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Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб
з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної
конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 2. — К.:
Університет «Україна», 2016. — 413 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», в яких відобра-
жено широке коло нагальних питань, пов’язаних з освітою, правовим статусом, адапта-
цією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю. 

Розрахований на науковців, освітян, аспірантів, студентів, працівників служб со -
ціальної допомоги, реабілітаційних центрів, а також всіх осіб, хто дотичний до надання
послуг людям з інвалідністю.



ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводити між-
народну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалі-
зації Конвенції про права осіб з інвалідністю» напередодні Міжнародного
Дня людей з інвалідністю. І це переконливо свідчить про важливість та
актуальність питань, пов’язаних з їхнім навчанням, вихованням та соціалі -
зацією, які порушуються й обговорюються науковцями, освітянами, дер-
жавними, громадськими діячами та самими людьми з інвалідністю. 

У грудні поточного року минає 7 років з часу ратифікації Верховною
Радою України Конвенції про права осіб з інвалідністю. На жаль, сьогодні ми
ще не можемо говорити про суттєві позитивні зміни, щодо реалізації поло-
жень зазначеної Конвенції, зокрема і статті 24 «Освіта», про що було зазначе-
но у Заключних зауваженнях стосовно первинного звіту України в Комітеті
ООН з прав людей з інвалідністю. Так, Комітет ООН рекомендує нашій дер-
жаві закріпити принципи універсального дизайну та розумного пристосу-
вання на законодавчому рівні, забезпечити доступність освітніх установ,
навчальних матеріалів та програм, інформаційного середовища, методичну
підготовку педагогів та фахівців, а також надання індивідуальної підтримки.

За 18 років своєї діяльності в Університеті «Україна» накопичено уні-
кальний досвід організації навчально-виховного процесу в інтегрованому
освітньому середовищі, послідовно впроваджуються елементи інклюзив-
ного навчання, зокрема комплексна система супроводу навчання студен-
тів з інвалідністю.

Ми маємо певні здобутки в забезпеченні архітектурної безбар’єрності
нашого університетського містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, по -
значки тощо), а також подоланні інформаційної бар’єрності навчального
процесу та соціального життя університету. Велика увага  приділяється за без -
печенню всебічного розвитку особистості студентів з інвалідністю — зрос -
танню їхніх професійних, наукових, творчих та фізкультурно-спортивних
здібностей.     

Така планомірна і системна робота дає свій результат. Серед студентів
і випускників університету, якими ми пишаємся: члени Національної спіл-
ки письменників України і Національної спілки журналістів України Ген на -
дій Горовий, Оксана Радушинська, Світлана Патра, переможниця спортив-
них змагань із танців на візках, громадська діячка і політик Олена Чинка,
чемпіонка світу з карате на візках Уляна Пчолкіна, «срібна леді Па ралім пі ад»
Юлія Батенкова-Бауман, срібна призерка Паралімпійських ігор 2016 ро ку
у Бразилії Марія Лафіна та багато інших.

Глибоко переконаний, що XVI міжнародна науково-практична конфе-
ренція стане продовженням тієї важливої державницької розмови, роз-
початої на попередніх конференціях, і слугуватиме пошуку та виробленню
нових конструктивних підходів для практичного вирішення нагальних
освітянських і життєвих проблем людей з інвалідністю. 

П.М. Таланчук
Президент Університету «Україна»

3



СЕКЦІЯ ІV

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Андрієнко В.А.
ІІІ курс, гру па Пз�33,15К, 

спеціальність «Пра воз на в ство», ко ледж «Освіта»
E�mail: fomina_vika@mail.ua

На у ко вий керівник: Сер дюк Є.В., до цент

ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Ано тація. Дослідже но проб ле му пра цев лаш ту ван ня та кої со ціаль  но
не за хи ще ної ка те горії на се лен ня, як інваліди. Го лов ним ста ло ви знан ня
прав інвалідів на пов ноцінне жит тя у суспільстві та соціаль ний за хист
на дер жа вн му рівні. На да на оцінка став лен ня ро бо то давців до зай ня -
тості осіб з інваліністю. З’ясо ва но, що ство рен ня но вих ро бо чих місць
і за лу чен ня інвалідів до са мо зай ності мож на до сяг ну ти за ра ху нок ви ко -
рис тан ня ме ханізмів соціал но го діало гу і соціаль ної відпові даль  ності.
Зап ро по но ва но ре ко мен дації що до підви щен ня рівня зай ня тості інвалідів.

Annotation. The problem of employment of disabled people was investi-
gated. Priority has been the recognition of persons with disabilities the right
to a full life in society and social protection at the state level. The estimation
of the attitude of employers to the employment of persons with disabilities.
The creation of new job sand self — recruitments of disabled people is possi-
ble of social dialogue and social responsibilities are used. It was recommended
how to rise up the level of employment of disabled people.

Проб лемі пра цев лаш ту ван ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
ос таннім ча сом приділяєть ся знач на ува га. Тре ба заз на чи ти, що відбу -
ва ють ся певні зру шен ня у роз вит ку ук раїнсь ко го за ко но да в ст ва, од нак
ця проб ле ма не втра чає своєї ак ту аль ності й на сь о год нішній день.

На сь о годні зрос тан ня чи сель ності інвалідів є проб ле мою не
ли ше на шої дер жа ви, а й всь о го світу. За да ни ми Всесвітньої ор га -
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Актуальні проблеми працевлаштування Секція IV
людей з інвалідністю

нізації охо ро ни здо ров’я, у всь о му світі май же 15% на се лен ня має
інвалідність, а в Ук раїні про жи ває 2,65 міль о на інвалідів, що ста но -
вить 5,9% усь о го на се лен ня.

Проб ле му зай ня тості інвалідів, в наш час, мож на комп ле кс но
виріши ти, ви ко рис то ву ю чи ме ханізм соціаль но го діало гу і соціаль -
ної відповідаль ності. Сутність соціаль но го діало гу в ас пекті за без -
пе чен ня зай ня тості інвалідів має по ля га ти в то му, що кож на сто ро на,
а са ме дер жа ва, ро бо то давці і соціаль но не за хи щені осо би, ма ють
спіль но виріши ти низ ку проб лем, які стри му ють мож ли вості для
пра цев лаш ту ван ня інвалідів. Я вва жаю, що дер жа ва жорстко адмі -
ністра тив ни ми ме то да ми ре гу лює пи тан ня пра цев лаш ту ван ня інва -
лідів, при ць о му не вра хо ву ють ся су часні еко номічні ре алії. Так,
підприємства, ус та но ви, ор ганізації, фізичні осо би, які ви ко рис то -
ву ють най ма ну пра цю, зо бов’язані виділя ти та ство рю ва ти ро бочі
місця для пра цев лаш ту ван ня інвалідів, зок ре ма спеціальні ро бочі
місця, ство рю ва ти для них умо ви праці з ура ху ван ням індивіду аль -
них прог рам ре абілітації і за без пе чу ва ти інші соціаль ноRеко номічні
га рантії, пе ред ба чені чин ним за ко но да в ством.

Соціаль на відповідальність яв ляє со бою відповідальність ро бо -
то дав ця за ре зуль та ти своєї діяль ності пе ред ко лек ти вом, дер жа -
вою. Нині на ро бо то дав ця пок ла де но ви ко ну ва ти, як і в біль шості
країн, за ко но дав чо вста нов ле ний нор ма тив ро бо чих місць для пра -
цев лаш ту ван ня інвалідів (ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви со ціаль -
ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні»). Для підприємств, ус та нов та
ор ганізацій, фізич них осіб, які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю,
заз на че ний нор ма тив вста нов ле ний у розмірі 4% се реднь о обліко вої
чи сель ності штат них працівників обліко во го скла ду за рік, а як що
пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль кості од но го ро бо чо го місця. Для
порівнян ня: в Італії та Іспанії — 2%, у Німеч чині — 5%, у Франції —
6%. Та ку кво ту в Ук раїні зо бов’язані ви ко ну ва ти всі суб’єкти гос по -
да рю ван ня не за леж но від фор ми влас ності, про те біля по ло ви ни
підприємств не дот ри му ють ся вста нов ле ної нор ми, їм вигідніше спла -
ти ти штраф, ніж за без пе чи ти ро бо тою інваліда.

Відповідно до по ло жень За ко ну Ук раїни «Про зай нятість на се -
лен ня», пра цев лаш ту ван ня інвалідів як осіб з не дос татнь ою кон ку рен-
 тосп ро можністю на рин ку праці за о хо чуєть ся ком пен сацією. Ро бо то -
дав цям, які пра цев лаш то ву ють соціаль но не за хи ще них без робітних
гро ма дян на но ве ро бо че місце за нап рав лен ням те ри то ріаль них ор -
ганів цент раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди, що ре алі зує дер жав ну



політи ку у сфері зай ня тості на се лен ня та тру до вої міграції, стро ком
не мен ше ніж на 2 ро ки щоміся ця про тя гом ро ку ком пен су ють ся
фак тичні вит ра ти на спла ту єди но го внес ку на за галь но обов’яз ко ве
дер жав не соціаль не стра ху ван ня.

На мою дум ку, більш дієвим за хо дом, спря мо ва ним на пра це -
влаш ту ван ня інвалідів є вста нов лен ня по дат ко вої піль ги на під при -
ємствах, де ви ко рис то вуєть ся пра ця осіб зі зни же ною пра цез дат ніс -
тю. У чин но му за ко но давстві Ук раїни містить ся нор ма, яка на дає
пра во на піль ги із спла ти по датків і зборів підприємствам та ор га ні -
заціям гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів. Це оз на чає, що по дат ко ва
піль га на даєть ся ли ше підприємствам та ор ганізаціям, які ство рю -
ють ся гро мадсь ки ми ор ганізаціями інвалідів. Крім то го, на та ких
підприємствах чи сельність інвалідів по вин на ста но ви ти не мен ше
50% се реднь о обліко вої чи сель ності шта ту працівників, а та кож до -
три мані інші ви мо ги, що ви су ва ють ся до та ких підприємств. Цілком
оче вид ним здаєть ся вис но вок що до то го, що всі інші підприємства,
ус та но ви, ор ганізації не зацікав лені най ма ти інвалідів. 

Нез ва жа ю чи на те, що певні кро ки у роз вит ку за ко но да в ства,
спря мо ва но го на за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів вже бу -
ли зроб лені, відкри тою за ли шаєть ся низ ка інших пи тань, без по се -
редньо чи опо се ред ко ва но пов’яза них із зай нятістю інвалідів.

Тіль ки вирішен ня проб лем пра цев лаш ту ван ня дасть змо гу лю -
дям зі зни же ною пра цез датністю дійсно відчу ти се бе не обхідною та
важ ли вою час ти ною на шо го соціуму.

Бабіць ка Дар’я Во ло ди мирівна
5 курс, спеціальність «Облік і ау дит» Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, стар ший вик ла дач

ПРОБ ЛЕ МИ ПРО ФЕСІЙНОЇ СА МО РЕ АЛІЗАЦІЇ 
ОСІБ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. Здійсне но аналіз ак ту аль них проб лем пра цев лаш ту ван -
ня інвалідів в Ук раїні та ви яв ле но їх при чи ни. Зап ро по но ва но шля хи по -
до лан ня проб лем на рівні різних суб’єктів. 

Клю чові сло ва: пра цев лаш ту ван ня інвалідів, ак ту альні проб ле ми,
шля хи по до лан ня. 

Annotation. The analysis of actual problems of pracevlashtuvannya of
disabled people in Ukraine and identified their causes. Proposed ways of over -
coming problems in different subjects. 
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Прак ти ка по ка зує, що за лу чен ня гро ма дян з інвалідністю до
сфе ри праці важ ли ве як для них са мих, так і для дер жа ви, оскіль ки
підви щуєть ся життєвий рівень інвалідів, збіль шуєть ся їх пла то сп -
ро можність, а та кож мож ливість са мо ре алізації. Політи ка дер жа ви
по ля гає в мак си мальній ак тивізації по тенційних сил осіб з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми у кон тексті про фесійної, тру до вої ре абілітації
та пра цев лаш ту ван ня. 

У ба гать ох країнах ство рені такі умо ви, що пра цю ючі інваліди
скла да ють у се реднь о му по ло ви ну осіб від за галь ної кіль кості лю -
дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Так, у США пра цю ють 29% гро -
ма дян, які ма ють по ру шен ня здо ров’я, у Ве ли коб ри танії — 40%,
Італії — 55%, Швеції — 60%, Ки таї — 80%. В Ук раїні пра цю ючих
інвалідів на ра хо вуєть ся близь ко 20%, при то му, що кількість інвалі -
дів пра цез дат но го віку ста но вить 1,5 млн осіб, се ред яких пра цює
май же 443 тис. 

У ра дянські ча си інвалідність трак ту ва ла ся як втра та пра цез дат-
 ності, що не да ва ло мож ли вості лю дині бу ти пов ноцінним учас ни -
ком на рин ку праці. Вне сені зміни до За ко ну Ук раїни «Про соціаль -
ний за хист інвалідів» свідчать, що інвалідність вста нов люєть ся як
нор ма втра ти здо ров’я. Відповідно, на даєть ся мож ливість усім гро -
ма дя нам пра цев лаш то ву ва ти ся. При ць о му важ ли во, щоб ро бо то -
давці ство рю ва ли без печні і не шкідливі для здо ров’я інвалідів умо -
ви праці, вжи ва ли за ходів, спря мо ва них на за побіган ня по даль шої
інвалідності, на віднов лен ня їх пра цез дат ності.

Лю ди на з інвалідністю об’єктив но має до дат кові пот ре би,
проб ле ма ство рен ня відповідних умов для за без пе чен ня її тру до вої
діяль ності та про фесійно го нав чан ня та кож на бу ває відповідно го
спе цифічно го змісту і пев них особ ли вос тей. По ря док ство рен ня,
ви мо ги що до та ких ро бо чих місць та фак тич но го пра цев лаш ту ван ня
на них інвалідів виз на че но відповідною пос та но вою Кабіне ту Мі ніст -
рів Ук раїни. Цей по ря док пе ред ба чає про ве ден ня атес тації та ких
ро бо чих місць спеціаль но ство ре ною комісією підприємства за учас -
тю предс тав ників МСЕК, Держ наг ля до хо ро нп раці, гро мадсь ких
ор ганізацій інвалідів та їх прис то су ван ня відповідно до ме дич них
ре ко мен дацій для конк рет ної лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми. 

В Ук раїні, як і в біль шості євро пейсь ких країн, діє кон цепція кво -
ту ван ня дер жа вою пев но го відсот ка ро бо чих місць на підпри ємст вах.
Від   повідно до ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
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ності інвалідів в Ук раїні», всім підприємствам, ус та но вам та ор гані за -
ціям з кількістю пра цю ючих від 8 і біль ше осіб вста нов ле но нор ма тив
зі ство рен ня 4% ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів. Для
порівнян ня: в Італії та Іспанії — 2%, у Німеч чині — 5%, у Франції —
6%. Та ку кво ту в Ук раїні зо бов’язані ви ко ну ва ти всі суб’єкти гос по да -
рю ван ня не за леж но від фор ми влас ності, про те ли ше 55% підпри -
ємств дот ри му ють ся вста нов ле но го по каз ни ка, їм вигідніше спла ти ти
штраф, ніж за без пе чи ти ро бо тою інваліда. При ць о му ли ше нез нач на
час ти на коштів від штраф них санкцій спря мо вуєть ся на ство рен ня ро -
бо чих місць для інвалідів. От же, існує на галь на пот ре ба в за без пе ченні
дер жав но го наг ля ду за дот ри ман ням ро бо то дав ця ми цієї кво ти. 

На мій пог ляд, для роз ши рен ня мож ли вос тей на дан ня га рантій
пра цев лаш ту ван ня для цієї ка те горії працівників вар то за по зи чи ти
закор дон ний досвід що до ви ко нан ня ро бо ти в дис танційно му ре жи -
мі, що знач но до по мо же ре гу лю ва ти зай нятість та кої «проб лем ної»
ка те горії ро бо чої си ли, як інваліди. Про ефек тивність і вигідність
заз на че ної фор ми зай ня тості свідчить той факт, що в Європі на ра -
хо вуєть ся близь ко 20 млн осіб, які пра цю ють дис танційно.

Літе ра ту ра

1 . Вре гу лю ван ня проб лем них пи тань пра цев лаш ту ван ня та за хис ту
прав інвалідів у сфері праці : практ. посіб. / ук лад. О. В. Ба бак, І. В. Глад -
ка, Н. М. Ма ли новсь ка, В. Й. Ска ковсь ка; за заг. ред. В. М. Дь я чен ка,
М. Л. Ав ра мен ка. — К. : «УнRт Ук раїна».

2. Про ста но ви ще інвалідів в Ук раїні. Національ на до повідь / Мінпраці
Ук раїни, Держ. ус та но ва «На ук.Rдослід. інRт соц.Rтруд. відно син». — К.,
2008. — 200 с. 

3. Уряд. кур’єр. — № 230. — 2009. — 10 груд. 

Бе не дюк І.О.
сту де нт ка магістра ту ри, спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту. 
На у ко вий керівник: Бу ро ва Г.В., к.соц.н.

ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ОСІБ
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Аналізу ють ся проб ле ми що до пра цев лаш ту ван ня інва -
лі дів Ук раїни, шля хи їх вирішен ня та роль Дер жав ної служ би зай ня -
тості в ць о му про цесі.

Клю чові сло ва: ри нок праці, Дер жав на служ ба зай ня тості, со ціаль -
 ний за хист інвалідів.
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Annotation. The of job placement of disable persons in Ukraine and
ways of its solution, and also the role of State employment service of Ukraine
in this process were analyzed in the article.

Key words: market of labour, State employment service of Ukraine,
social defense of disable persons.

Рівень без робіття се ред інвалідів дос татньо ве ли кий, а рівень
зай ня тості на 20–30% ниж чий, ніж у здо ро вих лю дей. Лю дям з об -
ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, які ма ють змо гу бра ти участь
у тру довій діяль ності, ри нок праці Ук раїни не завж ди за без пе чує
в пов но му об сязі ре алізацію влас но го по тенціалу, що врештіRрешт
зни жує рівень еко номічної та соціаль ної не за леж ності лю дей з інва -
лід ністю, пе реш код жає їх повній інтег рації в суспільство. [1, c. 42.]

В Ук раїні пра ва інвалідів на от ри ман ня соціаль ної до по мо ги та
реабілітації закріплені у за коні «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності
інвалідів в Ук раїні» (1991 р. зі зміна ми та до пов нен ня ми), який став
важ ли вим у наб ли женні соціаль ної політи ки Ук раїни до світо вих
стан дартів (Стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних мож ли вос тей для
інвалідів, прий няті Ге не раль ною асамб леєю ООН у 1993 р.) [2, c. 52].

Дер жа ва стоїть на охо роні інте ресів лю ди ни з об ме же ни ми мож-
ливос тя ми: за ко но да в ством обу мов ле но що 4% ро бо чих місць заб ро -
нь о ва но са ме для цих осіб. При не ви ко нанні цієї нор ми підпри -
ємст ва і ус та но ви, не за леж но від форм влас ності спла чу ють значні
штра фи до Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів. Але вирішен ню
проб ле ми це до по ма гає за ма ло. Од на з го лов них труд нощів по ля гає
в то му, що кількість пра цез дат них інвалідів мен ше ніж кількість
заб ронь о ва них ро бо чих місць. Та ким чи ном, щоб ви ко на ти бронь,
підприємства ви му шені зас то со ву ва ти різні не зовсім за конні за хо -
ди, а са ме прий ма ють на ро бо ту осіб з 1 гру пою інвалідності (заз да -
легідь зна ю чи, що лю ди на не мо же пра цю ва ти) фор маль но з сим -
волічною зарп лат нею.

Та ким чи ном, що в дер жаві, по ряд із проб ле ма ми фінан со во го
за без пе чен ня, ще за ли ша ють ся невідпраць о ва ни ми в пов но му об -
сязі прог ра ми ство рен ня цілісної кар ти ни пот реб інвалідів у конк -
рет них ви дах по бу то вої, соціаль ної і, най мен ше, куль тур ної діяль нос -
ті, серйоз ною пе реш ко дою у ство ренні без бар’єрно го се ре до ви ща
є неп рис то со ваність біль шості зак ладів до пот реб лю дей з інвалід -
ністю, за со би ма со вої інфор мації ма ло приділя ють ува ги висвітлен -
ню да них проб лем, а та інфор мація, що з’яв ляєть ся, не завж ди
відповідає етич ним нор мам та ви мо гам. Са ме то му існує на галь на
пот ре ба у ви роб ленні комп ле кс ної прог ра ми на дер жав но му рівні,
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яка б вирішу ва ла пи тан ня нав чан ня, пра цев лаш ту ван ня, адап тації,
ре абілітації лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Літе ра ту ра

1. Вре гу лю ван ня проб лем пи тань пра цев лаш ту ван ня та за хис ту прав
інвалідів у сфері праці: практ.посіб. / за ред. В. М. Дь я чен ка, М. Л. Ав ра -
мен ка. — К. : Універ си тет Ук раїна, Все ук раїнсь кий центр про фесійної ре -
абілітації інвалідів, 2007. — 156 с. 

2. Соціаль ний за хист на се лен ня Харківсь кої об ласті у 2007 році. — Х. :
Го лов не уп равління ста тис ти ки у Харківській об ласті, 2008. — 74 с. 

Бе рес те нюк Ф.В.
ІV курс, гру па МО�41, спеціальність «Ме не дж мент і адміністру ван ня»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Лав ри нен ко Л.М., к.е.н., до цент

ЛЮ ДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИН КУ ПРАЦІ 

Ано тація. Роз роб ле но про по зиції що до удос ко на лен ня фор му ван ня
інфор маційно го ба зи су з пи тань соціаль но�тру до вої інклюзії лю дей з
інвалідністю. Інфор маційний ба зис має охоп лю ва ти по каз ни ки еко -
номічної ак тив ності та мо ти вації лю дей з інвалідністю, став лен ня
ро бо то давців до пра цев лаш ту ван ня заз на че них осіб та ефек тивність
соціаль них прог рам що до соціаль но�тру до вої інклюзії. 

Annotation. Suggestions for improvement of the information forming the
basis for social and labor inclusion of people with disabilities. The informa-
tion base should include indicators of economic activity and motivation of
people with disabilities, employers’ attitudes to employment of these persons
and effectiveness of social programs for social and labor inclusion.

Сь о годні враз ли вою ка те горією на рин ку праці є лю ди з інва лід -
 ністю. Роз ви ток світо во го суспільства спри яв ево люції уяв лень що до
став лен ня до заз на че них осіб. Про я вом ос тан нь о го ста ло виз нан ня
пра во за хис ної мо делі «інвалідності» та прий нят тя Ор ганізацією
Об’єдна них націй в 2006 р. Кон венції про пра ва інвалідів та Фа куль -
та тив но го Про то ко лу до неї. Ре зуль та том по даль шої спря мо ва ності
ук раїнсь ко го суспільства на євро пейсь ку інтег рацію та зміни став -
лен ня до оз на че них ви ще осіб ста ла ра тифікація Ук раїною в 2009 р.
да но го нор ма тив но го до ку мен ту. Од ним із нап рямів соціаль ної
інтег рації, який ре гу люєть ся ст. 27 Кон венції, є пра ця та зай нятість.
Країни, які ра тифіку ва ли да ну стат тю Кон венції зо бов’язані ство -
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ри ти умо ви за без пе чен ня тру до вої ре абілітації та пра цев лаш ту ван -
ня лю дей з інвалідністю. 

Соціаль ноRтру до ва інклюзія осіб із інвалідністю част ко во сприяє
вирішен ню пи тан ня по до лан ня бідності се ред да ної ка те горії на се -
лен ня, рівень якої се ред ос танніх ви щий ніж се ред інших лю дей. Існує
пря ма за лежність між освітою та рівнем бідності осіб із інвалід ністю. 

Ра тифікація Ук раїною Кон венції ООН про пра ва інвалідів фор -
мує пе ре ду мо ви фор му ван ня соціаль ної та пра во за хис ної мо де лей
«інвалідності». 

На відміну від мо раль ної мо делі, про я вом якої є соціаль не від -
торг нен ня, ізо ляція та диск римінація, наз вані ви ще мо делі ха рак те -
ри зу ють ся фор му ван ням по зи тив но го мен таль но го став лен ня до
осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми та зміною соціаль них, політич них та
еко номічних умов соціаль ної інклюзії. Відмінною особ ливістю від
бла годійної мо делі є підви щен ня са мо оцінки не за ра ху нок от ри -
ман ня гу манітар ної до по мо ги, а зав дя ки виз нан ня гідності. 

Слід ска за ти, що проб ле ма інвалідності з кож ним ро ком за го ст -
рю єть ся. Відповідно до Всесвітньої до повіді про інвалідів біля 15% на -
се лен ня світу ма ють будьRякі фор ми інвалідності, в аб со лют но му ви -
разі — біль ше міль яр да осіб. Кри тичність ста ну підкрес лю ють дані
що до темпів збіль шен ня да ної ка те горії на се лен ня — роз пов сюд же -
ність інвалідності скла дає близь ко 10% [1, с. 69]. Змен  шен ня соціаль -
но го конфлікту та борг країни та йо го на се лен ня пе ред та ки ми людь -
ми ви ма гає роз роб ки за ходів тру до вої інклюзії лю дей з ін валідністю. 

За да ни ми Дер жав ної служ би ста тис ти ки Ук раїни, чи сельність
осіб з інвалідністю ста ном на 01.01.2015 р ста но ви ла 2,568532 млн. осіб
[2, с. 65–68]. Чи сельність інвалідів у роз ра хун ку на 1000 на се лен ня
ста ном на 1.01.2014 р. в ціло му по Ук раїні ста но ви ло 63 осо би [1].

За да ни ми МОП 386 млн. осіб пра цез дат но го віку ма ють ін ва -
лідність, рівень без робіття се ред да ної ка те горії на се лен ня — 80%.
В США при рівні зай ня тості на се лен ня пра цез дат но го віку без ін -
валідності 78%, рівень зай ня тості інвалідів дорівнює 35%. 

Аналіз чи сель ності зай ня тих осіб із інвалідністю в Ук раїні уск лад -
нює відсутність сис те ма тич них ста тис тич них да них що до їх пра це -
в лаш ту ван ня. За да ни ми Дер жав но го підприємства «Інфор ма цій но-
об чис лю валь ний центр Міністер ства соціаль ної політи ки Ук раїни»
чи сельність пра цю ючих інвалідів ста ном на по ча ток 2009 р. ста но -
ви ла 540365 осіб, що дорівнює 21,5% від за галь ної їх чи сель ності;
68,1% пра цю ючих інвалідів — це інваліди ІІІ гру пи, 30,0% — ін ва -
ліди ІІ гру пи, 2,9% — інваліди І гру пи. За сло ва ми го ло ви Ко мі те ту
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Вер хов ної Ра ди з пи тань охо ро ни здо ров’я Т. Бах теєвої, у 2013 р. 80%
інвалідів в Ук раїні — це осо би пра цез дат но го віку.

Пок ра щен ня ста ну лю дей з інвалідністю на рин ку праці мож ли -
во з ура ху ван ням євро пейсь ко го досвіду, досліджен ня яко го до во -
дить ва го му роль бізне су в за лу ченні інвалідів до суспіль ноRко рис -
ної діяль ності. Підви ще ну роль ро бо то давців в ре гу лю ванні низ ки
соціаль них пи тань до во дить кон цепція кор по ра тив ної соціаль ної
відповідаль ності (КСВ), по пу ля ри зація якої ак тив но відбу ваєть ся
і в Ук раїні, а її за да ча ми є не тіль ки відповідальність пе ред спо жи -
ва ча ми, пос та чаль ни ка ми, а й суспільством у формі пра цев лаш ту -
ван ня лю дей з інвалідністю. Се ред ос нов них прак тик КСВ прий ня -
то вва жа ти: бла годійність, соціаль ний мар ке тинг, кор по ра тив не
во лон те р ство, соціаль не спон со р ство, соціаль не підприємницт во,
соціальні інвес тиції.

Аналіз інвалідності в країнах світу підкрес лює важ ливість та
не обхідність по си лен ня взаємодії членів суспільства в нап рямі
соціаль ної та соціаль ноRтру до вої інклюзії в то му числі. 

Сь о годні Міністер ство праці та соціаль ної політи ки Ук раїни взя-
ло на се бе провідну роль у цій сфері, але оче вид но, що зу силь од но го
міністер ства за ма ло — по даль ша перс пек ти ва удос ко на лен ня сис теми
по ля гає у міжга лу зевій пло щині, пот ре бує міцної ко опе рації, поєд -
нан ня зу силь різних відомств та муніци паль ної вла ди, відповідно го
нау ко во го обґрун то ва но го уп равління. Дот ри ман ня Кон венції ООН
про пра ва інвалідів в Ук раїні має спри я ти пе ре ос мис лен ню ос нов -
них нап рямів соціаль ної політи ки у нап рямі соціаль ноRтру до вої
інклюзії лю дей з інвалідністю та за без пе чен ню їх гідно го жит тя.

Літе ра ту ра

1. Соціаль ний за хист на се лен ня Ук раїни. Ста тис тич ний збірник / Від -
по відаль ний за ви пуск І.В. Ка ла чо ва. — Дер жав на служ ба ста тис ти ки Ук -
раїни. — Київ — 2014. — 130 с. 

2. Соціаль ний за хист на се лен ня Ук раїни. Ста тис тич ний збірник / Від -
повідаль ний за ви пуск О.О. Кар мазіна. — Дер жав на служ ба ста тис ти ки
Ук раїни. — Київ — 2015. — 124 с. 
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Бор жемсь ка Т.І.
VII курс, гру па ЗМО�71, 

спеціальність «Ме не дж мент і адміністру ван ня»,
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Лав ри нен ко Л.М., к.е.н., до цент

ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ РЕ АЛІЗАЦІЇ ТРУ ДО ВО ГО ПРА ВА
ІНВАЛІДІВ В УК РАЇНІ

Ано тація. До ве де но, що пок ра щен ня ста ну лю дей з інвалідністю
на рин ку праці має відбу ва тись на за са дах кон цепції кор по ра тив ної
соціаль ної відповідаль ності, її за да ча ми є не тіль ки відповідальність
пе ред спо жи ва ча ми, пос та чаль ни ка ми, а й суспільством у формі пра -
цев лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю. 

Annotation. Proved that the improvement of people with disabilities in
the labor market should take place on the basis of the concept of corporate
social responsibility, its objectives are not only responsible to customers, sup-
pliers, and society and in the form of employment of people with disabilities.

Ра тифікація Ук раїною в 2009 р. Кон венції ООН про пра ва інва лі -
дів ста ло пе ре ду мо вою по даль шо го роз вит ку ук раїнсь ко го суспільства
у нап рямі дот ри ман ня прин ципів соціаль ної та пра во за хис ної мо -
де лей «інвалідності». Фор му ван ня інсти туціональ но го се ре до ви ща
тру до вої ре абілітації лю дей з інвалідністю має ґрун ту ва ти ся на по -
зи тив но му досвіді роз ви не них країн світу що до нор мот вор чої ді -
яль  ності та функцій суб’єктів що до ре алізації по ло жень за конів,
актів та інших до ку ментів із пи тань інвалідності.

Ви хо дя чи із ви мог міжна род них стан дартів сто сов но зай ня тос ті
лю дей з інвалідністю, су час на дер жав на політи ка що до зай ня тості
інвалідів в Ук раїні спря мо ва на на за без пе чен ня їх прав на пра цю,
за хист від диск римінації, за без пе чен ня їх інтег рації в еко номічне
і суспіль не жит тя, в то му числі на ос нові за галь но го та рівно го дос ту  пу
до освіти, інфор мації, пра цев лаш ту ван ня то що. Во на ґрун ту єть ся
на міжна род них до ку мен тах, за ко но давстві про пра цю та зай ня тість,
до яких вклю че но ок ремі нор ми про пра ва осіб з інва лід ністю, а та -
кож спеціаль них за ко нах що до соціаль но го за хис ту та ре абілітації
інвалідів. 

Не обхідною умо вою до сяг нен ня ви со ко го рівня соціаль ної зрі -
лості і мо раль ності суспільства є пра цев лаш ту ван ня та про фесій -
на ре абілітація інвалідів. Це зу мов лює не обхідність досліджен -
ня цих про цесів, виз на чен ня пот ре би інвалідів у ро бо чих місцях
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і про фесійно му нав чанні, вив чен ня ме ханізму їх пра цев лаш ту ван ня
та удос ко на лен ня існу ю чої сис те ми про фесійної ре абілітації. Се ред
шляхів розв’язан ня проб ле ми мож на виділи ти: виз на чен ня пріори -
тетів і прин ципів ре алізації дер жав ної політи ки що до поліпшен ня
ста но ви ща інвалідів, за хис ту їх прав; удос ко на лен ня сис те ми ре абі -
літації інвалідів; оп тимізації ме режі ре абілітаційних ус та нов; удос -
ко на лен ня за ко но да в ства з пи тань за хис ту прав інвалідів, зок ре ма
у сфері освіти, охо ро ни здо ров’я, пра цев лаш ту ван ня, ко рис ту ван ня
транс по рт ни ми пос лу га ми; за без пе чен ня без пе реш код но го дос ту пу
інвалідів до об’єктів жит ло воRко му наль но го та гро мадсь ко го приз на-
чен ня, а та кож інфор мації; ши ро ко го висвітлен ня у за со бах ма со вої
інфор мації пи тань соціаль ноRпра во во го за хис ту інвалідів. 

Досвід ООН, МОП та роз ви не них країн світу до во дить той факт,
що соціаль ноRтру до ва інклюзія лю дей з інвалідністю мо же бу ти ефек -
тив ною при зас то су ванні гнуч ких ме ханізмів стра ху ван ня, сти му -
лю ван ня. Од ним із за собів сти му лю ван ня ро бо то давців є кво ту ван -
ня ро бо чих місць. Відповідно до ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви
соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» вста нов ле но нор ма тив
ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі чо тирь ох
відсотків се реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників об -
ліко во го скла ду за рік, а як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль кос ті
од но го ро бо чо го місця. З бо ку ро бо то давців та ке кво ту ван ня мо же
сприй ма ти ся як до дат ко вий по да ток (у виг ляді штраф них санкцій
за не ви ко нан ня нор ма ти ву або ут ри ман ня працівни каRінваліда
з ниж чим рівнем про дук тив ності).

Соціаль ноRтру до ва інклюзія лю дей з інвалідністю пот ре бує за -
лу чен ня ви со кок валіфіко ва них фахівців з пи тань тру до те рапії, суп -
ро во ду, що пот ре бує підго тов ки кадрів за відповідни ми спеціаль -
нос тя ми з роз роб кою стан дартів, уч бо вих планів і прог рам. Для
Ук раїни ак ту аль ним є роз ви ток сис те ми фахівців соціаль ної ро бо ти,
в т. ч. при на данні до по мо ги лю дям з інвалідністю на рин ку праці.
На особ ли ву ува гу пот ре бу ють інваліди з ро зу мо вою та психічною
інвалідністю. 

При чи ною низь ко го рівня зай ня тості лю дей з інвалідністю є слаб -
ка їх тру до ва мо ти вація. Ре алізація пра ва на пра цю та особ ли вості
ор ганізму лю ди ни з інвалідністю пот ре бу ють нор ма тив ноRпра во во го
ре гу лю ван ня та ких ас пектів, як: охо ро на праці лю ди ни з інва лід ністю,
санітарні пра ви ла, умо ви та ре жим праці та ких осіб, що в свою чер гу
ви ма гає до пов нень до Тру до во го ко дек су. Пок ра щен ня ста ну лю дей
з інвалідністю на рин ку праці мож ли во з ура ху ван ням євро пейсь ко го
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досвіду, досліджен ня яко го до во дить ва го му роль бізне су в за лу -
ченні інвалідів до суспіль ноRко рис ної діяль ності.

Спри ян ня зай ня тості лю дей з інвалідністю має охоп лю ва ти комп -
 лекс за ходів з тру до вої ре абілітації, тру до те рапії, фор му ван ня фа хів ців,
удос ко на лен ня сис те ми освітньої, про фесійної та тру до вої ре абілі та -
ції, мо ти вації са мих інвалідів, сти му лю ван ня ро бо то дав ців, спри ян ня
зай ня тості осіб з інвалідністю шля хом роз поділу відпові даль ності се -
ред ро бо то давців, най ма них працівників без інвалід нос ті, фор му ван ня
по зи тив но го став лен ня суспільства, ство рен ня умов (універ саль но -
го ди  зай ну, соціаль них підприємств, спеціаль них ро бо чих місць). Це
спри  я ти ме підви щен ню рівня зай ня тості осіб з ін валідністю та ре -
алізації зак люч них за у ва жень Коміте ту з прав лю дей з інвалідністю
сто сов но пер вин но го звіту Ук раїни з ре алізації Кон венції ООН про
пра ва лю дей з інвалідністю, а са ме п. 50–51. Дотри ман ня Кон венції
ООН про пра ва інвалідів в Ук раїні має спри я ти пе ре ос мис лен ню ос -
нов них нап рямів соціаль ної політи ки у нап рямі соціаль ноRтру до вої
інклюзії лю дей з інвалідністю та за без пе чен ню їх гідно го жит тя.

Бундак Олена Анатоліївна
Заступник директора з наукової роботи, к.і.н., доцент,

Луцький інститут розвитку людини, olenabundak@mail.ru

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
НА ВОЛИНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ

Анотація. У тезах здійснено аналіз працевлаштування людей з ін -
валідністю на теренах Волинської області, апелюючи до даних, наданих
Волинським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Ключові слова: людина з інвалідністю, чинне законодавство, пра-
цевлаштування, роботодавець, Фонд соціального захисту інвалідів. 

Annotation. The theses is analysed of employment of people with disabi -
lity inVolyn region, appealing to the given information by Volinske oblasne
viddilennia Fundu socialnogo zakhystu invalidiv.

Keywords: human with disability, current legislation, employment, em -
ployer, Volinske oblasne viddilennia Fundu socialnogo zakhystu invalidiv.

Відповідно до законодавства, підприємства та фізичні особи,
які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та ство-
рювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі
спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з ураху-
ванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші
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 соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавст -
вом, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для
організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування у поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На сучасному етапі на ринку Волині, як і загалом по Україні, іс -
нує проблема працевлаштування людей з інвалідністю. Насамперед
це питання пошуку роботи, яке пов’язане з врахуванням не лише
наявних кваліфікаційних знань та побажань інваліда, а й рекомен-
дацій МСЕК. Як правило, інваліди мають можливість влаштуватися
за робітничими професіями: касир, підсобний працівник, водій, слю -
сар-ремонтник, кондуктор громадського транспорту, прибиральник
територій. Проте з огляду на те, що важка фізична праця протипо-
казана більшості інвалідів за висновками довідок МСЕК та індиві-
дуальних програм реабілітації, більшість таких осіб змушені були
звільнятися з останнього місця робота та ставати на біржу.

На обліку у Волинському обласному відділенні Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів перебуває 2350 роботодавців з чисельністю
працюючих 8 і більше осіб. На підприємствах області відповідно до
нормативу, встановленого ст.19 Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні», повинно бути працевлаш-
товано 7 529 інвалідів. Згідно з наданими звітами у 2015 році фак-
тично працювало 9 782 інваліда (табл. 1). 

Не виконали норматив працевлаштування інвалідів (4%)
360 суб’єк тів господарювання, з яких 301 — бюджетні та неприбут-
кові установи. Підприємства (крім бюджетних та неприбуткових),
які не виконали нормативу працевлаштування інвалідів, сплачують
до державного бюджету адміністративно-господарські санкції.

Фінансування заходів щодо сприяння працевлаштуванню інвалі -
дів їх соціальній, трудовій та професійній реабілітації відбувається
згідно із затвердженими кошторисами видатків на ці цілі та в міру
надходження коштів з державного бюджету України. 

Пріоритетним напрямком роботи відділення Фонду є сприяння
створенню нових робочих місць для працевлаштування інвалідів,
а також створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і тех -
нічних умов на уже існуючих робочих місцях, передбачених для
неповносправних осіб. 

У навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інва-
лідів для здобуття професії за рахунок коштів Фонду освітні послуги
отримували: у 2013 році — 25 інвалідів; у 2014 — 23; 2015 — 26;
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у 2016 — 28 осіб з інвалідністю. Оплата вартості навчання інвалідів
здійснюється шляхом відшкодування навчальному закладу витрат
з навчання інваліда.

У сучасних соціально-економічних умовах дуже важливою є на -
явність у інваліда професійної підготовки, адекватної потребам ринку
праці, що значною мірою визначає його шанси знайти своє достойне
місце в суспільстві, визначає активність його соціального життя. І як
показує наявна статистика, питання, пов’язані з праце влаштуванням
людей з інвалідністю на Волині, потребує покращення Тому фахівцям
всіх служб разом із представниками різних організацій, дотичних до
вирішення питання працевлаштування осіб з інвалідністю, потрібно
докладати максимум зусиль для досягнення позитивного результату. 

З огляду на все вище зазначене, всі організації, установи, орга-
ни влади та небайдужі люди повинні максимально дбати про те,
щоб на Волині люди з обмеженими фізичними можливостями мали
доступне середовище життєдіяльності, що відповідає міжнародним
стандартам, здоровий соціально-психологічний клімат для адапта-
ції у всі сфери соціального життя, сприяти рівноправному та все-
бічному розвитку кожної людини. 

Таблиця 1 — Підприємства області, де у 2015 році 
працювала найбільша кількість осіб з інвалідністю
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Назва
Чи -

сель -
ність

Норматив -
на кількість

інвалідів

Фактична
кількість
інвалідів

ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» 4971 199 206

ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» 2963 119 129

ПуАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 2231 89 88

Спільне українсько-польське підприємство
у формі ТОВ «Модерн-Експо»

1798 72 77

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ

1569 63 81

ПуАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИ-
ФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ»

1421 57 64

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТА» 1361 54 64

З бюджетних установ: управління освіти,
медичні об’єднання



Бун дак Оле на Ана толіївна
зас туп ник ди рек то ра з на у ко вої ро бо ти, 

к.і.н., до цент, olenabundak@mail.ru 
Не я сов Ва лен тин Ва лерійо вич

сту дент III кур су спеціаль ності «Ви роб ни цт во хар чо вої про дукції» 
КТБП СНУ імені Лесі Ук раїнки

РЕ АЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬ НИХ ПРОГ РАМ 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ НА ВО ЛИНІ

Ано тація. У те зах висвітле но фінан су ван ня за ходів що до спри ян -
ня пра цев лаш ту ван ню інвалідів їх соціальній, тру довій та про фесійній
ре абілітації Во линсь ким об лас ним відділен ням. Фон ду соціаль но го за -
хис ту інвалідів 

Клю чові сло ва: фінан су ван ня, інваліди, ре абілітація, нав чан ня,
об лад нан ня.

Annotation. The tesah, is analysed the financing of measures of employment
of human with disability and them social, labour and professional rehabili-
tation by Volinske oblasne viddilennia Fundu socialnogo zakhystu invalidiv.

Keywords: financing, invalids, rehabilitation, studies, equipment.
Ефек тив на інтег рація цих гро ма дян у суспільство мож ли ва за

умов опа ну ван ня ни ми про фесій, що ко рис ту ють ся по пи том на су -
час но му рин ку праці та ство ренні умов для їхнь о го пра цев лаш ту -
ван ня. Зви чай но, здібність до праці у інвалідів об ме же на, але зав дан -
ня суспільства і дер жа ви по ля гає в то му, щоб до по мог ти яко мо га
повніше ре алізу ва ти ці об ме жені здібності. Відповідно до ст. 43 Конс -
 ти туції Ук раїни «Ко жен має пра во на пра цю, що вклю чає мож ли -
вість за роб ля ти собі на жит тя пра цею, яку він віль но оби рає або на
яку віль но по год жуєть ся. 

Ук раїна, бу ду чи соціаль ною дер жа вою, за ко но дав чо закріпи ла
по ло жен ня, спря мо вані на за хист прав і інте ресів та ких ка те горій
гро ма дян. Зок ре ма, За ко ном Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
 ності інвалідів в Ук раїні» (ст. 19, 20) для підприємств, ус та нов, ор га -
нізацій, фізич них осіб, які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю, вста -
нов ле но нор ма тив ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів
у розмірі 4% се реднь о обліко вої чи сель ності штат них пра цівників
обліко во го скла ду за рік, а як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль кості
од но го ро бо чо го місця. Ро бо то давці, в яких се реднь о обліко ва кіль -
кість пра цю ючих інвалідів за рік бу ла мен шою 4% від се реднь о об лі -
ко вої кіль кості штат них працівників обліко во го скла ду, са мостійно

18

Секція IV Актуальні проблеми працевлаштування  



19

роз ра хо ву ють і спла чу ють до дер жав но го бюд же ту ад міністра тив -
ноRгос по дарські санкції в розмірі се реднь орічної за ро бітної пла ти
штат но го працівни ка за кож не ро бо че місце не зай ня те інвалідом.
По ло жен ня цієї час ти ни не по ши рюєть ся на підпри ємст ва, ус та но ви
і ор ганізації, що повністю ут ри му ють ся за ра ху нок коштів дер жав -
но го або місце вих бюд жетів. Та ким чи ном у ро бо то дав ця є аль тер -
на ти ва — за без пе чи ти ро бо тою не пов но сп рав них осіб у се бе на
підприємстві, з вра ху ван ням ви мог індивіду аль них прог рам ре абі -
лі тації інвалідів, або ж спла ти ти до дер жав но го бюд же ту пев ну су му
коштів, які дер жа ва ви ко рис тає на соціаль ний за хист інвалідів.

Фінан су ван ня за ходів що до спри ян ня пра цев лаш ту ван ню
інвалідів їх соціальній, тру довій та про фесійній ре абілітації відбу -
ваєть ся згідно із зат ве рд же ни ми кош то ри са ми ви датків на ці цілі та
в міру над ход жен ня коштів з дер жав но го бюд же ту Ук раїни. Пріори -
тет ним нап рям ком ро бо ти відділен ня Фон ду є спри ян ня ство рен -
ню но вих ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів, а та кож
ство рен ня на леж них санітар ноRгігієнічних, ви роб ни чих і технічних
умов на уже існу ю чих ро бо чих місцях, пе ред ба че них для не пов но -
сп рав них осіб. Кош ти ви ко рис то ву ють ся за та ки ми нап рям ка ми:
1.Фінан со ва до по мо га на: технічне пе ре ос на щен ня ви роб ни цт ва
підприємств, ор ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів з ме тою
ство рен ня до дат ко вих ро бо чих місць і пра цев лаш ту ван ня на них
інвалідів; до тація на ство рен ня спеціаль них ро бо чих місць для інва -
лідів; ціль о ва по зи ка на ство рен ня ро бо чих місць, приз на че них для
пра цев лаш ту ван ня інвалідів то що.; 2. В су час них соціаль ноRеко но -
мічних умо вах ду же важ ли вою є на явність у інваліда про фесійної
підго тов ки, адек ват ної пот ре бам рин ку праці, що в значній мірі ви -
з на чає йо го шан си знай ти своє дос той не місце в суспільстві, виз на -
чає ак тивність йо го соціаль но го жит тя.

За ра ху нок коштів Фон ду пе ред ба че но ви дат ки на про фесійне
нав чан ня (про фесійну підго тов ку, підви щен ня кваліфікації та пе -
репідго тов ку) інвалідів, які за реєстро вані в дер жавній службі зай ня -
 тості як без робітні. Про фесійний відбір здійсню вав ся з ура ху ван ням
ме дич них по ка зань МСЕК, індивіду аль ної прог ра ми ре абілітації
ін валіда, осо бис тих на хилів та здібнос тей.

У Во линській об ласті в нав чаль них зак ла дах, цент рах про фе -
сій ної ре абілітації інвалідів для здо бут тя про фесії за ра ху нок коштів
Фон ду освітні пос лу ги от ри му ва ли у 2015 р. — 26, у 2016 — 28 осіб з ін -
валідністю. Оп ла та вар тості нав чан ня інвалідів здійснюєть ся шля хом
відшко ду ван ня нав чаль но му зак ла ду вит рат з нав чан ня інваліда.

людей з інвалідністю Секція IV



Важ ли вим є виділен ня без по во рот ної фінан со вої до по мо ги на
зміцнен ня ма теріаль ноRтехнічної ба зи з ме тою прид бан ня ре абілі та -
ційно го об лад нан ня, зок ре ма: Крупівсь кий нав чаль ноRре абіліта -
цій ний центр для дітей з ва да ми зо ру бе зоп лат но от ри мав сен сор ну
кімна ту, ігро вий комп лекс, нав чаль не, спор тив не ре абілітаційне об лад-
нан ня; те ри торіальні цент ри соціаль но го обс лу го ву ван ня пен сіо нерів
та оди но ких неп ра цез дат них гро ма дян рай дер жадміністрацій, в то му
числі в Луць ко му районі, за ра ху нок коштів Фон ду прид ба ли елект -
ро те ра пев тичні апа ра ти CERAGEM MASTER CGMRM3500 то що.

Для прид бан ня спор тив ноRре абілітаційно го об лад нан ня фінан-
 су ва лись Центр інвалідно го спор ту Во лині та Ко вельсь ка місь ка гро -
мадсь ка ор ганізація «Спар та», де роз по ча ли спор тив ну кар’єру пе ре -
можці па ра олімпійсь ких ігор Юлія Ба тен ко ваRБа у ман, Олек сандр
Ко лодій та інші.

За кош ти бла годійних внесків відділен ням прид ба но та пе ре да -
но об ласній ор ганізації УТОГ комп’ютер не об лад нан ня. Во ли ня нам
з інвалідністю, за по дан ням Національ но го коміте ту спор ту інвалі -
дів, об лас не відділен ня Фон ду фінан сує пе ре бу ван ня у та бо рах фіз -
куль тур ноRспор тив ної ре абілітації на базі Західно го ре абіліта цій но-
спор тив но го цент ру (м. Яворів, Турківсь ко го райо ну, Львівсь кої
об ласті), — у 2016 р. — 20 осіб, та Національ но го цент ру па ралім -
пій сь кої і дефлімпійсь кої підго тов ки та ре абілітації інвалідів (м. Єв -
па торія), нап рав лен ня до яко го тим ча со во при зу пи не но че рез оку -
пацію Кри му.

За по дан ня ми гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів та за за я ва ми
ок ре мих інвалідів відділен ня Фон ду що ро ку пе ре дп ла чує для меш -
канців об ласті, яким у виз на че но му за ко но да в ством по ряд ку вста -
нов ле но І та ІІ гру пу інвалідності, періодичні ви дан ня, зас нов ни ка ми
яко го є все ук раїнсь ка гро мадсь ка ор ганізація інвалідів, зок ре ма га -
зе ти «Промінь», в то му числі шриф том Брай ля, «Дзво ни сер дець»,
га зе ти «На ше жит тя», «Си ла ду ху» то що. Зок ре ма, у 2015 році — пе -
ріодичні ви дан ня от ри му ва ло 69 осіб з інвалідністю, у 2016 — 70 осіб.

В рам ках ре алізації дер жав них прог рам по соціаль но му за хис ту
інвалідів відділен ня Фон ду здійснює фінан су ван ня та ких прог рам
як: «За без пе чен ня про тез ноRор то пе дич ни ми ви ро ба ми»; «Ви дат ки
на са на тор ноRку ро рт не оз до ров лен ня інвалідів»; Підтрим ка діяль -
ності гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів.

Відділен ня Фон ду ак тив но підтри мує діяльність гро мадсь ких
організацій, спря мо ва ну на ство рен ня умов для зай ня тості та пра це -
в лаш ту ван ня інвалідів, за лу чен ня їх до суспіль ноRко рис ної діяль ності
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та на дан ня мож ли вос тей для са мо ре алізації, здійснює фінан со ву під -
трим ку об лас них осе редків все ук раїнсь ких гро мадсь ких ор ганіза цій
інвалідів, а са ме Все ук раїнсь кої ор ганізації інвалідів «Со юз ор га -
нізацій інвалідів Ук раїни», УТОС, УТОГ та Луць ко го уч бо воRви роб -
ни чо го підприємства УТОС.

Віть ко Ка те ри на Вла дис лавівна
Сту де нт ка гру пи У�09�14�Б1Пс, Дніпровсь ка філія 

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Да на ро бо та прис вя че на висвітлен ню пе реш код, із яки -
ми до во дить ся сти ка тись осо бам з інвалідністю під час ре алізації га -
ран то ва но го Конс ти туцією Ук раїни пра ва на пра цю, та розк рит тю
проб лем що до ре алізації дер жав ної політи ки у нап рямі про фесійної ре абі -
літації осіб вка за ної ка те горії. Та кож у те зах а, на підставі кон тент-
аналізу прак тич ної діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди та гро мадсь -
ких ор ганізацій інвалідів, сфор му лю вані про по зиції що до оп тимізації
про це су пра цев лаш ту ван ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Клю чові сло ва: осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, пра цев лаш -
ту ван ня, служ ба зай ня тості, ро бо че місце інваліда, пе реш ко ди у пра -
цев лаш ту ванні інвалідів.

Annotation. This article showcases the obstacles with which to face peo-
ple with disabilities in the implementation of the Constitution of Ukraine the
right to work, and disclosure issues on realization of state policy towards the
employment of a specified category. Also in the article the author, based on
personal considerations and practice of executive bodies and public organi-
zations of disabled people, make proposals on possible ways to eliminate these
obstacles and solve relevant problems.

Keywords: а person with a disability, employment, workplace, office
duty, work.

Тру до ва діяльність відіграє од ну з клю чо вих ро лей у про цесі
соціалізації та са мо ре алізації будьRякої лю ди ни. Не є вик лю чен ням
осо би з інвалідністю, для яких зай нятість є сти му лом до жит тя, спо -
со бом са мо ст ве рд жен ня, во на дає мож ливість осо бам з відповідни -
ми ва да ми здо ров’я відчу ти влас ну не обхідність як з бо ку членів ро -
ди ни, так і суспільства у ціло му, по до ла ти наслідки інвалідності,
поліпши ти ма теріаль не ста но ви ще та є проб ле мою не тіль ки інва лі -
да, але і суспільства, яка вирішуєть ся в ме жах ре алізації Дер жав них
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прог рам. Ре зуль та ти досліджен ня свідчать про те, що не зва жа ю чи
на прий нят тя на дер жав но му рівні відповідних до ку ментів та ство -
рен ня служ би зай ня тості про цес пра цев лаш ту ван ня інвалідів має
значні хи би в ре алізації.

Як свідчить міжна род на й національ на прак ти ка, осо би з інва лід -
ніс тю да лекі від пов ної інтег рації на рин ку праці, що обу мов люєть ся ви-
со ким рівнем їх без робіття, а та кож па сивністю у по шу ку ро бо ти че рез
не вдалість спроб віднай ти ро бо ту за ре ко мен даціями МСЕК (ме ди  ко-
соціаль них екс пе рт них комісій). Не обхідно вра хо ву ва ти, що об ме  жен -
ня мож ли вос тей та ких лю дей не ве де до несп ро мож ності пра цю ва ти,
а ли ше зни жує їх спро можність ви ко ну ва ти певні ви ди робіт.

Осо би з інвалідністю пра цез дат но го віку скла да ють 6,5% у за галь -
ній струк турі еко номічно ак тив но го на се лен ня. Однією з клю чо вих
проб лем у сфері пра цев лаш ту ван ня осіб з інвалідністю є на яв ність сте -
ре о типів та упе ред жень по відно шен ню до них, які не обхідно по до ла -
ти, то му що во ни ма ють ма ло спіль но го з ре альністю, а їх дже ре ло слід
шу ка ти не у проб лемі на яв ності інвалідності у цих лю дей, а у сприй -
нятті їх ото чу ю чи ми, у т.ч. ро бо то дав ця ми, і в ор ганізації ро бо ти.

Опи тані інваліди вка за ли найе фек тивніші, на їхній пог ляд, за хо -
ди що до поліпшен ня си ту ації у сфері зай ня тості та пра цев лаш ту ван -
ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми: у зв’яз ку з цим, се ред за ходів
слід виз на ти про ек ту ван ня і прис то су ван ня вже на яв них ро бо чих
місць і ро бо чих приміщень та ким чи ном, щоб во ни бу ли дос тупні для
осіб з різни ми фор ма ми інвалідності; ство рен ня ме ханізму ре зер ву -
ван ня пев них ро бо чих місць і про фесій для осіб з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми; за хо ди що до на леж но го нав чан ня та пра цев лаш ту ван ня.

Для то го, що б виріши ти проб ле ми інвалідів у сфері зай ня тості
та пра цев лаш ту ван ня, або хо ча б мінімізу ва ти їх, бе зу мов но, не дос -
татньо прос то яко гось на бо ру відповідно го за ко но да в ства (шлях
і відповідає всім су час ним і гу ман ним ви мо гам). Тіль ки змінив ши
мен талітет лю дей мож на сподіва ти ся на те, що проб ле ми зай ня -
тості та пра цев лаш ту ван ня інвалідів у су час но му суспільстві ви чер -
па ють всю свою гост ро ту.

Ви щев ка зані зав дан ня і не обхідно виріши ти дер жаві для то го,
що б проб ле ми зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня інвалідів в умо вах
су час но го суспільства бу ли вирішені успішно.
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Кар патсь кий інсти тут підприємницт ва.
Країло Г.Д.,

сту де нт ка І кур су спеціаль ності «Фінан си,
банківсь ка спра ва та стра ху ван ня», 

Кар патсь кий інсти тут підприємницт ва

МА ЛИЙ БІЗНЕС: 
СТА НОВ ЛЕН НЯ ТА АНАЛІЗ СУ ЧАС НО ГО РОЗ ВИТ КУ 

В КАР ПАТСЬ КО МУ РЕГІОНІ

Ано тація. Висвітле но ос новні пе ре ду мо ви ста нов лен ня і функціо -
ну ван ня ма ло го бізне су Кар патсь ко го регіону. Дослідже но діяльність
суб’єктів підприємницт ва Кар патсь ко го регіону. Ак цен то ва но ува гу
на ролі ма ло го бізне су у розв’язанні склад них соціаль но�еко номічних
проб лем, а са ме: са мо зай ня тості гро ма дян. Про ве де но порівняль ний
аналіз ос нов них по каз ників діяль ності ма ло го підприємницт ва у розрізі
об лас тей Кар патсь ко го регіону.

Annotation. The main Carpathian region small business formation and
operation prerequisites are lighten up in the article. In the article prerequi-
sites functioning examine action for the formation and operation of small
businesses Carpathian region. The activity of the Carpathian region enter-
prises are examined. The attention is focused on the role of small businesses
in solving complex social and economic problems such as citizens self-com-
ployment. A comparative analysis of the main indicators of small business
activity in terms of areas of the Carpathian region is saved. The necessity of
international experience using concern financial support for enterpreneurs is
determined. 

Найбільш ди намічним еле мен том струк ту ри на род но го гос по -
да р ства, що постійно змінюєть ся, є ма лий бізнес.
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Порівняль ний аналіз ос нов них по каз ників діяль ності суб’єктів
ма ло го підприємницт ва (фізич них осібRпідприємців включ но) по
Ук раїні та в розрізі об лас тей Кар патсь ко го регіону засвідчує певні
тен денції зрос тан ня об ся гу ре алізації ви роб ле ної про дукції. Од нак
відсо ток ре алізо ва ної про дукції підприємниць ки ми струк ту ра ми
ма ло го бізне су За кар патсь кої, Іва ноRФранківсь кої, Чернівець кої об -
лас тей до об ся гу по Ук раїні не пе ре ви щує 1,6%, Львівсь кої — 4,1%. 

За 2013 р. кількість суб’єктів ма ло го підприємницт ва з ура ху -
ван ням фер мерсь ких гос по дарств та ста тис тич ної інфор мації по
фізич них осо бах — підприємцях на 10 тис. на яв но го на се лен ня об -
ласті ста но ви ла 317 од., з яких 46 од. ста нов лять малі підприємства,
275 — фізичні осо биRпідприємці [3, с. 267]. 

Суб’єкта ми ма ло го підприємницт ва за 2014 р. спла че но до бюд же -
тів усіх рівнів 1203,2 млн. грн. по датків. Порівнянні з відповідним
періодом 2013 р. над ход жен ня збіль ши ли ся на 116,4 млн грн., або на
10,7%, в то му числі, юри дич ни ми осо ба ми спла че но 960,4 млн грн.,
фізич ни ми осо ба ми — 242,7 млн грн. у 2014 р. част ка по дат ко вих
над ход жень від діяль ності ма ло го бізне су в ціло му по об ласті ста но -
ви ла 24,7% до за галь ної су ми над ход жень до бюд жетів усіх рівнів. 

Ви ко рис то ву ю чи за рубіжний прик лад Польщі прос те жуємо,
що на на фінан со ву підтрим ку підприємці мо жуть роз ра хо ву ва ти
з кіль кох дже рел. В пер шу чер гу, з бо ку Аген т ства з рест рук ту ри зації
і мо дернізації сільсь ко го гос по да р ства (Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)). ARiMR ви ко нує важ ли ву роль
у роз вит ку підприємницт ва в країні. Аген т ство ре алізує піль гові
кре ди ти для ство рен ня но вих, несільсь ко гос по дарсь ких ро бо чих
місць за без пе чу ю чи зай нятість сільсь ко го на се лен ня в сільській міс -
це вості. До по мо гу в одер жанні кре дитів ARMA за без пе чу ють міс -
цеві сільсь ко гос по дарські кон суль таційні цент ри [4].

Аген т ство сільсь ко гос по дарсь кої не ру хо мості (Agencja Nieru -
cho mości Rolnych) про по нує кре дитні лінії на ре алізацію про ектів
у сфері ма ло го бізне су із зай ня тості в несільсь ко гос по дарсь ко му
підприємництві. Aгент ство на дає сти пендії для мо ло дих лю дей
з ро дин ко лишніх співробітників дер жав ноRвлас них сільсь ко гос по -
дарсь ких підприємств. 

Відміче не ви ще дає підста ви стве рд жу ва ти, що на регіональ но му
рівні доціль ним є вра ху ван ня досвіду країн, зок ре ма Польщі з ме тою
фор му ван ня прог рам роз вит ку ма ло го підприємницт ва у пріори -
тет них ви дах еко номічної діяль ності За кар пат тя. Доціль ним є ви -
ко рис тан ня од но го з найбільш по ши ре них та ефек тив них ме тодів
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дер жав но го ре гу лю ван ня еко номіки, які зас то со ву ють ся в біль шос -
ті роз ви ну тих країн — прог рам ноRціль о во го ме то ду пла ну ван ня.
У йо го ос нові ле жить орієнтація діяль ності на до сяг нен ня пос тав ле-
 них цілей відповідно до логічної схе ми: цілі — шля хи — спо со би —
за со би — оцінка ре зуль татів. В умо вах дефіци ту фінан со вих і ма -
теріаль ноRтехнічних ре сурсів ціль ові прог ра ми доз во ля ють скон це -
нт ру ва ти їх на пріори тет них нап ря мах роз вит ку підприємниць ко го
сек то ру [1, с. 41].

Літе ра ту ра

1. Бу тен ко А. Дер жав на підтрим ка підприємниць ко го сек то ру Ук раїни:
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старший викладач кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права, 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ 
ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Анотація. Автором розглянуті особливості консультування осіб з
інвалідністю у центрах зайнятості. Вирішуючи завдання з професій-
ної орієнтації людей з обмеженими функціональними можливостями,
фахівці служби зайнятості застосовують широкий спектр методів
соціальної роботи. Одним із таких методів соціальної роботи з інвалі-
дами є соціальне консультування. Застосування методу консульту-
вання дозволяє соціальному працівнику спільно з клієнтом осмислити
та проаналізувати будь-яку життєву ситуацію, знайти можливості
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для змін та розвитку, здійснити пошук оптимальної послідовності дій
для вирішення конкретної проблеми або завдання. 

Annotation. The author considers peculiarities of counseling of persons with
disabilities in employment centers. For solving the problem of professional ori-
entation of people with limited functional abilities, experts of the employment
service used a range of methods of social work. One of such methods of social
work with disabled people is a social business. Application of the method of
counseling allows the social worker together with the client to understand and to
perform any life situation, to find opportunities for change and development, to
search the optimal sequence of actions to solve a specific problem or challenge.

У вирішенні проблем зайнятості осіб з інвалідністю належне міс -
це відведено професійній реабілітації. 

Професійна реабілітація включає в себе заходи із забезпечення
зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здібнос тей,
професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого
місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального праце -
влаштування, динамічного контролю за раціональністю праце влаш -
тування і успішністю професійно-виробничої адаптації [3, 242].

Інваліди, які звернулися до державної служби зайнятості як осо би,
що шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнта-
цію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відпо-
відної інформації з метою вибору виду діяльності, професії, місця
роботи, режиму праці [1, 120].

Направлення інваліда до центру зайнятості для вирішення пи -
тань професійної орієнтації, професійного навчання чи працевлаш-
тування має здійснюватись лише медико-соціальними експертними
комісіями (МСЕК) з обов’язковим визначенням критеріїв підходя-
щої роботи, особливих вимог до умов і режиму праці та навчання
і наданням рекомендацій щодо працевлаштування. 

Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці здійсню -
ється відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда
для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які ма -
ють бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайня-
тості, може здійснювати державна служба зайнятості [3, 243]. 

Вирішуючи завдання з працевлаштування людей з інвалідністю,
фахівці служби зайнятості застосовують широкий спектр методів
соціальної роботи. одним із яких є консультування. 

Виходячи із цільової установки клієнта, (тобто цілі, які він переслі-
дує, звертаючись за допомогою до консультанта) може здійснюватись

26

Секція IV Актуальні проблеми працевлаштування  



27

рефлексивне, проектне, технологічне та прогностичне консульту-
вання.

Рефлексивне консультування полягає у спільному з клієнтом
осмисленні будь-якої життєвої ситуації, її аналіз, пошук пріорите-
тів, можливості змін та розвитку [2, 34].

Проектне консультування включає пошук та побудову можливої
програми перетворення ситуації, яка склалася, її гармонізації та
покращення. 

Технологічне консультування передбачає пошук оптимальної по -
слідовності дій для вирішення конкретної проблеми або завдання. 

Прогностичне консультування являє собою побудову ідеальної
моделі можливого, імовірного стану конкретної ситуації. Це кон-
сультація — передбачення, а консультант — це фахівець, який воло-
діє необхідними знаннями та необхідним досвідом, здатний підня-
тися над ситуацією та її теперішнім станом, побачити приховані
в ній можливості розвитку [2, 35].

Активно застосовується метод консультування при наданні проф -
орієнтаційних послуг безробітним особам з інвалідністю. Соці аль -
ному працівнику необхідно враховувати психологічні особливості
клієнта, серед яких до найбільш типових медико-психологічних про -
блем належать астенічні прояви та розлади невротичного кола.
У осіб з різними інвалідизуючими захворюваннями можуть бути на -
явні недостатність навичок спілкування, низький рівень нервово-
психічної стійкості, не сформованість потреб у міжособистісному
спілкуванні, неадекватна самооцінка, високий рівень домагань, праг-
нення гіперкомпенсації, негативне сприйняття оточуючих людей,
агресивність, надмірна сором’язливість тощо. Тому процесс надан-
ня профорієнтаційних послуг інвалідам обов’язково має містити
соціально-психологічну компоненту [2, 35].
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Гу сар Рус лан Юрійо вич
ІV кур су гру па ПЗ�43 К ко лед жу «Освіта» спеціальність «Пра воз на в ство»

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., 

про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

AКТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Під час круг ло го сто лу об го во ри ли по точ ний стан,
проб ле ми і рішен ня для соціаль но го за хис ту осіб з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми. Об го во рю ва ли проб ле му зай ня тості осіб з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми та їх рішень, а са ме: не дос тат ня кількість ва кансій, про -
по но ва них ро бо то дав ця ми невідповідність про фесій для інваліди. Ця
діяльність спря мо ва на на за без пе чен ня ефек тив ної співпраці та по -
даль ший роз ви ток пра цев лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю.

Annotation. During the roundtable discussed the current state, problems
and solutions to social protection of persons with disabilities. Talked about
the problem of employment of persons with disabilities and their solutions,
namely the insufficient number of vacancies offered by employers discrepan-
cy professions for invalidy. This aims to ensure effective cooperation and fur-
ther development of the employment of people with disabilities.

26 бе рез ня з ініціати ви Ко ло мийсь ко го міськ район но го цент ру
зай ня тості відбу ло ся засідан ня круг ло го сто лу на те му: «Пра цев лаш -
ту ван ня лю дей з інвалідністю — сь о го ден ня та проб лемні ас пек ти».
В за ході взя ли участь: на чаль ник Фон ду соціаль но го стра ху ван ня
від не щас них ви падків на ви роб ництві В. Ку зич, пер ший зас туп ник
уп равління Пенсійно го фон ду в м. Ко ло миї та Ко ло мийсь ко му
районі Я. То дорів, предс тав ник уп равління соціаль но го за хис ту на се-
лен ня район ної дер жав ної адміністрації та місь кої ра ди, предс тав -
ник те ри торіаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву ван ня на се лен ня,
робо то давці міста та райо ну. На засіданні круг ло го сто лу об го во рю ва-
лись су час ний стан, проб ле ми та шля хи вирішен ня соціаль но го за -
хис ту осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в Ко ло мийсь ко му регіоні. 

Ди рек тор Ко ло мийсь ко го міськ район но го цент ру зай ня тості
Ми рос лав Мацьків го во рив про проб ле ми пра цев лаш ту ван ня осіб
з інвалідністю та шля хи їх вирішен ня, а са ме: не дос тат ня кількість
вакансій, які про по ну ють ро бо то давці лю ди ни з інвалідністю, не від -
повідність про фесій, які вже ма ють інваліди, зап ро по но ва ним ва кан -
сіям, не дос татній рівень за робітної пла ти та інше. Для вирі шен ня
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да них проб лем центр зай ня тості зап ро по ну вав ро бо то дав цям про во -
ди ти індивіду аль ний підбір ро бо чих місць із вра ху ван ням осо бис тих
інте ресів та упо до бань кож но го лю ди ни з інвалідністю, пра цев лаш -
то ву ва ти не за леж но від гру пи інвалідності, згідно з ре ко мен даціями
МСЕК, збіль ши ти кількість ва кансій та про фесій для лю дей з ін -
валідністю, за без пе чу ва ти га ран то ва не пра цев лаш ту ван ня. У свою
чер гу, служ ба зай ня тості на дає кон суль тації, ор ганізо вує про -
фесійне нав чан ня, сприяє за по чат ку ван ню влас ної спра ви, за лу чає
до тим ча со вої зай ня тості. При сутніх оз найо ми ли з по ряд ком на -
дан ня до тації ро бо то дав цю за ра ху нок коштів Фон ду соціаль но го
за хис ту лю дей з інвалідністю на ство рен ня спеціаль них ро бо чих
місць для лю дей з інвалідністю, ще раз на го ло си ли на ос нов них
стат тях За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності лю дей
з інвалідністю в Ук раїні» та зо се ре ди ли ува гу при сутніх на обов’яз -
ко во му ви ко нанні нор ма ти ву ро бо чих місць що до пра цев лаш ту ван -
ня лю дей з інвалідністю, нез ва жа ю чи на те, що бюд жетні ор гані зації
звіль ня ють ся від спла ти адміністра тив ноRгос по дарсь ких санкцій за
не ви ко нан ня да но го нор ма ти ву. Зас туп ник уп равління Пенсійно го
фон ду в місті Ко ло миї та Ко ло мийсь ко му районі Я.То дорів роз повів
про піль ги для ро бо то давців, які пра цев лаш то ву ють лю дей з інва лід -
ністю, стан пе ре ра хунків та своєчасність вип лат пенсій. За круг лим
сто лом ве ла ся роз мо ва і про дот ри ман ня за ко но да в ства про пра цю
ро бо то дав ця ми міста та райо ну, кро ки ви ко нав чої вла ди у нап рям -
ку ле галізації ви ко рис тан ня праці най ма них працівників. Та кож
обго во ри ли пи та ния ко ор ди нації зу силь у вирішенні проб лем учас ни -
ків ан ти те ро рис тич ної опе рації та за лу чен ня до зай ня тості внут ріш -
ньо пе реміще них гро ма дян на місце во му рин ку праці. Підприємці
краю поділи ли ся з предс тав ни ка ми влад них струк тур своїми проб -
ле ма ми, з яки ми сти ка ють ся в ро боті. Ме та про ве ден ня та ких за -
ходів — за без пе чен ня дієвої співпраці та соціаль но го діало гу між
служ бою зай ня тості, ор га на ми місце вої вла ди, ро бо то дав ця ми що -
до підви щен ня рівня зай ня тості враз ли вих ка те горій на се лен ня. 
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Дон че ва Т.Г. 
сту дент 5�го кур су гру пи ПЗ�51/м 

Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна». 
а у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., до цент, 

про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

СОЦІАЛЬ НИЙ ЗА ХИСТ ІНВАЛІДІВ 
ПІД ЧАС ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ

Ано тація. На соціаль ний за хист від дер жа ви пот ре бу ють най -
більш не за хи щені верства на се лен ня. В пер шу чер гу до них відно си мо
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, тоб то інвалідів. Во ни ма ють
цілу низ ку пав, які уре гуль о вані чин ним за ко но да в ством Ук раїни. Як що
пра ва інвалідів по ру шу ють ся, во ни мо жуть їх ос кар жи ти у відпо від -
но му за ко ном по ряд ку.

Annotation. On social protection of the state, need the most vulnerable.
Primarily these include people with disabilities that disabled persons. They
have a number of peacocks that are regulated by the current legislation of
Ukraine. If disability rights are violated, they can appeal to the relevant law.

Пи тан ня комп ле кс но го соціаль но го за хис ту інвалідів та інших
соціаль но не за хи ще них верств на се лен ня є дос татньо ак ту аль ним.
Соціальні та ма теріальні га рантії для інвалідів закріплені у чин но му
за ко но давстві. Це за ко ни Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
ності інвалідів в Ук раїні», «Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні», «Про
соціальні пос лу ги», «Про ста тус ве те ранів війни, га рантії їх соціаль -
но го за хис ту», «Про ос новні за са ди соціаль но го за хис ту ве те ранів
праці та інших гро ма дян по хи ло го віку» та де які інші. Так, нап рик лад,
інваліди ма ють мож ливість пра цев лаш ту ва ти ся за об ра ним фа хом.
За ко но да в ство вста нов лює для підприємств (об’єднань), ус та нов
і ор ганізацій нор ма ти ви ро бо чих місць, приз на че них для пра цев лаш -
туван ня інвалідів (ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи-
ще ності інвалідів в Ук раїні»). Для підприємств, ус та нов, ор ганізацій
вста нов люєть ся нор ма тив ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня
інвалідів у розмірі 4% се реднь о обліко вої чи сель ності працівників за
рік, як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль кості 1 ро бо чо го місця.
Конт роль за дот ри ман ням нор ма тивів пра цев лаш ту ван ня здійснює
Фонд Соціаль но го за хис ту інвалідів, та наділе ний пра вом про во ди -
ти пе ревірки ор ганізацій за за я вам, скар га ми гро ма дян що до дот ри -
ман ня ни ми тру до вих прав інвалідів. Пра цев лаш ту ван ня інвалідів
здійснюєть ся ор га на ми Міністер ства праці Ук раїни, Міністер ства
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соціаль но го за хис ту на се лен ня Ук раїни, місце ви ми ор га на ми вла ди та
гро мадсь ки ми ор ганізаціями інвалідів. Відповідальність за не ство рен -
ня ро бо чих місць для інвалідів пок ла даєть ся на підприємство. У ви -
пад ку по ру шен ня прав інвалідів що до пра цев лаш ту ван ня по са до ва
осо ба, яка вчи ни ла та ке пра во по ру шен ня не се відпові дальність за
ст. 188R1 КУ АП Ук раїни, санкція якої пе ред ба чає на кла ден ня штра фу
від п’яти до вось ми не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян.

Конт роль за ви ко нан ням по ло жень За ко ну Ук раїни «Про ос но -
ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» пок ла де но на Фонд
соціаль но го за хис ту інвалідів, який здійснюєть ся відповідно до
«По ряд ку про ве ден ня пе ревірок підприємств, ус та нов, ор ганізацій
та фізич них осіб, що ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю», який зат ве р -
д же ний пос та но вою КМ Ук раїни від 31.01.2007 ро ку № 70. При ви -
яв ленні по ру шень, під час про ве ден ня пе ревірок, упов но ва жені
предс тав ни ки Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів скла да ють про -
то кол про адміністра тив не по ру шен ня.

Інваліди (лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми) згідно чин но го
за ко но да в ства Ук раїни ма ють такі пра ва:

— пра цев лаш ту ван ня за ра ху нок коштів Фон ду соціаль но го за -
хис ту інвалідів або за ра ху нок влас них коштів підприємства, у разі
не обхідності — адап тація об лад нан ня, технічно го ос на щен ня то що
з ура ху ван ням об ме же них мож ли вос тей інваліда;

— як що інвалід не має змо ги пра цю ва ти на підприємствах, то
дер жав на служ ба зай ня тості по вин на спри я ти у йо го пра цев лаш ту -
ванні за умо ви ви ко нан ня ро бо ти вдо ма;

— внаслідок тру до во го каліцтва або про фесійно го зах во рю ван ня,
за інваліда ми, які про хо дять про фесійну ре абілітацію, зберігаєть ся
середній за робіток за по пе реднім місцем ро бо ти із за ра ху ван ням пен -
сії по інвалідності про тя гом стро ку, пе ред ба че но го прог ра мою, як що
з мо мен ту вста нов лен ня інвалідності ми ну ло не біль ше ро ку і т. ін.

Але сь о годні більшість вста нов ле них га рантій для інвалідів не
реалізу ють ся або ре алізу ють ся не у пов но му об сязі зRза різних обс та -
вин. Не ви ко нан ня пе ред ба че них за ко но да в ством ви мог що до со -
ціаль но го за хис ту інвалідів тяг не за со бою для вин них осіб ма те ріаль -
ну, дис циплінар ну, адміністра тив ну чи криміналь ну відпові дальність.
Крім ць о го, у разі по ру шен ня прав інвалід мо же пос кар житись до ор га -
нів про ку ра ту ри за місцем про жи ван ня що до не ви ко нан ня ор га на -
ми дер жав ної вла ди, місце во го са мов ря ду ван ня, підприємства ми,
ус та но ва ми ви мог з соціаль но го за хис ту та за без пе чен ня інвалідів
та/або по да ти по зов до су ду про за хист свої прав та за кон них інте ресів.

людей з інвалідністю Секція IV



Кар пи нець Ва силь Іва но вич
сту дент І кур су, гру пи МО�11�16 

спеціаль ності 073 «Ме не дж мент»
Ревть Юлія Іванівна 

ст. вик ла дач Кар патсь ко го інсти ту ту підприємницт ва

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ТА ШЛЯ ХИ ЇХ ВИРІШЕН НЯ

Ано тація. Те зи до повіді висвітлю ють діюче за ко но да в ство в га -
лузі соціаль ної за хи ще ності інвалідів та їх зай ня тості. Містять аналіз
су час ної си ту ації що до пра цев лаш ту ван ня осіб з інвалідністю, ство -
рені пе ре ду мо ви та існу ючі проб ле ми. Ав то ра ми зап ро по но вані де які
шля хи вирішен ня ви яв ле них проб лем.

Клю чові сло ва: інвалідність, пра цев лаш ту ван ня, зай нятість.
Annotation. Abstracts covering existing legislation in the field of social

protection of disabled people and their employment. It contains an analysis
of the current situation on the employment of people with disabilities, set the
stage and the existing problems. The authors proposed some solutions to the
problems identified.

Keywords: disability employment employment.
За да ни ми ООН, кож на де ся та лю ди на на пла неті має інвалід -

ність, а близь ко 25% страж да ють на хронічні зах во рю ван ня. У світі
відзна че на стійка тен денція до збіль шен ня кіль кості осіб з інвалід -
ністю, яка кож но го ро ку зрос тає в се реднь о му на 10% [5].

Згідно з Конс ти туцією Ук раїни кож но му гро ма дя ни ну дер жа ви
га ран то ва но пра во на пра цю, віль не об ран ня про фесії та мож ли вість
за роб ля ти собі на жит тя пра цею. Лю ди з інвалідністю на ле жать до
ураз ли вих груп на се лен ня, пот ре бу ють соціаль но го за хис ту, оскіль -
ки їм важ ко кон ку ру ва ти на рин ку праці [3].

Відповідно до статті 46 За ко ну Ук раїни «Про зай нятість на се -
лен ня» підбір підхо дя щої ро бо ти для інвалідів здійснюєть ся відпо -
відно до їх про фесійних на ви чок, знань, на бу тих в про цесі здо бут тя
освіти, індивіду аль ної прог ра ми ре абілітації та з ура ху ван ням по ба -
жань що до умов праці.

Важ ли вим ас пек том за без пе чен ня рівно го дос ту пу до ви щої
осві ти є за без пе чен ня без бар’єрно го дос ту пу для осіб із особ ли ви ми
пот ре ба ми. За да ни ми Дер жав ної ста тис тич ної служ би Ук раїни
у 2011/2012 н.р. їх кількість скла да ла — 13,4 тис. осіб,
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а у 2012/2013 н.р. — 13,78 тис. осіб. Ста ном на 01 січня 2015 ро ку
у ви щих нав чаль них зак ла дах нав ча ло ся 12,33 тис. сту дентів з інва лід -
ністю, що ста но вить близь ко 0,9% від за галь ної кіль кості сту дентів,
тоб то, спос терігаєть ся тен денція змен шен ня кіль кості сту дентів
з інвалідністю, а кількість лю дей з інвалідністю зрос тає. У Кар патсь -
ко му інсти туті підприємницт ва у 2016/2017 н.р. нав чаєть ся 15 осіб
з інвалідністю.

Пра цев лаш ту ван ня інвалідів — пра во, пе ред ба че ний низ кою
за ко но дав чих актів, що, відповідно, пок ла дає обов’яз ки на ро бо то -
давців що до ви ко нан ня ви мог за ко но дав чих норм.

На шля ху от ри ман ня ро бо ти лю дям з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми є не обхідним без пе реш код ний дос туп до інфор ма цій -
но го прос то ру. В об лас них цент рах зай ня тості для ць о го ство рені
не обхідні умо ви. Дер жав на служ ба зай ня тості відповідно до за конів
Ук раїни «Про зай нятість на се лен ня» та «Про ос но ви соціаль ної за -
хи ще ності лю дей з інвалідністю в Ук раїні» [6] сприяє тру довій ре -
абілітації та пра цев лаш ту ван ню гро ма дян з інвалідністю з ура ху ван-
ням ре ко мен дацій ме ди коRсоціаль ної екс пе рт ної комісії на вільні
та но во ст во рені або прис то со вані для них ро бочі місця, за яв лені
підприємства ми [4]. 

У пе ред ба че них за ко но да в ством ви пад ках ро бо то да вець по ви -
нен ор ганізу ва ти нав чан ня та пе рек валіфікацію пра цю ючо го ін ва -
ліда відповідно до ме дич них ре ко мен дацій сто сов но йо го інва -
лідності. 

У статті про дер жав ну політи ку у сфері пра цев лаш ту ван ня ін ва -
лідів І. Сіко ри, ди рек то ра Фун дації «Відкри те суспільство» заз на чає,
що на жаль пра цев лаш ту ван ня інвалідів в пе ре важній біль шості
зали шаєть ся «на па пері». За галь на чи сельність лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми ся гає 2,8 млн., або 6,1% на се лен ня країни. Із них пра -
цев лаш то вані тро хи біль ше, ніж чверть, або 755 ти сяч. Стан дар ти
Міжна род ної ор ганізації праці пе ред ба ча ють пра цев лаш ту ван ня 50%
від за галь ної чи сель ності інвалідів у країні, тоб то ма ли б бу ти пра -
цев лаш то вані 1,4 млн. інвалідів, а за ли ша ють ся не пра цев лаш то ва -
ни ми по над 640 тис. лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Для вирівню ван ня шансів на пра цев лаш ту ван ня інвалідів дер -
жа ва сти му лює ро бо то давців (на да ють ся по дат кові піль ги, по зи ки
та до та ції, які на да ють ся з держ бюд же ту че рез Фонд соціаль но го за -
хис ту ін ва  лі дів). Що ро ку з дер жав но го бюд же ту вит ра чаєть ся близь -
ко 1 млрд. грн. на тру до ву та про фесійну ре абілітацію лю дей з інва -
лід ністю. 
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Діючим за ко но да в ством Ук раїни пе ред ба че ний обов’язок під -
приємств що до пра цев лаш ту ван ня інвалідів. Відповідно до ч. 1 ст. 19
За ко ну № 875, для підприємств вста нов ле но нор ма тив ро бо чих
місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі 4% се реднь о обліко -
вої чи сель ності штат них працівників за рік.

Конт роль за пра цев лаш ту ван ням лю дей з інвалідністю здійснює
відділен ня Фон ду соціаль но го за хис ту лю дей з інвалідністю. Відпо -
відно до Ко дек су Ук раїни «Про адміністра тивні пра во по ру шен ня»
не ви ко нан ня по са до вою осо бою своїх обов’язків тяг нуть за со бою
нак ла ден ня штра фу від де ся ти до двад ця ти не о по дат ко ву ва них
мінімумів до ходів гро ма дян.

По пе ред жен ню маніпу ляцій що до ви ко рис тан ня пільг до поміг би
ре гу ляр ний моніто ринг ро бо чих місць для інвалідів, фак тич но го роз мі -
ру за робітної пла ти інвалідів. На на шу дум ку, заміна штраф них санк цій
обов’яз ко ви ми внес ка ми ро бо то давців до Фон ду соціаль но го за хис  ту
інвалідів мо же пок ра щи ти цю си ту ацію. За екс пе рт ни ми оцінка ми, та -
ке рішен ня мо же суттєво підви щи ти до хо ди Фон ду на су му від 60 до
100 млн. грн. Це мо же приз вес ти до суттєво го збіль  шен ня част ки пра -
цев лаш ту ван ня інвалідів та наб ли зи ти ся до ви ко нан ня стан дартів
Міжна род ної Ор ганізації Праці що до пра цев лаш ту ван ня інвалідів.

Літе ра ту ра

1. Інфор мація про за хо ди, нап рав лені на здійснен ня Ук раїною обов’яз -
ків в рам ках Кон венції про пра ва інвалідів, 2015 рік.

2. Кон венція ООН про пра ва інвалідів від 06.03.2010 ро ку.
3. Конс ти туція Ук раїни: офіційне ви дан ня: [прий ня то на п’ятій сесії

Вер хов ної Ра ди Ук раїни 28 черв ня 1996 р. / [відп. за вип. С. Йов на]. — К.,
1996. — 12 с.

4. На каз Міністер ства праці та соціаль ної політи ки Ук раїни «Про зат -
ве рд жен ня форм до ку ментів для реєстрації ро бо то давців у відділен нях
Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів і ви ко нан ня ни ми нор ма ти ву ро бо чих
місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів» № 98 від 14.03.2007.

5. Но сен ко Ю.Г. Де які ас пек ти впро вад жен ня за собів інфор маційно-
ко муніка тив них тех но логій в інклю зив ну освіту http://www.mon.gov.ua/
education/higher/bolpr/ komunike2009_eng.pdf.

6. Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні: за кон Ук раї -
ни // Пра ва інвалідів в Ук раїні. — К.: Сфе ра, 2002. — С. 165–169.
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Ла зо рен ко Поліна Ва силівна
ІV кур су гру па ПЗ�43 К ко лед жу «Освіта» спеціальність «Пра воз на в ство»

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., 

про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва.

ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Ас пек ти пра цев лаш ту ван ня осіб з інвалідністю в Ук -
раїні та шля хи її вирішен ня, а та кож роль дер жав ної служ би зай ня -
тості Ук раїни в ць о му про цесі бу ли про а налізо вані в статті. Пра цев -
лаш ту ван ня лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ак ту аль не пи тан ня
роз вит ку в Ук раїні. Ці пи тан ня бу ли розг ля нуті на міжна родній кон -
фе ренції, щоб за без пе чи ти ро бочі місця для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба-
ми. В Ук раїні кількість лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в ос танні
ро ки збіль ши ла ся і в да ний час скла дає 2,6 мільйо на чо ловік, які зна хо -
дять ся на службі в ор га нах праці та соціаль но го за хис ту на се лен ня.

Annotation. The aspects of job placement of disable persons in Ukraine
and ways of its solution, and also the role of State employment service of
Ukraine in this process were analyzed in the article. Employment of people
with physical and mental topical issues of development of Ukraine. These
issues were addressed at the international conference to provide employment
for people with special needs. In Ukraine the number of disabled people in
recent years has increased and currently amounts to 2.6 million people who
are on service in the bodies of labour and social protection of the population.

Аналізу ють ся проб ле ми що до пра цев лаш ту ван ня інвалідів Ук -
раїні, шля хи їх вирішен ня та роль Дер жав ної служ би зай ня тості
в ць о му про цесі.

В Ук раїні чи сельність інвалідів за ос танні ро ки збіль ши лась
і ста нов лять сь о годні 2,6 мільйо на осіб, які пе ре бу ва ють на обс лу го-
ву ванні в ор га нах праці та соціаль но го за хис ту на се лен ня. Проб ле ма
по ля гає в то му, що із за галь но го чис ла інвалідів май же по ло ви на пе -
ре бу ває у пра цез дат но му віці і пот ре бує ре абілітації та по даль шо го
пра цев лаш ту ван ня.

В Ук раїні пра ва інвалідів на от ри ман ня соціаль ної до по мо ги та
ре абілітації закріплені у за коні «Про ос но ви соціаль ної за хи ще нос ті
інвалідів в Ук раїні» (1991 р. зі зміна ми та до пов нен ня ми), який став
важ ли вою віхою у наб ли женні соціаль ної політи ки Ук раїни до сві то -
вих стан дартів (Стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних мож ли вос тей
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для інвалідів, прий няті Ге не раль ною асамб леєю ООН у 1993 році).
Пра цев лаш ту ван ня лю дей з ва да ми фізич но го та ро зу мо во го роз -
вит ку ак ту альні пи тан ня і для Ук раїни. На за ваді в по шу ку ро бо ти,
крім фізич них бар’єрів, певні проб ле ми для їх про фесійної інтег ра -
ції ство рю ють і розбіжності в за ко но давстві, не од ноз нач не став лен -
ня суспільства до цієї ка те горії гро ма дян. Ці проб ле ми розг ля да лись
на міжна родній кон фе ренції «Ак ту альні пи тан ня пра це в лаш ту ван -
ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Прак тич ний досвід країн Євро -
пи та СНД», яка про хо ди ла у квітні 2007 р. у м. Таш кенті (Рес пуб -
ліка Уз бе кис тан). Се ред її учас ників бу ли й предс тав ни ки Ук раїни.
Ук раїна, приєднав шись до Євро пейсь кої Соціаль ної хартії, по -
слідов но праг не за без пе чу ва ти рівноп рав ну участь гро ма дян з ін ва -
лідністю в суспіль но му житті. В ць о му кон тексті універ си тет «Ук -
раїна» є ак тив ним суб’єктом у вирішенні цієї проб ле ми — че рез
нав чаль ний про цес інвалідам, лю дям з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
до по мог ти от ри ма ти ви со кок валіфіко ва ну фа хо ву підго тов ку і ста -
ти пов ноцінни ми, ак тив ни ми будівни ка ми но вої Ук раїни. Го лов -
ним чин ни ком, який стри мує зай нятість осіб з об ме же ни ми фізич -
ни ми мож ли вос тя ми є низь кий, порівня но із здо ро ви ми, освітній
та про фесійний рівень. На рин ку праці відок рем люєть ся суттєва
проб ле ма в по до ланні дис ба лан су між по пи том і про по зицією цієї
спе цифічної ро бо чої си ли. Прак тич но та ка са ма си ту ація скла ла ся
і що до співпраці з пи тань укомп лек ту ван ня но во ст во ре них ро бо чих
місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів за ра ху нок коштів Фон ду. Од -
ним із чин ників стри му ван ня зай ня тості та кож є: — відсутність ін -
фор мації про те, які підприємства ство рю ють нові ро бочі місця для
пра цев лаш ту ван ня інвалідів за ра ху нок Фон ду; відсутність гнуч  ких
форм ор ганізації праці та ме ханізму зацікав лен ня ро бо то давців
у пра цев лаш ту ванні інвалідів; низь ка оп ла та праці на зап ро по но -
вані ро бо то дав цем ро бочі місця та невідпо від ності об ме жень в ро боті
з ви мо га ми ро бо то дав ця. Дер жа ва стоїть на охо роні інте ресів лю ди -
ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми: за ко но да в ством обу мов  ле но що 4%
ро бо чих місць заб ронь о ва но са ме для цих осіб. При не ви ко нанні
цієї нор ми підприємства і ус та но ви, не за леж но від форм влас ності
спла чу ють значні штра фи до Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів.
Але вирішен ню проб ле ми це до по ма гає за ма ло.

Од на з го лов них труд нощів по ля гає в то му, що кількість пра -
цез дат них інвалідів мен ше ніж кількість заб ронь о ва них ро бо чих
місць. Та ким чи ном, щоб ви ко на ти бронь, підприємства ви му шені
зас то со ву ва ти різні не зовсім за конні за хо ди, а са ме прий ма ють на
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ро бо ту осіб з І гру пою інвалідності (заз да легідь зна ю чи, що лю ди на
не мо же пра цю ва ти) фор маль но з сим волічною зарп лат нею. Та кож
на да ють у цент ри зай ня тості інфор мацію про ва кансії, які три ва лий
час не мо жуть бу ти за пов ненні че рез низь ку за робітну пла ту, умо ви
праці та інше для то го, щоб до вес ти в суді своє праг нен ня ви ко на -
ти бронь. Здаєть ся оче вид ним, що ро бо то дав цю вигідніше за без пе -
чи ти ро бо тою лю ди ну з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, ніж
спла чу ва ти штрафні санкції, але це пот ре бує до сить знач них зу силь
(що до атес тації ро бо чих місць МСЕК то що). 

То му, на жаль, більшість ро бо то давців по ки що своєю ме тою став-
лять уник нен ня штраф них санкцій, а не пра цев лаш ту ван ня інваліда.

На гор на Аліна Ми ко лаївна
2 курс, спеціальність «Мар ке тинг» Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, 
стар ший вик ла дач

КОМП ЛЕ КС НИЙ ПІДХІД 
ДО ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ЛЮ ДЕЙ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПРОБ ЛЕ МА МИ В УК РАЇНІ

Ано тація. Досліджен ня проб лем пра цев лаш ту ван ня лю дей з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми.

Клю чові сло ва: проб ле ми, інвалід, шля хи по до лан ня. 
Annotation. Studies of employment of people with disabilities.
Keywords: problems, disability, ways of overcoming.
Однією з най важ ливіших сфер соціаль но го жит тя, де інвалід

пот ре бує соціаль но го за хис ту, є сфе ра праці. Ро бо та для інвалідів —
пи тан ня, яке за ли шаєть ся вкрай ак ту аль ним, хо ча дер жа вою вжи -
ва ють ся за хо ди аби тру до вою ре абілітацією охо пи ти яко мо га біль ше
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, оскіль ки кож на осо ба ви ма гає
ок ре мо го підхо ду, щоб во на по чу ва ла се бе соціаль но за хи ще ною,
щоб умо ви праці бу ли ком фо рт ни ми, а са ма пра ця — соціаль но зна -
чи мою й потрібною іншим.

Сь о годні тру до ва діяльність відіграє од ну з клю чо вих ро лей
у про цесі соціалізації та са мо ре алізації будьRякої лю ди ни. Не є ви -
клю чен ням осо би з інвалідністю, для яких зай нятість є сти му лом до
жит тя, спо со бом са мо ст ве рд жен ня. Во на, та кож дає мож ливість
лю дям з відповідни ми ва да ми здо ров’я відчу ти влас ну не обхідність
як зі сто ро ни членів ро ди ни, так і зі сто ро ни членів суспільства
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у ціло му, по до ла ти наслідки інвалідності, поліпши ти ма теріаль не
ста но ви ще то що.

Інвалід — це осо ба зі стійким роз ла дом функцій ор ганізму, що
при взаємодії із зовнішнім се ре до ви щем мо же приз во ди ти до об ме -
жен ня її життєдіяль ності, внаслідок чо го дер жа ва зо бов’яза на ство -
ри ти умо ви для ре алізації нею прав нарівні з інши ми гро ма дя на ми
та за без пе чи ти її соціаль ний за хист.

Диск римінація за оз на кою інвалідності за бо ро няєть ся. Інва -
лідність як міра втра ти здо ров’я виз на чаєть ся шля хом екс пе рт но го
обс те жен ня в ор га нах ме ди коRсоціаль ної екс пер ти зи Міністер ства
охо ро ни здо ров’я Ук раїни.

Невід’ємним пра вом інвалідів є пра во на пра цю, нез ва жа ю чи
на об ме же ну пра цез датність.

За без пе чен ня тру до вої діяль ності інвалідів є важ ли вою соціаль-
 ною функцією дер жа ви. У вирішенні ць о го зав дан ня бе руть участь
не тіль ки відповідні ор га ни цент раль ної ви ко нав чої вла ди, місце во -
го са мов ря ду ван ня, але й усі підприємства, ус та но ви, ор ганізації,
не за леж но від форм влас ності.

Пра вові прин ци пи пра цев лаш ту ван ня інвалідів закріплені
у низці за ко но дав чих актів, які зо бов’язу ють ро бо то дав ця ство ри ти
спеціальні ро бочі місця для інвалідів і спри я ти їх пра цев лаш ту ван -
ню з ура ху ван ням об ме же них фізич них мож ли вос тей.

Підприємства (об’єднан ня), ус та но ви та ор ганізації не за леж но
від фор ми влас ності й гос по да рю ван ня, які ви ко рис то ву ють пра цю
інвалідів, зо бов’язані ство рю ва ти для них умо ви праці з ура ху ван -
ням індивіду аль них прог рам ре абілітації і за без пе чу ва ти інші со -
ціаль ноRеко номічні га рантії, пе ред ба чені чин ним за ко но да в ством.

Керівни ки підприємств, ус та нов, ор ганізацій, у то му числі під -
приємств, ор ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, фізич ні
осо би, які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю, у разі не за без пе чен ня
ви ко нан ня нор ма тивів ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня
інвалідів, не по дан ня Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів звіту про
зай нятість та пра цев лаш ту ван ня інвалідів не суть відповідальність
у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку.

Ро бо то да вець не мо же відмо ви ти лю дині з інвалідністю в ук ла -
денні тру до во го до го во ру або у про су ванні по службі, а та кож звіль -
ни ти за ініціати вою адміністрації, пе ре вес ти та ко го працівни ка на
іншу ро бо ту без йо го зго ди з мо тивів інвалідності, за ви нят ком ви -
падків, ко ли за вис нов ком ме ди коRсоціаль ної екс пе рт ної комісії
(МСЕК) стан йо го здо ров’я пе реш код жає ви ко нан ню про фесійних
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обов’язків, заг ро жує здо ров’ю та без печній праці інших осіб, або
про дов жен ня тру до вої діяль ності чи зміна її ха рак те ру та об ся гу заг -
ро жує погіршен ням здо ров’я лю ди ни з інвалідністю.

Для пра цев лаш ту ван ня інвалідів на підприємствах ство рю ють -
ся ро бочі місця для інвалідів. Під ни ми ро зуміють ок ре ме ро бо че
місце або ділян ку ви роб ни чої площі на підприємстві, де ство ре но
не обхідні умо ви для праці інваліда. Ро бо че місце мо же бу ти зви чай -
ним або спеціалізо ва ним.

Та ким чи ном, про а налізу вав ши ви ще вик ла де не, мож на зро би -
ти вис но вок, що сь о годні в Ук раїні для поз на чен ня осіб з різно -
манітни ми ва да ми за ко но да вець ви ко рис то вує терміни «інвалід»,
«осо ба з інвалідністю», «гро ма дя ни з особ ли ви ми пот ре ба ми», «осо -
би з об ме же ною пра цез датністю», «осо би з об ме же ни ми фізич ни ми
і ро зу мо ви ми мож ли вос тя ми», які ви ко рис то ву ють ся для оз на чен -
ня осіб із зни же ною пра цез датністю є не дос ко на ли ми, а в де я ких
ви пад ках — при низ ли ви ми. То му сь о годні, ко ли в нашій дер жаві
ак тив но про хо дять про це си де мок ра ти зації та гу манізації неп ри -
пус ти мо будьRяким чи ном при ни жу ва ти гідність та честь осо би. 
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. В тезах досліджено питання щодо особливостей праці
людей з обмеженими можливостями. Виявлено основні проблеми пра-
цевлаштування людей з обмеженими можливостями. Проаналізовано
зарубіжний досвід особливостей праці людей з обмеженими можливо-
стями. Визначено можливості інтеграції людей з обмеженими мож-
ливостями в суспільне життя. Надано рекомендації щодо покращення
стану справ з працевлаштуванням людей з обмеженими можливостями.

Annotation. Іn theses a question is investigational in relation to thefea-
tures of labour of people with limit possibilities. The basicproblems of employ-
ment of people are educed with limitpossibilities. Foreign experience of features
of labour ofpeople is analysed with limit possibilities. Possibilities ofintegra-
tion of people are certain with limit possibilities inpublic life. Recom men da -
tions are given in relation to theimprovement of the state of businesses with
employment ofpeople with limit possibilities.

Ак ту альність цієї ро бо ти обу мов ле на тим, що в нашій країні ба -
га то лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, але не див ля чись на те,
що ці лю ди на рівні з людь ми, які не ма ють об ме жень, ма ють пов -
не пра во на пра цев лаш ту ван ня, існує до сить ба га то проб лем з яки -
ми ми спро буємо розібра тись. 

Ме тою цієї ро бо ти є на дан ня ре ко мен дацій що до пок ра щен ня
ста ну справ з пра цев лаш ту ван ням лю дей з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми. 

Прак ти ка по ка зує, що за лу чен ня гро ма дян з інвалідністю в сфе ру
праці важ ли во як для дер жа ви, так і для них са мих, оскіль ки підви -
щуєть ся їх життєвий рівень, збіль шуєть ся пла то сп ро можність, а та кож
з’яв ляєть ся мож ливість са мо ре алізації. У ба гать ох країнах ство рені
такі умо ви, що пра цю ють інваліди скла да ють в се реднь о му по ло ви -
ну осіб від за галь ної кіль кості лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Так, в США пра цю ють 29% гро ма дян, що ма ють по ру шен ня
здо ров’я, у Ве ли коб ри танії — 40%, в Італії — 55%, в Швеції — 60%,
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в Ки таї — 80%. В Ук раїні пра цю ючих інвалідів налічуєть ся близь ко
20%, при то му, що кількість інвалідів пра цез дат но го віку ста но вить
1,5 млн. [5].

Од нак, в ході досліджен ня су час но го ста ну пра цев лаш ту ван ня
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в Ук раїні бу ло ви яв ле но, що
ос нов ною проб ле мою пра цев лаш ту ван ня лю дей з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми є те, що:

— працівни ки служб зай ня тості ма ло ча су приділя ють спілку -
ван ню з ни ми, та не о хо че спри я ють пра цев лаш ту ван ню інвалідів;

— ро бо то давці не о хо че пра цев лаш то ву ють інвалідів, оскіль ки
це пот ре бує до дат ко вих фінан со вих вит рат на ор ганізацію та спе -
ціаль не об лаш ту ван ня ро бо чих місць для їх тру до вої діяль ності;

— дер жа ва не дос татньо слідкує за дот ри ман ням ви мог за ко но -
да в ства що до рівних прав інвалідів та їх га ран то ва не пра цев лаш ту -
ван ня.

Вра хо ву ю чи ви ще заз на че не, слід заз на чи ти, що ефек тив на ін тег -
рація лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в суспільство мож ли ва за
умо ви ово лодіння ни ми про фесіями, які ко рис ту ють ся по пи том на
су час но му рин ку праці та ство рен ня умов для їх пра цев лаш ту ван ня. 

Заз ви чай, здатність до праці у інвалідів об ме же на, але зав дан ня
суспільства і дер жа ви в то му і по ля гає, щоб до по мог ти повніше ре алі -
зу ва ти ці об ме жені мож ли вості. З по я вою Інтер нет ме реж у інвалідів
з’яв ляєть ся мож ливість пра цю ва ти без по се редньо зі сво го бу дин ку,
не пе ре су ва ю чись от ри му ва ти соціаль ноRпра вові та ме дичні кон -
суль тації, поліпши ти своє ма теріаль не ста но ви ще. Ово лодіти про -
фесіями бух гал те ра, прог раміста, webRди зай не ра і інши ми, які не
ви ма га ють при сут ності на підприємстві, відкри ти свою спра ву. Ін -
тер нет дає та кож мож ливість спілку ван ня, яким обділені в ре аль но му
житті інваліди, от ри ма ти не обхідну освіту дис танційно, що особ ли -
во є ак ту аль ним для лю дей, які поз бав лені ру ху.

Зав дя ки Інтер не ту інваліди бу дуть бра ти участь в роз вит ку су -
спільства на рівні із здо ро ви ми людь ми. Участь у праці до по мо же
інваліду вирівня ти йо го з співвітчиз ни ка ми в усіх сфе рах суспіль но -
го жит тя.

На прак тиці пра цев лаш ту ван ня інвалідів і лю дей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми здо ров’я три ва лий і склад ний про цес з ве ли кою
кількістю пе реш код. Але ство рен ня без бар’єрно го се ре до ви ща, ре -
алізація за ко ну про кво ту ро бо чих місць, підви щен ня за робітної
пла ти, підви щен ня рівня освіти інвалідів — все це, на на шу дум ку,
до по мо же виріши ти проб ле му пра цев лаш ту ван ня інвалідів.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Основна мета даного дослідження полягала в тому, щоб
виявити проблеми, з якими стикаються люди з обмеженими мож -
ливостями в процесі зайнятості в Україні. Громадяни з обмеженими
фізичними можливостями також можуть внести свій вклад в добро-
бут соціальної сфери, але через витік освіти і інших об’єктів вони не
можуть розвивати свій потенціал. 

Annotation. The main purpose of this study was to identify the problems
that disabled people encounter during the employment process in Ukraine.
Disabled citizens can also contribute to the welfare of the social but due to the
leak of education and other facilitiesthey cannot develop their potentials. 

Кожна десята людина на землі — інвалід. Інвалідність є соціаль-
ним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. В Україні
на сьогодні чисельність інвалідів складає близько 3 млн. осіб. Кожен
18-тий громадянин України – інвалід, тобто людина, яка потребує
допомоги та підтримки від держави не лише у грошовому еквіва-
ленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їздів,
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громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння
у здобутті освіти та працевлаштуванні. Статистика не втішна і, тим
більше, державі сліди замислитись над тим, як допомогти таким
людям здолати наслідки, відновити свої втрачені функції і стати
повноправним членом суспільства. Праця здійснює благотворний
вплив на людину, надає відчуття необхідності її для суспільства,
а також дозволяє не бути тягарем для родини. Люди з обмеженими
фізичними можливостями також можуть внести свій вклад в розви-
ток суспільства, якщо передбачені зі зручностями, які роблять їх
більш ефективними на ринку праці но проблема зайнятості та пра-
цевлаштування осіб з обмеженими можливостями у сучасному су -
спільстві являється вкрай актуальною. Люди з інвалідністю відчу-
вають цілий ряд складностей в працевлаштуванні з тієї причини,
що дуже часто роботодавці під різними приводами відмовляють їм
в праце влаштуванні, обмежують в правах. Все це створює додатко-
ву напругу в суспільстві, робить «непотрібними» величезну кіль-
кість людей.

В цілому можна виділити декілька варіантів пошуку роботи. З по -
чатку, більшість людей намагається знайти роботу через знайомих
та родичів. Так чинять всі, і не тільки люди з особливими потреба-
ми. Але такий спосіб містить в собі деякий ризик. Так, працевлаш-
товуючись через родинні зв’язки, претендент бере на себе додатко-
ву відповідальність не підвести людину, котра його рекомендує.

В України норматив робочих місць для працевлаштування інва-
лідів регулюється статтею 19 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні». Такий норматив розповсюджу-
ється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від
форм власності та господарювання, де кількість працюючих стано-
вить 8 та більше осіб.

Станом на 1 січня 2016 року загальна чисельність осіб з інвалід-
ністю в Україні становила 3,6 млн. осіб або 6% у загальній структу-
рі постійного населення країни (42,8 млн. осіб). У 2015 році за бюд-
жетними програмами із соціального захисту інвалідів, головним
розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України,
по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету перед-
бачені видатки у сумі 1 млрд. 314 млн.732 тис. 800 гривень. 

Проблеми, з якими стикаються люди з обмеженими фізичними
можливостями є дуже складними. Нижче наведено список з най-
більш важливих з них відповідно до моєї точки зору.
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Витік належної освіти: Через свої фізичні умов, не всі з них ма -
ють необхідні можливості для участі і завершення формального і на -
вчання Освіта процесу.

Уряд надає обмежену суму грошей з бюджету для підтримки
потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Більшість компаній робить бояться наймати таких людей, тому
що вони думають, що вони не будуть ефективними з їх функції
через фізичного стану.

Вони звертаються до дискримінувати, але деякі роботодавці
хотіли б платити їм менше. Велика частина робочого простору не
дуже добре обладнані для людей з особливими потребами.

Економічна криза також є одним з діючих факторів, які пе ре -
шко джають ухвалення на роботу людей з обмеженими можливос -
тями, тому що роботодавці перетворяться наймати людей, які фі зич -
но підходять для, таким чином, робота економити гроші, які вони б
використовували для покупки устаткування для нового інваліда
працівника.

Ори щен ко Ва лерія Ва силівна 
Сту дент VI кур су гру па МІ�61, Інсти тут пра ва та суспіль них відно син

Універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Дабіжа В.В., 

до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Ано тація. У те зах аналізу ють ся проб ле ми що до пра цев лаш ту ван -
ня інвалідів Ук раїні, шля хи їх вирішен ня та роль Дер жав ної служ би
зай ня тості в ць о му про цесі.

Annotation. The aspects of job placement of disable persons in Ukraine
and ways of its solution, and also the role of State employment service of
Ukraine in this process were analyzed in the article.

В Ук раїні пра ва інвалідів на участь в ак тив но му житті су спільст -
ва й за хист їхніх інте ресів закріплені низ кою за ко но дав чих та нор -
ма тив ноRпра во вих актів. Во ни спря мо вані на ство рен ня їм рівних
з інши ми гро ма дя на ми мож ли вос тей у ре алізації цивіль них, полі -
тич них та інших конс ти туційних прав і сво бод. В Ос нов но му За коні
дер жа ви пра ва і сво бо ди інвалідів ок ре мо не обу мов лю ють ся, а на -
да ють ся їм з усіма гро ма дя на ми Ук раїни, підкрес лю ючи тим са мим
їх рівноп равність.
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Проб ле ма по ля гає в то му, що із за галь но го чис ла інвалідів май -
же по ло ви на пе ре бу ває у пра цез дат но му віці і пот ре бує ре абілітації
та по даль шо го пра цев лаш ту ван ня.

Як свідчить досвід прак тич ної діяль ності, інваліди не мо жуть
на рівних кон ку ру ва ти на рин ку праці, особ ли во в су час них еко -
номіч них умо вах, ко ли пе рехід до рин ко вих відно син ви ма гає ін -
тен  сифі кації ви роб ни цт ва, підви щен ня ви мог до за галь но го фі зич -
но го та інте лек ту аль но го ста ну пра цю ючих. То му про фесійна
ре абілітація інвалідів ста ла однією з най важ ливіших проб лем су -
спільства.

До вирішен ня проб ле ми про фесійної ре абілітації за лу чені дер -
жавні адміністрації, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, відповідні
Мі ністер ства, Фонд соціаль но го за хис ту інвалідів, гро мадські ор -
ганізації, спілка про мис ловців та підприємців, та Дер жав на служ ба
зай ня тості. 

На за ваді в по шу ку ро бо ти інвалідам, крім фізич них бар’єрів,
певні проб ле ми для їх про фесійної інтег рації ство рю ють і розбіж -
ності в за ко но давстві, не од ноз нач не став лен ня суспільства до цієї
ка те горії гро ма дян.

Ук раїна послідов но праг не за без пе чу ва ти рівноп рав ну участь
гро ма дян з інвалідністю в суспіль но му житті. 

Дер жав на служ ба зай ня тості Ук раїни ство рює умо ви ле галь ної
зай ня тості з гідною оп ла тою, мож ли вості от ри ман ня без кош тов них
пос луг у підборі пос луг ро бо ти, до по мо ги у без робітті. До її ком пе -
те нт ності відно сить ся по се ред ни цт во між ро бо то дав цем і ти ми, хто
пот ре бує до по мо ги у по шу ку ро бо ти.

Го лов ним чин ни ком, який стри мує зай нятість осіб з об ме же ни-
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми є низь кий, порівня но із здо ро ви ми,
освітній та про фесійний рівень. На рин ку праці відок рем люєть ся
суттєва проб ле ма в по до ланні дис ба лан су між по пи том і про по зи -
цією цієї спе цифічної ро бо чої си ли. Од ним із чин ників стри му ван -
ня зай ня тості та кож є:

— відсутність інфор мації про те, які підприємств ство рю ють нові
ро бочі місця для пра цев лаш ту ван ня інвалідів за ра ху нок Фон ду;

— низь ка оп ла та праці на зап ро по но вані ро бо то дав цем ро бочі
місця та невідповідності об ме жень в ро боті з ви мо га ми ро бо то дав ця.

Ро бо то да вець є го лов ним стра тегічним парт не ром служ би зай -
ня тості, від яко го без по се редньо за ле жить, чи по пов ню ва ти меть ся
ри нок праці но ви ми ро бо чи ми місця ми і чи зрос та ти ме за робітна
пла та. По пит на якісну ро бо чу си лу нев пин но зрос тає. 
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Дер жа ва стоїть на охо роні інте ресів лю ди ни з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми: за ко но да в ством обу мов ле но що 4% ро бо чих місць
заб ронь о ва но са ме для цих осіб. При не ви ко нанні цієї нор ми під -
приємства і ус та но ви спла чу ють значні штра фи до Фон ду соціаль -
но го за хис ту інвалідів. Але вирішен ню проб ле ми це не до по ма гає.
Од на з го лов них труд нощів по ля гає в то му, що кількість пра цез дат -
них інвалідів мен ше ніж кількість заб ронь о ва них ро бо чих місць.
Та ким чи ном, щоб ви ко на ти бронь, підприємства ви му шені зас то -
сову ва ти різні не зовсім за конні за хо ди, а са ме прий ма ють на ро бо ту
осіб з 1 гру пою інвалідності (зна ю чи, що лю ди на не мо же пра цю ва -
ти) з сим волічною зарп лат нею. Та кож на да ють у цент ри зай ня тості
інфор мацію про ва кансії, які три ва лий час не мо жуть бу ти за пов -
ненні че рез низь ку за робітну пла ту. 

Не обхідно ма ти чітке уяв лен ня про інвалідів, які ба жа ють пра -
цю ва ти, про їхні впо до бан ня та мож ли вості, конк рет ну інфор мацію
про їхню здатність до про фесійноRтру до вої діяль ності та ба га то
інших відо мос тей, пов’яза них із проб ле ма ми пра цев лаш ту ван ня та
зай ня тості. Усебічно та в пов но му об сязі сфор мо ва на інфор маційна
ба за — фун да мент, на яко му має бу ду ва ти ся вся сис те ма спри ян ня
тру довій зай ня тості інвалідів. То му пе ре дусім не обхідно ство ри ти
цент ралізо ва ний банк да них що до інвалідів, які пот ре бу ють про -
фесійної ре абілітації та пра цев лаш ту ван ня.

Тіль ки співпра ця між Дер жав ною служ бою зай ня тості, Фон дом
соціаль но го за хис ту інвалідів, Все ук раїнсь ким цент ром ре абілітації
інвалідів при ве де до то го, що лю ди на, яка звер таєть ся по до по мо гу
у пра цев лаш ту ванні, га ран то ва но от ри має інфор мацію, профпідго -
тов ку та постійне місце ро бо ти. Та ким чи ном, з ме тою пок ра щен ня
цієї співпраці, яка спря мо ва на на підви щен ня рівня зай ня тості се ред
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, не обхідно ство ри ти
Єди ну інфор маційну ба зу да них інвалідів, яка скла да ла ся б із трь ох
скла до вих: 1) єди но го бан ку да них інвалідів, який містить ха рак те рис -
ти ки інвалідів, які ба жа ють пра цю ва ти; 2) бан ку да них ро бо чих місць
для інвалідів, який аку му лює інфор мацію про кіль кіс ний та якісний
склад ро бо чих місць; 3) сис те ми постійно го моніто рин гу про цесів зай -
ня тості та пра цев лаш ту ван ня інвалідів з ме тою інфор маційно го й ана -
літич но го обс лу го ву ван ня вка за них про цесів. А для ць о го слід:

— по си ли ти співпра цю при вирішенні пи тань про фесійної ре -
абілітації інвалідів 

— уз год жу ва ти за хо ди з про фесійної ре абілітації та пра цев лаш -
ту ван ня інвалідів з місце ви ми прог ра ма ми зай ня тості на се лен ня;
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— збіль ши ти за ра ху нок ус та нов ле но го нор ма ти ву кіль кості ро -
бо чих місць фахівців з ви щою освітою та кваліфіко ва них робітни -
ків для пра цев лаш ту ван ня інвалідів;

— ре алізу ва ти політи ку ефек тив ної підтрим ки на дом ної праці
та са мо зай ня тості інвалідів;

— роз ши ри ти регіональні бан ки ва кансій за ра ху нок як най пов -
нішо го на дан ня ро бо то дав цям да них про вільні ро бочі місця для
інвалідів у те ри торіальні служ би зай ня тості.

Осійсь кий Ю.О.
док тор бо гос лов’я, ст. вик ла дач ка фед ри «Соціаль них тех но логій»

Вінниць ко го соціаль но�еко номічно го інсти ту ту

ПРОБ ЛЕ МА СПІВВІДНО ШЕН НЯ
ОСВІТИ ТА ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 

ОСІБ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ 
В СУ ЧАСНІЙ УК РАЇНІ

Ано тація. Аналізу ють ся проб ле ми що до пра цев лаш ту ван ня інва -
лідів в су часній Ук раїні, шля хи їх вирішен ня та роль Дер жав ної служ би
зай ня тості в ць о му про цесі.

Клю чові сло ва: ри нок праці, Дер жав на служ ба зай ня тості, со ціаль -
ний за хист інвалідів.

Annotation. The aspects of job placement of disable persons in Ukraine
and ways of its solution, and also the role of State employment service of
Ukraine in this process were analyzed in the article.

Key words: market of labour, State employment service of Ukraine,
social defense of disable persons. 

Чи сельність в Ук раїні інвалідів за ос танні ро ки збіль ши лась
і ста нов лять сь о годні 2,6 мільйо на осіб, які пе ре бу ва ють на обс лу го -
ву ванні в ор га нах праці та соціаль но го за хис ту на се лен ня [1]. Проб ле-
ма по ля гає в то му, що із за галь но го чис ла інвалідів май же по ло ви на
пе ре бу ває у пра цез дат но му віці і пот ре бує ре абілітації та по даль шо -
го пра цев лаш ту ван ня. Ми ста ви мо за ме ту про а налізу ва ти мож -
ливість комп ле кс но го підхо ду до пра цев лаш ту ван ня лю дей з об ме -
же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Як свідчить досвід прак тич ної
діяль ності, осо би з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми не мо жуть
на рівних кон ку ру ва ти на рин ку праці, особ ли во в су час них еко но -
мічних умо вах, ко ли пе рехід до рин ко вих відно син ви ма гає інтен -
сифікації ви роб ни цт ва, підви щен ня ви мог до за галь но го фізич но го
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та інте лек ту аль но го ста ну пра цю ючих. То му про фесійна ре абіліта -
ція інвалідів ста ла однією з най важ ливіших проб лем суспільства.

Зав дан ня по ля га ють у то му, щоб при аналізі да ної проб ле ми,
спи ра ю чись на нор ма тив ноRпра во ву ба зу соціаль но го за хис ту осіб
з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, роз ро би ти ме то ди діяль -
ності дер жав них центрів зай ня тості у спри янні їх пра цев лаш ту ван ню. 

Го лов ним чин ни ком, який стри мує зай нятість осіб з об ме же -
ними фізич ни ми мож ли вос тя ми є низь кий, порівня но із здо ро ви ми,
освітній та про фесійний рівень. На рин ку праці відок рем люєть ся
суттєва проб ле ма в по до ланні дис ба лан су між по пи том і про по зи -
цією цієї спе цифічної ро бо чої си ли. Вип ра ви ти йо го мож ли во ли ше
із здо бут тям освіти. Освіти в інклю зив но му се ре до вищі, яке ми мо -
же мо спос теріга ти на прик ладі нав чан ня сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми Вінниць ко го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна». Прак -
тич но та ка са ма си ту ація скла ла ся і що до співпраці з пи тань укомп -
лек ту ван ня но во ст во ре них ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня
інвалідів за ра ху нок коштів Фон ду. Од ним із чин ників стри му ван ня
зай ня тості та кож є:

— відсутність інфор мації про те, які підприємства ство рю ють
нові ро бочі місця для пра цев лаш ту ван ня інвалідів за ра ху нок Фон ду;

— відсутність інфор мації про те, які нав чальні зак ла ди на да ють
освіту для інвалідів за ра ху нок Фон ду;

— низь ка оп ла та праці на зап ро по но вані ро бо то дав цем ро бочі
місця та невідповідності об ме жень в ро боті з ви мо га ми ро бо то дав -
ця [3].

Ро бо то да вець є го лов ним стра тегічним парт не ром служ би зай -
ня тості, від яко го без по се редньо за ле жить, чи по пов ню ва ти меть ся
ри нок праці но ви ми ро бо чи ми місця ми і чи зрос та ти ме за робітна
пла та, а, от же, й доб ро бут на се лен ня. Ро бо то да вець — клієнт служ -
би зай ня тості но мер один, який виз на чає за мов лен ня на ро бо чу си -
лу й си ту ацію на рин ку праці вза галі. По пит на якісну ро бо чу си лу
нев пин но зрос тає. Але, на жаль, ри нок освітніх пос луг ще не всти гає
повністю за до воль ни ти по пит ро бо то давців у ви со кок валіфіко ва -
них кад рах, опе ра тив но ре а гу ва ти на йо го зміни, а от же, за без пе чу -
ва ти кад рові проб ле ми йо го підприємства й ви хо дя чи з ць о го про -
по ну ва ти ре альні пос лу ги [3]. 

Слід по си ли ти співпра цю про на дан ня без кош тов ної освіти між
МСЕК, ор га на ми праці та соціаль но го за хис ту на се лен ня, Фон дом
соціаль но го за хис ту інвалідів та нав чаль ни ми зак ла да ми. Слід по -
си ли ти співпра цю при вирішенні пи тань про фесійної ре абілітації
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інвалідів та їх пра цев лаш ту ван ня між МСЕК, ор га на ми праці та
соціаль но го за хис ту на се лен ня, Фон дом соціаль но го за хис ту інва -
лідів, ро бо то дав ця ми з ме тою ко ор ди нації та кон солідації спіль них
зу силь на вирішен ня зав дань що до ство рен ня дієвої сис те ми спри ян-
ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів, особ ли во ви пу ск ників нав чаль них за -
к ладів з чис ла інвалідів. Не обхідно уз год жу ва ти за хо ди з про фесійної
ре абілітації та пра цев лаш ту ван ня інвалідів з місце ви ми прог ра ма ми
зай ня тості на се лен ня; збіль ши ти за ра ху нок ус та нов ле но го нор ма -
ти ву кіль кості ро бо чих місць фахівців з ви щою освітою та кваліфі -
ко ва них робітників для пра цев лаш ту ван ня інвалідів. Слід роз ро би ти
ме то ди ку атес тації ро бо чо го місця інваліда та ти по вих до ку ментів,
які ви да ють ся в про цесі атес тації ро бо чо го місця, приз на че но го для
пра цев лаш ту ван ня інваліда.

А та кож: ре алізу ва ти політи ку ефек тив ної підтрим ки на дом ної
праці та са мо зай ня тості інвалідів; роз ме жу ва ти розмір ус та нов ле но го
нор ма ти ву для пра цев лаш ту ван ня інвалідів ок ре мо для дер жав них
підприємств та при ват но го бізне су; пе ред ба чи ти в по даль шо му ство -
рен ня і збе ре жен ня ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів на
спеціалізо ва них підприємствах, збіль шив ши їхню кіль кість, удос ко на -
ли ти ме ханізм дер жав ної до по мо ги у виг ляді кре ди ту ван ня та розмі -
щен ня дер жав но го за мов лен ня; роз ши ри ти регіональні бан ки ва -
кансій за ра ху нок як най повнішо го на дан ня ро бо то дав цям да них про
вільні ро бочі місця для інвалідів у те ри торіальні служ би зай ня тості.
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ПРОБ ЛЕ МА ЗАЙ НЯ ТОСТІ ТА ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Ано тація. Да на те за прис вя че на висвітлен ню пе реш код, із яки ми
до во дить ся сти ка тись осо бам з інвалідністю під час ре алізації га ран -
то ва но го Конс ти туцією Ук раїни пра ва на пра цю, та розк рит тю
проб лем що до ре алізації дер жав ної 

Annotation. This thesis showcases the obstacles with which to face peo-
ple with disabilities in the implementation of the Constitution of Ukraine the
right to work, and disclosure issues on realization of state policy towards the
employment of a specified category.

Проб ле ма зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня осіб з інвалідністю
у су час но му суспільстві яв ляєть ся вкрай ак ту аль ною. Лю ди з інва лід -
ністю відчу ва ють цілий ряд склад нос тей в пра цев лаш ту ванні з тієї
при чи ни, що ду же час то ро бо то давці під різни ми при во да ми від -
мов ля ють їм в пра цев лаш ту ванні, об ме жу ють в пра вах. Все це ство -
рює до дат ко ву нап ру гу в суспільстві, ро бить «не потрібни ми» ве ли -
чез ну кількість лю дей.

В Ук раїни нор ма тив ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інва -
лідів ре гу люєть ся стат тею 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль -
ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні». Та кий нор ма тив роз пов сюд -
жуєть ся на всі підприємства, ус та но ви та ор ганізації, не за леж но від
форм влас ності та гос по да рю ван ня, де кількість пра цю ючих ста но -
вить 8 та біль ше осіб.

В Ук раїні пра цев лаш ту ван ня всіх без робітних гро ма дян здійс -
нюєть ся дер жав ною служ бою за ня тості. Відповідно, ту ди мо же звер -
ну тись і лю ди на з інвалідністю. Для от ри ман ня про форієнтаційних
пос луг та оз найом лен ня з бан ком ва кансій від неї не потрібно жод -
них до дат ко вих до ку ментів. Як що лю ди на з інвалідністю хо че вста ти
на облік до дер жав ної служ би зай ня тості як без робітний гро ма дя нин,
їй не обхідно офор ми ти довідку до Ак ту ог ля ду ме ди коRсоціаль ною
екс пе рт ною комісією та індивіду аль ну прог ра му ре абілітації. От ри -
му ва ти до по мо гу по без робіттю, прий ма ти участь в прог ра мах
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зайня тості соціаль ноRне за хи ще них верств на се лен ня, на бу ва ти но -
ву про фесійну освіту во на змо же, тіль ки як що пе ре бу ває на обліку
в службі зай ня тості в офіційно му ста тусі без робітно го гро ма дя ни на.
Та кож місцеві слу жи зай ня тості заз ви чай ор ганізо ву ють та про во -
дять спеціалізо вані яр мар ки ва кансій для осіб з інвалідністю. 

Ство рю ючи умо ви для за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми, дер жа вою роз роб ле но ме ханізми за о хо -
чен ня ро бо то давців для ство рен ня до дат ко вих ро бо чих місць для
лю дей з інвалідністю. За кош ти Фон ду соціаль но го за хис ту інва -
лідів ро бо то да вець мо же от ри ма ти безвідсот ко ву ціль о ву по зи ку на
по ротній ос нові, без по во рот ну фінан со ву до по мо гу, до тацію на по -
к рит тя вит рат ство рен ня спеціаль них ро бо чих місць. Слід заз на чи ти,
що та ку до по мо гу від дер жа ви мо жуть роз ра хо ву ва ти ли ше ро бо то -
давці, які дот ри му ють ся кво ту ван ня. У разі пра цев лаш ту ван ня
інва ліда на но ве ро бо че місце, ро бо то дав цю за кош ти Фон ду соціаль -
но го за хис ту інвалідів ком пен су ють ся фак тичні вит ра ти в розмірі
єди но го внес ку на за галь но обов’яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху -
ван ня за цю осо бу.

Ре зуль та ти ау ди ту «Ефек тивність ре алізації дер жав них прог рам
і за ходів у сфері про фесійної ре абілітації осіб з об ме же ни ми мож -
ли вос тям», про ве де но го Ра хун ко вою па ла тою Ук раїни у 2010 році,
підтве рд жу ють, що ос новні зав дан ня Дер жав ної прог ра ми роз вит ку
сис те ми ре абілітації та тру до вої зай ня тості осіб з об ме же ни ми фі -
зич ни ми мож ли вос тя ми, психічни ми зах во рю ван ня ми та ро зу мо -
вою відсталістю на період до 2011 ро ку за ли ши ли ся не ре алізо ва ни -
ми. Кількість кваліфіко ва них соціаль них, ме дич них працівників та
центрів зай ня тості для інвалідів не дос тат ня. Не виріше ним за ли ша -
єть ся зав дан ня за без пе чен ня кон ку рен то сп ро мож ності осіб з інва -
лідністю на рин ку праці та їх пра цев лаш ту ван ня як у зви чай них ви -
роб ни чих умо вах, так і спеціаль но ство ре них умо вах праці.

Яким же чи ном дер жа ва конк рет но до по ма гає та ким гро ма дя нам.
Ос нов ною фор мою пра цев лаш ту ван ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми є кво ту ван ня ро бо чих місць. Кво та — це мінімаль на кількість ва -
кансій для пра цев лаш ту ван ня осіб, які пот ре бу ють со ціаль но го за хис -
ту. В ба гать ох країнах існу ють за ко ни, які виз на ча ють обов’язок для
ро бо то давців виділя ти та ре зер ву ва ти спеціальні місця для інвалідів.

До хо ди мо вис нов ку що до не обхідності дот ри ман ня конс ти ту цій -
них норм, ви ко нан ня міжна род них зо бов’язань, зміни дер жав ної по -
літики, що у ре зуль таті при ве де до пок ра щен ня міжна род но го іміджу
дер жа ви, соціаль ної ак тив ності лю дей з інвалідністю, а по зи  тивні
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зміни впли ва ти муть на рівень довіри гро ма дянсь ко го суспільст ва до
вла ди; ре ор ганізація служб та відомств дасть мож ливість поз ба ви ти ся
зай вих, не ефек тив них ла нок на шля ху до пра цев лаш ту ван ня осіб
з інвалідністю, ство рив ши при ць о му зруч ну та про зо ру сис те му.

Пав лен ко Ка те ри на Ми хайлівна
ІV кур су гру па ПЗ�43 К спеціальність «Пра воз на в ство» ко лед жу «Освіта».

На у ко вий керівник Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., 
про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва.

ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Проб ле ма зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня осіб з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми у су час но му суспільстві яв ляєть ся вкрай
ак ту аль ною. Лю ди з інвалідністю відчу ва ють цілий ряд склад нос тей
в пра цев лаш ту ванні з тієї при чи ни, що ду же час то ро бо то давці під
різни ми при во да ми відмов ля ють їм в пра цев лаш ту ванні, об ме жу ють
в пра вах. Все це ство рює до дат ко ву нап ру гу в суспільстві, ро бить «не -
потрібни ми» ве ли чез ну кількість лю дей.

Annotation. The problem of employment and employment of persons
with disabilities in society is extremely important. Persons with disabilities
experience a number of difficulties in employment on the grounds that
employers are often under various pretexts denied them employment, limit the
rights. All this creates additional tension in the society, making «unnecessary»
a huge number of people.

Кож на де ся та лю ди на на землі — інвалід. Ста тис ти ка не втішна
і, тим біль ше, дер жаві слід за мис ли тись над тим, як до по мог ти та -
ким лю дям здо ла ти наслідки, відно ви ти свої втра чені функції і ста -
ти пов ноп рав ним чле ном суспільства. Пра ця здійснює бла гот вор -
ний вплив на лю ди ну, на дає відчут тя не обхідності її для суспільства,
а та кож доз во ляє не бу ти тя га рем для ро ди ни.

В ціло му мож на виділи ти декіль ка варіантів по шу ку ро бо ти.
З по чат ку, більшість лю дей на ма гаєть ся знай ти ро бо ту че рез знайо мих
та ро дичів. Так чи нять всі, і не тіль ки лю ди з особ ли ви ми пот ре ба -
ми. Але та кий спосіб містить в собі де я кий ри зик. Так, пра цев лаш -
то ву ю чись че рез ро динні зв’яз ки, пре тен дент бе ре на се бе до дат ко -
ву відповідальність не підвес ти лю ди ну, кот ра йо го ре ко мен дує.

В Ук раїні пра цев лаш ту ван ня всіх без робітних гро ма дян здійс -
нюєть ся дер жав ною служ бою за ня тості. Відповідно, ту ди мо же
звер  ну тись і лю ди на з інвалідністю. Для от ри ман ня про форі єн та -
ційних пос луг та оз найом лен ня з бан ком ва кансій від неї не потрібно
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жод них до дат ко вих до ку ментів. Як що лю ди на з інвалідністю хо че
вста ти на облік до дер жав ної служ би зай ня тості як без робітний гро ма -
дя нин, їй не обхідно офор ми ти довідку до Ак ту ог ля ду ме ди ко-со ці аль -
ною екс пе рт ною комісією та індивіду аль ну прог ра му ре абілі та ції.
Отри му ва ти до по мо гу по без робіттю, прий ма ти участь в прог ра мах
зай ня тості соціаль ноRне за хи ще них верств на се лен ня, на бу ва ти но ву
про фесійну освіту во на змо же, тіль ки як що пе ре бу ває на об ліку в слу -
жбі зай ня тості в офіційно му ста тусі без робітно го гро ма дяни на.

Та кож місцеві слу жи зай ня тості заз ви чай ор ганізо ву ють та про -
во дять спеціалізо вані яр мар ки ва кансій для осіб з інвалідністю. Для
то го щоб прий ма ти участь в яр мар ку, не потрібно пе ре бу ва ти на
обліку в якості без робітно го. На та ких за хо дах при сутні ком панії
ро бо то давці, а та кож бу ває предс тав ле ний місь кий банк ва кансій
від служ би зай ня тості на се лен ня. Там же заз ви чай мож на от ри ма ти
індивіду альні, юри дичні та інфор маційні кон суль тації. Лю ди на, яка
ба жає знай ти ро бо ту на яр мар ку ва кансій має при нес ти з со бою ве -
ли ку кількість ре зю ме для очіку ва них ро бо то давців. Важ ли вою пе -
ре ва гою та ких яр ма рок є те, що ро бо то давців заз да легідь го тові до
прийо му на ро бо ту працівників з інвалідністю, а та кож про во дять -
ся во ни в архітек тур но дос туп них для інвалідів по меш кан нях.

Яким же чи ном дер жа ва конк рет но до по ма гає та ким гро ма дя нам.
Ос нов ною фор мою пра цев лаш ту ван ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми є кво ту ван ня ро бо чих місць. Кво та — це мінімаль на кіль кість ва -
кансій для пра цев лаш ту ван ня осіб, які пот ре бу ють соціаль но го за хис -
ту. В ба гать ох країнах існу ють за ко ни, які виз на ча ють обов’язок для
ро бо то давців виділя ти та ре зер ву ва ти спеціальні місця для інвалідів.

В Ук раїни нор ма тив ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня ін -
ва лідів ре гу люєть ся стат тею 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви со -
ціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні». Та кий нор ма тив роз пов -
сюд жуєть ся на всі підприємства, ус та но ви та ор ганізації, не за леж но
від форм влас ності та гос по да рю ван ня, де кількість пра цю ючих
ста но вить 8 та біль ше осіб.

На на шу дум ку, лю ди з інвалідністю пот ре бу ють спра вед ли во го
соціаль но го за хис ту і ство рен ня та ких умов жит тя, щоб успішно
інтег ру ва ти ся у суспільство. Для ць о го потрібно удос ко на ли ти сис -
те му кво ти та фондів зай ня тості,за цим пи тан ням.

Ство рю ючи умо ви для за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми, дер жа вою роз роб ле но ме ханізми за о хо чен -
ня ро бо то давців для ство рен ня до дат ко вих ро бо чих місць для лю -
дей з інвалідністю. За кош ти Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів
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ро бо то да вець мо же от ри ма ти безвідсот ко ву ціль о ву по зи ку на по -
рот ній ос нові, без по во рот ну фінан со ву до по мо гу, до тацію на по крит -
тя вит рат ство рен ня спеціаль них ро бо чих місць. Слід заз на чи ти, що
та ку до по мо гу від дер жа ви мо жуть роз ра хо ву ва ти ли ше ро бо то давці,
які дот ри му ють ся кво ту ван ня. У разі пра цев лаш ту ван ня інваліда на
но ве ро бо че місце, ро бо то дав цю за кош ти Фон ду соціаль но го за хис ту
інвалідів ком пен су ють ся фак тичні вит ра ти в розмірі єди но го внес ку
на за галь но обов’яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху ван ня за цю осо бу.

Од нак найбільш важ ли вим фак то ром при пра цев лаш ту ванні
осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми є не вибір варіантів по шу ку ро -
бо ти, а нап ра цю ван ня на ви чок взаємодії з май бутнім ро бо то дав цем
і, в пер шу чер гу, вміння вигідно по да ти ті по зи тивні сто ро ни своєї
осо бис тості, які змо жуть спри я ти підви щен ню рівня про фесійної
та соціаль ної відповідаль ності в ко лек тиві.»

Па на сюк О.А.
ІІІ курс, гру па ПЗ�33/15К, 

спеціальність «Пра воз на в ство» ко лед жу «Освіта»,
olesa6739@ukr.net. 

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Ко жен інвалід має пра во на пра цев лаш ту ван ня, нез ва -
жа ю чи на об ме же ну пра цез датність. Дер жа ва за хи щає інвалідів від
різних форм диск римінації. Пра цев лаш ту ван ня інвалідів здійснюєть ся
ор га на ми Міністер ства праці та соціаль ної політи ки, місце ви ми ра -
да ми на род них де пу татів, гро мадсь ки ми ор ганізаціями інвалідів.

Annotation. Every disabled person has the right to a job, despite a limited
capacity. The state protects disabled people from various forms of discrimination.
The Ministry of Labour and Social Policy, the local councils of people’s deputies,
public organizations of the disabled, implement employment of disabled people.

Пра во інвалідів на пра цю вста нов ле но За ко на ми Ук раїни «Про
ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» та «Про зай нятість
на се лен ня», які спря мо вані на ство рен ня інвалідам ре аль них мож -
ли вос тей про дук тив но пра цю ва ти і пе ред ба ча ють конк ретні ме -
ханізми їх ре алізації. У За коні Ук раїни «Про зай нятість» і Ко дексі
про пра цю виз на ча ють ся за гальні за са ди зай ня тості та пра цев лаш -
ту ван ня на се лен ня. У За коні «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності
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інвалідів» в розд. IV висвітлюєть ся по ря док пра цев лаш ту ван ня,
освіти і про фесійної підго тов ки інвалідів. У ст. 17 заз на чаєть ся, що
з ме тою ре алізації твор чих і ви роб ни чих здібнос тей інвалідів та
з ура ху ван ням індивіду аль них прог рам ре абілітації їм за без пе чуєть -
ся пра во пра цю ва ти на підприємствах (в об’єднан нях), в ус та но вах
і ор ганізаціях зі зви чай ни ми умо ва ми праці, в це хах і на діль ни цях,
де зас то со вуєть ся пра ця інвалідів, а та кож зай ма ти ся індивіду аль -
ною та іншою тру до вою діяльністю, яка не за бо ро не на за ко ном.
Дер жа ва за хи щає інвалідів від різних форм диск римінації.

Відмо ва в ук ла денні тру до во го до го во ру або в про су ванні по
службі, звіль нен ня за ініціати вою адміністрації, пе ре ве ден ня інва -
лі да на іншу ро бо ту без йо го зго ди з мо тивів інвалідності не до пус -
каєть ся, за ви нят ком ви падків, ко ли за вис нов ком ме ди коRсоціаль ної
екс пер ти зи стан йо го здо ров’я пе реш код жає ви ко нан ню про фе сійних
обов’язків, заг ро жує здо ров’ю і без пеці праці інших осіб або про -
дов жен ня тру до вої діяль ності чи зміна її ха рак те ру та об ся гу заг ро -
жує погіршен ню здо ров’я.

Ст. 18 виз на чає ор га ни вла ди, які здійсню ють пра цев лаш ту ван ня
осіб з інвалідністю і не суть відповідальність за ви ко нан ня за ко но -
да в ства. Пра цев лаш ту ван ня інвалідів здійснюєть ся ор га на ми Мі ніс -
тер ства праці та соціаль ної політи ки, місце ви ми ра да ми на род них
де пу татів, гро мадсь ки ми ор ганізаціями інвалідів. Підприємства
(об’єднан ня), ус та но ви та ор ганізації не за леж но від фор ми влас ності
й гос по да рю ван ня, які ви ко рис то ву ють пра цю інвалідів, зо бов’я -
зані ство рю ва ти для них умо ви праці з ура ху ван ням індивіду аль них
прог рам ре абілітації і за без пе чу ва ти інші соціаль ноRеко номічні га -
рантії, пе ред ба чені чин ним за ко но да в ством.

У ст.19 і 20 виз на чаєть ся нор ма тив ро бо чих місць для інвалідів.
Для підприємств (об’єднань), ус та нов та ор ганізацій не за леж но від
фор ми влас ності й гос по да рю ван ня вста нов люєть ся нор ма тив ро -
бо чих місць для за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі
4% від за галь ної чи сель ності працівників, а як що пра цює від 15 до
25 осіб — у кіль кості од но го ро бо чо го місця. Керівни ки підпри ємств
(об’єднань), ус та нов і ор ганізацій не за леж но від фор ми влас ності та
гос по да рю ван ня у разі не за без пе чен ня заз на че них нор ма тивів не суть
відповідальність у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку. Осо бис то моя
дум ка та ка, доб ре, що в Ук раїні є мож ливість пра цев лаш ту ван ня лю -
дям з інвалідністю, ад же во ни мо жуть бу ти ефек тив ни ми пра цівни ка -
ми та плюс до ць о го для них це не ли ше за робіток коштів на жит тя,
а й мож ливість са мо ре алізу ва ти ся, постійно спілку ва ти ся з людь ми.
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Хотіло ся б зо се ре ди ти ува гу на лю дей, які прийш ли із зо ни АТО,
зок ре ма воїни, мо жу на вес ти прик лад із осо бис то го жит тя. Та то, ко ли
прий шов із війни, то йо му бу ло важ ко адап ту ва тись до суспільства,
пра цю ва ти так як раніше, він ду же змінив ся, і після ре абілітації у гос -
піталі вирішив зно ву по вер ну ти ся до ро бо ти, так він швид ше звик
до суспільства (ото чен ня) після тих не людсь ких умов та пев ної «ди -
кості» від лю дей та нор маль но го жит тя.

Петрухно Олександра Віталіївна, 
студентка IV курсу групи ПЗ-42/15 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»,
petruhno_sasha@mail.ru.

Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного, 
господарського та кримінального права.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В УКРАЇНІ

Ано тація. Працевлаштування людей з інвалідністю в Україні є дуже
актуальною темою. В Україні станом на початок 2016 року налічу-
ється близько 2,6 млн осіб із інвалідністю, майже 80% із них – праце -
здатного віку, що відповідає кількості понад 2 млн осіб. Водночас, за да -
ними останніх років, працевлаштованими є приблизно третина з них —
600–680 тис. осіб. [1] Сьогодні, ми розглянемо з Вами такі питання:
державне забезпечення права на працевлаштування осіб з інвалід ніс -
тю; проблеми, що виникають на практиці; певні шляхи їх подолання.

Annotation. Employment of people with disabilities in Ukraine is very
urgent topic. In Ukraine at the beginning of 2016, there are about 2.6 million
people with disabilities, about 80% of them - working age that corresponds to
the number of over 2 million people. However, according to recent years,
employed is about a third of them — 600–680 thousand [1]. People today,
we look to you following issues: state the right to employment of persons with
disabilities; problems encountered in practice; some possible solutions.

Право на працю осіб з інвалідністю гарантує, перш за все, Конс -
титуція. Крім того, Україна ратифікувала низку міжнародних актів,
які мають запобігти дискримінації осіб із інвалідністю у сфері
праці. Це, зокрема, Конвенції МОП 

№ 159 «Про професійну реабілітацію інвалідів», № 173 «Про
захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності робото-
давця»; Декларації ООН «Про права розумово відсталих осіб», «Про
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права інвалідів», «Про стандартні правила забезпечення рівних
можливостей для інвалідів», Конвенція про права інвалідів; низка
рекомендацій Ради Європи і т. д.

Вітчизняне законодавство, зокрема Кодекс законів про працю
(КЗпП), регулює особливі режими праці, тривалість, умови. На -
приклад, роботодавець повинен створювати для таких робітників
умови праці у відповідності з їхньою індивідуальною програмою
реабілітації, організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаш-
тування осіб із інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій,
встановити на їхнє прохання неповний робочий день або неповний
робочий тиждень. Працівники з I та II групою інвалідності мають
право на 30-денну оплачувану та 60-денну неоплачувану відпустку.
Залучення осіб із інвалідністю до наднормових робіт та робіт у ніч-
ний час без їхньої згоди не допускається. Разом із тим, звільнення
таких працівників відбувається на загальних підставах.

Є також закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю в Україні». Відповідно до нього таким особам забезпечу-
ється право працювати на підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс -
тю, яка не заборонена законом. Закон, зокрема, зобов’язує підпри-
ємства, де працюють від 8 до 25 осіб, мати в штаті хоча б одну особу
з особливими потребами. Якщо підприємство більше – таких пра-
цівників має бути 4%. За невиконання передбачено штрафні санк-
ції: обсягом у половину середньої річної заробітної плати за кожне
робоче місце, призначене для особи з інвалідністю, для підприємств,
на яких працюють від 8 до 15 осіб, і обсягом у середню річну зарпла-
ту на підприємстві, якщо в штаті понад 15 осіб. Роботодавці мають
самостійно працевлаштовувати осіб із інвалідністю відповідно до
нормативів робочих місць. Державний нагляд за цим здійснює Дер -
жавна служба України з питань праці.

Цікаво, що на підприємства, установи й організації, що повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,
не поширюються норми санкцій, однак такі установи, як і інші
роботодавці, повинні працевлаштовувати осіб із інвалідністю у межах
встановленого нормативу.

Закон України «Про зайнятість населення» встановлює право
будь-якої особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайня-
тості. Зокрема він забороняє в оголошеннях про вакансії зазначати
обмеження щодо віку чи статі кандидатів, а також вимагати від кан-
дидатів надавати інформацію про особисте життя.
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Отже держава передбачає та гарантує всі умови для працевлаш-
тування осіб з інвалідністю. Однак, нажаль, теоретичні і практичні
реалії відчутно різняться між собою. На думку експертів, стати-
стичні цифри – завищені, оскільки зайнятість осіб із інвалідністю
часто існує лише «на папері». Цьому сприяє ціла низка проблем.

Одним із головних документів для оформлення працевлашту-
вання особи з інвалідністю є рекомендація медико-соціальної екс-
пертної комісії (далі МСЕК). І якщо в ній вказано, що людина з ін -
валідністю непрацездатна, то центр зайнятості не може взяти її на
облік. Тож саме на цьому етапі всі гарантовані вищезгаданими зако-
нодавчими актами права нівелюються.

Варто окремо додати, що МСЕК часто пов’язують із корупцією.
Випадки затримання посадовців комісії під час отримання хабаря
останнім часом було зафіксовано в Житомирі, Вінниці, Полтаві та
Луцьку. 

Повертаючись до ролі МСЕК у працевлаштуванні людей з ін ва -
лідністю, слід зазначити, що найчастіше в довідках комісії вказано, що
особи з інвалідністю можуть виконувати роботу без фізичного та пси-
хоемоційного навантаження, зі скороченим робочим днем або вдома.
І це значно зменшує шанси таких людей на успіх у пошуку роботи.

Також, зазвичай, особам з інвалідністю пропонується робота, що
не потребує певного освітньо-кваліфікаційного рівня, а і відповід но
мінімальна заробітна плата. Деякі роботодавці, взагалі ігнорують
норму про працевлаштування осіб з інвалідністю. Наприклад, через
те, що вважають витрати на встановлення пандусів для нормально-
го пересування працівника, надто великими.

На сьогодні, для поліпшення ситуації, Верховна Рада має декіль -
ка законопроектів на розгляд, запозичених з досвіду Європейських
країн. На нашу думку, сподіватися на ефективність в нашій держа-
ві копійованого законодавства, без додаткових витрат, не варто.

Література

1. http://www.ukrstat.gov.ua/ — статистичні спостереження Дер -
жавної статистичної служби України. Дата пошуку — 09.09.2016 р.
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По но ма рен ко Д.В.
ІV курс, гру па МО�41, спеціальність «Ме не дж мен ту і адміністру ван ня»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Мир во да С.І., к.е.н. з держ.ав но го уп равління

ПРОБ ЛЕ МИ СОЦІАЛЬ НОGТРУ ДО ВОЇ ІНКЛЮЗІЇ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИН КУ ПРАЦІ

Ано тація. Про а налізо ва но пи тан ня соціаль но�тру до вої інклюзії
лю дей з інвалідністю. Дослідже но стан інвалідів на рин ку праці. До ве -
де но, що оцінка ста ну лю дей з інвалідністю на рин ку праці, спри я ти -
ме підви щен ню ефек тив ності соціаль них прог рам, спря мо ва них на
соціаль но�тру до ву інклюзію лю дей з інвалідністю та ре алізацію їх
прав у сфері праці й зай ня тості.

Annotation. Analyzed issues of social and labor inclusion of people with
disabilities. The condition of the disabled in the labor market. Proved that the
assessment of people with disabilities in the labor market will improve the effi-
ciency of social programs aimed at the social and labor inclusion of people
with disabilities and the realization of their rights at work and employment.

Сь о годні од ним із нап рямів соціаль ної інтег рації, який ре гу лю -
єть ся ст. 27 Кон венції, є пра ця та зай нятість. Країни, які ра тифіку ва -
ли да ну стат тю Кон венції зо бов’язані ство ри ти умо ви за без пе чен ня
тру до вої ре абілітації та пра цев лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю. 

Важ ливість роз роб ки за ходів соціаль ноRтру до вої інклюзії осіб
із інвалідністю до во дить Кон венція Міжна род ної ор ганізації праці
(МОП) про про фесійну ре абілітацію та зай нятість інвалідів, яка
ратифіко ва на Ук раїною 06.03.2003 р., і Ре ко мен дація МОП № 168
що  до про фесійної ре абілітації та пра цев лаш ту ван ня інвалідів,
1983 р. По ло жен ня да них нор ма тив ноRпра во вих до ку ментів підви -
щу ють ак ту альність се ред інших пи тань за без пе чен ня гідної праці
та ких соціаль но враз ли вих ка те горій на се лен ня на за са дах рівних
мож ли вос тей.

Ефек тивність національ ної соціаль ної політи ки у нап рямі зай -
ня тості інвалідів як за со бу соціаль ної інклюзії за ле жить від на яв -
ності об’єктив ної інфор мації, от ри ма ної в про цесі моніто рин гу
соціаль них інди ка торів тру до вої ре абілітації інвалідів.

Роз роб ка соціаль ної стра тегії що до дот ри ман ня по ло жень ст. 27
«Пра ця та зай нятість» Кон венції ООН про пра ва інвалідів має ґрун -
ту ва ти ся на сис темі фор му ван ня інфор маційно го ба зи су з пи тань їх
соціаль но�тру до вої інклюзії для підви щен ня ефек тив ності соціаль них
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прог рам із ре алізації прав інвалідів на рин ку праці, що відповідає
ст. 31 «Ста тис ти ка та зби ран ня да них», та нор ма тив ноRпра во вим
ак там із да но го пи тан ня.

Про не обхідність про ве ден ня ре фор ми сис те ми зби ран ня да них
про си ту ацію осіб із інвалідністю на го ло шує Комітет із прав лю дей
із інвалідністю, який на дав зак лючні за у ва жен ня сто сов но пер вин -
но го звіту Ук раїни що до ре алізації Кон венції ООН про пра ва лю дей
з інвалідністю на чо тир над цятій сесії (з 17 серп ня по 4 ве рес ня 2015 ро -
ку) (див. п. 58, 59, 60). 

Од ним із нап рямів оціню ван ня соціаль ноRтру до вої інклюзії лю-
дей з інвалідністю є рівень їх зай ня тості та без робіття (рівень еко -
номічної ак тив ності інвалідів), співвідно шен ня по пи ту і про по зиції
на пра цю.

Досвід ООН, МОП та роз ви не них країн світу до во дить той факт,
що соціаль ноRтру до ва інклюзія лю дей з інвалідністю мо же бу ти ефек -
тив ною при зас то су ванні гнуч ких ме ханізмів стра ху ван ня, сти му -
лю ван ня. Од ним із за собів сти му лю ван ня ро бо то давців є кво ту ван -
ня ро бо чих місць. Відповідно до ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви
соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» вста нов ле но нор ма тив
ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі чо тирь ох
відсотків се реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників
обліко во го скла ду за рік, а як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль -
кості од но го ро бо чо го місця [1, c. 33]. З бо ку ро бо то давців та ке кво ту -
ван ня мо же сприй ма ти ся як до дат ко вий по да ток (у виг ляді штраф них
санкцій за не ви ко нан ня нор ма ти ву або ут ри ман ня працівни ка-
інваліда з ниж чим рівнем про дук тив ності).

Се ред при чин низь ко го рівня соціаль ноRтру до вої інклюзії лю -
дей з інвалідністю є не ба жан ня ро бо то давців об тя жу ва ти се бе та кою
кате горією працівників че рез не обхідність до дат ко вих інвес тицій на
ство рен ня спеціаль них ро бо чих місць та не вигідність та кої зай ня -
тості для ро бо то дав ця че рез не ви со ку, на йо го дум ку, про дук тив ність
праці інваліда, що вик ли ка но не обхідністю постійних ме дич них
об ме жень, ліку ван ня, про ве ден ня ме дич них про це дур. Це пот ре бує
за лу чен ня інших осіб, в т.ч. се ред най ма них працівників, відволіка -
ю чи їх від ви ко нан ня своїх функціональ них обов’язків. Вирішен ня
пи тан ня соціаль ноRтру до вої інклюзії осіб з інвалід ністю пот ре бує
досліджен ня став лен ня ро бо то давців до їх пра цев лаш ту ван ня.

Окрім досліджен ня ста ну інвалідів на рин ку праці, важ ли вою
скла до вою моніто рин гу має ста ти оцінка еко номічної ефек тив ності
ство рен ня та функціону ван ня ро бо чих місць для лю дей з інвалідністю. 
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Спри ян ня зай ня тості лю дей з інвалідністю має охоп лю ва ти комп -
 лекс за ходів з тру до вої ре абілітації, тру до те рапії, фор му ван ня фа хівців,
удос ко на лен ня сис те ми освітньої, про фесійної та тру до вої ре абіліта -
ції, мо ти вації са мих інвалідів, сти му лю ван ня ро бо то дав ців, спри ян ня
зай ня тості осіб з інвалідністю шля хом роз поділу відпові даль ності се -
ред ро бо то давців, най ма них працівників без інвалід ності, фор му ван ня
по зи тив но го став лен ня суспільства, ство рен ня умов (універ саль но го
ди зай ну, соціаль них підприємств, спеціаль них ро бо чих місць).

От же, оціню ван ня ста ну лю дей з інвалідністю на рин ку праці
спри я ти ме підви щен ню ефек тив ності соціаль них прог рам, спря мо ва -
них на соціаль ноRтру до ву інклюзію лю дей з інвалідністю та ре алізацію
їх прав у сфері праці і зай ня тості, та мо же бу ти оцінкою діяль ності
ор ганів дер жав ної вла ди що до ре алізації тру до вих прин ципів Кон -
венції ООН про пра ва лю дей з інвалідністю. 
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Анотація. У тезах висвітлено реальну картину стану інклюзивної
освіти в Україні та окреслено основні проблеми при її впровадженні.
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Annotation. The tesah is reflected the real picture of the state of inclusion
education in Ukraine and common problems are outlined at her introduction.
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Інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх громадян
в соціу мі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи
розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких
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конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівно-
правно брати участь в академічному і суспільному житті. Поняття
інклюзії близьке за значенням з поняттям інтеграція та протилежне
до сегрегація. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати
активну участь для отримання бажаного результату.

Тривалий час основним інститутом виховання дітей з інвалідні-
стю були спеціалізовані інтернати. Вважалося, що тільки ці типи
навчальних закладів можуть забезпечити таким дітям відповідний
догляд і виховання. Проте в процесі демократизації нашого сус-
пільства дедалі більшої популярності набуває ідея гуманізації осві-
ти. Чимраз частіше постає запитання: як після таких шкіл дитина
зможе адаптуватися в соціумі здорових людей? Чи відповідає така
освітня політика принципам міжнародних стандартів у галузі прав
людини? А вона, до речі, стверджує, що кожен має право брати
участь у суспільному житті на засадах рівності і без дискримінації.
Саме тому останні десятиліття в усіх країнах світу і впроваджують
інклюзивну освіту – нову форму навчання дітей з інвалідністю.
Освіту, що надає кожній дитині право вибору того загальноосвітнь-
ого закладу та на вчальної програми, відповідно до якої вона хоче
навчатися.

Інклюзивна форма освіти спрямована насамперед на усунення
усталених стереотипів та упереджень, пов’язаних із можливостями
дітей з інвалідністю. Адже не секрет, що люди, чимось відмінні від
більшості, зазвичай сприймаються суспільством з підозрою, а інко-
ли і занадто вороже. Тому інклюзивна освіта також виховує у здо-
рових дітей почуття чуйності, доброти, милосердя та поваги до
свого ближнього. І якщо людина з особливостями психофізичного
розвитку ще з дитинства не буде ізольована від соціуму, а, навпаки,
стане повноцінним учасником навчального процесу, то шанси реа-
лізуватися в житті та знайти свою нішу значно вищі. Уперше голов-
на ідея інклюзії була закріплена в Загальній декларації прав людини
в 1948 р. Ще низка міжнародних документів у сфері освіти підтвер -
джує, що на законодавчому рівні права дітей з інвалідністю на здобут-
тя знань у дошкільних, ЗОШ, професійно-технічних і ВНЗ закріп -
лені. Справді, в багатьох країнах світу інклюзія успішно функціонує
вже десятки років. В Україні така форма навчання дітей з інвалідні-
стю гарантується ЗУ: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
вищу освіту». Проте реальні спроби залучити таких дітей до загаль-
ноосвітнього процесу поки що мають багато перешкод.
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Впровадження програми інклюзивної освіти потребує ретельної
підготовки та значних фінансових і психологічних зусиль. А звичайні
масові школи (в більшості) не готові до таких змін: ні технічно, ні
методично, ні психологічно, ні на кадровому рівні. Щоб така школа
для всіх успішно функціонувала, необхідно створити сприятливі
умови. Передусім варто оцінити фізичну доступність НЗ, тому що
забезпечити безперешкодний доступ до школи дітей із вадами
опорно-рухового апарату та дітей із вадами зору нині є надзвичайно
складно. Окрім цього, сучасні школи не мають відповідного про-
грамного та технічного забезпечення, що має полегшувати дітям
з інвалідністю процес адаптації до навчального середовища (шрифт
Брайля, мова жестів, сенсорні екрани і ноутбуки тощо). Відсутність
спеціально облаштованих кабінетів учителя-дефектолога, учителя-
логопеда для проведення корекційно-розвиткових занять, спеціалістів
із психологічного розвантаження також свідчить про неготовність
масового запровадження в Україні шкіл з інклюзивним навчанням. 

Не підготовлене до таких змін і перетворень в освіті і саме сус-
пільство. Не всі педагоги до кінця розуміють сутність методів ін клю -
зивного навчання. Тому для роботи з дітьми з інвалідністю вчителям
необхідно проводити спеціальні курси, забезпечувати їх навчально-
методичними посібниками. Впровадженню інклюзивної освіти має
передувати також і комплекс тренінгів, спрямованих на підготовку
батьків та учнів. 

Проте не всі вчителі підтримують інклюзивне навчання як таке.
Напевно, вони усвідомлюють усю відповідальність за таких дітей
в умовах неналежної державної підтримки. На перших етапах впрова -
дження інклюзивного навчання без належної підготовки надзвичай-
но складно забезпечити високоякісною освітою класи, в яких є діти
з важкими психічними порушеннями та розумовою відсталістю.

За кордоном розроблена ефективна модель інтегрованого на вчан -
ня, що може стати успішним підґрунтям для впровадження інклю-
зивної освіти в ЗОШ та ВНЗ України. Вона передбачає, що учні зі
спеціальної школи та їхні однолітки з масової школи навчаються
окремо, проте разом організовують спільні заходи, спілкуються під
час позакласної роботи. Масовим школам важко одразу запровади-
ти інклюзію в загальноосвітній навчальний процес, але поступовий
перехід до цієї форми навчання може забезпечити в майбутньому її
високий розвиток в українському суспільстві.

Люди, незалежно від психофізичних можливостей, істоти соціаль-
ні. Інклюзія — це перший крок до того, щоб дитина з особливими

людей з інвалідністю Секція IV



потребами могла стати частиною соціуму. Інклюзія – це не науко-
вий термін, яким послуговуються для вирішення абстрактних про-
блем. Це узагальнення долі тисяч дітей з інвалідністю, які хочуть
жити простим звичайним життя і бути сприйнятими такими, якими
вони є. На жаль, для усунення перешкод на шляху до успішного
розвитку інклюзивного навчання в Україні необхідно докласти ще
багато зусиль. Зокрема, і державним органам, які не поспішають ство-
рювати необхідні умови для якісного навчання для дітей з особли-
вими потребами. Брак фінансування, неналежна обізнаність сус-
пільства про важливість інклюзії унеможливлюють її повноцінне
впровадження, яке може покращити не одне життя. Натомість маємо
лише спроби залучення дітей з інвалідністю до загальноосвітнього
процесу, які й надалі продовжують залишатися головною пробле-
мою для забезпечення високоякісної освіти загалом.

Ря бокінь Н.О.
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

кан ди дат філо логічних на ук, до цент
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Ано тація. У цій розвідці йдеть ся про не обхідність ре алізації спе -
ціаль но го ро бо чо го по тенціалу лю дей із об ме же ни ми мож ли вос тя ми
у світлі де мог рафічних тен денцій та зат ре бу ва ності в су часній еко но -
міці на прик ладі ста тис тич них да них Німеч чи ни. На го ло шуєть ся на
повній інтег рації лю дей із об ме же ни ми мож ли вос тя ми в суспільстві
та на їхнім пра цев лаш ту ванні. Заз на чаєть ся, що іноді такі працівни -
ки мо жуть бу ти уважніші, ком пе тентніші, більш про фесійні та мо -
ти во вані у своїй справі, ніж лю ди без об ме жень. До ве де но, що лю ди
з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми хо чуть і мо жуть бу ти
повністю про дук тив ни ми в суспільстві та на ро боті. Са ме то му ба га -
то ком паній та зак ладів по всь о му світу спри я ють поліпшен ню нав -
чан ня та пра цев лаш ту ван ня цих лю дей.

Abstract. The report deals with the necessity to implement special work-
ing potential of disabled people in light of demographic tendencies and their
rele van ce in the present�day economy based on the statistical information
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from Germa ny. It emphasizes full integration of disabled people into the soci-
ety and their employment. It is noted that sometimes such employees can be
more attenti ve, competent, qualified and motivated in their work than gener-
al employees. It is pro ved that disabled people want to and can be fully effi-
cient in the society and at work. Therefore, numerous companies and estab-
lishments worldwide contri bute to the improvement of educational and
employment opportunities of disabled people.

Grundsätzlich müssen alle vorhandenen Potenziale noch besser genutzt

werden. Dies gilt insbesondere auch für die Erwerbspotenziale von Menschen

mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen. Oft trauen wir

Menschen mit Behinderung viel weniger zu, als sie objektiv zu leisten imstande

sind. Deutschland hat als einer der ersten Staaten die UN-Behindertenre chts -

kon vention unterzeichnet und ratifiziert. Ihr Leitbild ist die Inklusion – die

vollumfängliche Einbeziehung behinderter Menschen in die Gesellschaft

von Anfang an, auch im Arbeitsleben. Die Arbeitgeber arbeiten aktiv an der

Umsetzung dieses Leitbilds: Die Unterstützung beim Erhalt und bei der

Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit (schwer) behinderter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch in ihrem Interesse. Eine inklusive

Gesellschaft hilft nicht nur den Betroffenen. Sie ist nicht nur angesichts der

demografischen Entwicklung gesellschaftspolitisch wünschenswert, son-

dern betriebswirtschaftlich sinnvoll und volkswirtschaftlich notwendig.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten im Jahr 2011

7,3 Mio. schwerbehinderte Menschen in Deutschland: Das waren 8,9 % der

gesamten Bevölkerung. 3,27 Mio. schwerbehinderte Menschen waren dabei

im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren. Der Anteil ist damit im Vergleich

zu 2007 um 8 % gestiegen [1]. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass

infolge der demografischen Entwicklung die Zahl der schwerbehinderten

Menschen im erwerbsfähigen Alter auf bis zu 3,4 Mio. im Jahr 2021 ansteigen

könnte. Ursache für diesen Anstieg ist, dass in den kommenden zehn Jahren

zunehmend Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen der Wirtschaft -

swun derjahre in die Altersgruppe von 55 bis unter 65 Jahre eintreten. In dieser

Altersgruppe ist ein vergleichsweise hoher Anteil der Menschen schwerbe-

hindert. Denn bei über drei Viertel der Personen (83%) wurde die Behinderung

durch eine Krankheit im Lebensverlauf verursacht. Nur bei einer ver-

schwindenden Minderheit, nämlich 4%, war die Behinderung angeboren bzw.

trat im ersten Lebensjahr auf. Bei 2% war sie auf einen Unfall oder eine

Berufskrankheit zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der demografischen

Entwicklung und auch aufgrund der oft vorhandenen besonderen Potenziale

von Menschen mit Behinderung ist es nicht nur im Interesse der Wirtschaft,

sondern der Gesellschaft insgesamt, Inklusion zu verwirklichen.
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Beschäftigung von Menschen mit Behinderung als Bereicherung erkennen

Viele Behinderungen haben keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit

der betroffenen Personen. Im Gegenteil: Häufig verfügen Menschen mit

Behinderung über besondere Potenziale und Fähigkeiten, die nicht behin-

derte Menschen nicht haben. Einige Beispiele: SAP möchte in den nächsten

Jahren ganz gezielt die besonderen Fähigkeiten von Autisten als

Softwaretester, Programmierer und Spezialisten für Datenqualitätssicherung

nutzen. Die Konzentrationsfähigkeit von blinden oder gehörlosen Menschen ist

oftmals besonders ausgeprägt, weil sie nicht so sehr durch Reizüberflutung

abgelenkt werden. Im Daimler-Werk Bremen arbeiten z. B. Gehörlose in der

Industrieproduktion am taktgebundenen Band friktionsfrei mit. Für Menschen

mit größeren gesundheitlichen Einschränkungen gibt es entsprechende Förder-

und Unterstützungsmöglichkeiten. Es ist aufgrund der Unterschiedlichkeit

von Behinderungen notwendig, genau zu differenzieren, ob überhaupt und

wenn ja, welcher Förder- bzw. Unterstützungsbedarf vorliegt.

Das Erwerbspotenzial behinderter Menschen spielt im Rahmen einer

demografiefesten Personalpolitik eine bedeutende Rolle. Anders sein und

anders denken können bedeutet oft Innovation. Studien belegen, dass unter-

schiedlich zusammengesetzte Teams innovativer sind. Außerdem sind

behinderte Menschen oft besonders motiviert. Sie wollen beweisen, dass sie

es können und dass ihre Arbeit Wertschätzung verdient. Ebenso sind

schwerbehinderte Arbeitslose laut Bundesagentur für Arbeit sogar im Mittel

etwas höher qualifiziert als nicht schwerbehinderte. Es soll nicht nur ein

Bewusstsein für die Situation von Menschen mit Behinderung geschaffen,

sondern auch ein Bewusstseinswandel angeregt werden: Behinderte Menschen

können und wollen im Beruf voll leistungsfähig sein! Zur erfolgreichen

Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft sind alle gefordert. Zahlreiche

Unternehmen gehen bereits seit einigen Jahren mit gutem Beispiel bei der

Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung voran. 

Literatura
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СУ ЧАСНІ РЕ АЛІЇ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
МО ЛО ДИХ ЛЮ ДЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. Розг ля ну то проб ле му пра цев лаш ту ван ня мо ло дих лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми. Оха рак те ри зо ва но ос новні труд нощі в сфері
зайня тості мо ло дих інвалідів та мож ливі шля хи їх по до лан ня. Під крес -
 ле но не обхідність пов ної інтег рації мо лоді з інвалідністю в суспіль не
жит тя країни.

Abstract. The article is about the problem of employment of young peo-
ple with special needs. It describes the main difficulties in the employment of
young people with disabilities and possible ways to overcome them. Necessity
was stressed of full integration of young people with disabilities in the social
life of the country.

Пе рехід Ук раїни до прин ци по во но во го соціаль ноRеко номіч ного
ук ла ду жит тя ви су нув пот ре бу у фор му ванні та кої сис те ми соціаль -
но го за хис ту на се лен ня, яка в найбільшій мірі відповідає су час ним
зав дан ням суспіль но го роз вит ку. До чис ла та ких зав дань відно сить -
ся ство рен ня для мо ло дих лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, які
нез датні без сто рон ньої до по мо ги за без пе чу ва ти пов ною мірою або
част ко во свої життєві пот ре би, гідних умов жит тя, мож ли вості усві -
дом лю ва ти се бе ор ганічною час ти ною суспільства.

Інвалідність у мо ло до му віці мож на виз на чи ти як стан стійкої
соціаль ної де за дап тації, обу мов ле ний хронічни ми зах во рю ван ня ми
або па то логічни ми ста на ми, які різко об ме жу ють мож ливість вклю -
чен ня мо ло дої лю ди ни в адек ватні ць о му віку ви ховні, соціальні,
політичні та еко номічні про це си. Ос таннім ча сом, ко ли мо ва йде
про ста но ви ще мо ло дих лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в Ук -
раїні, все частіше вжи ваєть ся термін «соціаль на деп ри вація». Ма -
єть ся на увазі поз бав лен ня, об ме жен ня, не дос татність тих чи інших
умов, ма теріаль них і ду хов них ре сурсів, не обхідних для ви жи ван ня
мо лоді, що обу мов ле не в пер шу чер гу низь ким рівнем жит тя. Інва -
лідність уск лад нює мож ливість пов ноцінних соціаль них кон тактів
лю ди ни, а відсутність дос татнь о го ко ла спілку ван ня приз во дить до
де за дап тації, яка в свою чер гу, ве де ще до біль шої ізо ляції.
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Соціаль на ізо ляція мо ло дих лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
тяг не за со бою ско ро чен ня шансів для ефек тив но го пра цев лаш ту -
ван ня і низь кий соціаль ноRеко номічний ста тус. Най частіше тру до -
ва зай нятість не розг ля даєть ся мо ло ди ми інваліда ми як гідна аль -
тер на ти ва жит тю на пенсію. Це відбу ваєть ся че рез не ви сокі, а час то
навіть мінімальні за робітні пла ти, і відсут ності гідних умов праці. 

В да ний час мо лоді інваліди ма ло зат ре бу вані на рин ку праці, їх
зай нятість є суттєвою проб ле мою суспільства, хо ча мо лодь з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми має певні перс пек ти ви пра цев лаш ту ван ня в інте -
лек ту альній сфері, в ма ло му підприємництві. Чи сельність мо ло дих
пра цев лаш то ва них інвалідів щорічно ско ро чуєть ся. Спос те рігаєть ся
знач не роз ход жен ня в си ту аціях зай ня тості у різних груп інвалідів.
Мо лоді інваліди частіше, ніж здо рові од нолітки, пра цев лаш то вані на
ро бочі спеціаль ності і на ба га то рідше зай ма ють по са ди в уп равлінні.

Мож на виділи ти ос новні труд нощі в сфері зай ня тості мо ло дих
інвалідів. ПоRпер ше, це не дос тупність освітніх прог рам, відсутність
про форієнтації інвалідів, що без по се редньо впли ває на їх пра цев -
лаш ту ван ня і кон ку рен то сп ро можність на рин ку праці. ПоRдру ге,
спеціалізо вані підприємства не ма ють мож ливість прий ня ти всіх
ба жа ю чих на ро бо ту, оскіль ки відчу ва ють значні труд нощі в умо вах
рин ко вої еко номіки. ПоRтретє, прийом на ро бо ту інваліда спри чи няє
до дат кові вит ра ти на ор ганізацію ро бо чо го місця, що поз на чаєть ся
на не ба жанні ро бо то дав ця співпра цю ва ти з мо ло дим інвалідом.

Ме тою політи ки зай ня тості що до мо ло дих лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми вис ту пає їх інтег рація у відкри тий ри нок праці. Для
ць о го зап ро по но ва но підхо ди, що усу ва ють фізич ну не дос тупність
місця ро бо ти: ро бо то да вець по ви нен адап ту ва ти ро бо че місце під
об ме жен ня зай ня тих у нь о го мо ло дих інвалідів або зро би ти всі ро -
бочі місця дос туп ни ми для зай ня тості на них інвалідів. Фор мою
інтег ро ва ної зай ня тості мо ло дих інвалідів мо жуть ста ти соціальні
підприємства (не ко мерційні підприємства не дер жав но го сек то ру),
ке ро вані са ми ми інваліда ми, хо ча на прак тиці їх ефек тивність в цій
якості май же не підтве рд жуєть ся. Се ред інстру ментів підви щен ня
зай ня тості інвалідів мож на зга да ти фінан сові сти му ли для ро бо то -
давців, аналіз зас то су ван ня яких по ка зав, що тіль ки де які вип ла ти
(нап рик лад, до тації на об лаш ту ван ня ро бо чих місць) приз ве ли до
збіль шен ня чи сель ності інвалідів, з чо го вип ли ває не обхідність конт -
ро лю та оцінки ефек тив ності та ких прог ра мам підтрим ки.

Освіта мо ло дих інвалідів відіграє виз на чаль ну роль у їх про -
фесійної ре абілітації, оскіль ки во на ство рює ос но ву для ре алізації
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прин ци пу рівних мож ли вос тей лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми. Для вирішен ня проб лем освіти мо ло дих інвалідів по чи на ють
ре алізо ву ва ти ся про ек ти з роз ши рен ня ме реж дис танційно го нав чан -
ня. Та ке нав чан ня й по даль ше пра цев лаш ту ван ня доз во ляє інвалідам
ре алізо ву ва ти кон цепцію не за леж но го жит тя, за без пе чує са мостій -
ний за робіток, а та кож є еко номічно вигідним дер жаві. Освіта ство -
рює умо ви для за до во лен ня ба гать ох пот реб мо ло дих лю дей з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми, а та кож ско ро чує про це си їх маргіналізації.

Про фесійне нав чан ня мо ло дих лю дей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми не обхідно здійсню ва ти за більш ши ро ко му пе реліку ва кан -
сій і вра хо ву ва ти пот ре би регіональ них і ло каль них ринків праці.
Для поліпшен ня мож ли вос тей ви хо ду мо ло дих інвалідів на ри нок
праці не обхідно ство ри ти інсти тут «ку ра то р ства» інваліда від шко -
ли до мо мен ту пра цев лаш ту ван ня. Ре зуль та том цієї ро бо ти є фор -
му ван ня у мо ло дих інвалідів ак тив ної життєвої по зиції, підви щен -
ня осо бистісної са мо оцінки, ви со ко го рівня ба жан ня пра цю ва ти,
зу мов ле ний знач ною різно манітністю мо тивів для здійснен ня тру -
дової діяль ності, се ред яких важ ли ву роль відіграє не ли ше на ма ган -
ня ма теріаль но за без пе чу ва ти се бе або свою сім’ю, але й праг нен ня
ре алізу ва ти се бе в про фесійній діяль ності, на ма ган ня бу ти суспіль -
но ко рис ним, по до ла ти соціаль ну ізо ляцію то що.

Смо ляр чук На талія Юріївна, 
стар ший вик ла дач Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни 

Ар шулік Оль га Ва силівна, 
сту де нт ка ІІ кур су нап ря му підго тов ки «Фінан си і кре дит»
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ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Ано тація. Ме тою да ної ро бо ти є ви яв лен ня проб ле ми зай ня тості
та пра цев лаш ту ван ня інвалідів в умо вах су час но го суспільства та
шля хи їх вирішен ня. На сь о годні у свідо мості лю дей ще жи вий сте ре о -
тип про те, що лю ди на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми не мо же і не ба -
жає тру ди ти ся, що во на жи ве під опікою близь ких ро дичів і дер жа ви.
Однак се ред інвалідів є ті, хто ба жає пра цю ва ти і бу ти не за леж ни ми.
У си лу об ме же ності мож ли вос тей такі лю ди відчу ва ють певні труд -
нощі в по шу ку ро бо ти і в зв’яз ку з цим пот ре бу ють підтрим ки з бо ку
дер жа ви. Не обхідно відзна чи ти, що ро бо то да вець та кож по ви нен
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праг ну ти ство ри ти не обхідні спеціальні умо ви для лю дей з інвалід -
ністю, які пра цю ють в ор ганізації.

Abstract. The aim of this work is to identify the problems of occupation
and employment of disabled people in modern society and their solutions.
Today, a stereotype still exists that disabled people cannot and do not want to
work, they need to be cared for by their relatives and the state. However,
there are those among disabled people who wish to work and be independent.
Due to the limited opportunities for such people they experience difficulties in
finding a job and because of this they need the state’s support. It should be
noted that the employer must also strive to create the necessary special provi-
sions for disabled employees of the company.

Од ним з ос нов них прав кож но го жи те ля на шої дер жа ви є пра -
во на пра цю. Йо го ма ють усі гро ма дя ни Ук раїни, у то му числі лю ди
з інвалідністю. Тру до ва діяльність для лю ди ни є не тіль ки спо со бом
еко номічно за без пе чи ти своє існу ван ня, але і фак том ре алізації
своїх здібнос тей (у то му числі і твор чих), за лу чен ням до гро мадсь -
ких ціннос тей. Ро бо та доз во ляє кож но му гро ма дя ни ну по ва жа ти
се бе, усвідом лю ва ти свою індивіду альність, бу ти пов ноцінною час -
ти ною су час но го суспільства. 

Аналіз роз вит ку проб ле ми інвалідності, як соціаль но го яви ща
свідчить про те, що прой шов ши шлях від ідеї ізо ляції «не пов но цін -
них» членів суспільства до кон цепцій за лу чен ня їх до праці, людство
підійшло до ро зуміння не обхідності інтег рації осіб з фізич ни ми ва -
да ми, фізіологічни ми, психічним по ру шен ня ми в усі суспільні
інсти ту ти. У зв’яз ку з цим ви ни кає не обхідність відки ну ти кла сич -
ний підхід до проб ле ми інвалідності як до проб ле ми «не пов но цін -
них лю дей» та предс та ви ти її як проб ле му, що зачіпає су спільство
в су куп ності. Та ким чи ном, проб ле ма зай ня тості і пра цев лаш ту ван -
ня інвалідів у су час но му суспільстві (як в Ук раїні, так і за кор до ном)
є вкрай ак ту аль ною з ог ля ду на те, що ду же час то під аб со лют но
різни ми при во да ми їх не пра цев лаш то ву ють. 

Для по до лан ня проб ле ми пра цев лаш ту ван ня інвалідів нам до -
ве деть ся виріши ти такі зав дан ня:

1. Розг ля ну ти за ко но да в ство Ук раїни і за рубіжних країн, яке
ре гу лює сфе ру зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня інвалідів.

2. Вив чи ти спе цифіку проб лем інвалідів у сфері зай ня тості та
пра цев лаш ту ван ня та шля хи їх вирішен ня.

3. Досліди ти тех но логії соціаль ної ро бо ти з інваліда ми в сфері
зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня.
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4. На ос нові про ве де но го досліджен ня зап ро по ну ва ти шля хи
вирішен ня проб лем зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня інвалідів.

При на пи санні да ної ро бо ти бу дуть ви ко рис тані праці Єфре мо -
вої Г., Ко то ва В., Новіко ва М.Л., Пав ло ва А., Ре ут М.Н., Со ло дов -
 ни ко ва І. А., та інших вче них і фахівців, нор ма тив ноRпра вові ак ти,
а та кож статті з ме режі Інтер нет. Проб ле ми зай ня тості та пра цев -
лаш ту ван ня інвалідів мо жуть бу ти більш успішно вирішені за умо -
ви їх ви яв лен ня та більш де таль но го вив чен ня че рез соціальні служ -
би та цент ри зай ня тості; виз на чен ня ефек тив них шляхів їх
вирішен ня. Ор га ни дер жав ної вла ди по винні спри я ти тру довій зай -
ня тості інвалідів, в то му числі сти му лю ван ням ство рен ня спеціаль -
них ро бо чих місць для їх пра цев лаш ту ван ня. 

За галь новідо мо, що в різних країнах існує безліч ор ганізацій
і схем фінан су ван ня підтри му ва но го пра цев лаш ту ван ня. Ці відмін -
ності мо жуть впли ва ти як на прак тичні ас пек ти що ден ної ро бо ти,
так і на кінцеві ре зуль та ти. За галь но виз на но, що ме то ди і підхо ди,
які ви ко рис то ву ють ся в підтри му ва но му пра цев лаш ту ванні, та кож
відрізня ють ся. Різно манітний і склад учас ників прог рам цих служб.
Нез ва жа ю чи на це, оче вид но, що діяльність і ре зуль та ти прог рам під -
три му ва но го пра цев лаш ту ван ня в різних країнах мож на порів ню ва ти.
У де я ких країнах за не за пов нен ня квот ор ганізації вип ла чу ють спе -
ціальні внес ки до ціль о вих фондів, кош ти яких роз поділя ють ся на
ство рен ня ро бо чих місць для інвалідів та адап тацію існу ю чих ро бо чих
місць до пот реб лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Де які дер жа -
ви сти му лю ють ро бо то давців прий ма ти на ро бо ту лю дей з важ ки ми
фор ма ми інвалідності. 

За без пе чен ня зай ня тості інвалідів здійснюєть ся шля хом про ве -
ден ня нас туп них спеціаль них за ходів, що спри я ють підви щен ню їх
кон ку рен то сп ро мож ності на рин ку праці: 1) вста нов лен ня в ор гані -
заціях не за леж но від ор ганізаційноRпра во вих форм та форм влас -
ності кво ти для прийо му на ро бо ту інвалідів і мінімаль ної кіль кості
спеціаль них ро бо чих місць для інвалідів; 2) ре зер ву ван ня ро бо чих
місць за про фесіями, найбільш підхо дя щи ми для пра цев лаш ту ван ня
інвалідів; 3) сти му лю ван ня ство рен ня підприємства ми, ус та но ва ми,
ор ганізаціями до дат ко вих ро бо чих місць (у то му числі спеціаль   них)
для пра цев лаш ту ван ня інвалідів; 4) ство рен ня інвалідам умов праці
відповідно до індивіду аль них прог рам ре абілітації інвалідів; 5) ство-
рен ня умов для підприємниць кої діяль ності інвалідів; 6) ор ганізації
нав чан ня інвалідів но вим про фесіям.
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На у ко вий керівник: Дабіжа В.В., 

до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ШЛЯ ХИ ВИРІШЕН НЯ ПРОБ ЛЕМ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми хо чуть жи ти в су -
спільстві, де до них бу дуть ста ви ти ся з гідністю, по ва гою і рівністю.

У цій те зах ми по ка зуємо, що у них є ве ли чез на кількість проб лем
в га лузі пра цев лаш ту ван ня та зай ня тості. Для то го, щоб до по мог ти
лю дям з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ста ти пов ноп рав ни ми чле на ми
суспільства і зай ня ти місце в соціальній ієрархії, нам не обхідно про вес -
ти ряд за ходів. Ми про по нуємо шля хи вирішен ня най по ши реніших
проб лем в цих сфе рах.

Ми по ка зуємо, що ефек тивність про фесійної ре абілітації, нав чан -
ня, на явність ро бо чих місць і ви со кий соціаль ний за хист лю дей з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми дає змо гу ста ти важ ли вою час ти ною жит -
тя і ре алізу ва ти весь свій по тенціал в різних об лас тях.

Abstract. People with disabilities want to live in a society where they are
treated with dignity, respect and equality.

In this theses we show that they have a huge amount of problems in the field
of employment and occupation. In order to help people with disabilities become
full members of society and take place in the social hierarchy, we need to hold a
series of events. We provide ways to solve the most spread problems in these areas.

We display that the efficiency of vocational rehabilitation, training, avai -
lability of jobs and high social protection of people with disabilities makes it pos -
sible to be an important part of life and to realize full potential in various fields.

Існує ве ли чез на кількість проб лем зай ня тості та пра цев лаш ту -
ван ня лю дей з інвалідністю.

Зай нятість та пра цев лаш ту ван ня здійснює по зи тив ний вплив
на лю ди ну, доз во ляє от ри ма ти фінан со ву не за лежність та впев -
неність у завт рашнь о му дні.

Для то го, щоб до по мог ти лю дям з інвалідністю ста ти пов ноп -
рав ни ми чле на ми суспільства та зай ня ти пев не місце в суспільній
ієрархії потрібно про вес ти цілу низ ку за ходів. Ос нов ни ми з них є:

— за без пе чен ня не обхідно го нав чан ня та пра цев лаш ту ван ня. До -
с тупні знан ня, ово лодіння про фесією, прак тич на ро бо та та от ри ман ня
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ро бо чо го місця. Вве ден ня ви щих та се редньоRспеціаль них на в чаль -
них зак ладів з підго тов ки різно га лу зе вих спеціалістів;

— про ек ту ван ня приміщень і ро бо чих місць «без меж». Тоб то, во -
ни по винні бу ти дос тупні всім, нез ва жа ю чи на ступінь інвалідності;

— ре зер ву ван ня пев ної кіль кості ро бо чих місць і про фесій для
осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Роз ши рен ня пе реліку мож ли -
вих ва кансій. За о хо чен ня ор ганізацій для на дан ня ро бо чих місць та
співпраці з людь ми, які ма ють інвалідність, за до по мо гою зни жен -
ня опо дат ку ван ня, на дан ня кре дитів, то що;

— зап ро вад жен ня мож ли вості дис танційно го нав чан ня та ро -
бо ти. Роз роб ка ме ханізмів на дан ня та пе ревірки знань та не обхідної
інфор мації. Ро бо та з технічни ми прист ро я ми, ме ре жею «Інтер нет»
та до поміжни ми прог ра ма ми;

— підви щен ня рівня гра мот ності лю дей з інвалідністю що до
за хис ту своїх прав у різних сфе рах суспіль ної взаємодії. Підтве рд -
жен ня дер жав но го за хис ту та ре алізації прав без об ме жень;

— впро вад жен ня інфор маційних кам паній для по до лан ня не га -
тив но го став лен ня та диск римінації лю дей з інвалідністю. Вста нов -
лен ня різно манітних за ко но дав чих актів, пе реш код жан ня будь-яко му
ущем лен ню прав та сво бод, ор ганізація спіль но го вирішен ня спірних
пи тань, співпра ця з гро мадсь ки ми об’єднан ня ми та ор га ні заціями,
соціаль на рек ла ма. По си лен ня відповідаль ності за відмо ву при при -
йомі на ро бо ту лю дей з інвалідністю при підтве рд женні про фесій -
но го рівня, то що.

От же, при підви щенні рівня ефек тив ності про фесійної ре абілі -
тації, мож ли вості нав чан ня, збіль шенні ро бо чих місць та на яв ності
соціаль них га рантій кож на лю ди на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
змо же ста ти важ ли вою час ти ною жит тя країни та ре алізу ва ти всі
свої мож ли вості.

Убий вовк І.І.
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва,

стар ший вик ла дач ка фед ри еко номіки та ма те ма тич них дис циплін

ПРОБ ЛЕ МА ТИ КА ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Соціаль ний за хист у дер жаві по ви нен пе ред ба ча ти на -
дан ня гро ма дя нам рівних мож ли вос тей для за без пе чен ня на леж но го
жит тя та підтрим ка недієздат них і соціаль но враз ли вих верств на се -
лен ня. Кон венцією про пра ва інвалідів та Фа куль та тив ним про то ко лом
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до неї вне се но заміну терміну «інвалід» на «осо ба з інвалід ніс тю». На
сь о годнішній день не всі мо жуть ско рис та ти ся своїм пра вом на пра цю.
В Ук раїні доміну ю чою тен денцією є слаб ка ефек тивність діючих ме -
ханізмів пра цев лаш ту ван ня осіб з інвалідністю. То му пер шо чер го ви ми
за хо да ми по винні ста ти суттєві зміни при пра цев лаш ту ванні,
соціаль но му за хисті та ре абілітації.

Abstract. Social security in the state must envisage grant to the citizens of
equal possibilities for providing of the proper life and support of incompetent and
socially vulnerable layers of the population. By Convention about rights for
invalids and its Optional protocol the term «invalid» was substituted by «a chal-
lenged person». Currently not everybody can use the advantage of the right to
work. In Ukraine a dominant tendency is a weak efficiency of operating mech-
anisms of employment of challenged people. Therefore employment, social secu-
rity and rehabilitation must become as substantial changes urgent measures.

Соціаль на політи ка в суспільстві пот ре бує фор му ван ня сис те -
ми соціаль но го за хис ту. Соціаль ний за хист у дер жаві по ви нен пе -
ред ба ча ти два взаємо пов’язані нап ря ми дій: на дан ня гро ма дя нам
рівних мож ли вос тей для за без пе чен ня на леж но го жит тя влас ною
пра цею і підтрим ка недієздат них і соціаль но враз ли вих верств на се -
лен ня. Дер жа ва має вис ту па ти га ран том за хи ще ності та ких лю дей,
бра ти на се бе обов’язок за без пе чен ня умов для нор маль но го жит тя,
нав чан ня, про фесійної підго тов ки, адап тації та інтег рації в соціаль -
не се ре до ви ще.

Ук раїнсь ке за ко но да в ство вно сить зміни до офіційно го пе рек -
ла ду ук раїнсь кою мо вою Кон венції про пра ва інвалідів і Фа куль та -
тив но го про то ко лу до неї шля хом заміни терміну «інвалід» на «осо ба
з інвалідністю», що за без пе чить відповідність національ ної версії
заз на че них до ку ментів оригіна лу їх текстів англійсь кою мо вою.
Реалізація норм цих до ку ментів за без пе чить при ве ден ня національ -
но го за ко но да в ства у відповідність зі світо ви ми стан дар та ми.

В Ук раїні 2,6 мільйо на лю дей жи вуть з інвалідністю, біль ше ніж
по ло ви на з них у пра цез дат но му віці. На жаль, не всі мо жуть ско -
рис та ти ся своїм пра вом на пра цю, оскіль ки на їхнь о му шля ху до
ро бо ти пос та ють архітек турні, транс портні, ко мунікаційні та пси -
хо логічні бар’єри [5]. Стри му валь ни ми чин ни ка ми є: не дос тат ня
поінфор мо ваність ро бо то давців що до пра цев лаш ту ван ня та зай ня -
тості лю дей з інвалідністю; упе ред же не став лен ня до цієї ка те горії
працівників. Щоб зміни ти та ку си ту ацію, потрібно на да ва ти ро бо -
то дав цям ко рис ну інфор мацію та оз найом лю ва ти їх з прак тич ним
досвідом за рубіжних країн. 
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Пра во на пра цю — од не з ос нов них прав лю ди ни, виз на них між -
на род ни ми ак та ми і чин ним ук раїнсь ким за ко но да в ством. Лю ди на,
що має будьRяку гру пу інвалідності, та кож має пра во на пра цю.
Осо бам з інвалідністю за без пе чуєть ся пра во пра цю ва ти на підпри -
ємствах, в ус та но вах, ор ганізаціях, а та кож зай ма ти ся підприєм ниць -
кою та іншою тру до вою діяльністю, яка не за бо ро не на за ко ном.
Інвалідам га ран туєть ся за без пе чен ня пра ва на пра цев лаш ту ван ня
та оп ла чу ва ну ро бо ту, зок ре ма з умо вою ви ко нан ня ро бо ти вдо ма.
При ць о му, осо би, які не до сяг ли пенсійно го віку, ма ють пра во бу -
ти за реєстро ва ни ми у дер жавній службі зай ня тості як без робітні.
Пра во на пра цю осіб із об ме же ни ми мож ли вос тя ми га ран тує, перш
за все, Конс ти туція [1]. Крім то го, Ук раїна ра тифіку ва ла низ ку між -
народ них актів, які ма ють за побігти диск римінації осіб з інвалід ніс  тю
у сфері праці. Це, зок ре ма, Кон венції МОП № 159 «Про про фе -
сійну ре абілітацію інвалідів», № 173 «Про за хист ви мог працівників
у ви пад ку неп ла то сп ро мож ності ро бо то дав ця»; Дек ла рації ООН
«Про пра ва ро зу мо во відста лих осіб», «Про пра ва інвалідів», «Про
стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних мож ли вос тей для інвалі -
дів», Кон венція про пра ва інвалідів; низ ка ре ко мен дацій Ра ди Єв -
ро пи і т. д.

Вітчиз ня не за ко но да в ство, зок ре ма КЗпП [2], ре гу лює особ ливі
ре жи ми праці, три валість, умо ви. Є та кож за кон «Про ос но ви со -
ціаль ної за хи ще ності осіб з інвалідністю в Ук раїні» [4]. Відповідно
до нь о го та ким осо бам за без пе чуєть ся пра во пра цю ва ти на під при -
ємствах, в ус та но вах, ор ганізаціях, а та кож зай ма ти ся підприєм ниць -
кою та іншою тру до вою діяльністю, яка не за бо ро не на за ко ном. 

За кон Ук раїни «Про зай нятість на се лен ня» вста нов лює пра во
будьRякої осо би на за хист від про явів диск римінації у сфері зай ня -
тості. Зок ре ма він за бо ро няє в ого ло шен нях про ва кансії заз на ча ти
об ме жен ня що до віку чи статі кан ди датів, а та кож ви ма га ти від кан -
ди датів на да ва ти інфор мацію про осо бис те жит тя [3].

З ме тою підви щен ня рівня зай ня тості лю дей з особ ли ви ми по -
тре ба ми не обхідно: за без пе чи ти їх про фесійне нав чан ня; за по чат ку-
ва ти ви роб ни чу адап тацію у про цесі тру до вої діяль ності; роз ро би ти
індивіду альні прог ра ми ре абілітації і за без пе чи ти їх ре алізацію ор -
га на ми охо ро ни здо ров’я і соціаль но го за без пе чен ня; про а налізу ва ти
стан профілак тич ної ро бо ти на підприємствах; уз год жу ва ти за хо ди
з про фесійної ре абілітації та пра цев лаш ту ван ня з місце ви ми прог ра -
мами зай ня тості на се лен ня; ре алізу ва ти політи ку ефек тив ної під трим -
ки на дом ної праці та са мо зай ня тості; на да ва ти лю дям із особ ли ви ми
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пот ре ба ми кон суль та тив ну, ор ганізаційну, фінан со во-еко номічну
до по мо гу з пи тань відкрит тя та підтрим ки влас но го бізне су.
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АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. У те зах про а налізо ва но ак ту альні проб ле ми пра цев лаш -
ту ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Ак цен то ва но ува гу на нор ма -
тив но му за без пе ченні да но го ас пек ту.

Клю чові сло ва: лю ди на з інвалідністю, чин не за ко но да в ство, пра -
цев лаш ту ван ня, ро бо то да вець.

Abstract. The theses analyzes the current problems of employment of
people with disabilities. Attention is focused on providing regulatory aspect.

Keywords: human with disability, current legislation, employment, employer.
Лю ди з інвалідністю на ле жать до ураз ли вих груп на се лен ня,

пот ре бу ють соціаль но го за хис ту, оскіль ки їм важ ко кон ку ру ва ти на
рин ку праці в су час них умо вах. У си лу об ме же ності мож ли вос тей
такі лю ди відчу ва ють певні труд нощі в по шу ку ро бо ти і в зв’яз ку
з цим пот ре бу ють підтрим ки з бо ку дер жа ви.

На сь о годнішній день у свідо мості лю дей ще жи вий сте ре о тип
про те, що лю ди на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми не мо же і не ба жає
тру ди ти ся, що во на жи ве під опікою близь ких ро дичів і дер жа ви.
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Од нак се ред інвалідів є ті, хто ба жає пра цю ва ти і бу ти не за леж ни -
ми. У си лу об ме же ності мож ли вос тей такі лю ди відчу ва ють певні
труд нощі в по шу ку ро бо ти (і не тіль ки в ць о му) і у зв’яз ку з цим по -
т ре бу ють підтрим ки з бо ку дер жа ви. Навіть нез ва жа ю чи на на яв ність
ро бо чих місць, не всі пра цез датні інваліди про яв ля ють се бе в тру -
довій діяль ності, хо ча ма ють та ку пот ре бу.

Згідно з Конс ти туцією Ук раїни кож но му гро ма дя ни ну дер жа ви
га ран то ва но пра во на пра цю, віль не об ран ня про фесії та мож ли вість
за роб ля ти собі на жит тя пра цею. Ор га ни дер жав ної вла ди по винні
спри я ти тру до вої зай ня тості інвалідів, в то му числі сти му лю ван ня
ство рен ня спеціаль них ро бо чих місць для їх пра цев лаш ту ван -
ня. З ме тою ре алізації твор чих і ви роб ни чих здібнос тей інвалідів та
з ура ху ван ням індивіду аль них прог рам ре абілітації їм за без пе чуєть ся
пра во пра цю ва ти на підприємствах, в ус та но вах, ор ганізаціях, а та кож
зай ма ти ся підприємниць кою та іншою тру до вою діяльністю, яка не
за бо ро не на за ко ном.

Інвалідам, зай ня тим в ор ганізаціях не за леж но від їх ор ганіза -
ційноRпра во вих форм та форм влас ності, ство рю ють ся не обхідні
умо ви праці відповідно до індивіду аль ної прог ра ми ре абілітації та
ст. 17 ЗУ «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні».

У біль шості країн (нап рик лад, у США) існу ють спеціалізо вані
підприємства, які зас то со ву ють пра цю інвалідів. Але такі підпри ємст -
ва розціню ють ся не як найк ра ще місце ро бо ти для лю ди ни з інва лід -
ністю, а як «за пас ний варіант» пра цев лаш ту ван ня, ко ли не вдаєть ся
знай ти місце ро бо ти на за галь них для всіх умо вах. Та кож такі під -
приємства ви ко рис то ву ють пра цю лю дей, що ма ють такі серйозні
по ру шен ня, для яких фізич но не мож ли во або важ ко ство ри ти не об -
хідні умо ви праці на зви чай но му підприємстві.

Служ бою зай ня тості приділяєть ся особ ли ва ува га та впро вад жу -
ють ся нові підхо ди до вирішен ня проб лем зай ня тості та пра цев лаш -
ту ван ня лю дей з інвалідністю. Дер жав на служ ба зай ня тості відпо -
відно до за конів Ук раїни «Про зай нятість на се лен ня» та «Про ос но ви
соціаль ної за хи ще ності лю дей з інвалідністю в Ук раїні» сприяє тру -
довій ре абілітації та пра цев лаш ту ван ню гро ма дян з інвалідністю
з ура ху ван ням ре ко мен дацій ме ди коRсоціаль ної екс пе рт ної комісії
(МСЕК) на вільні та но во ст во рені або прис то со вані для них ро бочі
місця, за яв лені підприємства ми. З цією ме тою постійно ве деть ся облік
осіб з інвалідністю, які звер ну ли ся за спри ян ням у пра цев лаш ту -
ванні, та облік ро бо чих місць, на які, за інфор мацією підпри ємства,
мо жуть бу ти пра цев лаш то вані гро ма дя ни цієї ка те горії. Спри ян ня
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пра цев лаш ту ван ню лю дей з інвалідністю відбу ваєть ся з ура ху ван -
ням вис новків МСЕК (для пов нолітніх лю дей з інвалід ністю) та
лікарсь коRкон суль та тив них комісій ліку валь ноRпрофі лак  тич них
зак ладів (для не пов нолітніх).

Так, МСЕК і ЛКК про во дять екс пер ти зу про фесійної при дат -
ності осіб з інвалідністю, що здійснюєть ся на сам пе ред для про фе сій,
за яки ми во ни пра цю ва ли, нав ча ли ся, а та кож для спеціаль нос тей,
здо бут тя яких мож ли ве в май бутнь о му. МСЕК та ЛКК здійсню ють
док лад ний опис усіх чин ників та еле ментів май бутньої тру до вої
діяль ності осо би з інвалідністю, в яко му обов’яз ко во заз на ча ють ся
про ти по ка зан ня за ста ном здо ров’я лю ди ни з інвалідністю до пев -
них видів про фесійної діяль ності, заз на чені умо ви праці (важкість,
нап ру женість, ре жим праці та відпо чин ку, фор ма ор ганізації праці,
санітар ноRгігієнічні чин ни ки) то що.

Як пра ви ло, ро бо то давці, відмов ля ю чись прий ма ти на ро бо ту
інвалідів, ке ру ють ся нас туп ним: до дат кові вит ра ти; пси хо логічні
особ ли вості; кап ри зи; не обхідність ліку ван ня; не мож ливість зму -
си ти пра цю ва ти до дат ко во.

За ко ни, які ре гу лю ють соціаль ний за хист інвалідів, що існу ють
у нашій країні, ду же схожі з подібни ми за ко на ми ба гать ох країн сві -
ту. При род но, що у кож ної дер жа ви своя спе цифіка роз вит ку і во но
йде по влас ти во му йо му шля ху, спи ра ю чись на свої істо ричні, куль -
турні, іде о логічні та інші цінності. Це дає пра во кожній дер жаві
поRсвоєму вирішу ва ти проб ле ми зай ня тості та пра цев лаш ту ван ня
інвалідів. Але, тим не менш, є такі за галь но людські цінності як гу -
манізм, спра вед ливість, сво бо да, рівноп равність, які є при род ним
над бан ням кож но го на ро ду і кож ної лю ди ни ок ре мо, в то му числі
і інвалідів. І світо ва прак ти ка свідчить про те, що, не див ля чись на
спе цифіку кож ної дер жа ви ок ре мо, мож на за по зи чу ва ти ок ремі
найбільш вдалі підхо ди до проб ле ми зай ня тості та пра цев лаш ту -
ван ня інвалідів. Міжна родні ор ганізації на ма га ють ся ви ро би ти такі
підхо ди, які бу ли б прий нятні для всіх дер жав, да ти лю дям ті пра ва,
які виз на ва ли ся б усім світо вим співто ва ри ст вом.

Ро бо та для пра цез дат ної інваліда є важ ли вим дже ре лом ма те -
ріаль но го існу ван ня та спосіб ре алізації сво го по тенціалу, своїх
здібнос тей. Інваліди воліють при хо ву ва ти, при мож ли вості, інва лід -
ність че рез по бо ю ван ня от ри ма ти відмо ву, що підтве рд жує ігно ру -
вання то ва ри ст ва інвалідів як успішних працівників. Більшість з них
вва жа ють за кра ще пра цю ва ти в при ватній струк турі, що пов’я за но
з тра диційно більш ви со кою оп ла тою праці в ко мерційних ор гані -
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за ціях. За до по мо гою у пра цев лаш ту ванні інваліди най частіше звер-
 тають ся до гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів. Ор га ни служ би зай ня-
тості на се лен ня мен ше спри я ють зай ня тості інвалідів, ніж гро мадські
ор ганізації, ство рені з їх ініціати ви. Про по но вані служ бою зай ня тості
на се лен ня ро бочі місця для інвалідів не відповіда ють їх інте ре сам.

Для то го, щоб виріши ти проб ле ми інвалідів у сфері зай ня тості
та пра цев лаш ту ван ня, або хо ча б мінімізу ва ти їх, бе зу мов но, не до сить
прос то яко гось на бо ру відповідно го. Тіль ки змінив ши мен талітет
лю дей мож на сподіва ти ся на те, що проб ле ми зай ня тості та пра цев -
лаш ту ван ня інвалідів у су час но му суспільстві ви чер па ють всю свою
гост ро ту.

людей з інвалідністю Секція IV



СЕКЦІЯ V

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Али мо ва А.Г.
сту дент 5�го кур су гру пи ПЗ�51/м

Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., до цент, 

про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва
Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

ПРО ОС НО ВИ СОЦІАЛЬ НОЇ ЗА ХИ ЩЕ НОСТІ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Ос но ви соціаль ної за хи ще ності ма ють важ ли ве зна чен -
ня у соціалізації і на дан ня на рівних умо вах з інши ми людь ми ро бо чих
місць інвалідам. Підприємства ма ють виділя ти ро бочі місця для пра -
цев лаш ту ван ня інвалідів відповідно до За конів Ук раїни. Що до ефек -
тив но го пра цев лаш ту ван ня інвалідів здійснюєть ся конт роль ор га на ми
дер жав ної вла ди та місце во го са мов ря ду ван ня.

Annotation. Fundamentals of social protection are essential in providing
socialization and on equal terms with other people jobs disabilities. Enter -
prises should allocate jobs for the disabled in accordance with the laws of
Ukraine. As for the effective employment of disabled people are controlled by
state and local governments.

Для підприємств, ус та нов, ор ганізацій, у то му числі підпри ємств,
ор ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, фізич них осіб, які ви -
ко рис то ву ють най ма ну пра цю, ус та нов люєть ся нор ма тив ро бо чих
місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі чо тирь ох відсотків
се реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників облі ко во го
скла ду за рік, а як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль кості од но го ро-
бочо го місця (ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
 ності інвалідів в Ук раїні»). У ме жах заз на че них нор ма тивів здійс -
ню єть ся та кож пра цев лаш ту ван ня інвалідів унаслідок психічно го
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роз ла ду відповідно до За ко ну Ук раїни «Про психіат рич ну до по мо гу».
Крім ць о го во ни са мостійно здійсню ють пра цев лаш ту ван ня інвалі -
дів у ра ху нок нор ма тивів ро бо чих місць. Підприємства, ус та но ви та
ор ганізації, в яких за ос нов ним місцем ро бо ти пра цює 8 і біль ше
осіб, реєстру ють ся у відповідних відділен нях Фон ду со ціаль но го за -
хис ту інвалідів за своїм місцез на ход жен ням і що ро ку по да ють цим
відділен ням звіт про зай нятість та пра цев лаш ту ван ня інвалідів.

Ви ко нан ням нор ма ти ву ро бо чих місць мо же вва жа ти ся за без -
пе чен ня ро бо тою інвалідів на підприємствах, в ор ганізаціях гро -
мадсь ких ор ганізацій інвалідів та здійснен ня ко ор ди нації ви роб ни чої,
на у ко вої та іншої діяль ності для вирішен ня спіль них еко номічних
та соціаль них зав дань.

Про це дурні пи тан ня що до реєстрації кіль кості ро бо чих місць для
пра цев лаш ту ван ня інвалідів у Фонді соціаль но го за хис ту інва лі дів або
йо го відділен нях, стро ках по дан ня звітів про зай нятість та пра це -
влаш ту ван ня інвалідів, по дачі щорічно го звіту, а та кож на дан ня дер -
жавній службі зай ня тості інфор мації, не обхідної для ор ганізації пра -
цев лаш ту ван ня інвалідів виз на чені Кабіне том Міністрів Ук раїни.

Конт роль за ви ко нан ням нор ма ти ву ро бо чих місць для інвалі -
дів на підприємствах, в ус та но вах та ор ганізаціях, у то му числі
підприємствах, гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів та фізич них осіб,
які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю здійснюєть ся цент раль ни ми
ор га на ми ви ко нав чої вла ди, що ре алізу ють дер жав ну політи ку з пи -
тань наг ля ду та конт ро лю за до дер жан ням за ко но да в ства про пра -
цю та зай нятість на се лен ня.

Керівни ки підприємств, ус та нов, ор ганізацій, у то му числі під -
приємств, ор ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, фізичні
осо би, які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю, у разі не за без пе чен ня
ви ко нан ня нор ма тивів ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня
інвалідів, не по дан ня до Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів звіту
про зай нятість та пра цев лаш ту ван ня інвалідів не суть відпові даль -
ність у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку.

Правові та організаційні засади формування Секція V
та розвитку інклюзивного освітнього середовища
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РОЛЬ МІЖНА РОД НИХ ОР ГАНІЗАЦІЙ У ФОР МУ ВАННІ
ПОЛІТИ КИ В ГА ЛУЗІ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ано тація. У те зах вка за но, що важ ли ву роль у роз вит ку інклю зив ної
освіти відігра ють міжна родні ор ганізації, які здійсню ють досліджен -
ня у сфері роз вит ку інклю зив ної політи ки різних країн. Їх нап ра цю ван ня:
досліджен ня, ре ко мен дації, що роз роб ля ють ся для урядів різних країн,
нор ма тивні до ку мен ти спри я ють роз вит кові інклю зив ної політи ки.
У цих за ко но дав чих ак тах виз на че но, що пи тан ня інвалідності сто -
суєть ся сфе ри за хис ту прав лю ди ни, а не ли ше ре абілітації та соціаль -
но го за без пе чен ня.

Annotation. The theses indicates that an important role in the develop-
ment of inclusive education play an international organization, that carry out
research in the field of inclusive policies of different countries.

Their work: research, recommendations that is developed forthe govern-
ments of different countries, normative documents that assist development of
inclusive policy.

These legislative acts are identified, that the question ofdisability touch-
es the sphere of protection of human right, but not only rehabilitation and
public welfare.

Виз на ним міжна род ним за ко но дав цем у сфері за хис ту прав лю ди -
ни є Ор ганізація Об’єдна них Націй (ООН), яка у своїх за ко но дав чих
ак тах виз на чи ла, що пи тан ня інвалідності сто суєть ся сфе ри за хис ту
прав лю ди ни, а не ли ше ре абілітації та соціаль но го за без пе чен ня.
Найбільш фун да мен таль ним втілен ням прав лю ди ни на між на род но -
му рівні ста ла За галь на Дек ла рація ООН про пра ва лю ди ни, що бу ла
прий ня та ООН 10 груд ня 1948 р., і яка про го ло си ла рівність прав всіх
лю дей без ви нят ку. Стат тя 26 За галь ної Дек ла рації ООН про пра ва лю -
ди ни заз на чає, що «кож на лю ди на має пра во на освіту. Освіта має бу -
ти без кош тов ною, що най мен ше, сто сов но по чат ко вої і за галь ної
освіти. По чат ко ва освіта має бу ти обов’яз ко вою. Технічна і про -
фесійна освіта має бу ти за галь но дос туп ною, а ви ща освіта має бу ти
од на ко во дос туп ною для всіх на ос нові здібнос тей кож но го» [1].

82

Секція V Правові та організаційні засади формування  



83

Най виз начнішим міжна род ним до ку мен том у сфері за хис ту прав
лю дей з інвалідністю, який закріпив про го ло шені ООН в За гальній
дек ла рації прав лю ди ни пра ва лю дей з інвалідністю та конк ре ти зу -
вав їх ста ла Кон венція ООН про пра ва інвалідів і Фа куль та тив ний
про то кол до неї, зат ве рд жені 13 груд ня 2006 ро ку в м. НьюRЙорк.
Особ ли вої ува ги зас лу го вує Стат тя 24 «Освіта», де заз на чаєть ся, що
«дер жа виRучас ниці виз на ють пра во інвалідів на освіту. Для цілей
ре алізації ць о го пра ва без диск римінації й на підставі рівності мож -
ли вос тей дер жа виGучас ниці за без пе чу ють інклю зив ну освіту на всіх
рівнях про тя гом усь о го жит тя» [2]. Кон венція ООН про пра ва інва -
лі дів ра тифіко ва на Вер хов ною Ра дою Ук раїни 16 груд ня 2009 ро ку.

Роз вит ком освіти на світо во му рівні тра диційно опікуєть ся
ЮНЕС КО як інте лек ту аль ний центр міжу ря до во го співробітницт -
ва з пи тань освіти, на у ки і куль ту ри. Зу сил ля ми ЮНЕС КО бу ло
орга нізо ва но декіль ка всесвітніх кон фе ренцій з пи тань освіти для
лю дей з інвалідністю. Се ред най виз начніших — кон фе ренція, що
про хо ди ла 7–10 черв ня 1994 ро ку в місті Са ла ман ка (Іспанія),
у якій взя ли участь 92 уря ди та 25 міжна род них ор ганізацій. На кон -
фе ренції бу ла прий ня та Са ла ма нксь ка дек ла рація про прин ци пи,
політи ку та прак тич ну діяльність у сфері освіти осіб з особ ли ви ми
пот ре ба ми, що ста ла пер шим міжна род ним до ку мен том, який на -
го ло сив на не обхідності про ве ден ня освітніх ре форм у нап рямі
інклю зив ної освіти. Са ла мансь ка дек ла рація містить Зак лик до
уря дів усіх країн зат вер ди ти на за ко но дав чо му рівні інклю зив ну мо -
дель освіти [3].

Ор ганізація Еко номічної Співпраці та Роз вит ку (OECD) є між -
на род ною ор ганізацією, яка об’єднує 34 країни світу, тісно співпра -
цює з ЮНЕС КО і EUROSTAT і є найбіль шим ста тис тич ним цент ром
Євро пейсь ко го Со ю зу. Од ним з її опе раційних підрозділів є Центр
освітніх досліджень та інно вацій, який ініціює досліджен ня та
втілен ня про ектів, які про во ди ла ОЕСD у різних країнах [4].

От же, важ ли вим рушієм по ши рен ня інклюзії є міжна родні ор -
ганізації. Їх нап ра цю ван ня: досліджен ня, ре ко мен дації, що роз роб -
ля ють ся для урядів різних країн, нор ма тивні до ку мен ти спри я ють
роз вит кові інклю зив ної політи ки.
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РЕ АЛІЗАЦІЯ І ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ІДЕЙ 
ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ В УК РАЇНІ

Ано тація. У ро боті розг ля да ють ся такі по нят тя як «інклю зив на
освіта» та «інтег ро ва не нав чан ня». Аналізу ють ся різно манітні проб -
ле ми інклю зив но го про це су в за рубіжній та вітчиз няній на уці.

Annotation. The article deals with concepts such as «Inclusive Edu ca tion»
and «Integrated Learning». The various problems of an inclusive process in
the foreign and domestic science are analized.

Роз ви ток де мок ра тич но го суспільства в Ук раїні пот ре бує но вих
стра тегій і підходів до фор му ван ня соціаль ної політи ки що до лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Во на має вра хо ву ва ти вже існу ючі
тен денції в міжна родній політиці, світові інно ваційні підхо ди до
розв’язан ня проб лем інвалідності, та су час ний прак тич ний досвід.
Впро вад жен ня інклю зив ної освіти в Ук раїні — склад не та не од но -
знач не зав дан ня, що пот ре бує розг ля ду та роз роб ки нор ма тив но-
пра во вих, пси хо ло гоRпе да гогічних, прог рам ноRзмісто вих, соціаль -
ноRпси хо логічних за сад.

Вра хо ву ю чи важ ли ву роль і особ ли ве — політич не, соціаль не,
еко номічне зна чен ня «дос туп ності» в ре алізації прав лю дей з інва -
лід ністю та ма ло мобіль них груп на се лен ня (до яких відно сять осіб
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з ура жен ня ми опор ноRру хо во го апа ра ту, ва да ми зо ру і де фек та ми
слу ху, а та кож осіб по хи ло го віку) у ба гать ох країнах світу дот ри -
ман ня її прин ципів і ви мог га ран туєть ся міжна род ним і національ -
ним за ко но да в ством.

Для Ук раїни інклю зив на освіта — пе да гогічна інно вація, що пе-
ре бу ває на стадії впро вад жен ня, а то му нат рап ляє на труд нощі. Це
і про фесійна непідго тов леність вчи телів ма со вої шко ли до ро бо ти
з діть ми з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, архітек тур на неп рис -
то со ваність шкіль них приміщень, не до оп раць о ваність нор ма тив но
пра вої ба зи, не обхідність до дат ко во го фінан су ван ня інклю зив них
зак ладів освіти, ака демічна пе ре ван та женість нав чаль них прог рам,
які до сить важ ко адап ту ва ти до пот реб ди ти ни з фізич ни ми ва да ми,
не га тив не став лен ня батьків інших дітей, — все це знач но ут руд нює
про цес зап ро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня.

Об’єднан ня зу силь людсь ких ре сурсів у то му числі має сти му -
лю ва ти роз ви ток інклю зив ної освіти. Сю ди відно сять ся ті ре сур си,
які слу гу ють до дат ком до то го, що мо же вик ла дач на да ти своїм уч -
ням. Од нак най важ ливішою фор мою підтрим ки є та, що на даєть ся
з ре сурсів, на яв них у роз по ряд женні кож ної шко ли. Йдеть ся про ді -
тей, які на да ють підтрим ку дітям; вик ла дачів, які на да ють підтрим -
ку вик ла да чам; батьків як парт нерів у про цесі нав чан ня своїх дітей;
гро ма ди, яка на дає до по мо гу школі та іншим цент рам нав чан ня.

Пе рехід до інклюзії є пос ту по вим про це сом, який має ґрун ту -
ва ти ся на чітко сфор муль о ва них прин ци пах, що охоп лю ють роз ви -
ток усієї сис те ми. Для то го, щоб ско ро ти ти кількість бар’єрів, вик -
ла даць ко му скла ду й іншим зацікав ле ним сто ро нам потрібно
вжи ти пев них за ходів, які ма ють охоп лю ва ти всіх меш канців місце -
вої гро ма ди, місцеві ор га ни освіти та ЗМІ. Де які з цих за ходів пе -
ред ба ча ють: мобілізацію гро мадсь кої дум ки; до сяг нен ня кон сен су -
су; ре фор му ван ня за ко но да в ства; про ве ден ня аналізу си ту ації на
місцях; і на дан ня підтрим ки місце вим про ек там.

Ефек тив на ре алізація і впро вад жен ня ідей інклю зив ної освіти
в Ук раїні в по даль шо му бу де за ле жа ти від мож ли вос тей зна ход жен -
ня то чок до ти ку, ро зуміння, вра ху ван ня інте ресів і спе цифіки цілей
предс тав ників різних суспіль них груп у їх став ленні до проб лем
інклю зив ної освіти. Моніто ринг си ту ації та оцінка всіх за лу че них
до ць о го про це су сторін у комп ле кс них досліджен нях ста ну інклю -
зив ної освіти в Ук раїні має ста ти пріори тет ним нап рям ком для: де -
пу татів, чи нов ників та на у ковців, які за без пе чу ють ре су рс ну ба зу —
роз роб ля ють за ко но да в ство, го ту ють ме то до логічне та на у ко ве
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підґрун тя, до но сять ідеї інклюзії до освітянсь ко го се ре до ви ща, оці -
ню ють та спос теріга ють про це си інклюзії в освіті на певній відста -
ні, спо жи вачів — батьків та вчи телів, нав чаль ноRви хов них комп -
лексів — тих, хто без по се редньо, у пов сяк ден но му житті відчу ває на
собі всі по зи ти ви та не га ти ви інклю зив ної освіти, гро мадсь ких та
батьківсь ких ор ганізацій, бла годійників, до норсь кої спіль но ти, які
до по ма га ють ре алізо ву ва ти ідеї інклю зив ної освіти, на се лен ня Ук -
раїни, гро мадсь ка дум ка яко го є важ ли вим ком по нен том за галь ної
кар ти ни сприй нят тя інклю зив них про цесів в освіті.

Ос нов ни ми зав дан ня ми на шля ху до за галь ної і комп ле кс ної
оцін ки ста ну впро вад жен ня інклюзії в Ук раїні має ста ти досліджен ня
за галь ної си ту ації, що скла ла ся в сис темі освіти Ук раїни за ро ки по ши -
рен ня еле ментів, прин ципів та ідей інклюзії; ви яв лен ня рівня
поінфор мо ва ності, сприй нят тя та став лен ня до ідеї інклю зив ної осві -
ти з бо ку про фесійних груп, гро мадсь ких ор ганізацій і суспільства в ці -
ло му; оцінка досвіду впро вад жен ня — за до во ле ності та ефек ту, які вже
відчу ли від інклюзії учас ни ки освітнь о го про це су, та ви яв лен ня ре аль -
них бар’єрів та проб лем, з яки ми во ни стик ну ли ся; з’ясу ван ня очіку -
вань і оцінка по даль ших перс пек тив роз вит ку інклю зив ної освіти,
а та кож роз роб ка ре ко мен дацій по удос ко на лен ню існу ю чої прак ти ки.
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РОЛЬ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ У ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕНІ ПРА ВА 
НА ПРА ЦЮ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Annotation. Ме тою цієї ро бо ти є вив чен ня труд нос тей пра цев лаш -
ту ван ня інвалідів. Кож на лю ди на має пра во на пра цю, що пе ред ба чає
мож ливість за роб ля ти собі на жит тя пра цею, яку во на віль но оби рає
або на яку віль но по год жуєть ся.
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Annotation. The aim of this work is the study of the difficulties disabled
people. Everyone has the right to work, which involves the ability to earn his
living by work which he freely chooses or on which freely agrees.

Інклю зив на освіта по відно шен ню до ди ти ни з по ру шен ня ми
прак тич но за всіма па ра мет ра ми на га дує освіту, яку мо жуть от ри му -
ва ти діти без по ру шень. Це оз на чає відсутність сег ре го ва них класів
і пов ну участь у нав чан ня в зви чай но му класі, в яко му діти з по ру -
шен ня ми про во дять знач ну част ку сво го ча су і прий ма ють участь
в усь о му, що відбу ваєть ся в класі, навіть як що ці за нят тя до во дить -
ся мо дифіку ва ти. Для ць о го мо же зна до бить ся не ли ше зміни ти по -
бу до ву і сис те му ро бо ти шкіл, але й відно шен ня, пе ре ко нан ня
і цінності шкіль них працівників [6, с. 3].

Вра хо ву ю чи зни же ну кон ку рен тоз датність та особ ливі пот ре би на
рин ку праці, дер жа ва за без пе чує підтрим ку цієї ка те горії шля хом вста -
нов лен ня до дат ко вих пільг і га рантій що до їх пра цев лаш ту ван ня,
ство рен ня на леж них і без печ них умов праці.[5] Лю ди на, що має будь-
яку гру пу інвалідності, має пра во на пра цю. Всі гро ма дя ни Ук раїни ма -
ють рівні конс ти туційні пра ва та сво бо ди і є рівни ми пе ред за ко ном.

Кож на лю ди на має пра во на пра цю, що пе ред ба чає мож ливість
за роб ля ти собі на жит тя пра цею, яку во на віль но оби рає або на яку
віль но по год жуєть ся [1].

Підтве рд жен ням тру до вих прав, га рантій пра цю ючим інвалі дам
в Ук раїні ре гу лю ють ся, зок ре ма, Кон венцією про пра ва інвалідів,
КЗпП Ук раїни, За ко ном Ук раїни «Про відпуст ки», За ко ном Ук раї -
ни «Про охо ро ну праці», За ко ном Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної
за хи ще ності інвалідів», За ко ном Ук раїни «Про ре абілітацію інвалі -
дів в Ук раїні».

В ук раїнсь ко му за ко но давстві вста нов ле но, що з ме тою ре алі -
за ції твор чих і ви роб ни чих здібнос тей інвалідів та з ура ху ван ням
індивіду аль них прог рам ре абілітації їм за без пе чуєть ся пра во пра -
цю ва ти на підприємствах, в ус та но вах, ор ганізаціях, а та кож зай ма -
ти ся підприємниць кою та іншою тру до вою діяльністю, яка не за бо -
ро не на за ко ном [3].

Прий ма ю чи на ро бо ту інваліда, ро бо то да вець по ви нен ство ри ти
для нь о го ро бо че місце, у то му числі й спеціаль не, з ура ху ван ням
йо го індивіду аль них мож ли вос тей, але й ство ри ти відповідну ат мо -
с фе ру в ко лек тиві і підго ту ва ти сам ко лек тив.

Пра цев лаш то ву ю чи інвалідів, нап рав ле них на ро бо ту відпо -
відно до ре ко мен дації МСЕК, ро бо то давці не ма ють пра ва вста нов -
лю ва ти для них вип ро бу ван ня [4]. Працівни киRлю ди з об ме же ни ми
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мож ли вос тя ми ма ють пе ре важ не пра во за ли шен ня на ро боті, як що
на підприємстві відбу ваєть ся ско ро чен ня чи сель ності чи шта ту пра -
 цівників у зв’яз ку зі зміна ми в ор ганізації ви роб ни цт ва та праці [3].
При ць о му та кий пріори тет ма ють ли ше працівни ки, інвалідність
яких нас та ла на ць о му підприємстві як тру до ве каліцтво або про -
фесійне зах во рю ван ня. Од на че, як що стан здо ров’я інваліда пе -
реш ко д жає ви ко нан ню йо го тру до вих обов’язків, то, інвалід має
пра во до ст ро ко во при пи ни ти ук ла де ний з ним стро ко вий тру до вий
до говір.

Відповідно до За ко ну № 875 від 23.01.1991 р. «Про ос но ви соціаль -
 ної за хи ще ності в Ук раїні» та За ко ну № 2961 від 06.10.2005 р. «Про
ре абілітацію інвалідів в Ук раїні» інвалідом є осо ба зі стійким роз ла -
дом функцій ор ганізму, що призвів до об ме жен ня її життєдіяль -
ності, внаслідок чо го дер жа ва зо бов’яза на ство ри ти умо ви для ре -
алізації нею прав нарівні з інши ми гро ма дя на ми та за без пе чи ти її
соціаль ний за хист. Диск римінація за оз на кою інвалідності за бо ро -
няєть ся за ко ном [4].

Пра цев лаш то ву ва ти інвалідів зо бов’яза ний ко жен ро бо то да вець,
ви хо дя чи з цілої низ ки пра во вих норм і за конів, зок ре ма, Ко дек су
за конів про пра цю Ук раїни, За ко ну № 875 «Про ос но ви соціаль ної
за хи ще ності в Ук раїні», За ко ну № 2694 «Про охо ро ну праці» та ін.
Ро бо то дав ця, які ви ко рис то ву ють пра цю інвалідів зо бов’язані ство -
рю ва ти для них умо ви праці з ура ху ван ням ре ко мен дацій ме ди ко-
соціаль ної екс пе рт ної комісії та індивіду аль них прог рам ре абіліта -
ції, вжи ва ти до дат ко вих за ходів без пе ки праці, які відповіда ють
спе цифічним особ ли вос тям цієї ка те горії працівників.

Дослідив ши нор ма тивні ак ти мож на зро би ти вис но вок, що
диск римінація за оз на кою інвалідності за бо ро няєть ся за ко ном.

От же, невід’ємним пра вом інвалідів є пра во на пра цю, нез ва жа -
ю чи на об ме же ну пра цез датність. Ук раїнсь ке за ко но да в ство закріп -
лює дієвий ме ханізм індивіду аль ної до по мо ги у пра цев лаш ту ванні
інвалідів для підтри ман ня їх спро мож ності вес ти пов ноцінне
соціаль не жит тя: умо ви обс лу го ву ван ня і за со би, які б га ран ту ва ли
як фізич ну, так і пси хо логічну не за лежність.
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Вой це хо вс кий О.С.
сту дент гру пи ЗПЗ�53c/16 Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., 

до цент ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ДО КА ЗУ ВАН НЯ ПРА ВОМІРНОСТІ РІШЕН НЯ
В АДМІНІСТРА ТИВ НО МУ СУ ДО ЧИНСТВІ

Ано тація. За час існу ван ня не за леж ності на шої дер жа ви, з кож ним
ро ком ма теріаль но�по бу тові умо ви жит тя війсь ко вос луж бовців та
членів їх сімей погірши ли ся та знач но зни зив ся їхній життєвий рівень.

Збройні Си ли Ук раїни, як заз на ча ють вищі по са дові осо би Мініс -
тер ства обо ро ни, до вторг нен ня аг ре со ра — Російсь кої Фе де рації прак -
тич но повністю бу ли ма теріаль но не за без пе ченні. До то го ж війсь ко вий
бюд жет Ук раїни, в який зак ла да ють ся об маль коштів на ре алізацію
ба гать ох життєво не обхідних прог рам підда вав ся ко жен раз змен шу -
ван ню та не дофінан су ван ню «у зв’яз ку з еко номією бюд жет них кош -
тів», і в пер шу чер гу са ме за стат тя ми війсь ко во�соціаль но го за без пе -
чен ня війсь ко вос луж бовців та членів їх сімей.

Annotation. During the existence of the independence of our country,
every year the material living conditions of servicemen and their families
deteriorated and significantly reduced their standard of living.

Armed Forces of Ukraine, as noted by senior officials of the Ministry of
Defence, to invade the aggressor — Russia practically had no material sup-
port. In addition, Ukraine’s military budget, which lays little money for the
implementation of many vital programs, exposed every time and reducing
underfunding «due to budgetary savings» in the first place by the military
articles welfare of servicemen and their families.
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За час існу ван ня не за леж ності на шої дер жа ви, з кож ним ро ком
ма теріаль ноRпо бу тові умо ви жит тя війсь ко вос луж бовців та членів
їх сімей погірши ли ся та знач но зни зив ся їхній життєвий рівень.

Збройні Си ли Ук раїни, як заз на ча ють вищі по са дові осо би
Міністер ства обо ро ни, до вторг нен ня аг ре со ра — Російсь кої Фе де -
рації прак тич но повністю бу ли ма теріаль но не за без пе ченні. До то го
ж війсь ко вий бюд жет Ук раїни, в який зак ла да ють ся об маль коштів
на ре алізацію ба гать ох життєво не обхідних прог рам підда вав ся ко -
жен раз змен шу ван ню та не дофінан су ван ню «у зв’яз ку з еко номією
бюд жет них коштів», і в пер шу чер гу са ме за стат тя ми війсь ко во-
соціаль но го за без пе чен ня війсь ко вос луж бовців та членів їх сімей.
Все це в підсум ку по род жує ма су конфліктів у війсь ковій сфері, що
ма ють стійку тен денцію до на рос тан ня, в зв’яз ку з чим війсь ко вос -
луж бовці ви му шені звер та ти ся до су ду з ви ще заз на че ни ми по зов -
ни ми ви мо га ми.

В зв’яз ку з цим вкрай гост рою за ли шаєть ся проб ле ма з ор га ні -
зації предс тав ни цт ва в су дах за галь ної юрис дикції в яких предс тав -
ни ки здійсню ють за хист інте ресів Зброй них Сил Ук раїни.

Ко декс адміністра тив но го су до чи н ства Ук раїни (далі КАС Ук -
раїни), за хи щає пра ва, сво бо ди та інте ре си фізич них осіб, прав та
інте ресів юри дич них осіб у сфері публічноRпра во вих відно син від
по ру шень з бо ку ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов -
ря ду ван ня, їх по са до вих і служ бо вих осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ни ми влад них уп равлінсь ких функцій в Ук раїні. В КАС
Ук раїни пе ред ба че но, що розг ляд і вирішен ня справ в адміністра -
тив них су дах здійсню ють ся на за са дах зма галь ності сторін та сво бо ди
в на данні ни ми су ду своїх до казів і у до ве денні пе ред су дом їх пе ре -
кон ли вості. Од но час но з цим особ ливістю адміністра тив но го су до -
чи н ства є те, що у су до во му про цесі сто роні, якій не обхідний су до -
вий за хист завж ди про тидіє ве ли чез ний адміністра тив ний апа рат,
а то му сто ро ни заз да легідь пе ре бу ва ють у нерівно му ста но вищі.

В адміністра тив но му су до чинстві суд відіграє більш ак тив ну
роль ніж в цивіль но му, а са ме про яв ляє ініціати ви що до збо ру до -
казів, щоб вирівня ти заз да легідь нерівні мож ли вості сторін що до
до ка зу ван ня обс та вин у справі, а відтак, на суб’єкта влад них пов но -
ва жень пок ла даєть ся й ще біль ша відповідальність, що до здійснен -
ня на леж но го за хис ту сто ро ни в адміністра тив но му про цесі.

Од но час но з цим, при пи са ми КАС Ук раїни заз на че но, що в ад мі -
ністра тив них спра вах в яких пред ме том спо ру є про тип равність рі -
шень, дій чи бездіяль ності суб’єкта влад них пов но ва жень, то обов’я -
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зок що до до ка зу ван ня пра вомірності сво го рішен ня, дії чи безді яль -
 ності пок ла даєть ся на відповіда ча, як що він за пе ре чує про ти ад мі -
ністра тив но го по зо ву.

От же, за ко но да вець з однієї сто ро ни конс та тує прин цип зма -
галь ності в адміністра тив но му су до чинстві, а з іншої пок ла дає на
відповіда ча — суб’єкта влад них пов но ва жень, обов’язок до ка зу ван -
ня пра вомірності сво го рішен ня.

В КАС Ук раїни заз на че но, що осо би, які бе руть участь у справі,
зо бов’язані доб ро совісно ко рис ту ва ти ся на леж ни ми їм про це су аль -
ни ми пра ва ми і не у хиль но ви ко ну ва ти про це су альні обов’яз ки.

Слід звер ну ти ува гу, що у разі не доб ро совісно го зас то су ван ня
у су до во му про цесі сто ро ною — предс тав ни ком Зброй них Сил Ук -
раїни про це су аль них прав і не на леж но го ви ко нан ня ним про це су -
аль них обов’язків, мо же приз вес ти до невірно го вста нов лен ня обс -
та вин по справі та за до во лен ня са мо го по зо ву, в яко му ос танній
бе ре участь в якості відповіда ча.

При пи си КАС Ук раїни виз на ча ють, що обс та ви ни, вста нов лені
су до вим рішен ням в адміністра тивній, цивільній або гос по дарській
справі, що наб ра ло за кон ної си ли, не до ка зу ють ся при розг ляді
інших справ, у яких бе руть участь ті самі осо би або осо ба, що до якої
вста нов ле но ці обс та ви ни, з чо го слідує, що да не по ло жен ня пе ред -
ба чає мож ливість сто ро ни ви ко рис та ти один факт не на леж но го ви -
ко нан ня обов’язків предс тав ни ка іншої сто ро ни, для то го щоб ви -
ко рис та ти от ри ма не рішен ня в інших спра вах, як пре ю диціаль не.

От же, най важ ливішу та пріори тет ну роль в за хисті інте ресів
війсь ко вої час ти ни в су до вих інстанціях пок ла даєть ся на предс тав -
ни ка суб’єкта влад них пов но ва жень (помічни ка ко ман ди ра з пра во -
вої ро бо ти та юрис кон суль та війсь ко вої час ти ни), відповідно до ви -
мог «Інструкції з ор ганізації предс тав ни цт ва інте ресів Міністер ства
обо ро ни Ук раїни, ор ганів війсь ко во го уп равління, армійсь ких кор -
пусів, повітря них ко ман ду вань, об’єднань, з’єднань, війсь ко вих час -
тин, війсь ко вих нав чаль них зак ладів, ус та нов та ор ганізацій Зброй -
них Сил Ук раїни під час розг ля ду справ су да ми за галь ної юрис дикції,
ве ден ня пре тензійноRпо зов ної ро бо ти та ви ко нан ня рішень судів»,
зат ве рд же ної на ка зом Міністра обо ро ни Ук раїни від 14.12.07 № 686.

Ви хо дя чи з вик ла де но го слід дійти вис нов ку, що кінце вий ре -
зуль тат про це су су до во го засідан ня в ба гать ох ви пад ках та в ос нов -
ному за ле жить від на леж но го предс тав ни цт ва суб’єкта влад них пов-
но ва жень в су до во му про цесі, який підтри мує або за пе ре чує про ти
за до во лен ня адміністра тив но го по зо ву.
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Вол ко ва Ан на Ігорівна
ІV кур су гру па ПЗ�43 К спеціальність «Пра воз на в ство» ко лед жу «Освіта».

На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ПРА ВОВІ ТА ОР ГАНІЗАЦІЙНІ ОС НО ВИ ФОР МУ ВАН НЯ
І РОЗ ВИТ КУ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Ано тація. В ос нові інклю зив ної освіти ле жить іде о логія, яка вик лю-
чає будь�яку диск римінацію що до дітей, за без пе чу ю чи рівне став лен ня
до всіх лю дей, але ство рює особ ливі умо ви для дітей з особ ли ви ми пот -
ре ба ми. Освіта дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми зас но ва на на прин ци пах
ро зум ної пе да гогіки, які підтвер ди ли обґрун то ваність ви ко рис тан ня,
яка при не се освіти усім дітям. Суспільство по вин но доз во ли ти кожній
ди тині, не за леж но від її пот реб та інших обс та вин, ре алізу ва ти свій
по тенціал ко ристь суспільству і ста ти пов ноп рав ним чле ном.

Annotation. The basis of inclusive education rests ideology that excludes
any discrimination against children, ensuring equal treatment of all people,
but creates special conditions for children with special needs. Education of
children with special needs is based on the principles of prudent pedagogy,
which confirmed the validity of the use which will benefit all children. Society
must enable every child, regardless of her needs and other circumstances,
realize their potential benefit to society and become a full member.

Інклю зив на освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що ґрун туєть ся
на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та пра ва
нав ча ти ся за місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти ни
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, зок ре ма ди ти ни з особ ли вос тя -
ми пси хофізич но го роз вит ку, в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду.

Інклю зив не нав чан ня за без пе чує дос туп до освіти дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми у за галь но освітніх шко лах за ра ху нок зас то су -
ван ня ме тодів нав чан ня, що вра хо ву ють індивіду альні особ ли вості
та ких дітей. В ос но ву інклю зив ної освіти пок ла де на іде о логія, яка
вик лю чає будьRяку диск римінацію дітей; за без пе чує рівноцінне став -
лен ня до всіх лю дей, але ство рює спеціальні умо ви для дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми. От ри мані по за соціумом знан ня і вміння не
мог ли до по мог ти дітям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми цілко ви то
адап ту ва ти ся в суспільстві, підго ту ва ти ся до по до лан ня не ми ну чих
життєвих труд нощів, а, от же, ре алізу ва ти ся в повній мірі як рівноп -
равні і пов ноцінні чле ни суспільства. В інклю зив них кла сах діти
з особ ли ви ми пот ре ба ми вклю чені в освітній про цес. Во ни ося га ють
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ос но ви не за леж но го жит тя, зас во ю ють нові фор ми по ведінки, спіл -
ку ван ня, взаємодії, вчать ся ви яв ля ти ак тивність, ініціати ву, свідо -
мо ро би ти вибір, до ся га ти зго ди у розв’язанні проб лем, прий ма ти
са мостійні рішен ня. Філо софія інклюзії ба зуєть ся на вірі в те, що
кож на лю ди на з ва дою має от ри ма ти освіту і жит лові умо ви, які
б яко мо га ближ че відповіда ли нор маль ним. Во на пе ред ба чає
істотні зміни в куль турі, політиці та прак тичній діяль ності шкіл.
Од ним із ас пектів інклю зив ної освіти є за без пе чен ня ефек тив ності
нав чан ня дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку в за галь -
но освітнь о му зак ладі.

Інклюзія ба зуєть ся на кон цепції «нор малізації», в ос нові якої —
ідея, що жит тя і по бут лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ма ють
бу ти яко мо га біль ше наб ли жені до умов і сти лю жит тя усієї гро ма ди.

Прин ци пи «нор малізації» закріплені низ кою су час них міжна -
род них пра во вих актів: Дек ла рація ООН про пра ва ро зу мо во відста -
лих (1971), Дек ла рація про пра ва інвалідів (1975), Кон венція про
пра ва ди ти ни (1989) та ін. Зок ре ма, Дек ла рація ООН про пра ва ро -
зу мо во відста лих є пер шим нор ма тив но-пра во вим до ку мен том що -
до виз нан ня осіб з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку суспіль -
но пов ноцінною в соціаль но му сенсі мен ши ною, яка пот ре бує
соціаль но го та пра во во го за хис ту. Особ ли вої ува ги в де мок ра тич но -
му суспільстві пот ре бу ють гро ма дя ни з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми, а то му ще однією з проб лем, яку має виріши ти
суспільство і дер жав на політи ка, є по шук інстру ментів соціаль ної та
ду хов ної ре абілітації, спеціаль но го нав чан ня, адап тації та інтег ра ції
в суспільство мо лоді з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Ад же
ці лю ди роз ви ва ють ся в умо вах де фор мо ва но го про це су соціалі за -
ції, що знач но ут руд нює про цес ста нов лен ня та фор му ван ня пов но -
цінної осо бис тості. Кон цепція інклю зив ної освіти відоб ра жає од ну
з го лов них де мок ра тич них ідей — усі діти є цінни ми й ак тив ни ми
чле на ми суспільства. Нав чан ня в інклю зив них нав чаль них зак ла дах
є ко рис ним, як для дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, так
і для дітей з нор маль ним рівнем роз вит ку, членів суспільства в ціло -
му. Інклю зив на освіта пе ред ба чає ство рен ня освітнь о го се ре до ви -
ща, яке б відповіда ло пот ре бам і мож ли вос тям кож ної ди ти ни, не -
за леж но від особ ли вос тей її пси хофізич но го роз вит ку. Інклю зив на
освіта праг не роз ви ну ти ме то до логію, спря мо ва ну на дітей і орі -
єнто ва ну на те, що всі діти індивіду уми з різни ми пот ре ба ми у нав -
чанні. Інклю зив на освіта роз роб ляє підхо ди до нав чаль но го про це -
су, який бу де більш гнуч ким для за до во лен ня різно манітних пот реб
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дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку. Нав чан ня в інк -
лю зив них кла сах доз во ляє дітям на бу ти знан ня про пра ва лю ди ни,
(хо ча їх ць о му не вчать спеціаль но), а це ве де до змен шен ня диск -
римінації, то му діти нав ча ють ся спілку ва ти ся один з од ним, вчать -
ся ба чи ти і сприй ма ти людсь ке роз маїття. Із мо мен ту ра тифікації
Україною в 1991 році Кон венції ООН про пра ва ди ти ни все біль шо го
виз нан ня та по ши рен ня на бу ває соціаль на мо дель, біль ше пов’яза -
на з дот ри ман ням прав лю ди ни. На про ти ва гу ме дичній мо делі
соціаль на мо дель «розг ля дає ва ду здо ров’я як соціаль ну проб ле му,
а не як ха рак те рис ти ку осо бис тості», оскіль ки проб ле ма ство ре на
неп рис то со ваністю ото чен ня, вклю ча ю чи став лен ня до лю дей з особ-
ли ви ми пот ре ба ми та ви роб ничі нор ми, архітек тур ну без бар’єр -
ність і транс порт. Роз ви ток інклю зив ної освіти — не ство рен ня но -
вої сис те ми, а якісні та пла номірні зміни сис те ми освіти в ціло му.
Сис те ма інклю зив ної освіти вклю чає в се бе нав чальні зак ла ди се -
редньої, про фесійної та ви щої освіти. Її ме тою є ство рен ня без -
бар’єрно го се ре до ви ща в нав чанні і про фесійній підго товці лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Да ний комп лекс за ходів має на увазі
як технічне ос на щен ня освітніх ус та нов, так і роз роб ку спеціаль них
нав чаль них курсів для пе да гогів та інших учнів, спря мо ва них на їх
робо ту і роз ви ток взаємодії з людь ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми,
роз ви ток то ле ра нт ності та зміни ус та но вок. Крім ць о го не обхідні
спеціальні прог ра ми, спря мо вані на по лег шен ня про це су адап тації
дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в за галь но освітнь о му зак ладі.
Спіль не нав чан ня має не ли ше га ран ту ва ти пра во ди ти ни з по ру -
шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку не бу ти ізоль о ва ною від інших,
а й за без пе чи ти їй мож ливість відвіду ва ти ту шко лу, яку б во на
відвіду ва ла, ко ли б бу ла здо ро вою.

Во ро на Вікторія Віталіївна
Сту де нт ка 5 кур су «Пра воз на в ства» 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

НЕ ДЕР ЖАВНІ ОР ГАНІЗАЦІЇ 
ТА УС ТА НО ВИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Те ма цієї ро бо ти прис вя че на висвітлен ню діяль ності
не у ря до вих гро мадсь ких ор ганізацій, які існу ють в Ук раїні. Ме тою ор га -
нізацій є на дан ня до по мо ги інвалідам що до по шук та ви ко рис тан ня їх
мож ли вос тей та за без пе чен ня за хис ту прав дітей — інвалідів. Най -
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важ ливіший прин цип де мок ратії — за без пе чен ня участі гро мадсь -
кості у прий нятті дер жав них рішень, які без по се редньо зачіпа ють їхні
інте ре си. У ць о му плані ор ганізації інвалідів ви ра жа ють пот ре би своїх
членів. В Ук раїні, на дум ку екс пертів, за кри терієм на яв ності ак тив -
ної ролі не у ря до вих ор ганізацій у прий нятті рішень що до інвалідів —
цей прин цип має місце.

Annotation. The theme of this paper is devoted to highlighting activities
of neorago�governmental public organizations, which exist in Ukraine. The
aim of the organisation is to assist disabled people to find and use their oppor-
tunities and guaranteeing of the protection of the rights of children with dis-
abilities. The most important principle of democracy — that is produced by an
increase of public participation in government decision�making, that direct-
ly affect their interests. In this respect, organizations of persons with disabil-
ities expresses its members ’ needs. In Ukraine, according to experts, the cri-
terion of the presence of the active role of non�governmental organizations in
decision�making concerning disabled persons — this principle takes place.

У нашій країні гро мадські ор ганізації ма ють ба га торічну істо -
рію. Во ни відігра ють ве ли ку роль у на данні соціаль ної до по мо ги
інвалідам. Діяльність не у ря до вих ор ганізацій інвалідів є важ ли вим
фак то ром до по мо ги у роз вит ку куль ту ри, освіти, охо ро ни здо ров’я,
вирішенні їхніх проб лем, їх соціалізації і за лу чен ня до ак тив но го
суспіль но го жит тя. То му ор га ни ви ко нав чої вла ди соціаль но го за -
хис ту по винні бу ти зорієнто вані на найк ра щу взаємодію з гро мадсь -
кими ор ганізаціями інвалідів та різни ми бла годійни ми ор ганізаціями.

Із за галь ної кіль кості в ук раїнсь ко му суспільстві гро мадсь ких
об’єднань, яких налічуєть ся близь ко 18 тис, по над 900 ор ганізацій
зо се ред жу ють свою діяльність на проб ле мах інвалідів. Окрім мож -
ли вос тей ви я ву гро ма дянсь кої ак тив ності, ці неп ри бут кові об’єд -
нан ня за без пе чу ють ро бочі місця для пев но го кон тин ген ту лю дей,
нада ють соціаль но важ ливі пос лу ги інвалідам, та ким чи ном спри я ю чи
ство рен ню умов для за без пе чен ня життєдіяль ності осіб з об ме же -
ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Са ме че рез ці ор ганізації здебіль -
шо го внутрішні бізне сові струк ту ри та міжна родні до но ри на да ють
кош ти для здійснен ня в Ук раїні соціаль них про ектів.

Міністер ством юс тиції Ук раїни з 1990 за реєстро ва но 38 ор гані -
за цій, які об’єдну ють інвалідів. Ор га на ми юс тиції на місцях здійс -
нюєть ся ле галізація та ких гро мадсь ких ор ганізацій.

Найбільш три ва лий час в Ук раїні діють Ук раїнсь ке то ва ри ст во
сліпих (УТОС) та Ук раїнсь ке то ва ри ст во глу хих (УТОГ). Ме тою зас ну -
ван ня їх у 1933 р. бу ло ор ганізаційне об’єднан ня гро ма дян з ва да ми
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зо ру та слу ху, на дан ня їм всебічної до по мо ги у про фесійній, тру -
довій і соціальній ре абілітації, підви щен ня їхнь о го за галь но освіт -
нь о го та куль тур но го рівня.

УТОС та УТОГ про тя гом всь о го періоду сво го існу ван ня зай ма -
ють ся прак тич ним вирішен ням пи тань ре абілітації осіб з ва да ми
зо ру та слу ху, ос нов ни ми з яких є: ор ганізація нав чан ня робітни чим
та іншим про фесіям, пра цев лаш ту ван ня на підприємствах то ва риств
і підприємствах інших форм влас ності; про ве ден ня ре абілітаційної
ро бо ти; розв’язан ня проб лем інфор маційно го за без пе чен ня та
інтег рації інвалідів у нав ко лишнє се ре до ви ще; ор ганізація роз роб -
лен ня та ви го тов лен ня до поміжних технічних прист роїв.

Для всебічно го обс лу го ву ван ня інвалідів УТОС та УТОГ ство -
ри ли роз га лу же ну ме ре жу нав чаль ноRви роб ни чих підприємств і не -
п ро мис ло вих ор ганізацій, які спеціаль но прис то со вані для ро бо ти
з інваліда ми.

Чи сель ним об’єднан ням інвалідів є Все ук раїнсь ка ор ганізація
інвалідів «Со юз ор ганізацій інвалідів Ук раїни» (СОІУ). Ме тою
діяль ності ор ганізації є об’єднан ня інвалідів Ук раїни в єди ну струк -
ту ру для ефек тивнішо го розв’язан ня проб лем осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми, ство рен ня інвалідам рівних з інши ми гро ма дя на ми
мож ли вос тей, роз ви ток підприємниць кої діяль ності як ос но ви ре абі -
літації, спри ян ня в пра цев лаш ту ванні інвалідів, роз ви ток ме режі
ре абілітаційних центрів; участь у роз роб ленні за ко но да в ства
з проб лем інвалідів, а та кож здійснен ня міжна род ної діяль ності.

СОІУ скла даєть ся з Кримсь ко го рес публікансь ко го, об лас них,
Київсь кої, Се вас то польсь кої місь ких та 170 керівних осе редків,
яків хо дять до йо го скла ду.

Чле на ми СОІУ є 207 гро мадсь ких об’єднань, зок ре ма, 7 все ук -
раїнсь ких, 37 об лас них, 120 місь ких та 43 район них. Всь о го ця ор -
ганізація інвалідів об’єднує близь ко од но го мільйо на інвалідів різ -
них ка те горій.

Ор ганізація «Ук раїнсь кий конг рес інвалідів», за реєстро ва на Мі -
ністер ством юс тиції Ук раїни 26 січня 1997 p., налічує 4 регіональ них
і 7 місь ких відділень, 8 район них осе редків у 17 об лас тях Ук раїни.

Ос нов ною ме тою їхньої діяль ності є ви ко рис тан ня ро зу мо во го
і фізич но го по тенціалу лю дей з об ме же ни ми функціональ ни ми мож -
 ли вос тя ми для на ла год жен ня про це су осо бис тої ре абілітації, інтег -
рації інвалідів у суспільство, пос ту по ве за без пе чен ня рівних мож -
ли вос тей для цієї ка те горії на се лен ня, спри ян ня за хис ту їхніх прав,
ство рен ня умов для ви ко нан ня людь ми з об ме же ни ми функціо -

96

Секція V Правові та організаційні засади формування  



97

наль ни ми мож ли вос тя ми в пов но му об сязі своїх обов’язків як
членів суспільства.

Ряд не у ря до вих ор ганізацій май же всіх регіонів Ук раїни за хи -
ща ють пра ва дітейRінвалідів. В ос танні ро ки помітно ак тивізу вав ся
жіно чий рух в Ук раїні. Жіночі ор ганізації підтри му ють жінок з фі -
зич ни ми ва да ми у но вих соціаль ноRеко номічних умо вах, до по ма га -
ють їм розк ри ти і ре алізу ва ти свій по тенціал у суспіль ноRгро мадсь -
ко му житті.

Од но час но відбу ваєть ся про цес зміни ор ганізації діяль ності
гро мадсь ких об’єднань інвалідів для розв’язан ня проб лем інвалідів,
що виз на чає но вий ха рак тер взаємодії ор ганів дер жав ної вла ди та
гро мадсь ких ор ганізацій.

На ко пи че ний міжна род ний і вітчиз ня ний досвід свідчать про
те, що ефектів не вирішен ня тих чи інших проб лем ре аль не ли ше
в ме жах мо делі, де ор ганічно поєдна на зацікав ле на, цілесп ря мо ва -
на політи ка дер жа ви, її пра вові, еко номічні, ор ганізаційні й на у кові
мож ли вості, з од но го бо ку, та ініціати ва, інте ре си відповідної
соціаль ної гру пи на се лен ня — з іншо го.

ЗУ «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» пе -
ред ба чає ме ханізм соціаль но го парт не р ства дер жа ви та гро мадсь -
ких ор ганізацій інвалідів.

У за галь но дер жав но му про цесі розв’язан ня проб лем інвалідів їх
ор ганізації мо жуть і по винні ви ко ну ва ти спе цифічні функції, які дер -
жавні інсти ту ти або прос то не в змозі ви ко на ти, або ви ко ну ють з на -
ба га то мен шим ефек том. Са ме на ць о му поділі та взаємно му до пов -
ненні функцій і має зас но ву ва ти ся соціаль не парт не р ство дер жа ви та
ор ганізацій інвалідів у розв’язанні соціаль ної проб ле ма ти ки інвалідів.

Гал ко Олек сандр Ми хай ло вич
стар ший вик ла дач ка фед ри пра воз на в ства

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій, 
GalkoOM@gmail.com

УДОС КО НА ЛЕН НЯ ЗА КО НО ДАВ ЧО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ТА ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Дослідже но про цес удос ко на лен ня за ко но дав чо го ре гу -
лю ван ня та за без пе чен ня прав осіб з інвалідністю в Ук раїні. Ак цен то -
ва но ува гу на заміні за ко но дав чо го терміну «інвалід» на термін «осо ба
з інвалідністю». На го ло ше но на важ ли вості за без пе чен ня фінан со вої
та ре абілітаційної скла до вої до по мо ги осо бам з інвалідністю. Зок ре ма,
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за реєстро ва но про ект За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за -
коно дав чих актів що до віднов лен ня пра ва на пенсію по інвалідності для
пра цю ючих інвалідів ІІІ гру пи». Та кож особ ли ва ува га при ку та до пи -
тан ня освітньої скла до вої комп ле кс ної ре абілітації осіб з інвалідністю.

Annotation. The process of improving the legislative and the rights of per-
sons with disabilities in Ukraine. The attention is focused on the replacement of
the legal term «disability» in the term «person with disabilities». Empha sized
the importance of financial assistance and rehabilitation integral to people with
disabilities. In particular, the Draft Law of Ukraine «On amendments to some
legislative acts to restore the right of disability pension for group III disabled
workers». Also, special attention is focused on the issue of the edu cational com-
ponent of the comprehensive rehabilitation of persons with disabilities.

Про цес удос ко на лен ня за ко но дав чо го ре гу лю ван ня та за без пе -
чен ня прав осіб з інвалідністю в Ук раїні постійно пе ре бу ває в полі
зо ру Пре зи ден та Ук раїни, вітчиз ня них за ко но давців та на у ковців.
Ад же Ук раїна, шля хом ра тифікації Кон венції про пра ва осіб з інва -
лідністю в 2009 році, зо бов’яза ла ся послідов но втілю ва ти міжна -
родні стан дар ти що до дот ри ман ня прав осіб з інвалідністю.

Офіційний пе рек лад зга да но го до ку мен та та кож заз нав змін
в про цесі удос ко на лен ня за ко но да в ства відповідно до лис та Мініс -
терства соціаль ної політи ки Ук раїни ро ку Заз на чені по ло жен ня сто -
су ва лись заміни сло ва «інвалід» на термін «осо ба з інвалідністю» [1].

У Вер ховній Раді по го ди ла ся з тим, що но ва наз ва бу де більш
ко ре кт ною і як найк ра ще га ран ту ва ти ме відповідність національ ної
версії за ко но дав чих до ку ментів їх англійсь ко му оригіна лу [2].

Окрім терміно логічно го онов лен ня, заз на чені нор ма тив -
ноRпра вові ак ти пе ред ба ча ють і ряд дієвіших кроків що до за без пе -
чен ня на леж них умов для ре алізації соціаль ноRеко номічних та
освітніх прав осо ба ми з інвалідністю, зок ре ма і осо ба ми, які от ри -
ма ли інвалідність внаслідок по ра нен ня, кон тузії або каліцтва, одер -
жа них під час без по се редньої участі в ан ти те ро рис тичній опе рації.

Особ ли во важ ли вим в ць о му плані є за без пе чен ня са ме фінан -
со вої та ре абілітаційної скла до вої до по мо ги осо бам з інвалідністю.
Так, п. 7 ст. 3 Ука зу Пре зи ден та Ук раїни від 03.12.2015 ро ку № 678/2015
«Про ак тивізацію ро бо ти що до за без пе чен ня прав лю дей з інва лід -
ністю», зо бов’язує Кабінет Міністрів Ук раїни за без пе чу ва ти на леж -
не фінан су ван ня прог рам і за ходів соціаль но го за хис ту осіб з інва -
лідністю [3].

За ко ном Ук раїни «Про дер жав ний бюд жет Ук раїни на 2016 рік»
пе ред ба че но збіль шен ня з 1 трав ня 2016 ро ку про жит ко во го мініму му
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для осіб, що втра ти ли пра цез датність, до 1130 гри вень. В зв’яз ку
з цим ор га ни Пенсійно го фон ду Ук раїни з 1 трав ня про ве ли пе ре -
ра хун ки пенсій внаслідок чо го зрос ли розміри вип лат, що виз на ча -
ють ся з ура ху ван ням про жит ко во го мініму му.

Та кож Вер хов на Ра да Ук раїни за реєстру ва ла про ект За ко ну Ук -
раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів що до від -
нов лен ня пра ва на пенсію по інвалідності для пра цю ючих інвалідів
ІІІ гру пи» (№ 4155).

У по яс ню вальній за писці до за ко ноп ро ек ту заз на чаєть ся, що всу -
пе реч ви мо гам статті 1, час ти ни третьої статті 22, ста тей, 24, 46 та 48
Конс ти туції Ук раїни, ви мо гам пунк ту «b» час ти ни пер шої статті 4,
час ти ни пер шої та дру гої статті 5, час ти ни пер шої та пунк ту «е» час ти-
ни дру гої статті 28 Кон венції про пра ва інвалідів, бу ло ух ва ле но За кон
Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни»
від 24 груд ня 2015 ро ку № 911RVIII, яки ми вста нов ле но диск ри мі на -
ційні нор ми що до поз бав лен ня, про тя гом 2016 ро ку, ви п лат пенсій
по інвалідності пра цю ючим інвалідам ІІІ гру пи — дер жав ним служ -
бов цям, по са до вим осо бам на яких по ши рю ють ся особ ли вості ма -
теріаль но го та соціаль ноRпо бу то во го за без пе чен ня, пе ред ба чені За -
ко ном Ук раїни «Про дер жав ну служ бу», по са до вим осо бам ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня та ін. То му за ко ноп ро ек том вно сять ся
зміни, яки ми усу ва ють ся заз на чені диск римінаційні нор ми [4].

09.08.2016 ро ку Міністер ством соціаль ної політи ки Ук раїни прий -
ня то на каз за № 855 «Де які пи тан ня комп ле кс ної ре абілітації осіб з ін -
валідністю», яким зат ве рд же не Ти по ве по ло жен ня про центр комп ле -
кс ної ре абілітації для осіб з інвалідністю, ціль о вим приз на чен ням
яко го є здійснен ня комп лек су ре абілітаційних за ходів, спря мо ва них
на ство рен ня умов для всебічно го роз вит ку осіб з інвалідністю, які до -
сяг ли пов ноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до
двох років (включ но), які на ле жать до гру пи ри зи ку що до от ри ман ня
інвалідності, зас воєння ни ми знань, умінь, на ви чок, до сяг нен ня і збе -
ре жен ня їхньої мак си маль ної не за леж ності, фізич них, ро зу мо вих,
соціаль них, про фесійних здібнос тей з ме тою мак си маль ної ре алізації
осо бис то го по тенціалу на бе зоп латній ос нові [5]. Обов’яз ко вою скла -
до вою ць о го комп лек су діяль ності є співпра ця з освітніми ус та но ва ми.
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ПРА ВА ЖІНОК З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Ано тація. У чо му по ля га ють проб ле ми жінок із інвалідністю? Сте -
ре отип не, час то не га тив не відно шен ня до них про яв ляєть ся, пе ре дусім,
в де якій їхній ізо ляції від суспільства. Час то ці жінки втра ча ють пра во
на на леж ну освіту, а звідси і на прид бан ня про фесії, яка да ва ла б мож -
ливість повністю ре алізу ва ти ся і, що не менш важ ли во, не заз на ва ти
ма теріаль них труд нощів. Час то во ни за ли ша ють ся без своєчас ної ме -
дич ної до по мо ги, оскіль ки не завж ди мо жуть пот ра пи ти до ус та нов
охо ро ни здо ров’я че рез їхню архітек тур ну не дос тупність. Такі жінки
ма ло за лу ча ють ся до участі у гро мадсь ко му і політич но му житті
країни. Во ни прак тич но не бе руть участі в роз робці прог рам еко -
номічно го і соціаль но го роз вит ку.

Annotation. What are the problems of women with disabilities? Stereo -
typical, often negative attitude towards them is evident, especially in some of
their isolation from society. Often these women lose the right to a proper edu-
cation, and hence for obtaining a profession that would give an opportunity to
be fully realized and that it is equally important not to experience financial
difficulties. Often they are left without timely medical care, because not
always can get to the health facilities for their architectural inaccessibility.
These women are little involved in public and political life of the country.
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They do not participate in the development of programs of economic and
social development.

На сь о годні в Ук раїні не існує дер жав ної стра тегії що до за без -
пе чен ня прав жінок з інвалідністю згідно зі стан дар та ми Кон венції
ООН про пра ва інвалідів (далі КПІ) [1]. В дер жав но му звіті до Комі -
те ту ООН з прав лю дей з інвалідністю не відсте жуєть ся розк рит тя
ви ко нан ня статті 6 КПІ, яка га ран тує жінкам з інвалідністю за без -
пе чен ня пов ної та рівної ре алізації їх прав. На жаль, за без пе чен ня
та ре алізація прав жінок з інвалідністю на рівні дер жа ви не дослі -
джу ва ли ся, не бу ло це зроб ле но і після ра тифікації КПІ. Аналіз що до
ста но ви ща жінок з інвалідністю в ок ре мих регіонах Ук раїни про во -
ди ли гро мадські ор ганізації лю дей з інвалідністю, зок ре ма, Націо -
наль на Асамб лея інвалідів Ук раїни.

У Дер жавній ціль овій прог рамі «Національ ний план дій з ре алі -
зації Кон венції про пра ва інвалідів» на період до 2020 ро ку не пе ред-
ба че но пла ну дій що до ре алізації статті 6 КПІ.

Конс ти туція та за ко но да в ство Ук раїни га ран ту ють за без пе чен ня
ре алізації прав жінок. У За коні Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних
прав та мож ли вос тей жінок і чо ловіків» від 8.09.2005 р № 2866RIV [2]
ви з на че но ос новні по ло жен ня що до пра во во го за без пе чен ня рів них
прав та мож ли вос тей жінок та чо ловіків. По ряд з тим усі за ко но дав чо-
нор ма тивні ак ти, які орієнто вані на за без пе чен ня прав жінок, не вра -
хо ву ють пот ре би у за без пе ченні та ре алізації прав жінок з ін валідністю.

На рівні країни не існує дер жав них офіційних да них що до на -
силь ства над жінка ми з інвалідністю, й це вик ли кає стур бо ваність
гро мадсь ких ор ганізацій, що за хи ща ють пра ва лю дей з інвалід ніс тю.
За кон Ук раїни «Про по пе ред жен ня на силь ства у сім’ї» [3] не пе ред -
ба чає спеціаль них про це дур що до вра ху ван ня особ ли вос тей жінок
з інвалідністю. При ство ренні кри зо вих центрів (во ни ство рю ють ся
дер жав ни ми адміністраціями за по дан ням спеціаль но го упов но ва -
же но го ор га ну ви ко нав чої вла ди) не вра хо ву ють ся пот ре би цієї гру -
пи на се лен ня. Не про во дить ся просвітниць ка ро бо та з цих пи тань.

Національ на Асамб лея Інвалідів Ук раїни відзна чає, що для жі -
нок з різни ми фор ма ми інвалідності відсутні про фесійні пси хо ло -
гічні та ме дичні кон суль тації. Архітек тур на не дос тупність ліка рень,
не якісні ме дичні пос лу ги не да ють мож ли вості жінкам з інвалід -
ністю ко рис ту ва ти ся пос лу га ми охо ро ни здо ров’я на рівні з інши ми
жінка ми, ре алізу ва ти своє пра во ма ти сім’ю, бу ти матір’ю. Існує не -
дос тат ня проінфор мо ваність ме дич но го пер со на лу що до пот реб
жінок з інвалідністю.
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Не обхідно заз на чи ти, що дер жа ва не приділяє дос татньої ува ги
пи тан ням ма терів з інвалідністю, які ви хо ву ють здо ро вих дітей,
а та кож сім’ям, які ви хо ву ють дітей з інвалідністю. Не існує про -
фесійних пси хо логічних кон суль тацій для жінок з інвалідністю та
сімей де ви хо вуєть ся дівчин ка з інвалідністю, що ство рює нові бар’єри
що до інтег рації жінок та дівчат з інвалідністю у суспільство.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що в Ук раїні відсут ня
дер жав на політи ка що до за без пе чен ня та ре алізації прав жінок з ін -
ва лідністю, їх вклю чен ня в жит тя суспільства. Жінки з інвалідністю
заз на ють диск римінації на підставі інвалідності та статі.

Літе ра ту ра

1. Кон венцію ООН про пра ва інвалідів ра тифіко ва но За ко ном Ук раїни
№ 1767RVI від 16.12.2009 Що до наз ви до ку мен та. Ге не раль на Асамб лея
ООН прий ня ла наз ву до ку мен та англ. мо вою — «Convention on the Rights
of Persons with Disabilities». При пе рек ладі ук раїнсь кою мо вою та ра ти фі -
кації до ку мен ту Вер хов ною Ра дою Ук раїни бу ла офіційно ви ко рис та на
наз ва — «Кон венція про пра ва інвалідів». Сло во «лю ди на» бу ло ви лу че но
з кон те кс ту.

2. Дже ре ло: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866R15
3. Дже ре ло: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2789R14

Гатіятулліна О.Р.
сту де нт ка V кур су гру пи ЗПЗ�505М, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син.
На у ко вий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

СУ ЧАС НИЙ СТАН ІНВЕС ТУ ВАН НЯ В УК РАЇНІ

Ано тація. Вже біль ше двох років Ук раїна зна хо дить ся в еко но міч -
но�політичній кризі, яка суп ро вод жуєть ся анексією Кри му та воєнни -
ми діями на Дон басі. Про ве ден ня ан ти те ро рис тич ної опе рації (АТО)
на Сході країни з квітня 2014 ро ку не га тив но впли ває на еко номіку Ук -
раїни та її інвес тиційної при ваб ли вості. Ад же дав но відо мо, що інвес -
тиції є ос но вою для роз вит ку підприємств, всіх га лу зей та еко номіки
країни в ціло му. Пи тан ня ство рен ня спри ят ли вих умов роз вит ку ін -
вес тиційно го кліма ту в Ук раїні за ли шаєть ся од ним з найак ту аль -
ніших на сь о годнішній день..

Annotation. For more than two years in Ukraine is economic and poli -
tical crisis that accompanied the annexation of the Crimea and Donbas
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hostilities. Carrying anti�terrorist operation (ATO) in the east of the country
in April 2014 negatively affects the economy of Ukraine and its investment
attractiveness. It has long been known that investment is the basis for the
development of enterprises of all industries and the economy as a whole. The
issue of creating favorable conditions in the investment climate in Ukraine
remains one of the most pressing today.

Вже біль ше двох років Ук раїна зна хо дить ся в еко номічно-
політичній кризі, яка суп ро вод жуєть ся анексією Кри му та воєнни -
ми діями на Дон басі. Про ве ден ня ан ти те ро рис тич ної опе рації
(АТО) на Сході країни з квітня 2014 ро ку не га тив но впли ває на еко -
номіку Ук раїни та її інвес тиційної при ваб ли вості. Ад же дав но відо -
мо, що інвес тиції є ос но вою для роз вит ку підприємств, всіх га лу зей
та еко номіки країни в ціло му. Пи тан ня ство рен ня спри ят ли вих
умов роз вит ку інвес тиційно го кліма ту в Ук раїні за ли шаєть ся од ним
з найак ту альніших на сь о годнішній день..

За да ни ми Дер жав ної служ би Ста тис ти ки Ук раїни об сяг пря -
мих іно зем них інвес тицій в 2014 році склав $2,45 млрд., це у двічі
мен ше ніж у 2013 році ($5,68 млрд.). В 2015 році об сяг пря мих іно -
зем них інвес тицій збіль шив ся і склав $3,76 млрд. Не ве ли ке пок ра -
щен ня інвес тиційно го кліма ту в 2015 році та кож підтве рд жуєть ся
да ни ми Євро пейсь кої Бізнес Асоціації (ЄБА). ЄБА оцінює ко ли -
ван ня наст рою бізне су щок вар таль но з 2008 ро ку. Індекс інвес -
тиційної при ваб ли вості роз ра хо вуєть ся за ме то до логією ЄБА за
п’яти баль ною шка лою, де 3 ба ли — це нейт раль ний рівень, а все,
що ниж че яв ляє со бою не га тив не зна чен ня. Се редній індекс інвес -
тиційної при ваб ли вості Ук раїни у 2015 році склав 2,575 ба ли. Це да -
ле ко не найгірший ре зуль тат за історію досліджень, але гірше се -
реднь о го ба ла за 2014 рік (2,65). За весь період оціню ван ня Ук раїна
ма ла по каз ник ви ще 3 балів у 3 квар талі 2008 році (3,14 ба ли), про -
тя гом всь о го 2010 ро ку (се редній бал — 3,20) та у пер шо му і дру го -
му квар талі 2011 ро ку (3,4 та 3,39 ба ли відповідно). Досліджен ня
у 2015 році де мо н струє, що пе ре важ на більшість (80% бізнес менів) —
не за до во лені по точ ним ста ном інвес тиційно го кліма ту в Ук раїні.
По дат ко вий тиск, ко рупція та відсутність ди наміки у впро вад женні
ре форм — усі ці фак то ри незмінно впро довж 2015 ро ку зай ма ють
перші схо дин ки у рей тин гу ос нов них бар’єрів для бізнесRспіль но ти.
49% опи та них не очіку ють по зи тив них змін у найб лиж чий перс пек -
тиві і пе ре ко нані, що бізнесRклімат за ли шить ся приб лиз но на то му
ж рівні. За сло ва ми ви ко нав чо го ди рек то ра асоціації Ган ни Де рев’ян -
ко, бізнес скар жить ся, на не прог но зо ва ну фіскаль ну політи ку
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і повільні ре фор ми, які галь мує ко рупція і не ефек тивність чи нов -
ників се редньої лан ки. От же ко рупція є ос нов ною пе реш ко дою у про-
 вад жені ре форм в країні, тоб то є однією із проб лем ве ден ня бізне су
та інвес ту ван ня в Ук раїні. Ком панії Transparency International, Ga -
llup International і Центр Ра зум ко ва, які про во ди ли в 2013–2015 рр.
досліджен ня в об ласті ко рупції, прийш ли до вис нов ку, що після
подій 2013–2014 ро ку ко рупція в Ук раїні не тіль ки не змен ши ла ся,
але в де я ких сфе рах навіть зрос ла на 5–18%. У за галь носвіто во му
рей тин гу Ук раїна опи ни ла ся на 142Rму місці з 175 країн рей тин гу.
Згідно з досліджен ням, яке про во ди ла Аме ри кансь ка тор го воRпро -
мис ло ва па ла та в Ук раїні (АСС), 98% ком паній, як місце вих, так
і міжна род них, підтвер ди ли факт ко рупції на Ук раїні. Але все ж та -
ки, ко рупція та відсутність ре форм є не єди ни ми при чи на ми не га -
тив ної інвес тиційної при ваб ли вості Ук раїни, од на з го лов них при -
чин — війна на Сході країни. Як, відмітив Го ло ва Наг ля до вої ра ди
ком панії МТRІнвест (опе ра тор рин ку злиттів та пог ли нань) Ми рос -
лав Та ба хар нюк, ос нов ний кри терій інвес тпри ваб ли вості — це
кількість ре аль них інвес тицій, які ско ро чу ють ся: «Ко ли грим лять
гар ма ти на сході країни, го во ри ти про якісь інвес тиції не до во дить -
ся. І це ос нов на пе реш ко да.».

Та кож, не тре ба за бу ва ти і про ос нов ну проб ле му для інвес то ра —
за хист прав інвес торів, яка за ли шаєть ся в Ук раїні на низь ко му
рівні. Більш то го, за раз в Ук раїні діють об ме жен ня що до ви ве ден ня
капіта лу, що ство рює до дат кові ри зи ки не тіль ки для існу ю чих іно -
зем них інвес торів, а й для но вих. На сь о годнішній день діє Пос та -
но ва НБУ «Про вре гу лю ван ня си ту ації на гро шо воRкре дит но му та
ва лют но му рин ках Ук раїни», яка за бо ро няє про ве ден ня опе рацій
з по вер нен ня за кор дон іно зем но му інвес то ру дивідендів та коштів,
от ри ма них від про да жу цінних па перів/кор по ра тив них прав/ви хо -
ду з гос по дарсь ких то ва риств. От же, інвес тор от ри мав ши при бут ки
від бізне су в Ук раїні не мо же їх пе ре вес ти на свої ра хун ки за кор дон,
він мо же за ли ши ти їх на інвес тиційно му ра хун ку в грив нях в упов -
но ва же но му бан ку Ук раїни або реінвес ту ва ти в Ук раїні, але вра хо -
ву ю чи склад ну еко номічну си ту ацію в країні, не ко жен інвес тор по -
го дить ся на реінвес ту ван ня. Та ким чи ном, йо го при бут ки за час дії
Пос та но ви НБУ змен шу ють ся в наслідок де валь вації гривні.

104

Секція V Правові та організаційні засади формування  



105

Гре бе нюк А.С.
сту дент 5 кур су, гру пи ЗПЗ 505м, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син
На у ко вий керівник: Те ре щен ко А.Л., к.ю.н, 

до цент, про фе сор ка фед ри цивіль но го,
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ПО НЯТ ТЯ ТА ВИ ДИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОС ПО ДАРСЬ КО ГО ПРА ВА

Ано тація. Суб’єктний склад суспіль них відно син у різних га лу зях
еко номіки ха рак те ри зуєть ся різно манітністю та різноп ла новістю
ста тус них ха рак те рис тик.

За умо ви ре фор му ван ня гос по дарсь ко го за ко но да в ства ак ту аль ним
є пи тан ня пра во во го ста ту су учас ників гос по дарсь ких відно син і вдос -
ко на лен ня інсти ту ту ре алізації їх гос по дарсь ких прав та обов’язків.

По нят тя суб’єкта гос по дарсь ко го пра ва обґрун то ва не те орією
гос по дарсь ко го пра ва, в яко му рег ла мен туєть ся, що суб’єкта ми гос по -
дарсь ко го пра ва є учас ни ки гос по дарсь ких відно син.

Annotation. The subjective part of social relations in various sectors of
the economy characterized by diversity and its diversity status characteristics.

With the reform of economic legislation topical issue of legal status of
participants of economic relations and improving the institution implementa-
tion of their economic rights and obligations.

The concept of the subject of economic law theory of reasoned economic
law, which regulated entities that economic rights are participants of
economic relations.

Суб’єктний склад суспіль них відно син у різних га лу зях еко -
номіки ха рак те ри зуєть ся різно манітністю та різноп ла новістю ста -
тус них ха рак те рис тик.

За умо ви ре фор му ван ня гос по дарсь ко го за ко но да в ства ак ту -
аль ним є пи тан ня пра во во го ста ту су учас ників гос по дарсь ких від -
но син і вдос ко на лен ня інсти ту ту ре алізації їх гос по дарсь ких прав та
обов’язків.

По нят тя суб’єкта гос по дарсь ко го пра ва обґрун то ва не те орією
гос по дарсь ко го пра ва, в яко му рег ла мен туєть ся, що суб’єкта ми
гос по дарсь ко го пра ва є учас ни ки гос по дарсь ких відно син.

Згідно зі ст. 2 Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни, учас ни ка ми від но -
син у сфері гос по да рю ван ня є суб’єкти гос по да рю ван ня, спо жи -
вачі, ор га ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня,
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наділені гос по дарсь кою ком пе тенцією, а та кож гро ма дя ни, гро -
мадські та інші ор ганізації, які вис ту па ють зас нов ни ка ми суб’єктів
гос по да рю ван ня чи здійсню ють що до них ор ганізаційноRгос по дарські
пов но ва жен ня на ос нові відно син влас ності. Про те не всі пе реліче -
ні ка те горії осіб є суб’єкта ми гос по дарсь ких пра вовідно син (гос по -
дарсь ко го пра ва). Та ки ми суб’єктам є ли ше ті учас ни ки відно син
у сфері гос по да рю ван ня, яким при та ман на су купність не обхідних
для ць о го оз нак (рис), а са ме: без по се реднє здійснен ня гос по дарсь -
кої діяль ності (ви роб ни цт во про дукції, ви ко нан ня робіт, на дан ня
пос луг; ство рен ня (на бут тя ста ту су суб’єкта гос по дарсь ких відно син)
у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку; на явність май на, не обхідно го
для здійснен ня об ра ної суб’єктом діяль ності; на явність гос по дарсь кої
пра во суб’єктності тоб то виз на ної дер жа вою за пев ним суб’єктом
гос по дарсь ких відно син мож ли вості бу ти суб’єктом.

Суб’єкти гос по дарсь ко го пра ва надз ви чай но різно манітні, то -
му їх кла сифіку ють, тоб то поділя ють на гру пи.

За кри терієм ха рак те ру здійсню ва ної діяль ності розрізня ють:
суб’єкти гос по да рю ван ня, суб’єкти ор ганізаційноRгос по дарсь ких
пов но ва жень.

За леж но від форм влас ності, та базі якої во ни функціону ють,
розрізня ють: дер жавні, ко му нальні, ко лек тивні, при ватні та зміша -
ні (функціону ють на базі двох і біль ше форм влас ності) суб’єкти
гос по дарсь ко го пра ва.

Усіх заз на че них учас ників гос по дарсь ких відно син В.С. Щер -
би на розг ля дає як суб’єктів гос по дарсь ко го пра ва.

Де що інша точ ка зо ру у О.М. Вінник, яка вва жає, що не всі пе -
релічені ка те горії осіб є суб’єкта ми гос по дарсь ких пра вовідно син
(гос по дарсь ко го пра ва). Та ким суб’єкта ми, вва жає дослідни ця,
є ли ше ті учас ни ки відно син у сфері гос по да рю ван ня, яким при та -
ман на су купність не обхідних для ць о го оз нак, а са ме: без по се реднє
здійснен ня гос по дарсь кої діяль ності (ви роб ни цт во про дукції, ви -
ко нан ня робіт, на дан ня пос луг) або уп равління гос по дарсь кою ді -
яльністю; ство рен ня (на бут тя ста ту су суб’єкта гос по дарсь ких пра -
вовідно син) у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку; на явність май на,
не обхідно го для здійснен ня об ра ної суб’єктом або пок ла де ної на
нь о го гос по дарсь кої діяль ності чи уп равління та кою діяльністю;
виз нан ня гос по дарсь кої пра во суб’єктності.

Але заз на чені оз на ки, на на шу дум ку, при та манні такій ка те -
горії суб’єктів гос по дарсь ко го пра ва, як суб’єкти гос по да рю ван ня
та суб’єкти ор ганізаційноRгос по дарсь ких пов но ва жень. То му по го -
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ди мо ся з вис нов ком В.С. Мілаш що до співвідно шен ня ка те горій
«суб’єкт гос по дарсь ко го пра ва» і «учас ник гос по дарсь ких відно -
син» і тим, що ка те горія «суб’єкт гос по дарсь ко го пра ва» є уза галь -
ню ючою (підсум ко вою) та пог ли нає своїм змістом усіх мож ли вих
учас ників відно син у сфері гос по да рю ван ня.

Та ким чи ном, суб’єкти гос по дарсь ко го пра ва (гос по дарсь ких
пра вовідно син) — це учас ни ки відно син у сфері гос по да рю ван ня
у виг ляді суб’єктів гос по да рю ван ня, спо жи вачів, ор ганів дер жав ної
вла ди і місце во го са мов ря ду ван ня, що наділені гос по дарсь кою ком-
пе тенцією, а та кож гро ма дя ни, гро мадські та інші ор ганізації, які
вис ту па ють зас нов ни ка ми суб’єктів гос по да рю ван ня чи здійсню -
ють що до них ор ганізаційноRгос по дарські пов но ва жен ня на ос нові
відно син влас ності.

Громніць ка М.О.
V курс, гр. ОА�51/16, спеціальність «Облік і опо дат ку ван ня»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В.,

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ СОЦІАЛЬ НО ГО ЗА ХИС ТУ
ІНВАЛІДІВ В УК РАЇНІ

Ано тація. Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти ак ту аль-
них проб лем соціаль но го за хис ту інвалідів в Ук раїні. Здійсне но порів -
няль ний аналіз соціаль но го за хис ту інвалідів в Ук раїні та за рубіжних
країнах. Ак цен то ва но ува гу на не ефек тив ності па сив ної дер жав ної
політи ки у сфері соціаль но го за хис ту інвалідів. Зап ро по но ва но шля хи
мо дернізації вітчиз ня ної сис те ми соціаль но го за хис ту інвалідів.

Annotation. The oretical and practical aspects of actual problems of
social protection of invalids in Ukraine. The comparative analysis of social
protection of invalids in Ukraine and foreign countries. The attention is
focused on the ineffectiveness of passive state policy in the sphere of social
protection of persons with disabilities. The ways of modernization of the
national system of social protection of persons with disabilities.

Вста нов ле но, що лю ди з інвалідністю є се ред усіх верств на се -
лен ня будьRяко го суспільства, це лю ди з та ки ми ва да ми здо ров’я,
як ура жен ня опор ноRру хо во го апа ра ту, цент раль ної та пе ри фе рич -
ної нер во вої сис те ми; психічни ми зах во рю ван ня ми та ро зу мо вою
відсталістю; ура жен ня ми ор ганів слу ху та зо ру; ура жен ня ми внут ріш -
ніх ор ганів; он ко логічни ми зах во рю ван ня ми. Заз на че но, що рівень
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держав но го соціаль но го за хис ту лю дей з інвалідністю є відоб ра жен-
ням рівня роз вит ку суспільства в ціло му. Ос но вою цих змін є ви -
знан ня рівності прав інвалідів на пов ноцінне жит тя в суспільстві та
ство рен ня дер жа ва ми ре аль них умов для ре абілітації та соціаль ної
інтег рації інвалідів.

Ре зуль та ти досліджен ня свідчать, що політи ка що до інвалідів
бу ла пе ре важ но па сив ною — ма теріаль на підтрим ка, дер жавні
пенсії, мож ливість пра цю ва ти на спеціалізо ва них підприємствах.
От же, лю ди з інвалідністю бу ли поз бав лені дос ту пу до ба гать ох со -
ціаль них благ нарівні зі здо ро ви ми людь ми. Інваліди і досі сти ка -
ють ся зі зне ва гою, за бо бо на ми і стра ха ми, які впро довж історії
людства стри му ва ли соціаль ний роз ви ток цієї ка те горії членів
суспільства та ізо лю ва ли їх від нь о го. Рин ко ва еко номіка роз ши рює
підхо ди до на дан ня соціаль них пос луг та ут ри ман ня центрів обс лу -
го ву ван ня інвалідів, на ше суспільство пос ту по во усвідом лює, що
са ме йо му потрібно прис то со ву ва тись до пот реб інвалідів, а не нав -
па ки. Вста нов ле но, що в Ук раїні ко жен 18Rй гро ма дя нин — інвалід,
тоб то лю ди на, яка пот ре бує до по мо ги та підтрим ки від дер жа ви не
ли ше в гро шо во му еквіва ленті, а й особ ли во го пла ну ван ня жит ла,
об лаш ту ван ня під’їздів, гро мадсь ко го транс пор ту, за без пе чен ня
технічни ми та інши ми за со ба ми ре абілітації, ви ро ба ми ме дич но го
приз на чен ня, спри ян ня у здо бутті освіти, про фесійних знань, пра -
цев лаш ту ван ня, ме дич них і куль тур них пос луг.

Аналіз світо во го досвіду соціаль но го за хис ту інвалідів засвід чив
про не ефек тивність па сив ної дер жав ної політи ки у сфері соціаль но-
го за хис ту лю дей з інвалідністю, яка фор муєть ся на ос нові ком пен -
саційних вит рат — пенсій, гро шо вої до по мо ги, пільг, ком пен сацій.
Постійна по зи тив на ди наміка зрос тан ня пенсійних і соціаль них
вип лат інвалідам є не дос татнь ою для їх соціаль но го за хис ту, ад же
інваліди про дов жу ють за ли ша ти ся най менш за без пе че ни ми ка те -
горіями на се лен ня в Ук раїні. Та кий стан свідчить про не обхідність
не тіль ки підви щен ня соціаль них вип лат, але й про зміну тех но логії
їх роз ра хун ку та на дан ня. Прак ти ка свідчить, що за лу чен ня лю дей
з інвалідністю до сфе ри праці важ ли ве як для них са мих, так і для
дер жа ви, оскіль ки підви щуєть ся життєвий рівень інвалідів, збіль -
шуєть ся їх пла то сп ро можність, а та кож мож ливість са мо ре алізації.
Політи ка дер жа ви по ля гає в мак си мальній ак тивізації по тенційних
сил лю дей з інвалідністю у кон тексті про фесійної, тру до вої ре абілі -
тації та пра цев лаш ту ван ня. Так, у ба гать ох країнах ство рені такі
умо ви, що пра цю ючі інваліди скла да ють у се реднь о му по ло ви ну
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осіб від за галь ної кіль кості лю дей з інвалідністю. Зок ре ма, у США
пра цю ють 29% гро ма дян, які ма ють по ру шен ня здо ров’я, у Ве ли -
коб ри танії — 40%, Італії — 55%, Швеції — 60%, Ки таї — 80%. В Ук -
раїні пра цю ючих інвалідів на ра хо вуєть ся близь ко 20%, при то му,
що кількість інвалідів пра цез дат но го віку ста но вить 1,5 млн. осіб.

От же, аналіз ак ту аль них проб лем соціаль но го за хис ту інвалідів
в Ук раїні засвідчує, що на нинішнь о му етапі не дос татньо здійсне но
за ходів що до за без пе чен ня пов ноцінно го жит тя лю дей з інвалід ніс -
тю, не про ве де на мо дернізація існу ю чої сис те ми соціаль но го за хис -
ту інвалідів. Суспіль но важ ли вим є за без пе чен ня на леж но го фінан -
су ван ня учас ників Па ра олімпійсь ких ігор та дефлімпійсь ких ігор
(спор тив них зма гань лю дей з ва да ми слу ху) і ство рен ня відповідних
умов для тре ну вань. Та кож важ ли во спри я ти гро мадсь ким ор га -
нізаціям інвалідів у здійсненні моніто рин гу ре алізації дер жав ної
політи ки у сфері за без пе чен ня прав лю дей з інвалідністю. На наш
пог ляд, зас лу го вує на ува гу вив чен ня досвіду Швеції що до ство рен -
ня і функціону ван ня Інсти ту ту з проб лем лю дей з інвалідністю та
Інсти ту ту з роз роб ки до поміжних за собів для лю дей з інвалідністю.
Не обхідно ство ри ти на лежні умо ви для лю дей з інвалідністю в ук -
раїнсь ко му суспільстві та спри я ти ут ве рд жен ню за галь но го прин -
ци пу: «Ди вись на ме не як на рівно го».

Де ми дюк Ю.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

Жи то мирсь кий еко номіко�гу манітар ний інсти тут.
На у ко вий керівник: Бу ро ва Г.В., к.соц.н.

ЗА РУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ

Ано тація. Про а налізо ва ний за кор дон ний досвід впро вад жен ня ін -
клю зив но го нав чан ня. Розк риті та кож особ ли вості інклю зив ної осві -
ти. Важ ливість пси хо ло го�пе да гогічно го суп ро во ду.

Клю чові сло ва: інклю зив на освіта, ре фор му ван ня освіти, пси хо ло -
го�пе да гогічний суп ровід.

Annotation. The analyzed the experience in implementing inclusive edu-
cation. Disclosed also features inclusive education. The importance of psy-
chological and pedagogical support.

Keywords: inclusive education, reform education, psychological and
pedagogical support.
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Інклю зив на освіта — гнуч ка індивіду алізо ва на сис те ма нав чан -
ня дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку в умо вах ма со -
вої за галь но освітньої шко ли за місцем про жи ван ня.

Най вищі по каз ни ки еко номічно го зрос тан ня і соціаль но го за -
без пе чен ня, роз ви не ності де мок ра тич них інсти туцій, і, відповідно,
рівня освіти засвідчу ють західноєвро пейські країни. Са ме во ни є до -
сить го мо ген ни ми у куль тур ноRісто рич но му, світог ляд но му, мо раль -
ноRетич но му, еко номічноRполітич но му ро зумінні. Куль тур но-істо -
рич на єдність країн Західної Євро пи як ста ло го, прог ре сив но го,
цивілізаційно го ут во рен ня дає змо гу досліджу ва ти ха рак терні ри си
західноєвро пейсь ко го соціаль ноRпе да гогічно го прос то ру, перш за все,
на прик ладі країнRлідерів євро пейсь ко го співто ва ри ст ва [3, с. 60].

Як засвідчив про ве де ний істо ри коRаналітич ний аналіз, у пе ре -
до вих країнах Західної Євро пи, по чи на ю чи з 70Rх років ХХRго сто -
річчя відбу ва ла ся пе ре бу до ва ор ганізаційних ос нов спеціаль ної
освіти, зок ре ма інтег ро ва не та інклю зив не нав чан ня дітей з особ ли -
вос тя ми роз вит ку виз на че но як ос нов на фор ма здо бут тя освіти не -
пов но сп рав ни ми. Соціаль ноRполітичні, пе да гогічні про це си, що
відбу ва ють ся в нашій країні, ак ту алізу ють не обхідність про ве ден ня
порівняль ноRте о ре тич но го ог ля ду впро вад жен ня інтег ро ва но го та
інклю зив но го нав чан ня в євро пейсь ких країнах.

Зок ре ма, виз на чаль ни ми є пи тан ня пси хо ло гоRпе да гогічно го
суп ро во ду учнів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, що пе ре бу ва ють
в умо вах інтег ро ва но го та інклю зив но го нав чан ня. Аналіз досвіду
са ме ць о го ас пек ту спіль но го нав чан ня дітей з особ ли вос тя ми роз -
вит ку та їхніх здо ро вих од нолітків має ва го му зна чущість, оскіль ки
саме на дан ня пси хо ло гоRпе да гогічної підтрим ки дітям з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я є най суттєвішою ди фе ренціаль ною оз на -
кою спеціаль ної освіти. Тож, досвід інклю зив но го нав чан ня в роз -
ви не них країнах Західної Євро пи предс тав ляє на у ко вий інте рес.

Італія посідає чіль не місце у впро вад женні ідей інтег ро ва но го
та інклю зив но го нав чан ня, оскіль ки однією з пер ших се ред євро -
пейсь ких країн виз на ла інтег ра тив не та інклю зив не нав чан ня для
не пов но сп рав них дітей найп рий нятнішою фор мою здо бут тя ни ми
освіти. За виз на чен ням ди рек то ра Де пар та мен ту Національ них
досліджень в га лузі освітніх інно вацій в Італії P. Tartora, Італія у ць о-
му відно шенні ста ла ла бо ра торією для всь о го світу, оскіль ки са ме
ла тинсь ка куль ту ра зорієнто ва на на виз нан ня ав то ном ності та
гідності кож ної лю ди ни». Освітню ре фор му в країні, яку бу ло про -
ве де но у 1972 році, зініціював гро мадсь кий рух «Де мок ра тич на
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психіатрія». Ме тою ць о го гро мадсь ко го об’єднан ня бу ло до сяг нен -
ня прог ре сив них змін у психіат рич них ліку валь них ус та но вах, усу -
нен ня обо соб лен ня й ізо ляції соціаль ноRне не без печ них осіб з по -
ру ше ною психікою, які ста ли в’яз ня ми ізоль о ва них зак ладів.
Учас ни ки ць о го ру ху вва жа ли, що ви ник нен ня психічних відхи лень
у ба гать ох ви пад ках про во куєть ся суспільством і шко лою, в то му
числі, і спеціаль ни ми нав чаль ни ми зак ла да ми. То му вар то іні цію -
ва ти зміни, і, перш за все, зап ро ва ди ти шкіль ну ре фор му, яка б на -
да ла мож ливість відчу ти се бе пов ноцінни ми чле на ми суспільства
і лю дям з пси хофізич ни ми особ ли вос тя ми. Під тис ком гро мадсь -
кості в Італії у 1971 році був прий ня тий но вий «За кон про освіту»,
який за ко но дав чо закріпив пра во батьків на вибір нав чаль но го зак -
ла ду, виз на чив ста тус ма со вих шкіл, де нав ча ють ся всі діти з проб -
ле ма ми в роз вит ку, за без пе чив дер жав ну підтрим ку що до здо бут тя
освіти дітям з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку [3, с. 76].

Ре фор му ван ня освітньої га лузі та кож відбу ло ся в Німеч чині, де
на по чат ку 70Rх років, зав дя ки діяль ності гро мадсь кої батьківсь кої
ор ганізації «Життєва до по мо га», Міністер ством у спра вах освіти,
релігії і куль ту ри бу ли прий няті нор ма тив ноRпра вові ак ти, які за свід -
чи ли, що кож на ди ти на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми має пра во на
вибір нав чаль но го зак ла ду, має бу ти за без пе че на пси хо ло гоRпе да -
гогічним суп ро во дом, за лу че на до пе да гогічно го про це су, не за леж -
но від сту пе ню склад ності зах во рю ван ня.

Пси хо ло гоRпе да гогічний суп ровід за без пе чуєть ся пе да гогічни ми
цент ра ми, які на да ють різноп ла но ву до по мо гу шко ля рам з особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми, про во дять з ни ми про форієнтаційну
ро бо ту, ко ор ди ну ють діяльність різноп рофіль них фахівців, кон -
суль ту ють батьків та вчи телів ма со вих та спеціаль них шкіл то що
[3, с. 98].

Окрім центрів підтрим ку уч ням з особ ли ви ми пот ре ба ми на да -
ють служ би, що функціону ють по за ме жа ми шкіл і фінан су ють ся
ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня. Це — ме ди коRсоціальні служ -
би, ре сурсні цент ри, ре абілітаційні зак ла ди то що. Нині у Німеч чині
па ра лель но із сис те мою спеціаль них освітніх ус та нов, де пе ре бу ва -
ють діти, в ос нов но му, зі склад ни ми по ру шен ня ми, функціону ють
зак ла ди інклю зив но го нав чан ня.
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2. За кон Ук раїни «Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні».
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ПРОБ ЛЕ МИ ОР ГАНІЗАЦІЇ 
ФІНАН СО ВО ГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 

ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ В УК РАЇНІ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на проб ле мам фінан су ван ня інклю зив -
ної освіти в Ук раїні. Розг ля ну то прин цип на дан ня освітньої суб венції.
Про а налізо ва но розміри освітньої суб венції за 2015 та 2016 ро ки. Виз -
на че но особ ли вості фінан со во го за без пе чен ня інклю зив ної освіти. Ви -
яв ле но перс пек тивні нап рям ки пок ра щен ня фінан су ван ня інклю зив ної
освіти в Ук раїні.

Annotation. The article deals with the problems of financing of inclusive
education in Ukraine. The principles of providing of educational subvention
are considered. The size of educational subvention for 2015 and 2016 is ana-
lyzed. The features of financial provision of inclusive education are found
out. Perspective directions of improvement of financing of inclusive education
in Ukraine are revealed.

В Ук раїні на за ко но дав чо му рівні закріпле но за хист пра ва дітей
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми на здо бут тя знань у дошкіль них,
за галь но освітніх, про фесійноRтехнічних і ви щих нав чаль них зак ла -
дах. Ре алізація да но го пра ва пе ред ба чає ство рен ня та функціону ван -
ня сис те ми інклю зив ної освіти, що пот ре бує фінан со во го за без пе -
чен ня в пер шу чер гу за ра ху нок дер жав но го та місце вих бюд жетів.

Сь о годні, на жаль, ок ре мо го фінан су ван ня освіти для дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми не має і йо го не зак ла де но в бюд жет. Уна -
слідок ць о го пос тає проб ле ма не дос татнь о го ма теріаль ноRтехнічно -
го та кад ро во го за без пе чен ня нав чаль них зак ладів (відсутність
спеціаль но го до поміжно го нав чаль но го об лад нан ня, спеціаль но
роз роб ле них нав чаль них ме то дик та прог рам інклю зив но го нав -
чан ня, не дос тат ня чи сельність спеціаль но підго тов ле них фахівців
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для ро бо ти з інваліда ми). Так, на сь о годні ли ше 20% за галь но -
освітніх нав чаль них зак ладів є цілко ви то, а 45% — част ко во дос туп -
ни ми для дітей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Тіль ки
32% про фесійноRнав чаль них зак ладів об лад нані пан ду са ми, зву ко -
вою сиг налізацією та інфор маційни ми таб лич ка ми [3].

У 2015 році із прий нят тям За ко ну Ук раїни «Про Дер жав ний
бюд жет Ук раїни на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80RVIII у дер жаві
змінив ся прин цип фінан су ван ня за галь но освітніх нав чаль них за кла -
дів. Відте пер фінан со ве за без пе чен ня всіх ук раїнсь ких шкіл здійс -
нюєть ся за прин ци пом на дан ня освітньої суб венції [1]. Освітня
суб венція фор муєть ся з ме тою фінан су ван ня шкіл та пе ре даєть ся
з Дер жав но го бюд же ту до об лас них, район них бюд жетів, бюд жетів
міст об лас но го зна чен ня (а та кож Києва) та бюд жетів об’єдна них
те ри торіаль них гро мад. Суб венція на підго тов ку робітни чих кадрів
на даєть ся об лас ним бюд же там та Києву для фінан су ван ня дер жав -
но го за мов лен ня са ме на кваліфіко ва них робітників. Обидві суб -
венції мо жуть спря мо ву ва ти ся на оп тимізацію нав чаль ної ме режі.

На сь о годні обидві суб венції пе ред ба ча ють 1% ре зер ву, щоб
про тя гом ро ку пе рек ри ва ти зак ла дені про ра хун ки. Як що ж гроші
до кінця ро ку бу дуть ви ко рис тані не повністю, то за ли шок місце вий
бюд жет змо же ви ко рис та ти в нас туп но му році на онов лен ня ма -
теріаль ноRтехнічної ба зи шкіл та про фесійноRтехнічних нав чаль них
зак ладів. На 2015 рік Дер жав ний бюд жет пе ред ба чав 43,7 млрд. грн.
для освітньої суб венції та 5,8 млрд. грн. для суб венції на підго тов ку
робітни чих кадрів [1]. На 2016 рік у Дер жав но му бюд жеті зап ла но -
ва но вит ра ти ти на освітню суб венцію 44,89 млрд. грн. [2], що на
4,61 млрд. грн. (або на 9,31%) мен ше, ніж у 2015 році.

От же, зміна сис те ми фінан су ван ня шкіл вик ли ка на не обхід ніс -
тю за без пе чен ня рівно го фінан су ван ня всіх нав чаль них зак ладів
не за леж но від регіону. Кош ти на шко ли та нав чальні зак ла ди, що
го ту ють робітничі кад ри, спря мо ву ють ся з Міністер ства освіти і на -
у ки до об лас тей та районів, і там роз поділя ють ся за відповідною
фор му лою.

При ць о му ок ре мо не виріше но пи тан ня фінан со во го за без пе чен-
ня освіти для дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Фінан су ван ня
інклю зив ної освіти в Ук раїні пот ре бує де таль ної роз роб ки, аналізу
та ви ва же ності при на ла год жу вані ме ханізму фінан су ван ня — не -
обхідно опи са ти стан дар ти та, відповідно, підра ху ва ти, скіль ки мо -
же кош ту ва ти впро вад жен ня інклю зив ної освіти на рівні дошкіль -
ної, шкіль ної, про фесійноRтехнічної та вузівсь кої підго тов ки; які
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вит ра ти мож ли во фінан су ва ти за ра ху нок за галь но го і спеціаль но го
фондів дер жав но го і місце во го бюд жетів.

В умо вах роз вит ку су час но го ук раїнсь ко го суспільства дієвою
мо же ста ти мо дель, яка ба зуєть ся на ре сур сах, ко ли розмір фінан су -
ван ня виз на чаєть ся, ви хо дя чи із пе реліку пос луг, що на да ють ся,
при чітко му виз на ченні па ра метрів оцінки ефек тив ності та конт ро лю
за на дан ням освітніх пос луг. Крім то го, для за без пе чен ня ефек тив -
но го здійснен ня освітньої політи ки дер жа ви що до лю дей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми має сенс збіль шен ня не бюд жет но го фінан су ван -
ня, ак тив не за лу чен ня не дер жав них гро мадсь ких ор ганізацій при
вирішенні проб лем впро вад жен ня та роз вит ку інклю зив но го нав чан-
ня в Ук раїні, ство рен ня інклю зив них ре су рс них центрів на сис тем -
но му рівні як ус та но ви, що спри я ти ме інтег рації не обхідних пос луг
для дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми із дот ри ман ням ос -
нов них функцій гро мадсь ких ор ганізацій у сфері інклюзії, а са ме:
об’єдну ю чої, суп ро вод жу валь ної, оціню валь ної, підтри му ю чої,
кон суль та тив ної, конт ро лю ючої, за ко нот вор чої і просвітниць кої.
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ОР ГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБ ЛЕ МИ НАВ ЧАН НЯ 
СТУ ДЕНТІВ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

В ІНТЕГ РО ВА НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. У статті оха рак те ри зо ва но пра во ве за без пе чен ня що -
до роз вит ку інклю зив ної освіти в Ук раїні. Висвітле но проб ле ми ор -
ганізації нав чан ня сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми. Сфор муль о ва но
ос новні нап рям ки розв’язан ня проб лем.
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Annotation. This article describes legal support for the development of
inclusive education in Ukraine. The problems of teaching students with spe-
cial needs. The basic directions of problem solving.

За міжна род ною дек ла рацією про пра ва інвалідів, осо би з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми ма ють пра во на освіту (в то му числі ви -
щу), про фесійну підго тов ку та віднов лен ня пра цез дат ності, на пос -
лу ги з пи тань пра цев лаш ту ван ня та інші ви ди обс лу го ву ван ня, які
доз во ля ють їм мак си маль но про я ви ти свої мож ли вості та здібності
та прис ко рю ють про цес їх соціаль ної інтег рації. В Ук раїні пра во
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми на ви щу освіту ре гу -
люєть ся за ко но дав чим ак том «Про ви щу освіту».

Соціаль на політи ка ук раїнсь кої дер жа ви пок ли ка на зни жу ва ти
не га тивні наслідки еко номічних ре форм за до по мо гою функціону -
ван ня сис те ми соціаль но го за без пе чен ня, роз роб ки й впро вад жен -
ня функціону ван ня сис те ми соціаль но го за без пе чен ня, ре алізації
соціаль них прог рам, які б до по ма га ли фор му ва ти та підви щу ва ти
соціаль ний ста тус осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми зав дя ки на ро -
щу ван ню їх про фесійно го по тенціалу. Ра зом з тим діюча сис те ма
про фесійної ре абілітації осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя-
ми зіштов хуєть ся сь о годні з ве ли чез ною кількістю ор ганізаційних,
ма теріаль них і ме то до логічних проб лем, пов’яза них зі зміною іде о -
логії й ме ханізмів на дан ня інвалідам ви щої освіти. Не виз на чені ме -
ханізми підви щен ня рівня кон ку рен тоз дат ності інвалідів на рин ку
праці після от ри ман ня освіти (в то му числі й універ си тетсь кої).

Фор му ван ня і ре алізація дер жав ної політи ки у сфері ви щої осві ти,
для осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, за без пе чу ють ся шля хом
ство рен ня та за без пе чен ня рівних умов дос ту пу до ви щої освіти,
у то му числі за без пе чен ня їх спеціаль ним нав чаль ноRре абіліта цій -
ним суп ро во дом та ство рен ня для них віль но го дос ту пу до інфра ст -
рук ту ри ви що го нав чаль но го зак ла ду з ура ху ван ням об ме жень жит -
тєдіяль ності, зу мов ле них ста ном здо ров’я.

У зв’яз ку з цим, для ре алізації конс ти туційно го пра ва на освіту
осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми не обхідно впро ва ди ти низ ку
за ходів ор ганізаційно го та нав чаль ноRме то дич но го ха рак те ру, усу -
нув ши суттєві бар’єри до нав чан ня, а са ме, ство рен ня у ви щих на -
вчаль них зак ла дах спеціаль них нав чаль ноRре абілітаційних умов та
сис те ми комп ле кс но го суп ро во ду то що.

Ос нов ни ми при чи на ми ви ник нен ня проб ле ми є:
— об ме же ний дос туп сту дентів з чис ла осіб з особ ли ви ми освіт ні -

ми пот ре ба ми, зок ре ма, з по ру шен ня ми зо ру, слу ху, опор ноRру хо во го
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апа ра ту до будівель, спо руд і приміщень ви щих нав чаль них зак ла -
дів у зв’яз ку з їхнь ою невідповідністю дер жав ним будівель ним нор -
мам і стан дар там;

— відсутність пе реліку спеціаль нос тей, за яки ми мо жуть нав ча -
ти ся у ви щих нав чаль них зак ла дах осо би з по ру шен ня ми зо ру, слу -
ху, опор ноRру хо во го апа ра ту;

— проб ле ма ор ганізації нав чаль но го про це су, впро вад жен ня су -
час них тех но логій та технічних за собів нав чан ня, підтрим ки та ін ди -
віду алізації фа хо вої підго тов ки сту дентів з по ру шен ня ми зо ру і слу ху
(індивіду алізо вані нав чальні прог ра ми, нав чальні пла ни, нав чальні
посібни ки, підруч ни ки, елект ронні підруч ни ки то що);

— вдос ко на лен ня ор ганізації підго тов ки, пе репідго тов ки пе да -
гогічних та на у ко воRпе да гогічних працівників;

Комп ле кс не розв’язан ня проб ле ми мож ли ве шля хом роз роб -
лен ня, прий нят тя та ви ко нан ня Дер жав ної комп ле кс ної прог ра ми
що до за без пе чен ня конс ти туційно го пра ва на освіту у ви щих нав -
чаль них зак ла дах осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми.

До пе реліку мож ли вих за ходів що до ор ганізації нав чаль но го
про це су в універ си теті для осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми всіх
ка те горій мож на віднес ти:

— спла но ва ний та ор ганізо ва ний фізич ний простір, у яко му
б діти мог ли без печ но пе ре су ва ти ся під час гру по вих й індивіду аль -
них за нять;

— спри ят ли вий соціаль ний та емоційний клімат;
— умов для спіль ної ро бо ти здо бу вачів ви щої освіти, а та кож на -

дан ня один од но му до по мо ги в до сяг ненні по зи тив но го ре зуль та ту;
— за без пе чи ти роз роб ку ди дак тич них ма теріалів та за собів на -

вчан ня інвалідів для дис танційної та відкри тої форм нав чан ня та ін.
За без пе чен ня не обхідних умов для нав чан ня осіб з особ ли ви ми

освітніми пот ре ба ми у ви щих нав чаль них зак ла дах оп тимізу ва ти ме
фор му ван ня інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща, до по мо же ре -
фор му ва ти сис те му ви щої освіти та роз бу ду ва ти гу манізо ва не
суспільство, віль не від сег ре гації. Не на леж на ува га до проб лем ви -
щої шко ли, відсутність умов у ви щих нав чаль них зак ладів для ро бо -
ти з мо лод дю, яка має особ ливі освітні пот ре би, спри я ти ме до по -
ру шен ня нас туп ності та без пе ре рв ності фор му ван ня інклю зив но го
суспільства.

Ство рен ня інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща в сис темі ви -
щої освіти Ук раїни пот ре бує кон солідо ва них зу силь із бо ку ви щої
освіти, батьків, гро мадсь ких ор ганізацій і за га лом дер жа ви.
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Зуб ко В.О., сту дент 3 кур су, 
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни

Олійник О.О., к.ю.н., до цент ка фед ри пра ва, 
kaf.pravo.ukr@ukr.net

УМО ВИ ВІДШКО ДУ ВАН НЯ ШКО ДИ, 
ЗАВ ДА НОЇ КАЛІЦТВОМ, 

ІНШИМ УШ КОД ЖЕН НЯМ ЖИТ ТЯ

Ано тація. Ак ту альність проб ле ми відшко ду ван ня шко ди, зав да ної
каліцтвом, іншим уш код жен ням жит тя, пов’яза на на сам пе ред з тим,
що кількість лю дей, які пот ре бу ють соціаль ної ре абілітації в наслідок
от ри ма них фізич них та/або психічних вад, які бу ли от ри мані на ви -
роб ництві, при ви ко нанні ни ми служ бо вих обов’язків, за ос танній час
не у хиль но рос те. Так, в Ук раїні лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
ста нов лять близь ко 6% на се лен ня. То му розг ляд проб лем лю дей заз на -
че ної ка те горії, по вин на відоб ра жа ти ся че рез приз му за хис ту їхніх
прав, і фак тич но по вин на виз на ва тись не обхідністю розг ля ду їх
в якості суб’єктів, а не об’єктів пра ва. Дот ри ман ня прав лю дей яким
бу ло зав да но каліцтво, інші уш код жен ня жит тю, в час тині відшко ду -
ван ня шко ди — це не тіль ки ре алізація конк рет но го пра ва конк рет ної
осо би, це за без пе чен ня мож ли вос тей рівно го ефек тив но го здійснен ня
всіх прав лю ди ни без будь якої диск римінації.

Ме тою є виз на чен ня сут ності і висвітлен ня ак ту аль ності на сь о-
годні проб ле ми по до лан ня ви роб ни чо го трав ма тиз му в су час них умо вах
суспіль но го ви роб ни цт ва Ук раїни і шля хи вирішен ня проб ле ми відшко -
ду ван ня шко ди, зав да ної каліцтвом, іншим уш код жен ням жит тя.
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Клю чові сло ва: соціаль на ре абілітація, відшко ду ван ня шко ди, за -
ро біток, нор ма, Цивіль ний ко декс.

Annotation. Background damages caused injury, other injury to life,
related primarily to the fact that the number of people who need social reha-
bilitation received as a result of physical and / or mental defects that have
been received in the workplace, in the performance of their duties , recently
growing steadily. For example, in Ukraine people with disabilities make up
about 6% of the population. Therefore, consideration of problems of this ca -
tegory of people should be seeing the light of the protection of their rights, and
should actually recognized the need to consider them as subjects, not objects
of rights. Respect for the rights of people who have suffered injury, other injury
to life, in terms of damages — is not only the realization of a particular right
of a particular person is to ensure equal opportunities for effective implemen-
tation of all human rights without discrimination.

The article is to determine the nature and coverage of urgency today to over-
come the problem of occupational injuries in modern conditions of social produc-
tion Ukraine and ways to address damage caused injury, other impair ment of life.

Keywords: social rehabilitation, compensation of harm, earnings, norm,
Civil code.

Міжна родні стан дар ти в га лузі прав лю ди ни ґрун ту ють ся на ідеї
участі кож ної осо би в суспіль но му житті на за са дах рівності і відсут -
ності диск римінації (ООН, 1993).

Конс ти туція Ук раїни (ст. 3) про го ло шує лю ди ну, її жит тя і здо -
ров’я, честь і гідність, не до тор каність і без пе ку най ви щою соціаль -
ною цінністю в дер жаві. От же зав дан ня фізичній особі каліцтва,
іншо го уш код жен ня здо ров’я або поз бав лен ня її жит тя по род жу ють
зо бов’язан ня по відшко ду ван ню шко ди, яке має ряд спе цифічних
особ ли вос тей у порівнянні із за галь ни ми пра ви ла ми про зо бов’я -
зан ня із зав дан ня шко ди.

По ши рен ня в Ук раїні про це су соціаль ної ре абілітації лю дей з об-
ме же ни ми мож ли вос тя ми фізич но го та/або психічно го здо ров’я,
які бу ли от ри мані в т.ч. і від зав дан ня фізичній особі каліцтва,
іншо го уш код жен ня здо ров’я або поз бав лен ня її жит тя, є не ли ше
відоб ра жен ням ча су, але й предс тав ляє со бою ще один крок до за -
без пе чен ня пов ної ре алізації прав лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
на пов не соціаль не існу ван ня в суспільстві, а при не обхідності пе -
рек валіфікації і на пов ну якісну освіту.

Цивіль ним за ко но да в ством пе ред ба ча ють ся за гальні підста ви
відшко ду ван ня шко ди, зав да ної здо ров’ю лю ди ни внаслідок ка ліцт -
ва або іншо го уш код жен ня здо ров’я.
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Цивіль ним за ко но да в ством закріплюєть ся обов’язок відшко -
ду ва ти шко ду, зав да ну каліцтвом або іншим уш код жен ням здо ров’я
осо би, яка в мо мент зав дан ня шко ди не пра цю ва ла. Розмір май но -
вих втрат внаслідок зав дан ня цієї шко ди за ко но да в ством виз на ча -
єть ся, ви хо дя чи з розміру мінімаль ної за робітної пла ти.

Відшко ду ван ню підля гає шко да, зав да на фізичній особі каліцт -
вом або іншим уш код жен ням здо ров’я, без ура ху ван ня пенсії, при -
з на че ної у зв’яз ку з втра тою здо ров’я, або пенсії, яку во на одер жу -
ва ла до ць о го, а та кож інших до ходів.

Збіль шен ня об ся гу та розміру відшко ду ван ня шко ди мож ли ве
на підставі рішен ня су ду.

Зуб риць кий Д.
5 курс, гру па ПЗ�51м, спецiальнicть «Пра воз на в ство», 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка I.Г., к.ю.н., 

до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації.

ПО НЯТ ТЯ ТА ВИ ДИ СПО СОБІВ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 
ЗА КОН НОСТІ В ДЕР ЖАВ НО МУ УП РАВЛІННІ

Ано тація. В юри дичній на уці під за конністю ро зуміють «не у хиль -
не ви ко нан ня за конів та відповідних їм інших нор ма тив них актів ор -
га на ми дер жа ви, по са до ви ми осо ба ми, гро ма дя на ми та гро мадсь ки ми
ор ганізаціями». Це оз на чає що за конність обов’яз ко ва для всіх еле мен -
тів дер жа ви (ор ганів за ко но дав чої, ви ко нав чої, су до вої вла ди, інших
дер жав них і не дер жав них ут во рень, гро ма дян). Во на та кож є обов’яз -
ко вою умо вою, що за без пе чує без пе реш код ну ре алізацію прав гро ма дян,
гро мадсь ких ут во рень на са мо ви ра жен ня і віль ний роз ви ток.

Annotation. In legal science in understanding the legality of «strict
implementation of laws and corresponding regulations of other state bodies,
officials, citizens and civil society organizations». This means that the legiti-
macy required for all elements of the state (legislature, executive, judiciary
and other public and private entities and individuals). It is also a prerequi-
site that ensures the smooth implementation of the rights of citizens and pub-
lic entities to free expression and development.

В юри дичній на уці під за конністю ро зуміють «не у хиль не ви ко -
нан ня за конів та відповідних їм інших нор ма тив них актів ор га на ми
дер жа ви, по са до ви ми осо ба ми, гро ма дя на ми та гро мадсь ки ми ор га -
нізаціями». Це оз на чає що за конність обов’яз ко ва для всіх еле ментів
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дер жа ви (ор ганів за ко но дав чої, ви ко нав чої, су до вої вла ди, інших дер -
жав них і не дер жав них ут во рень, гро ма дян). Во на та кож є обов’яз ко-
вою умо вою, що за без пе чує без пе реш код ну ре алізацію прав гро ма -
дян, гро мадсь ких ут во рень на са мо ви ра жен ня і віль ний роз ви ток.

Ззовні за конність ви ра же на в за ко но давстві, під яким прий ня -
то ро зуміти сис те му пра во вих актів, в яких нор ми пра ва зна хо дять
своє зовнішнє відоб ра жен ня. «За конність — це перш за все на яв -
ність дос татньої кіль кості юри дич них норм ви со кої якості, а потім
їх су во ре дот ри ман ня усіма суб’єкта ми пра ва».

Бу ду чи умо вою віль но го роз вит ку всіх і кож но го, за конність не
по вин на ото тож ню ва ти ся з все доз во леністю. Са ме за конність, ззовні
відоб ра же на в пра во вих ак тах, є тією гран ню, яка об ме жує сво бо ду
кож но го за ра ди сво бо ди всіх.

За конність — ба га тог ран не по нят тя, яке виз на чаєть ся поRріз -
но му Її мож на розг ля да ти як прин цип діяль ності дер жа ви, сутність
якого по ля гає в обов’яз ку дер жав них ор ганів, інших фізич них і юри -
дич них осіб діяти відповідно до ви мог за конів. «Ма теріаль ний зміст
за кон ності — у су куп ності пра вил, обов’язків, доз волів, за бо рон,
що рег ла мен ту ють ся дер жа вою. Во ни ство рю ють стан, при яко му
суспіль не жит тя, всі ви ди дер жав ної діяль ності підпо ряд ко вані не -
у хильній дії пра ва. За конністю до ся га ють ся уз год женість дій, ор -
ганізо ваність і по ря док, тоб то дис ципліна у за галь но дер жав но му
масш табі».

Закріплен ня в Конс ти туції Ук раїни нор ми про те, що «ор га ни
за ко но дав чої, ви ко нав чої та су до вої вла ди здійсню ють свої пов но -
ва жен ня у вста нов ле них цією Конс ти туцією ме жах і відповідно до
за конів Ук раїни», а та кож то го, що «ор га ни дер жав ної вла ди та ор -
га ни місце во го са мов ря ду ван ня, їх по са дові осо би зо бов’язані діяти
ли ше на підставі, в ме жах пов но ва жень та у спосіб, що пе ред ба чені
Конс ти туцією та за ко на ми Ук раїни» є ніщо інше, як нор ма тив на
рег ла мен тація за кон ності, яка є не обхідною умо вою функціону -
ван ня пра во вої та де мок ра тич ної дер жа ви, на сам пе ред, її пра во вої
сис те ми, ор ганів дер жав ної та публічної вла ди, на се лен ня то що,
і яка най частіше виз на чаєть ся на у ков ця ми як «не у хиль не ви ко нан -
ня за конів і прий ня тих у відповідності з ни ми інших пра во вих актів
дер жав ни ми ор га на ми, їх по са до ви ми осо ба ми, гро ма дя на ми, не -
дер жав ни ми ор га на ми і ор ганізаціями».

За конність і дис ципліна в дер жав но му уп равлінні за без пе чу ють -
ся трь о ма ос нов ни ми спо со ба ми — про ве ден ням конт ро лю, здійс -
нен ням наг ля ду та за до по мо гою звер нень гро ма дян. Про те здійснен -
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ню цих конк рет них юри дич не зна чу щих дій пе ре дує пе ре ко нан ня,
яке ви яв ляєть ся в по пе ред женні, роз’яс ненні, ви хо ванні, а та кож
в ут во ренні пев них сти мулів за ко нос лух ня ної по ведінки суб’єктів
дер жав но го уп равління.

Діяль ності по за без пе чен ню за кон ності на даєть ся дер жав но-пра -
во вий ха рак тер, а ор га ни, що її здійсню ють (ор га ни ви ко нав чої вла ди,
міліція, про ку ра ту ра, різні дер жавні інспекції, служ би, су ди, де які гро -
мадські ут во рен ня та ін.), наділя ють ся юри дич ноRвлад ни ми пов но ва -
жен ня ми. Та ко го ро ду діяльність вва жа ють спо со ба ми за без пе чен ня
за кон ності. Кож ний з цих спо собів має при та манні тіль ки йо му ри си,
закріплені відповідни ми нор ма тив ни ми ак та ми, та ре алізуєть ся за до -
по мо гою спеціаль них ме тодів. Ра зом з тим ці спо со би пов’язані між
со бою єдністю ме ти — за без пе чи ти су во ре до дер жан ня ви мог за кон -
ності і дис ципліни усіма суб’єкта ми дер жав но го уп равління.

Іван чо Ю.Ю.
аспірант ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

На у ко вий керівник: Му ра шин О.Г., д.ю.н., про фе сор, 
завіду вач ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ПРОБ ЛЕ МИ ПРИ ТЯГ НЕН НЯ 
ДО ЮРИ ДИЧ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 

ПРЕ ЗИ ДЕН ТА УК РАЇНИ

Ано тація. Пре зи дент Ук раїни є гла вою дер жа ви і вис ту пає від її
імені. Він є га ран том дер жав но го су ве реніте ту, те ри торіаль ної ціліс -
ності Ук раїни, до дер жан ня Конс ти туції Ук раїни, прав і сво бод лю ди -
ни і гро ма дя ни на.

Для ре алізації виз на че ної ком пе тенції гла ва дер жа ви наділе ний комп -
лек сом відповідних га рантій та пра вом не до тор ка ності, яке закріпле не
у статті 105 Ос нов но го За ко ну. Су купність прав, обов’язків, відпові -
даль ності та пов но ва жень, уза галь не но мож на наз ва ти пра во вим
ста ту сом Пре зи ден та Ук раїни.

Annotation. The President of Ukraine is the Head of State and acts in its
name. He is the guarantor of state sovereignty and territorial integrity of
Ukraine, observance of the constitution the Ukraine, rights and freedoms of
man and citizen.

To implement certain competence president has the set of relevant guar-
antees and the right of integrity, which is enshrined in Article 105 of the
Constitution. The set of rights, duties, responsibilities and powers, generally
include the legal status of the President of Ukraine.
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Пре зи дент Ук раїни є гла вою дер жа ви і вис ту пає від її імені. Він
є га ран том дер жав но го су ве реніте ту, те ри торіаль ної цілісності Ук -
раїни, до дер жан ня Конс ти туції Ук раїни, прав і сво бод лю ди ни і гро -
ма дя ни на.

Для ре алізації виз на че ної ком пе тенції гла ва дер жа ви наділе ний
комп лек сом відповідних га рантій та пра вом не до тор ка ності, яке
закріпле не у статті 105 Ос нов но го За ко ну. Су купність прав, обов’яз -
ків, відповідаль ності та пов но ва жень, уза галь не но мож на наз ва ти
пра во вим ста ту сом Пре зи ден та Ук раїни.

Ос нов ним еле мен том пра во во го ста ту су Пре зи ден та, який не -
обхідно досліди ти є особ ли вий по ря док при тяг нен ня до юри дич ної
відповідаль ності. Ос нов ний За кон Ук раїни у статті 111 виз на чає
по ря док імпічмен ту Пре зи ден та Ук раїни. Ко рот ко по ря док про ве -
ден ня імпічмен ту виг ля дає нас туп ним чи ном:

1. Пи тан ня про усу нен ня Пре зи ден та Ук раїни має ініціюва тись
більшістю від конс ти туційно го скла ду ВР Ук раїни.

2. Для про ве ден ня відповідно го розсліду ван ня що до зло чи ну,
що був вчи не ний Пре зи ден том Ук раїни, має бу ти ство ре на
спеціаль на тим ча со ва слідча комісія (ТСК).

3. Потім, як що Вер хов на Ра да Ук раїни по ба чи ла ре альні під -
ста ви для зви ну ва чен ня Пре зи ден та Ук раїни, во на прий має відпо -
відне рішен ня 2/3 скла ду (300 де пу татів).

4. Рішен ня про усу нен ня Пре зи ден та Ук раїни з пос та в по ряд -
ку імпічмен ту прий маєть ся 3/4 від скла ду Вер хов ної Ра ди Ук раїни.

5. Ок ре мо, спра ву по ви нен пе ревіри ти Конс ти туційний Суд
Ук раїни і да ти свій вис но вок.

6. Та кож, свій вис но вок має да ти Вер хов ний Суд Ук раїни.
Більш де таль но про по ря док усу нен ня Пре зи ден та Ук раїни з пос -

та в по ряд ку імпічмен ту заз на че но у главі 30 За ко ну Ук раїни «Про рег -
 ла мент Вер хов ної Ра ди». В ць о му ж За коні та і в самій Конс ти туції
заз на че но, що для усу нен ня Пре зи ден та Ук раїни в по ряд ку імпіч -
мен ту не обхідно ство ри ти спеціаль ну тим ча со ву слідчу комісію, до
скла ду якої вклю ча ють ся спеціаль ний про ку рор і спеціальні слідчі.
По ря док ство рен ня та кої комісії та ви мо ги до спеціаль но го про ку ро -
ра та спеціаль но го слідчо го пе ред ба чені вже у треть о му по ра хун ку
Законі Ук раїни «Про тим ча сові слідчі комісії, спеціаль ну тим ча со ву
слідчу комісію і тим ча сові спеціальні комісії Вер хов ної Ра ди Ук раїни».

Проб ле ма по ля гає у то му, що ос танній наз ва ний За кон втра тив
чинність у зв’яз ку із прий ня тим рішен ням КСУ від 10 ве рес ня 2009 ро-
ку. В нь о му заз на че но, що по ло жен ня За ко ну Ук раїни «Про тим ча сові
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слідчі комісії, спеціаль ну тим ча со ву слідчу комісію і тим ча сові спе -
ціальні комісії Вер хов ної Ра ди Ук раїни», су пе ре чать час тині 4 статті
94 Конс ти туції Ук раїни, ад же після пов тор но го по вер нен ня За ко ну
Пре зи ден том до ВРУ і йо го пов тор но го прий нят тя цей За кон бу ло
опубліко ва но у га зеті Го лос Ук раїни без пов тор но го підпи су Го ло ви
ВРУ. То му у зв’яз ку з тим, що За кон Ук раїни «Про тим ча сові слідчі
комісії, спеціаль ну тим ча со ву слідчу комісію і тим ча сові спеціальні
комісії Вер хов ної Ра ди Ук раїни» бу ло оп ри люд не но з по ру шен ням
про це ду ри, За кон є не ко нс ти туційним, а відповідно не є чин ним.

На підставі ви ще вик ла де но го не обхідно заз на чи ти, що де фак -
то ме ханізм імпічмен ту в Конс ти туції Ук раїни пе ред ба че ний, але
ме ханізму йо го юри дич ної ре алізації не має.

Ізуїта П.О.
к.ю.н., до цент, про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го 

та криміналь но го пра ва Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син
Універ си те ту «Ук раїна»

ПРИН ЦИ ПИ ЗА ХОДІВ ЩО ДО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 
ЗАЙ НЯ ТОСТІ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Прин ци пи іден тифіку ють і за да ють спря му ван ня роз -
вит ку відно син що до за без пе чен ня зай ня тості інвалідів, спри я ю чи тим
са мим відповідності відповідної політи ки і прак ти ки її ре алізації за до -
во лен ню пот реб інвалідів у са мо ре алізації че рез пра цю.

Не обхідності про я ву прин ципів за ходів що до за без пе чен ня зай ня -
тості інвалідів у дії, оскіль ки ли ше їх про го ло шен ня і закріплен ня у за -
ко но давстві та свідо мості є не дос татнім для до сяг нен ня ме ти і ви ко -
нан ня зав дань відповідно го яви ща.

Annotation. The principles identify and set the direction of relations to
ensure the employment of disabled people, thus contributing to compliance
with relevant policies and practices of its implementation meet the needs of
people with disabilities in fulfillment through work.

Need manifestation of the principles of employment measures for dis-
abled in action, since only their proclamation and consolidation of legislation
and awareness is not sufficient to achieve the goals and objectives relevant
phenomena.

Виз на чен ня по нят тя «зай ня тості інвалідів» у на у ковій літе ра -
турі відсутнє, а на яв на дефініція терміна «зай нятість» не пов ною
мірою відоб ра жає йо го зміст. Із ог ля ду на вик ла де не під зай нятістю
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слід ро зуміти осо бис то здійсню ва ну суспіль но ко рис ну діяльність
люди ни, спря мо ва ну на ство рен ня ма теріаль них і ду хов них благ для
за до во лен ня пот реб суспільства у ціло му і кож ної лю ди ни зок ре ма,
яка пе ред ба чає, як пра ви ло, от ри ман ня до хо ду і за без пе чуєть ся дер -
жа вою шля хом про ве ден ня ак тив ної соціаль ноRеко номічної політи -
ки у відповідно му нап рямі.

Звідси зай нятість інвалідів — це осо бис то здійсню ва на суспіль -
но ко рис на діяльність інвалідів, спря мо ва на на їх соціалізацію та
са мо ре алізацію, ство рен ня ма теріаль них і ду хов них благ для за до -
во лен ня пот реб суспільства у ціло му і заз на че них осіб зок ре ма, що,
як пра ви ло, пе ред ба чає от ри ман ня до хо ду, і яка за без пе чуєть ся
здійснен ням дер жа вою за ходів, спря мо ва них на за без пе чен ня мож -
ли вості інвалідів ре алізу ва ти конс ти туційне пра во на пра цю без
будьRяких про явів диск римінації.

Зай нятість інвалідів є за по ру кою їх пов ноцінно го існу ван ня та
ак тив ної участі у житті суспільства. Та ким чи ном ме та за ходів що до
за без пе чен ня зай ня тості інвалідів має два спря му ван ня:

— ду хов не (за без пе чен ня са мо ре алізації інвалідів, які, бу ду чи
суб’єкта ми відно син у сфері зай ня тості, ре алізу ють або роз ви ва ють
влас ний по тенціал, тоб то за дат ки і здібності, втілю ючи їх у певні
до сяг нен ня, здійсню ють свої життєві пла ни, роз ви ва ють у собі по -
чут тя са мо по ва ги, усвідом лю ють влас ну індивіду альність, ста ють
пов ноцінною час ти ною соціуму; за без пе чен ня ду хов них (от ри ман -
ня освіти, при лу чен ня до куль ту ри то що) та соціаль них (у праці,
в уп равлінні то що) пот реб);

— ма теріаль не (вклю чає два фак то ри: осо бисті (от ри ман ня до -
хо ду; ство рен ня ма теріаль них та ду хов них благ; за до во лен ня ма -
теріаль них пот реб, якRот у житлі, одязі, їжі то що) та дер жавні (зріст
рівня еко номічно го роз вит ку дер жа ви; пок ра щен ня жит тя на се лен -
ня за га лом і кож ної лю ди ни, зок ре ма інваліда, ок ре мо; за до во лен -
ня пот ре би у ро бочій силі).

Зай нятість інвалідів за без пе чуєть ся шля хом здійснен ня за ходів
що до їх освіти, про фесійної ре абілітації, охо ро ни здо ров’я, за без -
пе чен ня жит лом, дос туп ності ву лич ноRтранс по рт ної та будівель ної
інфра ст рук ту ри.

До зав дань за ходів що до за без пе чен ня зай ня тості інвалідів
відно сять ся: ство рен ня умов для ре алізації інваліда ми конс ти -
туційно го пра ва на пра цю, за без пе чен ня ро бо тою усіх інвалідів із
чис ла тих, хто го то вий ста ти до ро бо ти або зна хо дить ся у її по шу ку,
за без пе чен ня інвалідів підхо дя щою ро бо тою, за без пе чен ня умов
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для збе ре жен ня за інваліда ми підхо дя щої ро бо ти та про су ва ти ся по
службі, за без пе чен ня спри ят ли вих умов праці, за без пе чен ня інтег -
рації інвалідів на відкри тий ри нок праці.

З ме тою усу нен ня не доліків у ре алізації за ходів що до за без пе -
чен ня зай ня тості інвалідів про по нуємо: зап ро ва ди ти єди ну ста тис -
тич ну звітність що до інвалідів, яка б вклю ча ла інфор мацію що до
осіб вка за ної ка те горії, за лу че них у відно си ни зай ня тості, у то му
числі у розрізі статі, сільсь ко го та місь ко го на се лен ня, віко вої гра -
дації; удос ко на ли ти за ко но давчі ак ти Ук раїни, які ре гу лю ють
відно си ни у сфері освіти інвалідів, у пер шу чер гу з ва да ми слу ху, зо -
ру і з ура жен ням опор ноRру хо во го апа ра ту, у нап рямі за без пе чен ня
умов для дос ту пу та ких осіб до відповідних пос луг, а та кож вжи ти
до дат ко вих за ходів що до впро вад жен ня інклю зив но го та інтег ро ва -
но го нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, у то му числі
дітейRінвалідів, у дошкіль них і за галь но освітніх нав чаль них зак ла -
дах; збіль ши ти фінан су ван ня за ходів що до за без пе чен ня зай ня тості
інвалідів; за без пе чи ти прис то су ван ня зовнішнь о го се ре до ви ща для
пот реб інвалідів то що.

Відповідність дер жав ної політи ки зай ня тості інвалідів і прак -
ти ки її ре алізації за до во лен ню пот реб осіб цієї ка те горії у са мо ре -
алізації че рез пра цю та ма теріаль но му зба га ченні за без пе чуєть ся
відповідни ми прин ци па ми.

Прин ци па ми за ходів що до за без пе чен ня зай ня тості інвалідів є
закріплені у свідо мості ідеї, що ус та лені й обу мов лені істо рич ним
роз вит ком суспіль них відно син, у то му числі у сфері зай ня тості, та
тра диціями, дот ри ман ня яких сприяє ре алізації інваліда ми пов ною
мірою конс ти туційно го пра ва на пра цю.

Во ни кла сифіку ють ся нас туп ним чи ном: 1) за гальні (відно сять ся
до зай ня тості інвалідів у ціло му, фіксу ють вихідні на ча ла будьRяко го
явища), а са ме: вер хо ве н ства пра ва, гу манізму, де мок ра тиз му, рів нос -
ті, не ди ск римінації, відповідаль ності; 2) спеціальні (відоб ра жа ють
особ ли вості ок ре мих час тин зай ня тості інвалідів), які про по нуєть -
ся роз поділи ти на прин ци пи ор ганізації (га ран то ва ності зай ня тості
інвалідів, участі, сво бо ди ви бо ру, нез мен шу ва ності змісту та об ся гу
прав у сфері зай ня тості інвалідів, ефек тив ної взаємодії публічної
адміністрації та гро ма дянсь ко го суспільства, поєднан ня інте ресів
працівників, ро бо то давців та дер жа ви, інно ваційності) та функ ціо -
нальні (дос туп ності, за без пе чен ня ре алізації вста нов ле них дер жа -
вою соціаль них стан дартів).
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Ірклієнко Андрій,
IV курс Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син

Універ си те ту «Ук раїна»

ПРОБ ЛЕ МА ДЕР ЖАВ НОЇ ПОЛІТИ КИ В СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ

Ано тація. Прис вя че на проб ле мам дер жав ної політи ки в сфері інк лю -
зії. Розк ри ваєть ся проб ле ма диск римінації та не до дер жан ня соціаль  них
стан дартів в Ук раїні. Та кож стат тя прис вя че на вирішен ню пробле ми
що до нав чан ня дітей та лю дей з інвалідністю. Го лов ною проб ле мою
є неп ра виль не на пи сан ня за ко но да в ства Ук раїни з пи тань інвалід нос -
ті. Розк ри ваєть ся проб ле ма за собів для існу ван ня та ких лю дей.

Annotation. The article deals with the problems of public policy inclusion.
It reveals the problem of discrimination and the failure of social standards in
Ukraine. Also, the article deals with the problem of the training of children
and people with disabilities. The main problem is the misspelling Ukraine’s
legislation on disability. It reveals the problem of livelihood of the people.

Дер жав на політи ка в сфері інклюзії грає ду же важ ли ву роль
в ста нов ленні осо бис тості лю ди ни з інвалідністю. Та ка осо ба по -
вин на бу ти пер шо чер го во за без пе че на всіма не обхідни ми за со ба ми
для існу ван ня, які не обхідні для її роз вит ку. Та ка політи ка за часів
існу ван ня не за леж ності Ук раїни, на жаль не змог ла бу ти ре фор мо -
ва ною, не бу ло знай де но підходів, за собів для то го, щоб зро би ти ре -
фор му інклюзії в дер жаві. Диск римінацію до осіб з по ру шен ня ми
засвідчує рет рос пек ти ва став лен ня до них суспільства. У нашій країні
інтег раційні про це си роз по ча ли ся з 90Rх років ми ну ло го століття.
У 2001 році Міністер ство освіти і на у ки Ук раїни, Інсти тут спеціаль -
ної пе да гогіки Національ ної ака демії пе да гогічних на ук Ук раїни та
Все ук раїнсь кий фонд «Крок за кро ком» за по чат ку ва ли на у ко воRпе -
да гогічний екс пе ри мент «Соціаль на адап тація та інтег рація в су -
спільство дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку шля хом
ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх зак ла дах», ос нов ною ме -
тою яко го є роз роб ка й ре алізація ме ханізму інтег рації дітей з особ -
ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку в за галь но освітні нав чальні
зак ла ди, ранньої інтег рації цих дітей в соціаль не се ре до ви ще з ура -
ху ван ням їхніх ти по логічних та індивіду аль них особ ли вос тей.

У рам ках прог ра ми «Інклю зив на освіта» фон дом «Крок за кро -
ком» бу ло ре алізо ва но про ек ти «Ре алізація прав лю ди ни че рез рів -
ний дос туп до якісної освіти» (2001–2002 рр.), «Зміни мо світ для
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми — кро ки до парт не р ства» (2002 р.),
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«Ад во ка т ство батьків — обс то ю ван ня пра ва на інклю зив ну освіту
для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми» (2003 р.), «Роз ви ток мо дель них
центрів інклю зив ної освіти для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми»
(2003–2005 рр.), «Ство рен ня ре су рс них центрів інклю зив ної освіти
для батьків дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми» (2005–2007 рр.), «Впро -
вад жен ня інклю зив ної освіти в Ук раїні» (2007 р.).

Знач ний вне сок у спра ву про па ган ди інклю зив ної освіти зроб -
ле но ук раїнсь коRка надсь ким про ек том «Інклю зив на освіта для ді -
тей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми в Ук раїні», який здійсню вав ся
за підтрим ки Ка надсь кої агенції з міжна род но го роз вит ку.

Інклю зивні підхо ди та кож ко рисні для сім’ї. В ць о му ви пад ку
ро ди ни дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми мо жуть от ри му ва -
ти підтрим ку з бо ку інших батьків, во ни кра ще ро зуміють, у чо му
роз ви ток їхніх дітей ти по вий, а в чо му ати по вий, а та кож бе руть ак -
тивнішу участь у про цесі нав чан ня і ви хо ван ня.

Вчи телі інклю зив них класів глиб ше ро зуміють індивіду альні
від мінності й особ ли вості дітей, а та кож ефек тивніше співпра цю -
ють з бать ка ми та інши ми фахівця ми (спеціаліста ми з ліку валь ної
фізкуль ту ри, ре абіліто ло га ми, ло го пе да ми, соціаль ни ми працівни -
ка ми та ін.) Інклю зив на сис те ма освіти та кож ко рис на із суспіль ної
точ ки зо ру, оскіль ки зав дя ки спіль но му нав чан ню діти змал ку
вчать ся ро зуміти і то ле ра нт но ста ви ти ся до людсь ких відміннос тей.

В нашій політиці по відно шен ню до інклюзії по вин на сто я ти
чітка ме та виз на чен ня. Що потрібно зро би ти, які за со би ви ко рис -
то ву ва ти, як впро вад жу ва ти ідеї що до інклюзії. В Ук раїні по вин на
бу ти роз роб ле на чітка кон цепція роз вит ку політи ки що до лю ди ни
з інвалідністю. По вин на чітко пра цю ва ти нор ма тив на ба за та чітко
ви ко ну ва ти ся в ме жах пов но ва жень.

Са ме та кий підхід, я вба чаю більш ефек тив ним в роз робці чіт -
кої кон цепції дер жав ної політи ки що до інклюзії.
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ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬ НИЙ ФЕ НО МЕН 
СУ ЧАС НО ГО УК РАЇНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВА: 

ІСТО РИ КОGПРА ВО ВИЙ АНАЛІЗ

Ано тація. У те зах про во дить ся істо ри ко�пра во вий аналіз інвалід -
ності як су час но го фе но ме ну су час но го ук раїнсь ко го суспільства. Ін -
валідність розг ля даєть ся як об’єкт соціаль но го впли ву та суб’єкт по
відно шен ню до соціуму. Розг ля да ють ся про це си інтег рації інвалідів та
ас пек ти за лу чен ня по тенціалу інвалідів в інте ре сах соціуму.

Annotation. The author makes a historical and legal analysis of disability
as a modern phenomenon of modern Ukrainian society. Disability is investi-
gated as an object and subject of social impact in relation to society. The
author examines the processes of integration of disabled people and disabled
aspects of attracting potential for the benefit of society.

Роз ви ток фе но ме на інвалідності прос те жуєть ся че рез ду хов -
но-цер ков ний, дер жав ноRадміністра тив ний і при ват ноRбла го дій -
ний підхо ди до ро зуміння інвалідності, які на то му чи іншо му етапі
істо рич но го роз вит ку співісну ва ли, доміну ва ли, роз ви ва ли ся,
зміню ючи один од но го, на бу ва ю чи соціаль ноRінтег раційний ха -
рак тер.

Первісне стихійноRжалісли ве сприй нят тя інвалідів (у виг ляді
при род же ної пот вор ності, калік, юро ди вих) з ча сом змінюєть ся на
усвідом ле не став лен ня до них як до не ми ну чо го «про дук ту» су спіль но -
го роз вит ку. Від спо чат куRпри род но го по яс нен ня і оцінки інвалід -
ності суспіль на свідомість пос ту по во при хо дить до ро зуміння
соціаль ноRде терміно ва но го фе но ме ну інвалідності. Співчут ли во-
па сив не став лен ня до інвалідів, їх не мочі, страж дань зго дом до пов -
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нюєть ся усвідом лен ням суспіль ної відповідаль ності соціуму і йо го
інсти тутів за піклу ван ня та на дан ня до по мо ги цим лю дям. Па сивні
пе ре жи ван ня заміню ють ся ак тив ним ба жан ням зміни ти, по лег ши -
ти до лю лю дей з інвалідністю.

Про тя гом всієї історії, по чи на ю чи від прос тої тур бо ти про хво -
рих, ста рих, пер шої ми лос тині, і закінчу ю чи по же рт ва ми ме це на -
тів, при ват них осіб, різних то ва риств, існу вав при ват ноRбла го дій ний
підхід до ро зуміння інвалідності. Церк ва вис ту пи ла пер шим соціаль-
ним інсти ту том, про я вив ши ініціати ву і зро бив ши прак тичні кро ки
по за хис ту і опіці інвалідів, що з од но го бо ку, по яс нюєть ся гу ма -
ністич ним змістом релігії, з іншо го, — тим, що Пра вос лав’я на те -
ри торії Русі відра зу офор ми ло ся як доміну ю ча віра з цент ралізо ва -
но по бу до вою цер ков ною ор ганізацією.

З часів вход жен ня Ук раїни до скла ду Російсь кої імперії нас тає
більш ви со кий рівень інсти туційно го оформ лен ня та гро мадсь ко го
усвідом лен ня інвалідності. Ду хов ноRцер ков ний підхід до інвалід нос -
ті, до пов ню ючи пра во вим усвідом лен ням і юри дич ни ми оформ лен-
ням, пе ре рос тає в дер жав ноRадміністра тив ний підхід до інвалід -
ності, при яко му скла даєть ся сис те ма дер жав ної опіки інвалідів.
З вве ден ням Пет ром I на Русі по нят тя «інвалід» відбу ваєть ся оформ-
 лен ня інвалідів в пев ну соціаль ну спіль но ту.

Заз на чені підхо ди не прос то зміню ва ли ся істо рич но, йду чи без -
слідно в ми ну ле, а, во лодіючи нас тупністю, взаємоз ба га чу ва ти ся
один од но го, на да ю чи но ве, більш ба га те і різно манітне якість
суспіль но го сприй нят тя інвалідності як соціаль но го фе но ме на.
З цієї точ ки зо ру став лен ня суспільства до інвалідів вис ту пає од ним
з кри теріїв соціаль но го прог ре су в ціло му.

Інвалідність — це спе цифічний соціаль ний фе но мен, що відоб -
ра жає дис функціональні по ру шен ня різно манітних суспіль них
відно син в сис темі «інвалідRсоціум», що ха рак те ри зуєть ся відхи -
лен ням від нор ми у здо ров’ї, об ме жен ням життєдіяль ності осо бис -
тості в конк рет но му прос то ро воRча со во му кон ти ну умі, а та кож на -
явністю особ ли вих світосп рий нят тя, світо ро зуміння, соціаль них
інсти тутів, інак шості по ведінки, що ви ма гає ство рен ня спеціаль -
них ме дич них, пси хо логічних і соціаль них умов.

Інвалідність вис ту пає не тіль ки як об’єкт соціаль но го впли ву,
а й як суб’єкт по відно шен ню до соціуму.

В ціло му соціаль на де термінація ха рак те ри зуєть ся мно го фак -
торністю, то му що діє не од на, а як комп лекс при чин, різних за си -
лою, век то ру і три ва лості дії.
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Соціаль ний інсти тут освіти, на да ю чи деRюре пра во от ри ман ня
освіти всім і кож но му в ук раїнсь ко му суспільстві, деRфак то не пов -
ністю за до воль няє пот ре би соціаль ної інтег рації дітей та мо лоді з про -
б ле ма ми здо ров’я. Аль тер на тивні фор ми інтег рації в суспільст во —
нав чан ня в спеціалізо ва них нав чаль них зак ла дах і інклю зив на
освіта ма ють свої по зи тивні і не га тивні сто ро ни, од нак жод на з них
не є скіль киRне будь за довіль ної для дітейRінвалідів та їх батьків ні
в кількісно му (бра кує шкіл, ви со коп ро фесійних фахівців), ні
в якісно му відно шенні (низь кий рівень нав чан ня дітей).

Взаємовідно си ни в сис темі «інвалідність — ук раїнсь ке су спільст -
во» схильні до взаємо за леж ним вик ли кам і заг ро зам: як що суспільст -
во і дер жа ва вис ту па ють суб’єктом відчу жен ня інвалідів, то во ни
ста нов лять заг ро зу для осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, в той же
час відповідно до при чин ноRнаслідко во го лан цю гом подій це є ви -
к ли ком са мо му суспільству, йо го сфе рам і соціаль них інсти тутів;
якщо суб’єктом відчу жен ня від суспільства є інвалідне співто ва ри ст во
(що про яв ляєть ся у формі са моізо ляції), то це не без пе ка інвалідам,
яка зго дом мо же заг ро жу ва ти й са мо му соціуму. Обидві су пе реч ливі
тен денції існу ють, діють в єдності, при ць о му вирішальні зу сил ля
у вирішенні да ної проб ле ми по винні на ле жа ти суспільству і йо го
соціаль них інсти тутів.

Про це си інтег рації інвалідів, що пе ред ба ча ють при род ним чи -
ном ор ганізо ва ну соціаль не жит тя, яка бу ла б ком фо рт ною і то ле -
ра нт ною для всіх лю дей, де терміно вані: на мак рорівні — швид ки ми
і якісни ми еко номічни ми, соціаль ноRполітич ни ми та куль тур ни ми
транс фор маціями; не обхідністю вбу до ву ван ня інвалідів в соціаль ну
сис те му, що ве де до роз ши рен ня сту пе ня соціаль но го роз маїття та
відповідно до підви щен ня стабіль ності і стійкості функціону ван ня
соціуму; на ме зорівні — роз ши рюєть ся інвалідізацією суспільства,
не обхідністю пе ре роз поділу тру до во го на ван та жен ня між чле на ми
суспільства; на мікрорівні — зрос та ю чим рівнем усвідом лен ня са -
ми ми інваліда ми важ ли вості їх ак тив но го вклю чен ня в жит тя своєї
дер жа ви і соціуму.

Май бутнє ук раїнсь ко го суспільства в ціло му бу де обу мов лю ва -
ти ся в пев но му сенсі сту пе нем за лу чен ня по тенціалу інвалідів в ін -
те ре сах соціуму, перс пек ти ви роз вит ку яко го мо жуть прос те жу ва ти ся
в он то логічно му ас пекті че рез тен денцію по си лен ня інтег раційних
про цесів інвалідів в ук раїнсь ке суспільство; в ант ро по логічно му ас -
пекті тен денцію збіль шен ня впли ву на у ко воRтехнічно го прог ре су
на інвалідів; в соціаль но му ас пекті тен денцію зрос тан ня соціаль ної
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ак тив ності інвалідів; в ціннісноRгу маністич но му ас пекті — че рез тен -
денції: зміни ціннісних орієнтацій інвалідів; «Ро зуміє» гу манізму
сто сов но інвалідів; фор му ван ня куль ту ри інвалідності; в семіотич -
но му ас пекті — тен денцію роз ши рен ня дис кур су інвалідності від
ізо ляції в нап рям ку фор му ван ня соціаль но інтег ро ва них сис тем.

Каль ян Олек сандр Сергійо вич,
к.ю.н., до цент, завіду вач ка фед ри пра воз на в ства

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва, kalyan�ua@mail.ru

ОК РЕМІ ІСТО РИ КОGПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ 
НОР МА ТИВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 

СОЦІАЛЬ НОGПРА ВО ВО ГО ЗА ХИС ТУ 
ОСІБ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

У ПЕРІОД З XVIII СТ. ДО 1918 Р.

Ано тація. У те зах обґрун то вуєть ся, що істо рич но лю ди з фізич -
ни ми ва да ми, по ру шен ня ми функцій ор ганізму ду же дав но бу ли виді ле -
ні в ок ре му верству суспільства й по суті ве ли ізоль о ва ний спосіб жит -
тя. Роз ви ток і ста нов лен ня змісту по нят тя «осо ба з інвалідністю»
ха рак те ри зуєть ся чис лен ни ми зміна ми уп ро довж століть.

Annotation. The historical fact about people with disabilities, impaired
body functions who were identified as a separate stratum of society for a long
time and had essentially isolated lifestyle has been proved. The development
and establishment of meaning of a person with disabilitie» is characterized by
numerous changes over the centuries. 

Істо рич но лю ди з фізич ни ми ва да ми, по ру шен ня ми функцій
ор ганізму ду же дав но бу ли виділені в ок ре му верству суспільства
й по суті ве ли ізоль о ва ний спосіб жит тя. Роз ви ток і ста нов лен ня
змісту по нят тя «осо ба з інвалідністю» ха рак те ри зуєть ся чис лен ни -
ми зміна ми уп ро довж століть. За су час них умов за ко но давці біль -
шості країн на ма га ють ся вип ра ви ти істо рич но зу мов лені по мил ки
у став ленні до осіб з інвалідністю, здійсню ючи низ ку за ходів що до
їх ре абілітації та адап тації у суспільстві.

Про тя гом ми ну лих століть не бу ло ство ре но дієвих ме ханізмів,
здат них у кра щий бік зміни ти жит тя лю ди ни з фізич ни ми ва да ми,
прис то су ва ти йо го до ак ту аль них суспіль них умов, че рез що й са ме
пра во на рівне співісну ван ня інвалідів з інши ми людь ми прак тич но
не виз на ва ло ся. Од нак за су час них умов проб ле ма ре абілітації осіб
з інвалідністю та адап тації їх до мак си маль но ак тив но го жит тя
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у суспільстві на би рає все біль шої ак ту аль ності на бу ває досліджен ня
нор ма тив них актів у період з XVIII ст. до 1918 р., що місти ли в собі
по ло жен ня що до соціаль но — пра во во го за хис ту осіб з інвалідністю
та об’єктив но виз на ча ли не обхідність їх су час но го не у пе ред же но го
ос мис лен ня з ура ху ван ням істо рич но го досвіду.

Ок ре ми ми пи тан ня ми цієї проб ле ма ти ки зай ма ли ся такі вчені,
як В. Де рю жинсь кий, В. Ску ратівсь кий, О. Тітов та інші.

Слід відзна чи ти, що по чат ко вий етап до по мо ги осо бам з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми роз по чав ся з пер ших кроків цивілізації, ко -
ли сім’я, до мо гос по да р ство бу ли ос нов ним ви роб ни чим осе ред ком
у суспільстві, і цілком логічно бу ло пок ла да ти тур бо ту про неп ра -
цез дат них на інших членів сім’ї. Ті, хто за ли шив ся без помічним по -
за сім’єю, або ціла сім’я, яка опи ни ла ся в скрут но му ста но вищі,
мог ли роз ра хо ву ва ти на до по мо гу гро ма ди.

За хист нуж ден них здійсню вав ся у формі осо бис тої й гро мадсь -
кої доб ро чин ності тоді, ко ли йшло ся про ви жи ван ня лю ди ни та
сім’ї [1, c. 95].

До кінця XVI ст. на Русі істо рич но скла ли ся й роз ви ва ли ся три
ос новні нап ря ми бла годійницт ва та на дан ня соціаль ної до по мо ги
нуж ден ним: дер жав на, земсь коRцер ков ноRпри ходсь ка та при ват на
(осо бис та). Увесь по даль ший соціаль ноRісто рич ний період ча су, до
1917 ро ку, бла годійність і піклу ван ня в Російській імперії роз ви ва -
ли ся са ме в ме жах цих трь ох ос нов них нап рямів, зміню ва ли ся фор -
ми й ме то ди на дан ня до по мо ги осо бам з інвалідністю за леж но від
конк рет них соціаль ноRеко номічних умов та особ ли вос тей соціаль -
ноRеко номічно го роз вит ку дер жа ви [2]. На цей період за без пе чен ня
прав осіб з інвалідністю здебіль шо го пов’язу ва лось із бла годійницт -
вом, яке вис ту па ло ос нов ною фор мою підтрим ки нуж ден них із
пев ни ми ва да ми здо ров’я.

Ок ре мим ета пом що до ство рен ня більш спри ят ли вих умов існу -
 ван ня для осіб із ва да ми здо ров’я слід вва жа ти період з ХVII–ХVIII ст.
на те ри торії Російсь кої імперії. Під час ць о го ета пу бла годійність не
втра ча ла своїх по зицій, од нак по ча ло ся фор му ван ня дер жав но го
за без пе чен ня осіб з інвалідністю, що обу мов лю ва ло прий нят тя
нор ма тив них до ку ментів, які закріплю ва ли пра ва цих осіб.

У російсь ко му за ко но давстві ХVII ст. в ок ре мих ак тах знайш ли
своє відоб ра жен ня певні особ ли вості пра во во го ста ту су осіб, які за
ста ном здо ров’я та інши ми оз на ка ми не ма ли змо ги бу ти на «го су -
да ре вой служ бе». Так, у стат тях 17–18 розділу 7 «Со бор но го Уло же -
ния» 1649 ро ку до сить док лад но рег ла мен туєть ся по ря док ви хо ду

132

Секція V Правові та організаційні засади формування  



133

війсь ко вос луж бовців у відстав ку за старістю, у зв’яз ку з каліцтвом
або хво ро бою. При ць о му не заз на ча ло ся, що слід ро зуміти під
старістю. По ка зо во, що це виз на ча ло ся на ме дич но му ог ляді так са -
мо, як каліцтво чи хво ро ба [3, с. 276].

Про а налізу вав ши нор мот вор чу діяльність у відповідних тем по -
раль них ме жах при хо ди мо до вис нов ку, що істо ричні події, які зу -
мов лю ва ли в країні бідність, го лод, ве ли ку смертність і низь кий
рівень жит тя, не да ва ли змо гу на леж ним чи ном вирішу ва ти проб ле -
ми пра во во го ре гу лю ван ня, пов’язані з ре алізацією й соціаль но-
пра во вим за хис том прав осіб з інвалідністю.

Пе ре орієнтація чин но го національ но го за ко но да в ства на су час -
ну кон цепцію ут во рен ня без бар’єрно го се ре до ви ща осіб з інвалід -
ністю зу мов лює не обхідність відповідних нор ма тив них змін. З ме -
тою більш ефек тив но го впро вад жен ня у національній сис темі
пра ва прин ци пу та га ран то ва ності осо бам з інвалідністю рівності
з інши ми гро ма дя на ми, а та кож мож ли вості за без пе чен ня їх участі
в усіх сфе рах суспіль ної життєдіяль ності, слід пе ред ба чи ти у ст. 24
Конс ти туції Ук раїни до дат ко ву диск римінаційну оз на ку —
«інвалідність» — та при вес ти у відповідність до неї все чин не за ко -
но да в ство; роз ро би ти та нор ма тив но закріпи ти про фесійні стан -
дар ти, прис то со вані до особ ли вих пот реб інвалідів та зорієнто вані
на них відповідні освітні стан дар ти у різних га лу зях на род но го гос -
по да р ства; зап ро ва ди ти соціаль ноRпра во ву екс пер ти зу нор ма тив -
ноRпра во вих актів за учас тю відповідних предс тав ників вла ди та
об’єднань гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів.
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ПРAВOВI ACПEКТИ НAВЧAННЯ 
ДIТEЙ З OCOБЛИ ВИ МИ ПOТРEБAМИ

Ано тація. Мeтoю цiєї рoбoти є вивчeння зaбeзпeчeння прaвa дi -
тeй iз ocoбли ви ми пoтрeбaми нa здoбут тя зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти
в умoвax зaгaльнoocвiтнix нaвчaль ниx зaклaдiв з мeтoю пoдaльшoгo
прaцeвлaштувaння.

Annotation. The aim of this work is to study the rights of children with
disabilities in obtaining secondary education in schools zahalnoosvitnih to
further employment.

Дiти з ocoбли ви ми пoтрeбaми фoрмaльнo зaxищeнi нacтiль ки,
нacкiль ки й iншi дiти, тoбтo зaкoнoдaвcтвo дeклaрує пoвaгу гiд нoc -
тi, прaвo нa жит тя i oxoрoну здoрoв’я, ocвiту, coцiaль ний зaxиcт при
пoтрeбi, виxoвaння в рoдинi i т.п. ДiтиRiнвaлiди (тaкий oфiцiйний
тeрмiн) згiднo з Зaкoнoм «Прo ocнoви coцiaльнoї зaxищeнocтi iнвa -
лiдiв в Укрaїнi» мaють зaгaльнi прaвa як i iншi нeпoвнocпрaвнi
(зaбoрoнa диcкримiнaцiї нa пiдcтaвi iнвaлiднocтi, прaвo нa ocвiту,
нa рeaбiлiтaцiю, прaвo нa iндивiдуaль ну рeaбiлiтaцiйну прoгрaму,
a тaкoж нa здoбут тя прoфeciї).

Iнклю зивнe нaвчaння — цe «прoцec звeрнeння i вiдпoвiдi нa рiз -
нoмaнiтнi пoтрeби учнiв чeрeз зaбeзпeчeння їxньoї учacтi в нa вчaн -
нi, куль тур ниx зaxoдax i життi грoмaди тa змeншeння вик лючeння в
ocвiтi тa нaвчaльнoму прoцeci». Мeтoю iнклю зивнoгo нaвчaння
є пoкрaщeння нaвчaльнoгo ceрeдoвищa, в якoму вчитeль i учнi вiд -
критi дo рiзнoмaнiття, дe гaрaнтуєтьcя зaбeзпeчeння пoтрeб учнiв
i пoвaгa дo їx здiбнocтeй тa мoжливocтeй бу ти уcпiшни ми.

«Iнклю зивнe нaвчaння — цe кoмплeкcний прoцec зaбeзпe чeння
рiвнoгo дocту пу дo якicнoї ocвiти дiтям з ocoбли ви ми ocвiтнiми
пoтрeбaми шляxoм oргaнiзaцiї їx нaвчaння у зaгaльнoocвiтнix нaвчaль -
ниx зaклaдax нa ocнoвi зacтocувaння ocoбиcтicнo oрiєнтoвaниx мeтoдiв
нaвчaння, з урaxувaнням iндивiдуaль ниx ocoбливocтeй нaвчaльнo-пi -
знaвaльнoї дiяльнocтi тaкиx дiтeй» (Кoнцeпцiя рoзвит ку iнклю зивнoї
ocвiти. Нaкaз МOН вiд 01.10.2010 № 912).

Нa мoю дум ку iнклю зивнe нaвчaння oзнaчaє, щo вci учнi мoжуть
нaвчaтиcя в шкoлax зa мicцeм прoживaння, в зaгaльнoocвiтнix клa -
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cax, в якиx в рaзi нeoбxiднocтi їм будe нaдaвaтиcя пiдтримкa як
у нaвчaльнoму прoцeci, тaк i з пeрeплaнувaння шкoли, клaciв,
прoгрaм i дiяльнocтi з тим, щoб вci учнi бeз вик лючeння нaвчaлиcя
i прoвoди ли чac рaзoм.

Iнклю зивнe нaвчaння: Ґрун туєтьcя нa прaвax лю ди ни i прин -
ципax рiвнocтi. 1. Cпрямoвaнe нa вcix дiтeй i дoрocлиx, ocoбливo
тиx, xтo є вик лючeним з зaгaльнoї cиcтeми нaвчaння. 2. Цe прoцecc
уcунeння бaр’єрiв в cиcтeмi ocвiти тa cиcтeмi пiдтрим ки.

Нaшa дeржaвa дeклaрує вiдкритicть дo людeй з iнвaлiднicтю. Тaк,
ми нулo ужe шicть рoкiв вiд дaти уxвaлeння Укрaїнoю Кoнвeнцiї
OOН прo прaвa iнвaлiдiв, у якiй cкaзaнo: «ДeржaвиRучacницi ви -
знaють прaвo iнвaлiдiв нa ocвiту. Для цiлeй рeaлiзaцiї цьoгo прaвa бeз
диcкримiнaцiї й нa пiдcтaвi рiвнocтi мoжливocтeй дeржaви-учac -
ницi зaбeзпeчу ють iнклю зив ну ocвiту нa вcix рiвняx i нaвчaння
прoтягoм уcьoгo жит тя». Aлe як cвiдчaть дocлiджeння пoкищo дiти
з iнвaлiднicтю нe мaють пoвнoцiннoгo прaвa нa здoбут тя ocвiти —
нeмaє пaндуciв i лiфтiв у нaвчaль ниx зaклaдax, для дiтeй iз вaдaми
cлуxу чи зoру нeмaє дoдaткoвиx пeдaгoгiв, a тaкoж прaвoвoї пiд трим -
ки з бoку дeржaвниx oргaнiв. Пcиxoлoги дocлiджу ють, щo гocтрo
пocтaють i пcиxoлoгiчнi питaння: дoci пoдeку ди ceрeд бaтькiв
здoрoвиx дiтeй пaнує бoязнь тoгo, щo в клaci чи групi є ди тинa з iн -
вaлiднicтю; a дeякi бaть ки xвoриx дiтoк бoятьcя, щo в здoрoвoму
кoлeктивi їxню ди ти ну ць кувaти муть i oбрaжaти муть.

Як cвiдчaть дocлiджeння, в iнклю зив ниx клaccax нaгoлoc рo -
битьcя в пeршу чeргу нa рoзвитoк cиль ниx якocтeй i тaлaнтiв учнiв,
a нe нa їxнix фiзич ниx aбo рoзумoвиx прoблeмax. Взaємoдiя з iнши -
ми дiть ми cприяє кoгнiтивнoму, фiзичнoму, мoвнoму, coцiaльнoму
тa eмoцiйнoму рoзвит ку дiтeй з ocoбли ви ми ocвiтнiми пoтрeбaми.
При цьoму дiти з типoвим рiвнeм рoзвит ку дeмoнcтру ють вiдпo вiд -
нi мoдeлi пoвeдiнки дiтям з ocoбли ви ми ocвiтнiми пoтрeбaми i мoти -
ву ють їx дo цiлecпрямoвaнoгo викoриcтaння нoвиx знaнь i вмiнь.

В iнклю зив ниx клaccax взaємoдiя мiж уч ня ми з ocoбли ви ми
ocвiтнi ми пoтрeбaми тa дiть ми з типoвим рiвнeм рoзвит ку cприяє
нaлaгoджeнню мiж ни ми дружнix cтocункiв, зaвдя ки чoму дiти вчaтьcя
прирoднo cприймaти i тoлeрaнтнo cтaви тиcя дo людcькиx вiдмiн -
нocтeй, cтaють бiльш чуй ни ми, гoтoви ми дoпoмoгти.

Дoрeчнo звeрну ти увaгу нa рoзмiр дeржaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги
для iнвaлiдiв, цe дужe нeдocтaтнє фiнaнcoвe зaбeзпeчeння пoтрeбу -
ю чиx грoмaдян, i вoнo є прaктичнo єди ним джeрeлoм icнувaння для
бaгaтьox ciмeй. ДiтиRiнвaлiди мaють прaвo нa oздoрoвлeння тa лiтнiй

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



вiдпoчинoк, oднaк прaктичнo oтримaти вiдпoвiдну путiвку у caнa -
тoрiй в лiтнiй пeрioд дужe прoблeмaтичнo, зрeштoю, в Укрaїнi нe
icнує caнaтoрiїв, oблaднaниx згiднo з вимoгaми дocтупнocтi нaвiть
зa ти ми будiвeль ни ми нoрмaми, якi дiють в Укрaїнi.

Нaдiйнa прaвoвa зaбeзпeчeнicть, пocтiйнa coцiaльнa взaємoдiя
в рiзнoмaнiтниx умoвax, зa рiзниx oбcтaвин, у рiзниx cитуaцiяx збли-
жує шкoлярiв, вирoбляє eмпaтiї, приxильнicть oдин oднoгo, уcвi -
дoмлeння iндивiдуaльнocтi кoжнoгo, вiдчут тя зaxищeнocтi.

Кар на ух І.В.
сту дент V кур су, гру пи ЗПЗ 505м, спеціальність «Пра воз на в ство», 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син. 
На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва.

ВІДНОВ ЛЕН НЯ ПЛА ТО СП РО МОЖ НОСТІ БОРЖ НИ КА
АБО ВИЗ НАН НЯ ЙО ГО БАНК РУ ТОМ

Ано тація. За кон Ук раїни «Про віднов лен ня пла то сп ро мож ності
борж ни ка або виз нан ня йо го банк ру том» вста нов лює умо ви та по ря -
док віднов лен ня пла то сп ро мож ності борж ни ка або виз нан ня йо го
банк ру том та зас то су ван ня ліквідаційної про це ду ри з ме тою пов но го
або част ко во го за до во лен ня ви мог кре ди торів. Відповідно до діючо го
за ко но да в ства банк мо же бу ти як виз на ний неп ла то сп ро мож ним без
по пе реднь о го йо го відне сен ня до проб лем них, так і мо же бу ти ліквідо -
ва ний без по пе реднь о го йо го виз нан ня неп ла то сп ро мож ним. До то го
ж са му про це ду ру ліквідації ініціює Національ ний банк Ук раїни або
Фонд га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб, ос танній і здійснює без по се -
редньо са му про це ду ру ліквідації.

Annotation. Law of Ukraine on «restoring debtor’s solvency or declaring
it bankrupt» establishes the conditions, procedure for restoring debtor’s sol-
vency or declaring it bankrupt, and application procedure with the aim of full
or partial satisfaction of the requirements of lenders. According to the current
legislation, the Bank may be recognized insolvent without prior to its affilia-
tion to the distressed, and may be liquidated without his recognition of the
insolvent. In addition, the same procedure of liquidation initiated by the
National Bank of Ukraine or the individuals ’ deposits guarantee Fund, the
latest and carries out directly the process of elimination.

Місце інсти ту ту банк ру т ства як інсти ту ту неп ла то сп ро мож -
ності в юри дичній на уці є спірним. Відсут ня єди на дум ка, до якої
га лузі пра ва йо го слід віднес ти.
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Те о ре тич ним пи тан ням проб лем виз нан ня суб’єкта підприєм -
ниць кої діяль ності банк ру том у свій час приділи ли ува гу такі знані
вчені: А.А. Бу тирсь кий, В.В. Джунь, О.М. Бірю ков, В.В. Рад -
зивілюк, М.І. Тітов, Б.М. По ля ков, В.С. Щер би на, О.О. Сте па нов,
П.Д. При гу за та інші. Ра зом з тим до єди ної точ ки зо ру що до юри -
дич ної при ро ди банк ру т ства вчені не прийш ли.

По суті, інсти тут банк ру т ства є комп ле кс ним інсти ту том (це
підтве рд жу ють у своїх пра цях В.В. Джунь, В.С. Щер би на, М.І. Ті -
тов). Ми та кож підтри муємо цю точ ку зо ру.

Дійсно, інсти тут банк ру т ства вклю чає в се бе нор ми і ма теріаль -
но го пра ва, і ор ганізаційні відно си ни, і про це су аль ноRпро це дурні
по ло жен ня. Тоб то, сто суєть ся різних га лу зей пра ва, а са ме: приз на -
чен ня арбітраж но го ке ру ю чо го (адміністра тив не та фінан со ве пра во),
роз по ряд жен ня май ном (гос по дарсь ке та цивіль не пра во), са нація
(гос по дарсь ке пра во), ук ла дан ня ми ро вої уго ди (гос по дарсь ке та
цивіль не пра во), ліквідація (гос по дарсь ке пра во), вип ла та коштів
кре ди то рам (фінан со ве та гос по дарсь ке пра во) то що.

Усі на ве дені пра вовідно си ни тісно та ор ганічно пов’язані між
со бою та відоб ра жа ють відно си ни між борж ни ком та кре ди то ром,
учас ни ка ми про вад жен ня у спра вах про банк ру т ство, гос по дарсь -
ким су дом, дер жав ною ви ко нав чою служ бою та ін.

Функціями пра ва банк ру т ства є: 1) оз до ров ча (віднов лю валь на) —
зас то су ван ня до неп ла то сп ро мож но го борж ни ка тих про це дур бан -
к ру т ства, які спря мо вані на оз до ров лен ня фінан со во го ста но ви ща
борж ни ка; 2) за довіль на (за без пе чу валь на) — вве ден ня особ ли во го
пра во во го ре жи му май на з ме тою здійснен ня про порційно го та роз -
мірно го за до во лен ня ви мог кре ди торів; 3) пре вен тив на — спо ну -
кан ня суб’єктів гос по да рю ван ня ефек тив но та сумлінно вес ти свої
спра ви та за побіга ти ста ну неп ла то сп ро мож ності; 4) ка раль на —
об ме жен ня прав неп ла то сп ро мож но го борж ни ка.

Про це су аль ни ми діями (стадіями) у справі про банк ру т ство є:
— прий нят тя за я ви гос по дарсь ким су дом про по ру шен ня про -

вад жен ня та по ру шен ня про вад жен ня у справі;
— підго тов ка до розг ля ду і розг ляд спра ви гос по дарсь ким су -

дом та фіксу ван ня або не фіксу ван ня фак ту банк ру т ства;
— ре алізація су до во го ак та шля хом зас то су ван ня відповідних

про це дур;
— при пи нен ня про вад жен ня у справі про банк ру т ство.
Су до ви ми діями (про це ду ра ми) у спра вах про банк ру т ство є:

1) про це ду ра роз по ряд жен ня май ном борж ни ка — приз на чен ня
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роз по ряд ни ка май ном борж ни ка (арбітраж но го ке ру ю чо го), об ме -
жен ня пов но ва жень керівни ка борж ни ка, вве ден ня за ходів що до
за без пе чен ня ви мог кре ди торів; 2) про це ду ра са нації борж ни ка —
приз на чен ня ке ру ю чо го са нацією, відсто ро нен ня від по са ди
керівни ка борж ни ка, при пи нен ня пов но ва жень ор ганів уп равління
борж ни ка, зат ве рд жен ня пла ну са нації борж ни ка; 3) ліквідаційна
про це ду ра — приз на чен ня ліквіда то ра або ліквідаційної комісії, за -
до во лен ня ви мог кре ди торів, звіль нен ня борж ни ка від боргів, при -
пинен ня діяль ності борж ни ка; 4) ук ла ден ня ми ро вої уго ди — розг ляд
ми ро вої уго ди гос по дарсь ким су дом та її зат ве рд жен ня, при пи нен -
ня про вад жен ня у справі, при пи нен ня пов но ва жень роз по ряд ни ка
май на борж ни ка, ке ру ю чо го са нацією, ліквіда то ра.

Спра ви про банк ру т ство розг ля да ють ся тіль ки гос по дарсь ким
су дом за місцез на ход жен ням борж ни ка за пра ви ла ми, пе ред ба че ни-
ми Гос по дарсь ким про це су аль ним ко дек сом Ук раїни з ура ху ван ням
особ ли вос тей, вста нов ле них За ко ном Ук раїни «Про віднов лен ня
пла то сп ро мож ності борж ни ка або виз нан ня йо го банк ру том».

Однією з проб лем інсти ту ту банк ру т ства є банк ру т ство банків.
Діюче за ко но да в ство зас то со вує нор ми що до банк ру т ства банків,
по си ла ю чись на спеціальні нор ми За ко ну Ук раїни «Про бан ки і бан -
ківсь ку діяльність». Але діючі такі нор ми знач но об ме жу ють про це ду -
ру банк ру т ства, уне мож лив лю ючи тим са мим зас то су ван ня за галь -
них норм За ко ну Ук раїни «Про віднов лен ня пла то сп ро мож ності
борж ни ка або виз нан ня йо го банк ру том» і май же ніве лю ють роль
судів у та ких спра вах.

Відповідно до діючо го за ко но да в ства банк мо же бу ти як виз на -
ний неп ла то сп ро мож ним без по пе реднь о го йо го відне сен ня до
проб лем них, так і мо же бу ти ліквідо ва ний без по пе реднь о го йо го
виз нан ня неп ла то сп ро мож ним. До то го ж са му про це ду ру ліквідації
ініціює Національ ний банк Ук раїни або Фонд га ран ту ван ня
вкладів фізич них осіб, ос танній і здійснює без по се редньо са му про -
це ду ру ліквідації.

От же, ми вва жаємо, що об ме жен ня прав су ду при банк рутстві
банків по ру шує пра ва кре ди торів, оскіль ки уне мож лив люєть ся іні -
ціюван ня про це ду ри ліквідації бан ку у разі йо го неп ла то сп ро мож -
ності кре ди то ра ми.

Мож на ска за ти про виділен ня інсти ту ту банк ру т ства банків
в ок ре мий інсти тут, що існує на межі за ко но да в ства про банк ру т -
ство та банківсь ко го за ко но да в ства і по род жує низ ку проб лем та су -
пе реч нос тей.
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Підви ще на роль у про це дурі банк ру т ства банків од но го ор га ну —
Національ но го бан ку Ук раїни мо же бу ти інстру мен том для узур -
пації ним своїх пов но ва жень. Прик ла дом не га тив ної дії та ко го ме -
ханізму мо же бу ти ос таннє рішен ня про відне сен ня ко мерційно го
бан ку «Хре ща тик» до ка те горії неп ла то сп ро мож них, яке вик ли ка ло
ба га то су пе ре чок.

Вив чен ня проб лем інсти ту ту банк ру т ства, який є комп ле кс ним
пра во вим інсти ту том і охоп лює нор ми різних га лу зей пра ва, на сам -
пе ред по ля гає у не обхідності удос ко на лен ня діючо го за ко но да в ства
про банк ру т ство, вирішен ня су пе ре чок та пра во вих колізій.

Ко валь чук Дмит ро Олек са нд ро вич
сту дент III кур су, гру пи ПЗ�31/14 І

нсти ту ту пра ва та суспіль них відно син універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., про фе сор

СОЦІАЛЬ НОGПРА ВО ВИЙ ЗА ХИСТ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УК РАЇНІ

Ано тація. Гро ма дя ни з інвалідністю є се ред усіх верств на се лен ня
будь�яко го суспільства. Це лю ди з пев ни ми ва да ми здо ров’я. Нап ри -
клад: ура жен ня опор но�ру хо во го апа ра ту, нер во ви ми зах во рю ван ня ми,
психічни ми зах во рю ван ня ми, он ко логічни ми зах во рю ван ня ми та інші.
Кількість та ких лю дей постійно зрос тає. При чи ною та ко го зрос тан -
ня мо жуть бу ти різні проб ле ми, а са ме: соціаль но�еко номічні обс та ви -
ни, за без пе чен ня доб ро бу ту гро ма дян, врод женні ва ди. Нині мож на го -
во ри ти про гло баль ний ха рак тер проб ле ми інвалідності в усь о му світі
ті чи інші мож ли вості об ме же но приб лиз но кож ної де ся тої лю ди ни
(650 млн лю дей), з них май же 470 млн осіб пра цез дат но го віку. Для Ук -
раїни проб ле ма соціаль но го за хис ту інвалідів є особ ли во зна чу щою у зв’яз -
ку зі стійким рівнем зрос тан ня чи сель ності лю дей з інвалідністю.

Annotation. People with disabilities are among all sections of the popu-
lation in any society. These are people with certain disabilities. For example,
lesions of the musculoskeletal system, nervous diseases, mental illness, can-
cer and others. The number of such people is growing. The reason for this
increase may be different problem, namely: socio�economic circumstances,
the welfare of citizens, congenital malformations. Now we can talk about the
global nature of the problem of disability worldwide certain limited possibili-
ties approximately every tenth person (650 million people), including almost
470 million people of working age. For Ukraine, the issue of social protection
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of invalids is especially important due to the sustained level of growth in the
number of people with disabilities.

Інвалід — це осо ба зі стійким роз ла дом функцій ор ганізму, які
зу мов лені хво ро бою, трав мою або з врод же ни ми відміннос тя ми,
що об ме жу ють її життєдіяльність. За леж но від сту пе ня здо ров’я
особі даєть ся гру па інвалідності. Їх є 3 гру пи: пер ша, дру га, тре тя.
Термін «invalid» у пе рек ладі ук раїнсь кою мо вою оз на чає хво рий,
неп ра цез дат ний, інвалід.

Інвалідність — соціаль на не дос татність внаслідок об ме жен ня
життєдіяль ності лю ди ни, яка вик ли ка на стійким роз ла дом функцій
ор ганізму, що приз во дить до не обхідності соціаль но го за хис ту і до -
по мо ги з бо ку дер жа ви.

На мою дум ку, особ ли во важ ли ви ми є за хо ди що до мож ли вості
от ри ман ня освіти для осіб з ва да ми здо ров’я. Освіта є од ним з найе -
фек тивніших шляхів ви хо ду лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми зі
ста ну ізоль о ва ності від суспільства, і са ме новітні освітні прог ра ми,
в то му числі нав чан ня дис танційно, ма ють ста ти об’єктом комп ле -
кс но го дер жав ноRуп равлінсь ко го впли ву. За без пе чен ня освітою ді -
тей-інвалідів пе ре бу ває на до сить низь ко му рівні, існу ючі нав чальні
зак ла ди не да ють мож ли вості ре алізу ва ти се бе та ма ють безліч не до -
ліків. Тре ба об лаш ту ва ти зак ла ди освіти відповідно до міжна род них
стан дартів, тоб то зро би ти віль ний від бар’єрів вхід до приміщен ня,
об лаш ту ва ти сан вуз ли, за без пе чи ти дос туп на верхні по вер хи шко -
ли, дос туп до гро мадсь ко го транс пор ту. Потрібно бра ти прик лад із
досвіду ба гать ох країн, які зап ро ва ди ли дис танційну фор му нав чан -
ня. Та ка фор ма нав чан ня дасть змо гу нав ча ти ся осо бам які не мо -
жуть пе ре су ва ти ся. Роз ви ток освітніх пос луг че рез ме ре жу Інтер нет
доз во ляє от ри ма ти освіту в дис танційно му фор маті кожній лю дині,
яка праг не до знань, це ре аль на мож ливість освіти для інвалідів.

Існу ють проб ле ми не тіль ки з освітою, а й з пра цев лаш ту ван ням
людей з інвалідністю. Однією з клю чо вих проб лем у сфері пра цев лаш -
ту ван ня осіб з інвалідністю є на явність сте ре о типів та упе ред жень
по відно шен ню до них, які ма ють ма ло спіль но го з ре альністю, а їх
дже ре ло слід шу ка ти не у проб лемі на яв ності інвалідності у цих лю -
дей, а у сприй нятті їх ото чу ю чи ми, у т.ч. ро бо то дав ця ми, і в ор -
ганізації ро бо ти. Се ред найбільш по ши ре них сте ре о типів слід наз -
ва ти нас тупні:

1) осо би з інвалідністю мо жуть ви ко ну ва ти тіль ки нек валіфіко -
ва ну ро бо ту або не дос татньо кваліфіко ва но ви ко ну ють свої функ -
ціональні обов’яз ки. Вод но час, се ред працівників з інвалідністю
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чи ма ло ви со кок валіфіко ва них про фесіоналів — юристів, еко но міс -
тів, ІТRспеціалістів та ін. Лю ди з інвалідністю мо жуть бу ти та ки ми
ж ефек тив ни ми працівни ка ми, як і всі інші, як що при пра цев лаш -
ту ванні вра ху ва ти стан їхнь о го здо ров’я та уваж но пос та ви ти ся до
підбо ру про фесії, місця ро бо ти й ро бо чих функцій. При ць о му, пра -
цев лаш ту ван ня дасть лю дині не ли ше за робіток, а й інші бла га, зок -
ре ма спілку ван ня, мож ливість са мо ре алізо ву ва тись, пев ний
соціаль ний ста тус то що;

2) працівни ки з інвалідністю час то й три ва лий час відсутні на
ро бо чо му місці. Ро бо то давці усвідом лю ють, що лю ди на з інвалід -
ніс тю періодич но, за леж но від ха рак те ру зах во рю ван ня та при чи ни
вста нов лен ня інвалідності, має про хо ди ти ме ди коRсоціаль ну екс -
пе рт ну комісію для підтве рд жен ня інвалідності. Цей про цес пот ре -
бує пе ре бу ван ня у стаціонарі. Про те ро бо то давці зна ти муть про це
заз да легідь, тоді як хво ро би працівників без вста нов ле но го ста ту су
інвалідності важ ко спла ну ва ти та спрог но зу ва ти. Вод но час, оскіль ки
працівни кам з інвалідністю складніше знай ти ро бо ту, во ни її біль -
ше ціну ють, мен ше відлу ча ють ся з ро бо чо го місця і відпові даль -
ніше ви ко ну ють свої обов’яз ки;

3) по бо ю ван ня ро бо то давців що до то го, як стан здо ров’я пра -
цівни ка поз на чить ся на ви ко нанні служ бо вих обов’язків. У ба гать ох
ви пад ках працівни ки без ста ту су інваліда та кож ство рю ють ро бо то -
дав цю проб ле ми, іноді й більші. Прик ла да ми мо жуть бу ти фак тич -
не не ба жан ня «нап ру жу ва ти ся» на ро боті, нех ту ван ня тру до вою
дис ципліною та роз по ряд ком, злов жи ван ня спирт ни ми на по я ми,
низь ка пра цез датність, часті звіль нен ня, крадіжки то що. Ра зом із
тим, да ле ко не для усіх працівників з інвалідністю потрібно
спеціаль но об лаш то ву ва ти ро бо че місце, інко ли дос татньо пе ре роз -
поділи ти функції чи зміни ти графік ро бо ти.

Бе ру чи до ува ги той факт, що інваліди по чу ва ють ся у дер жаві
по ки ну ти ми. На мою дум ку, потрібно до по ма га ти та ким лю дям, ад -
же їм ду же важ ко жи ти у ць о му суспільстві.
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ДО ПИ ТАН НЯ МЕ ТО ДО ЛОГІЇ ОЦІНКИ БЕЗ ПЕ КИ
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Ано тація. У ро боті розг ля да ють ся ме то до логічні за са ди оцінки без -
 пе ки освітнь о го інклю зив но го се ре до ви ща (БОС). Про по нуєть ся сис те -
ма емпірич них інди ка торів БОС. Ак цен туєть ся ува га на іден тифікації
міжгру по вих оцінок без пе ки інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща. Крім
ць о го, обґрун то ва но не обхідність виз на чен ня інтег раль ної оцінки БОС.
Зап ро по но ва но сис те му кри теріїв інтерп ре тації да них, зок ре ма, виз на -
чен ня рівня роз вит ку і без пе ки інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща.

Annotation. The article considers methodological principles of safety
assessment inclusive educational environment (AEE). Proposed system of
empirical indicators BOS. The attention is focused on the identification of
intergroup safety assessments inclusive educational environment. In addi-
tion, the necessity of determining the integrated assessment AEE. A system of
criteria for interpreting the data, particularly the level of security and inclusive
educational environment.

У су часній Ук раїні ак ту алізуєть ся проб ле ма підви щен ня рівня
без пе ки інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща (БОС). Це ви ма гає
ви роб лен ня та зас то су ван ня відповідно го інстру мен тарію, який би
дав змо гу не ли ше виз на чи ти за галь ний рівень БОС, але й фіксу ва -
ти гру пові відмінності у йо го сприй нятті.

Під по нят тям «без пе ки ОС» ро зумієть ся та кий стан прос то ро во-
пред мет них, ор ганізаційноRнор ма тив них та соціаль ноRпси хо логічних
ас пектів ОС, який за без пе чує жит тя і здо ров’я учас ників освітнь о го
про це су та вис ту пає умо вою для роз вит ку і фор му ван ня осо бис тості,
за без пе чу ю чи пра во ву, соціаль ну, пси хо логічну, інфор маційну за хи -
щеність усіх учас ників освітнь о го про це су [1]. Перш за все не обхідно
сфор му лю ва ти сис те му емпірич них інди ка торів БОС яка вклю чає:

1) за хи щеність від на силь ства: бійки чи свар ки є рідким яви щем
у ВНЗ; сту ден ти постійно відчу ва ють доб ро зич ли ве став лен ня з бо ку
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пе да гогів; у нав чаль но му зак ладі ніко ли не трап ляєть ся ви падків
пог роз; у ВНЗ за без пе че на дис ципліна та по ря док;

2) ре фе рентність освітнь о го се ре до ви ща: вик ла дачі ко рис ту ють -
ся по ва гою з бо ку сту дентів; у ВНЗ по ва жа ють та ціну ють чесність,
сумлінність, відважність, мо ральність; у ко лек тиві ВНЗ усі патріоти
сво го зак ла ду; у ко лек тиві ВНЗ роз ви не не по чут тя «ми»;

3) за до во леність освітнім се ре до ви щем: у ВНЗ ви со кий рівень
ма теріаль ноRтехнічно го за без пе чен ня; у ВНЗ доб ре ор ганізо вані
нав чаль ноRви хов ний та ро бо чий про це си; учас ни кам ОС приємно
пра цю ва ти і нав ча тись ра зом; у ВНЗ діють зро зумілі та пра вильні
нор ми та пра ви ла;

4) про фесійна адап тація суб’єктів освітнь о го се ре до ви ща: у ВНЗ
но вач ки відчу ва ють підтрим ку та ро зуміння; у ВНЗ діє ефек тив на
сис те ма мо ти вації; у ВНЗ є чіткий та зро зумілий набір ціннос тей;
у зак ладі до ся гає успіху той, хто праг не до знань та про фесійно го
вдос ко на лен ня;

5) без пе ка життєдіяль ності в ОС: у ВНЗ не має надмірних нав -
чаль них (служ бо вих) на ван та жень; у нав чаль но му зак ладі здо ров’я
та жит тя кож но го у повній без пеці; у ВНЗ ні у ко го не бу ває фізич -
них пе ре на ван та жень; під час нав чан ня здійснюєть ся усе мож ли ве
для без пе ки учас ників ОП;

6) ви хов на сис те ма: пріори тет ним для ВНЗ є ви хо ван ня роз ви -
не ної осо бис тості; для ВНЗ є важ ли вим по ши рен ня за галь но людсь -
ких ціннос тей; у ВНЗ дот ри му ють ся національ них тра дицій; у ВНЗ
відсто ю ють цінності гу манізму, сво бо ди та вдос ко на лен ня;

7) ко муніка тив на куль ту ра: у ВНЗ усі зацікав лені в ефек тив но му
та по зи тив но му спілку ванні; важ ли вим еле мен том нав чаль но го
про це су у ВНЗ є постійний діалог між учас ни ка ми ОП; у ВНЗ ви -
ко рис то вуєть ся де мок ра тич ний стиль спілку ван ня; у ВНЗ спілку -
ван ня є доб ро зич ли вим та з по ва гою до співроз мов ни ка;

8) екстре маль на ком пе тентність: у ко лек тиві ВНЗ фор му ють ся
уміння діяти у склад них обс та ви нах; вик ла дачі та сту ден ти го тові
до склад них умов; в екстре маль них умо вах учас ни ки освітнь о го
про це су сподіва ють ся самі на се бе і на до по мо гу інших членів ко -
лек ти ву; у ко лек тиві цінуєть ся кре а тивність, са мов ла дан ня, рі -
шучість;

9) мо раль ноGпси хо логічний клімат: у ко лек тиві па ну ють доб ро -
зич ливі сто сун ки; у ко лек тиві па ну ють взаємо до по мо га та взаємо -
довіра; ко жен член ко лек ти ву по чу ває се бе за хи ще ним; ко жен у ВНЗ
по ва жаєть ся та цінуєть ся;
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10) інфор маційна без пе ка: у ВНЗ відповідаль но став лять ся до роз-
 го ло шен ня та роз пов сюд жен ня інфор мації; фак то ром успішності
ВНЗ є уміння пра цю ва ти із інфор мацією; ко лек тив ко рис туєть ся
ли ше пе ревіре ни ми інфор маційни ми дже ре ла ми; внутрішня ін фор-
 мація ВНЗ повністю за хи ще на.

Зас то су ван ня ан ке ти по вин не за без пе чу ва ти порівнян ня оці -
нок БОС, за без пе чу ю чи вимірю ван ня не ли ше інтег раль ної оцін ки,
але й вив чен ня міжгру по вих оцінок. Для вимірю ван ня суб’єктив -
них оцінок доціль но ви ко рис то ву ва ти 10Rти баль ну шка лу, що доз -
во ляє ди фе ренціюва ти оцінки за рівня ми за без пе чен ня БОС. Та кий
інстру мент доз во ляє ди фе ренціюва ти оцінку за відповідни ми рів -
ня ми, на ос нові от ри ма них се редніх балів: 1–2 — кри тич но низь -
кий рівень БОС — пот ре бує ра ди каль но го вдос ко на лен ня інклю -
зив но го се ре до ви ща; 3–4 — низь кий рівень — пот ре бує по е тап но го
вдос ко на лен ня освітнь о го про це су; 5–6 — не виз на ченість суб’єктів
ОП, слаб ка ви ра женість ос нов них па ра метрів ОС та не дос тат ня
вклю ченість у освітній про цес йо го учас ників; 7–8 — за довіль ний
рівень БОС, до сить ви со кий рівень БОС, що, втім, вка зує на не -
обхідність конт ро лю за ста ном ОС; 9–10 — за без пе ченість та за до -
во леність учас ни ка ми освітнь о го про це су ста ном БОС.

Ко ломієць Пав ло Віталійо вич,
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, кан ди дат юри дич них на ук,

до цент ка фед ри пра воз на в ства, hotrodder@inbox.ru

ЩО ДО ВИЗ НА ЧЕН НЯ СТА ТУ СУ ЮРИ ДИЧ НИХ КЛІНІК

Ано тація. Розг ля даєть ся пи тан ня що до виз на чен ня ста ту су юри -
дич них клінік в Ук раїні, як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пра во вої до -
по мо ги.

Annotation. The author investigates the issue of determining the status of
legal clinics in Ukraine as subjects of free legal aid.

Відповідно до статті 93 Конс ти туції Ук раїни 25 лис то па да 2011 ро-
ку на розг ляд Вер хов ної Ра ди Ук раїни (далі — ВРУ) бу ло вне се но
про ект За ко ну Ук раїни (далі — ЗУ) (№ реєстрації 9502) «Про вне -
сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни» (що до виз на чен -
ня ста ту су юри дич них клінік як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пра -
во вої до по мо ги). Обґрун то ву ю чи не обхідність прий нят тя ць о го
за ко ноп ро ек ту, йо го ав торсь кий ко лек тив за у ва жує, що про тя гом
ос танніх років юри дичні клініки при ВНЗ Ук раїни (далі — ЮК)
зро би ли ва го мий вне сок у за без пе чен ня дос ту пу враз ли вих верств

144

Секція V Правові та організаційні засади формування  



145

на се лен ня на шої дер жа ви до бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги. Ос но -
вою функціону ван ня ЮК, за тверд жен ням ав торів за ко ноп ро ек ту,
є поєднан ня інте ресів гро ма дян, що пот ре бу ють пра во вої до по мо ги
і які несп ро можні оп ла ти ти пос лу ги юрис та, та сту дентів, зацікав -
ле них в от ри манні прак тич них знань, що спри я ють у май бутнь о му
їх пра цев лаш ту ван ню і кар’єрі. На да ний мо мент діяльність та
функціону ван ня ЮК в Ук раїні здійснюєть ся на підставі Ти по во го
по ло жен ня про юри дич ну клініку ви що го нав чаль но го зак ла ду Ук -
раїни, зат ве рд же но го на ка зом МОН № 592 від 03.08.2006 ро ку, ста -
тутів ви щих нав чаль них зак ладів Ук раїни та відповідних по ло жень
про юри дичні клініки при цих нав чаль них зак ла дах, інших
внутрішніх актів з ор ганізації ро бо ти юри дич ної клініки. У своїй
діяль ності ЮК ВНЗ Ук раїни ви ко рис то ву ють та кож до ку мен ти,
роз роб лені Асоціацією юри дич них клінік Ук раїни, а са ме: Стан дар ти
юри дич них клінік Ук раїни та Етич ний ко декс юри дич ної клініки
в Ук раїні. Од нак, за тверд жен ням на род них де пу татівRав торів за ко -
ноп ро ек ту що до виз на чен ня ста ту су ЮК як суб’єктів на дан ня бе -
зоп лат ної пра во вої до по мо ги, в ор ганізації діяль ності ЮК при ВНЗ
на шої дер жа ви існу ють певні проб ле ми, пов’язані, в пер шу чер гу,
з про га ли на ми у ре гу лю ванні їх функціону ван ня як суб’єктів на -
дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги са ме на за ко но дав чо му рівні.
Особ ли во гост ро ця проб ле ма пос та ла після то го, як ВРУ бу ло
прий ня то ЗУ «Про бе зоп лат ну пра во ву до по мо гу», який виз на чає
відповідно до Конс ти туції Ук раїни зміст пра ва на бе зоп лат ну пра -
во ву до по мо гу, по ря док ре алізації ць о го пра ва, підста ви та по ря док
на дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги та дер жавні га рантії що до
її на дан ня. Так, відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Ти по во го по ло жен ня
про юри дич ну клініку ви що го нав чаль но го зак ла ду Ук раїни № 592
підви щен ня рівня прак тич них знань, умінь і на ви чок сту дентів юри-
дич них спеціаль нос тей та за без пе чен ня дос ту пу предс тав ників со -
ціаль но враз ли вих груп суспільства до пра во вої до по мо ги є ме тою
та ос нов ним зав дан ням юри дич ної клініки, а для її пов но го та
ефек тив но го функціону ван ня керівницт во юри дич ної клініки і ви -
що го нав чаль но го зак ла ду по вин но ор ганізу ва ти та за без пе чи ти на -
дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги з пи тань за хис ту прав і сво -
бод лю ди ни та ор ганізацій з усіх га лу зей пра ва відповідно до чин но го
за ко но да в ства Ук раїни (п. 2.3 вка за но го По ло жен ня). В той же час,
у пе реліку суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пер вин ної пра во вої до по -
мо ги (ст. 9 ЗУ «Про бе зоп лат ну пра во ву до по мо гу») та суб’єктів на -
дан ня бе зоп лат ної вто рин ної пра во вої до по мо ги (ст. 15 ць о го За ко ну)
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юри дичні клініки відсутні. Та ким чи ном, юри дичні клініки при ви -
щих нав чаль них зак ла дах Ук раїни юри дич но го профілю за ли ша ють -
ся сь о годні по за пра во вим по лем ре гу лю ван ня про це ду ри на дан ня
бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги (як пер вин ної, так і вто рин ної)
в нашій дер жаві, що не га тив но відоб ра жаєть ся на їх діяль ності та
функціону ванні, а та кож не відповідає дійсно му ста ну справ в цій
га лузі суспіль них пра вовідно син. Як заз на че но у Вис нов ку Коміте -
ту ВРУ з пи тань пра во вої політи ки за ре зуль та та ми розг ля ду на
засіданні 15 бе рез ня 2012 ро ку по да но го на род ни ми де пу та та ми Ук -
раїни про ек ту За ко ну що до виз на чен ня ста ту су юри дич них клінік
як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пер вин ної та вто рин ної пра во вої
до по мо ги: 1) Міністер ство освіти і на у ки, мо лоді та спор ту Ук раїни
у своєму вис нов ку від 26 груд ня 2011 ро ку підтри мує із за у ва жен ня -
ми за ко ноп ро ект № 9502; 2) Міністер ство юс тиції Ук раїни у своєму
вис нов ку від 26 груд ня 2011 ро ку не вба чає пра во вих підстав для
прий нят тя за ко ноп ро ек ту у зап ро по но ваній ре дакції і про по нує йо го
відхи ли ти; 3) Го лов не на у ко воRекс пе рт не уп равління Апа ра ту ВРУ
у своїх вис нов ках від 7 лю то го 2012 ро ку вва жає за доціль не по вер -
ну ти за ко ноп ро ект ав то рам для до оп ра цю ван ня. У зв’яз ку з ви ще -
вик ла де ним Комітет ВРУ з пи тань пра во вої політи ки ре ко мен ду вав
ВРУ про ект за ко ну що до юри дич них клінік по вер ну ти суб’єкту пра -
ва за ко но дав чої ініціати ви на до оп ра цю ван ня. Пос та но вою ВРУ від
05.07.2012 ро ку № 5100RVI про ект ЗУ що до виз на чен ня ста ту су
юри дич них клінік як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пер вин ної та
вто рин ної пра во вої до по мо ги (реєстр. № 9502) бу ло прий ня то за
ос но ву. Про ве де ний ав то ром моніто ринг да ту ван ня хро но логії роз -
г ля ду та ста ну про ход жен ня про ек ту ЗУ що до виз на чен ня ста ту су
юри дич них клінік як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пер вин ної та
вто рин ної пра во вої до по мо ги (реєстр. № 9502), а са ме: 1) 25.11.2011 —
одер жа но ВРУ; 2) 25.11.2011 — пе ре да но на розг ляд керівницт ву;
3) 29.11.2011 — нап рав ле но на розг ляд Коміте ту; 4) 06.12.2011 — вру -
че но для оз найом лен ня; 5) 20.03.2012 — вру че но по дан ня Коміте ту
про до оп ра цю ван ня; 6) 15.05.2012 — вру че но пов тор не по дан ня
Коміте ту; 7) 05.07.2012 — прий ня то в пер шо му чи танні, свідчить
про те, що по чи на ю чи з да ти прий нят тя за ос но ву Пос та но вою ВРУ
від 05.07.2012 ро ку № 5100RVI про ек ту ЗУ що до виз на чен ня ста ту су
юри дич них клінік як суб’єктів на дан ня бе зоп лат ної пер вин ної та
вто рин ної пра во вої до по мо ги (реєстр. № 9502), йо го ста тус на про -
тязі май же 5 років трак туєть ся як «Го туєть ся на дру ге чи тан ня».
Пос тає ри то рич не пи тан ня до ша нов них ав торів за ко ноп ро ек ту та
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суб’єктів пра ва за ко но дав чої ініціати ви, — на род них де пу татів Ук -
раїни С.В. Ківа ло ва та Ю.Р. Мірош ни чен ка. Чи справ ди ли ся на сь -
о годні на дані Ва ми обґрун ту ван ня очіку ва них соціаль ноRеко но міч -
них, пра во вих та інших наслідків зас то су ван ня за ко ноп ро ек ту після
йо го прий нят тя, як що на сь о годні він все ще го туєть ся на дру ге чи -
тан ня? А от же, і досі не усу не но на галь них проб лем і про га лин
у пра во во му ре гу лю ванні діяль ності юри дич них клінік при ви щих
нав чаль них зак ла дах Ук раїни юри дич но го профілю як суб’єктів на -
дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги.

Ла зо рен ко Ярос ла ва Олек сандрівна
ІV кур су гру па ПЗ�43 К спеціальність «Пра воз на в ство» ко лед жу «Освіта». 

На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ЗА ПОБІГАН НЯ ЖІНО ЧОЇ ЗЛО ЧИН НОСТІ

Ано тація. Як підкрес лив Н.А. Кулініч се ред зло чинців — жінки
ста ють більшість тих, чий дохід був не ве ли ким, зай ма ли ся в ос нов но -
му в неп рес тиж ною ро бо тою або не пра цю ють.

Що сто суєть ся за ко но да в ства, час ти ни 4 ст.66 Криміналь но го ко -
дек су Ук раїни (пом’як шу ючі обс та ви ни) слід до да ти сло ва «... або жін -
ка, яка має на ут ри манні не пов нолітню ди ти ну, ди ти ну-інваліда». На
мій пог ляд, не обхідно прий ня ти За кон Ук раїни «Про за побіган ня зло чи ну».

Annotation. As stressed N.A. Kulinich among offenders — women make
up the majority of those whose income was small, was engaged mainly in the
non�prestigious work or do not work.

As for the legislation, I believe that part 4 st.66 Criminal Code of
Ukraine (extenuating circumstances) should add the words «...or woman who
has a dependent minor child, a disabled child.» In my opinion it is necessary
to pass the Law of Ukraine «On prevention of crime».

Од ним з видів зло чин ності є жіно ча зло чинність. З ць о го при -
во ду слід за у ва жи ти, що зло чин на по ведінка жінок най не га тив ні -
шим чи ном впли ває на сім’ю і на суспільство в ціло му. Стан да но го
ви ду зло чин ності є по каз ни ком мо раль но го здо ров’я суспільства,
йо го ду хов ності, став лен ня до ба зо вих за галь но людсь ких ціннос -
тей. Са ме то му в да ний час ви ник ла пот ре ба у постійно му вив ченні
жіно чої зло чин ності, ви яв ленні фак торів, які спри я ють да но му ви -
ду зло чин ності та у роз робці за ходів по за побіган ню вчи нен ня та -
ких зло чинів. Роз роб ка та удос ко на лен ня за ходів профілак ти ки
зло чин ності жінок не обхідна у зв’яз ку з інтен сив ним зрос тан ням
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да но го ви ду зло чинів, які здійсню ють не га тив ний вплив на суспільст -
во, йо го інсти ту ти, а особ ли во на сім’ю. Ду же ба га то зу силь та ува -
ги на у ковці приділя ють за побіган ню зло чин ності в ціло му, й за -
побіган ню зло чин ності жінок зок ре ма.

Об’єкт профілак ти ки зло чинів вклю чає, поRпер ше, соціаль не се -
ре до ви ще, що містить в собі де термінан ти зло чин ності (гру пи і осіб,
для яких нор мою є по ведінка, що містить соціальні відхи лен ня,
про те не є зло чин ною), поRдру ге, соціаль не се ре до ви ще, що міс -
тить еле мен ти цієї зло чин ності (про фесійні зло чинці і зло чинні
гру пи, які об’єдну ють цих осіб).

Профілак ти ка зло чин ності — здійсню ва на дер жав ни ми і не дер -
жав ни ми ор га на ми, по са до ви ми і не по са до ви ми осо ба ми діяль -
ність за до по мо гою при му су, ви хо ван ня, за хис ту прав і за кон них
інте ресів осо би, на дан ня соціаль ної і пра во вої до по мо ги з ме тою усу -
нен ня або нейт ралізації де термінант зло чин ності, мож ли вос тей
соціаль но го се ре до ви ща по їх відтво рен ню, суспіль ної не без пе ки про -
фесійних зло чинців і їх об’єднань. Де термінан ти жіно чої зло чин ності,
як і зло чин ності в ціло му, слід розг ля да ти на трь ох рівнях, а са ме: за -
галь но соціаль но му, соціаль ноRпси хо логічно му і пси хо логічно му.

Як на го ло шує Н.А. Кулініч, се ред пра во по руш ниць — жінок
більшість скла да ють ті, за робіток яких був не ве ли кий, які зай няті
бу ли в ос нов но му на неп рес тиж них ро бо тах або вза галі не пра цю -
ва ли. До сить ве ли ка час ти на, зок ре ма, се ред повій, оди но ких ма -
терів. Крім ць о го, мож ли ве зас то су ван ня до дівчат, що до пус ка ють
пра во по ру шен ня, гро мадсь ких, адміністра тив них, цивіль ноRпра во -
вих і при му со вих за ходів ви хов но го ха рак те ру, а при ско ю ванні зло -
чинів — криміналь ноRпра во вих за ходів. Ве ли ке зна чен ня ма ють
проб ле ми зло чин ності, пов’язані з тру до вою діяльністю жінок. В пер -
шу чер гу слід відміти ти, що такі проб ле ми в пов но му об’ємі мо жуть
бу ти вирішені при підйомі еко номіки усієї країни, зрос танні ре аль них
при бутків на се лен ня, за робітної пла ти чо ловіків, про фесійно-ква -
ліфікаційної підго тов ле ності жінок, ско ро ченні їх ро бо чо го дня або
ро бо чо го тиж ня при збе ре женні по пе редньої за робітної пла ти пе ре -
дусім для тих, хто має дітей, поліпшенні умов праці і т. д. Потрібно
істот но ско ро ти ти чис ло жінок, зай ня тих на важ ких і шкідли вих
ро бо тах. То му ви ни кає пот ре ба у чітких, на у ко во обґрун то ва них
прог ра мах пе рек валіфікації, пра цев лаш ту ван ня жінок з ура ху ван -
ням на у ко воRтехнічно го прог ре су і рин ко во го ви роб ни цт ва.

Вар то по го ди тись з дум кою А.Б. Бла гої про те, що в перс пек -
тиві у міру зміцнен ня на шої еко номіки має бу ти виріше не ще од не
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ду же склад не і та ке ж важ ли ве соціаль не зав дан ня, яке ма ти ме ве -
ли ке зна чен ня для по пе ред жен ня жіно чої зло чин ності. Мо ва йде
про те, щоб на да ти жінці пра во віль но го ви бо ру: тіль ки пра цю ва ти
або зай ма ти ся гро мадсь кою діяльністю, тіль ки бу ти до мо гос по дар -
кою і ви хо ву ва ти дітей або поєдну ва ти усі ці за нят тя. В зв’яз ку
з кри зою в дер жаві ви ник ла особ ли ва проб ле ма пра цев лаш ту ван ня
та за без пе чен ням жит лом жінок. Прак ти ка по ка зує, що влаш ту ва ти
на ро бо ту навіть мо ло ду жінку не так прос то. Складність тут ви ни -
кає не ли ше то му, що не завж ди мож на знай ти для неї ро бо ту, але
і у зв’яз ку з тим, що да ле ко не кож на з них по го дить ся піти на ту по -
са ду, яку їй про по ну ють.

Ду же істот ний вклад в профілак ти ку ан ти суспіль ної по ведінки
жінок здат на вно си ти церк ва, оскіль ки, як відо мо, че рез особ ли -
вості їх пси хо логії во ни ду же чут ливі до релігії і релігійних об рядів.
Особ ли ву ува гу по «пе ре ви хо ван ню» жінок, які вчи ни ли зло чин,
по пе ред жен ню жіно чої зло чин ності слід приділи ти в ус та но вах ви -
ко нан ня по ка рань (УВП). От же, в ос нові при чин жіно чої зло чин -
ності ле жать певні яви ща та про це си: зрос тан ня роз ша ро ва ності
суспільства, збіль шен ня в нь о му нап ру же ності, конфліктів та во ро -
жості, ан тиг ро мадсь ких явищ, ак тив на участь жінок у суспіль но му
ви роб ництві, ос лаб лен ня соціаль них інсти тутів, в пер шу чер гу
сім’ї. Та ким чи ном проб ле ми по пе ред жен ня жіно чої зло чин ності
по винні вирішу ва тись в руслі бо роть би зі зло чинністю в ціло му.
Її ос но ву по винні склас ти еко номічний роз ви ток дер жа ви та полі -
тич на стабілізація в ній, зап ро вад жен ня спеціаль них прог рам (Дер -
жав на прог ра ма бо роть би з жіно чою зло чинністю в Ук раїні), прог -
рам підтрим ки сім’ї, ство рен ня спеціаль них фондів (Фон ду
до по мо ги жінкам). Що ж сто суєть ся за ко но да в ства, то я вва жаю,
що ч.4 ст.66 Криміналь но го ко дек су Ук раїни (обс та ви ни, які
пом’як шу ють по ка ран ня) слід до пов ни ти сло ва ми «…чи жінкою,
що має на ут ри манні не пов нолітню ди ти ну, ди ти ну інваліда». На
мою дум ку не обхідним є прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про профі -
лак ти ку зло чинів».
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Лас то вець ка А.М.
сту де нт ка гру пи ЗПЗ�53�16/C Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., до цент ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

АК ТУ АЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДНОВ ЛЕН НЯ 
ВІЙСЬ КО ВИХ СУДІВ В УК РАЇНІ

Ано тація. На по чат ку ро ку у Вер ховній Раді бу ло за реєстро ва но
од ра зу два за ко ноп ро ек ти, які ініціюють віднов лен ня сис те ми війсь ко -
вих судів. Їх ав то ри на по ля га ють на не обхідності вре гу лю ван ня
суспіль но�пра во вих відно син у воєнній га лузі. А дех то з нар депів вза галі
вва жає, що при во дом для ство рен ня но вих війсь ко вих ус та нов є бойові
дії на сході країни. Од нак, на дум ку екс пертів, вве ден ня ще однієї спе -
ціалізації не тіль ки не оп тимізує розг ляд війсь ко вих справ, а, нав па ки,
за го ст рить си ту ацію, ство рив ши зай вий привід для на падів на во ло -
дарів мантій.

Annotation. At the beginning of the year, the Verkhovna Rada was reg-
istered two bills that initiate a recovery system of military courts. Their
authors insist on the need to resolve the socio�legal relations in the military
field. However, some MPs in General believes that the reason for the creation
of new military institutions are fighting in the East of the country. However,
according to experts, the introduction of another specialization not only opti-
mizes the consideration of military affairs, but also rather exacerbate the sit-
uation by creating an extra excuse for attacks on the owners of mantic.

Існу ван ня війсь ко вих судів в Ук раїні розг ля да ло ся не од но ра зо -
во під час ре фор му ван ня су до вої сис те ми. Ука зом ексRпре зи ден та
Ук раїни 14 ве рес ня 2010 ро ку бу ло ліквідо ва но інсти тут війсь ко вих
судів. Як ре зуль тат ви ник ла проб ле ма здійснен ня ефек тив но го пра -
во суд дя, у спра вах, суб’єкта ми яких вис ту па ють війсь ко вос луж -
бовці, так як розг ляд та ких справ пок ла дав ся на су ди за галь ної
юрис дикції .Ліквідація війсь ко вих судів не спри я ла роз вит ку су до -
у ст рою в дер жаві як пла ну ва ло ся, а нав па ки — за го ст ри ла проб ле му
пра во суд дя, внаслідок війсь ко вих дій на сході країни, які приз ве ли
до збіль шен ня кіль кості війсь ко вих зло чинів. Вар то заз на чи ти, що
це вже посп ри я ло віднов лен ню війсь ко вих про ку ра тур в Ук раїні.

Війсь кові су ди діяли у складі Зброй них Сил Ук раїни. Їх пов но -
ва жен ня пе ред ба ча ли розг ляд справ: з криміналь них справ про зло -
чи ни, які ви ни ка ють у сфері війсь ко вих пра вовідно син, сто сов но
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війсь ко вос луж бовців та інших осіб, виз на че них за ко ном. На війсь ко -
вос луж бовців пок ла даєть ся особ ли вий пра во вий ста тус. Це зу мов -
лює існу ван ня спе цифічних суспіль них відно син у сфері про ход -
жен ня та не сен ня війсь ко вої служ би, а та кож підви ще ну су спіль ну
не без печність війсь ко воRкриміналь них пра во по ру шень, зок ре ма
війсь ко вих зло чинів. Заз на чені зло чи ни ма ють свої особ ли вості:
спеціаль ний об’єкт — вста нов ле ний за ко но да в ством по ря док не -
сен ня або про ход жен ня війсь ко вої служ би; спеціаль ний суб’єкт —
війсь ко вос луж бо вець або війсь ко во зо бов’яза ний під час про ход -
жен ня нав чаль них (чи пе ревірних) або спеціаль них зборів

Та ким чи ном:
— діяльність суб’єктів пра вовідно син у війсь ковій сфері ре гу -

люєть ся ве ли чез ним ієрархічним ма си вом актів за ко но да в ства що -
до по ряд ку про ход жен ня війсь ко вої служ би, відом чи ми нор ма тив -
ноRпра во ви ми ак та ми, нас та но ва ми, інструкціями за нап рям ка ми
війсь ко вої діяль ності, уп равління, збе ре жен ня, обс лу го ву ван ня та
ви ко рис тан ня зброї, бойо вої і спеціаль ної техніки, більшість з яких
є ак та ми об ме же но го дос ту пу. За гальні су ди, не за без пе чені та ки ми
ак та ми, та умо ва ми їх зберіган ня, то му ви ни кає не обхідність зі бран  ня
та зберіган ня та ких відом чих нор ма тив ноRпра во вих актів, що чітко
здійсню ва ти меть ся війсь ко ви ми су да ми;

— війсь кові су ди ши ро ко ви ко рис то ву ва ли прак ти ку виїзних
су до вих засідань шля хом мобіль но го, опе ра тив но го розг ля ду справ,
особ ли во під час війсь ко вих нав чань, у відда ле них гарнізо нах, на
особ ли во ре жим них об’єктах та у війсь ко вих час ти нах, які пе ре бу -
ва ють за ме жа ми Ук раїни у складі ми рот вор чих кон тин гентів. Спе -
цифіка та ких засідань як найк ра ще прис то со ва на до умов про ве -
ден ня Ан ти те ро рис тич ної опе рації на сході країни;

— за гальні су ди до ць о го ча су не за без пе чені сис тем ни ми архі -
ва ми таємних нор ма тив ноRпра во вих актів, які не обхідні при зак ри -
то му розг ляді ок ре мих справ, що пов’язані з до дер жан ням ви мог
охо ро ни дер жав ної таємниці. За гальні су ди не ма ють ка те го ро ва -
них приміщень, де по винні зберіга тись архівні нор ма тив ноRпра вові
ак ти. У свою чер гу, судді за галь ної юрис дикції не ма ють спеціаль -
них до пусків та не мо жуть пра цю ва ти з та ки ми до ку мен та ми;

— на яв на низь ка за галь на та спеціаль на про фесійність суддів
за галь ної юрис дикції, наслідком чо го є повіль ний розг ляд су до вих
справ. Судді війсь ко вих судів ма ють війсь ко ву спеціаль ну фа хо ву
підго тов ку, яка про яв ляєть ся в на яв ності ви щої юри дич ної та війсь -
ко вої освіти, прак тиці та досвіді про ход женні війсь ко вої служ би.
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На відміну від суддів цивіль них судів, во ни обізнані з прак ти кою
ре алізації норм ста тутів ЗСУ, що по зи тив но впли ває на опе ра тив ну
ефек тивність ви не сен ня пра во суд но го рішен ня. Від терміну про тя -
гом яко го війсь ко вос луж бо вець пе ре бу ває під су дом, за ле жить рівень
бойо вої го тов ності війсь ко вої час ти ни, стан війсь ко вої діяль ності
осо бо во го скла ду. Ад же важ ливість пок ла де них на війсь кові час ти -
ни бойо вих зав дань, зок ре ма під час не сен ня бойо во го чер гу ван ня
не доз во ляє на три ва лий час відволіка ти війсь ко вос луж бовців від
ви ко нан ня обов’язків війсь ко вої служ би.

Підсу мо ву ю чи ви ще заз на че не, на на шу дум ку мож на зро би ти
вис но вок, віднов лен ня інсти ту ту війсь ко вих судів є надз ви чай но
ак ту аль ним і важ ли вим зав дан ням, що пос тає нині пе ред дер жа -
вою. Такі су ди пок ли кані вирішу ва ти спе цифічні зав дан ня, ви ко -
нан ня яких не при та ман не іншим су дам. То му, нас туп ним кро ком має
бу ти віднов лен ня в сис темі за галь ної юрис дикції війсь ко вих судів,
ство рен ня кваліфіко ва но го шта ту війсь ко вих суддів та за без пе чен ня
віль но го дос ту пу до пра во суд дя усіх війсь ко вос луж бовців Ук раїни.

Ле бе дич На талія Вя чес лавівна
сту де нт ка спеціаль ності пра воз на в ство ОКР-магістр

На у ко вий керівник: Піка люк С.С., ст. вик ла дач ка фед ри пра ва,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни.

ДО ГОВІРНЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ПРАЦІ ОСІБ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Розг ля ну то особ ли вості до говірно го ре гу лю ван ня пра -
вовідно син з інваліда ми. Про а налізо ва но за ко но да в ство, що ре гу лює
такі пра вовідно си ни.

Annotation. Features contractual regulation of relations with disabili-
ties. Analyzed legislation governing such relationship.

При ре алізації інваліда ми конс ти туційно го пра ва на пра цю ви -
ни ка ють певні труд нощі, а са ме ще й досі за ли ша ють ся нев ре гуль о -
ва ни ми пи тан ня що до охо ро ни праці цих осіб, що свідчить про не -
дос ко налість в Ук раїні пра во во го ме ханізму їх пра цев лаш ту ван ня.

Тру дові пра вовідно си ни з інваліда ми, як пра ви ло, ви ни ка ють
на підставі юри дич но го фак ту у формі тру до во го до го во ру. З ін -
валідом тру до вий до говір мо же бу ти ук ла де но як на виз на че ний,
так і на не виз на че ний строк, або на час ви ко нан ня пев ної ро бо ти.
Він ук ла даєть ся, як пра ви ло, в пись мовій формі й закріплюєть ся
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на ка зом чи роз по ряд жен ням влас ни ка або упов но ва же но го ним
ор га ну про за ра ху ван ня працівни ка на ро бо ту.

За у ва жи мо, що в Ук раїні са ме сис те ма кво ту ван ня вис ту пає ос -
нов ним ме ханізмом за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів. За -
кон «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» для
підприємств, ус та нов, ор ганізацій, у то му числі підприємств, ор -
ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, фізич них осіб, які ви -
ко рис то ву ють най ма ну пра цю вста нов лює нор ма тив ро бо чих місць
для пра цев лаш ту ван ня заз на че них ка те горій лю дей у розмірі 4% се -
реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників обліко во го скла -
ду за рік, а як що пра цює від 8Rми до 25 осіб, — у кіль кості од но го
ро бо чо го місця. Ро бо то давці са мостійно роз ра хо ву ють кількість ро -
бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня за кво тою.

Відповідно до ст.177 Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни суб’єкти
гос по да рю ван ня зо бов’язані за рішен ням місце вої ра ди за ра ху нок
своїх коштів відповідно до за ко но да в ства ство рю ва ти спеціальні
ро бочі місця для осіб з об ме же ною пра цез датністю й ор ганізо ву ва -
ти їх про фесійну підго тов ку. За кон «Про місце ве са мов ря ду ван ня
в Ук раїні» закріплює, що до ко ла де ле го ва них пов но ва жень ви ко -
нав чих ор ганів сільсь ких, се лищ них, місь ких рад на ле жать, зок ре ма,
а) бро ню ван ня в по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном, на підпри ємст -
вах, в ус та но вах та ор ганізаціях не за леж но від форм влас ності ро бо -
чих місць, приз на че них для пра цев лаш ту ван ня осіб, які відповідно
до за ко но да в ства пот ре бу ють соціаль но го за хис ту і які не спро мож -
ні кон ку ру ва ти на рин ку праці, виз на чен ня нор ма ти ву та ких ро бо -
чих місць; б) прий нят тя рішень про ство рен ня на підприємствах,
в ус та но вах та ор ганізаціях спеціаль них ро бо чих місць для осіб з об -
ме же ною пра цез датністю, ор ганізація про фесійної підго тов ки цих
осіб; в) по год жен ня про ве ден ня ліквідації та ких ро бо чих місць.

Підприємства за ра ху нок коштів Фон ду соціаль но го за хис ту
інвалідів або за рішен ням місце вої ра ди за ра ху нок влас них коштів
у разі не обхідності, ство рю ють спеціальні ро бочі місця для пра цев -
лаш ту ван ня інвалідів, здійсню ючи для ць о го адап тацію ос нов но го
й до дат ко во го об лад нан ня, технічно го ос на щен ня й прис то су ван ня
то що з ура ху ван ням об ме же них мож ли вос тей інваліда.

Відмо ва в ук ла денні тру до во го до го во ру або в про су ванні по
службі інваліда, йо го звіль нен ня за ініціати вою влас ни ка підпри -
ємства або пе ре ве ден ня на іншу ро бо ту без йо го зго ди з мо тивів ін -
валідності не до пус каєть ся. Ви нят ком мо жуть бу ти ли ше ви пад ки, ко -
ли за вис нов ком ме ди коRсоціаль ної екс пер ти зи стан здо ров’я та кої

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



осо би пе реш код жає ви ко нан ню нею про фесійних обов’язків, заг ро-
 жує здо ров’ю чи без пеці праці інших або про дов жен ня тру до вої діяль -
 ності чи зміна її ха рак те ру й об ся гу заг ро жує погіршен ню її здо ров’я.

Інваліди мо жуть бу ти пра цев лаш то вані в це хах і на діль ни цях,
де зас то со вуєть ся пра ця та ких осіб, тоб то на підприємствах зі спе -
ціаль но ство ре ни ми умо ва ми ви роб ни цт ва, під яки ми ро зуміють
такі умо ви праці, як ско ро че ний ро бо чий день, змен шені нор ми
ви робітку, вве дені до дат кові пе рер ви в ро боті, су во ре дот ри ман ня
санітар ноRгігієнічних норм, фор му ван ня спри ят ли во го пси хо логіч -
но го кліма ту, сис те ма тич ний ме дич ний наг ляд і на дан ня ме дич ної
до по мо ги то що. Спеціалізо вані це хи (діль ниці) слу жать ос нов ною
ба зою тру до во го пра цев лаш ту ван ня інвалідів І та ІІ груп з важ ки ми
фор ма ми зах во рю ван ня. Інваліди ІІІ гру пи, як пра ви ло, влаш то ву -
ють ся на ро бо ту на підприємства за галь но го ти пу й на ті, що ство -
рені для пра цев лаш ту ван ня інвалідів. У біль шості ви падків во ни не
пот ре бу ють до корінної пе ре бу до ви ор ганізації ви роб ни цт ва і праці
на підприємстві, оскіль ки їх тру до ва діяльність мо же успішно від -
бу ва ти ся при дот ри манні де я ких об ме жень, ре ко мен до ва них їм
МСЕК, на од на ко вих з усіма працівни ка ми умо вах. На інвалідів
ІІІ гру пи по ши рю ють ся за гальні для всіх працівників нор ми тру до -
во го за ко но да в ства ли ше з де я ки ми зас те ре жен ня ми.

Су до ва прак ти ка розг ля ду справ, що сто су ють ся пра цев лаш ту ван -
ня інвалідів про тя гом ос танніх 3Rх років бу ла до сить різно ма нітною.
Три ва лий час су ди вва жа ли, що підприємство по вин не ли ше ство рю -
ва ти ро бочі місця для за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня та ких лю дей,
піз ніше обс то ю ва ла ся по зиція, що ця про це ду ра теж на ле жить до обо -
в’яз ків підприємства, про те з ча сом су ди виз на чи ли ся зі своєю по зи -
цією дійшов ши вис нов ку, що обов’язок пра цев лаш то ву ва ти лю дей
з ва  да ми здо ров’я не обхідно пок ла да ти на дер жав ну служ бу зай ня тості.

Про те ко легія суддів Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни
зай ня ла про ти леж ну по зицію із ць о го пи тан ня, зок ре ма, заз на чив ши,
що підприємство в пов но му об сязі ви ко на ло нор ма ти ви що до ство -
рен ня ро бо чих місць, приз на че них для пра цев лаш ту ван ня інвалідів.
Згідно з ч.10 ст.19 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
ності інвалідів в Ук раїні» керівни ки підприємств, об’єднань, ус та нов
та ор ганізацій не за леж но від фор ми влас ності й гос по да рю ван ня
в разі не за без пе чен ня заз на че них нор ма тивів не суть відповідальність.

Але поп ри не доліки сис те ми кво ту ван ня, го лов ний її ефект по -
ля гає в то му, що в країнах, які її ви ко рис то ву ють, швид ки ми тем па -
ми зрос тає рівень зай ня тості се ред інвалідів пра цез дат но го віку.
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Лю бич Ігор Олексійо вич
сту дент магістра ту ри за спеціальністю «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»
Ру жиць кий Андрій Ва лерійо вич

к.е.н., до цент ка фед ри мар ке тинг Універ си те ту «Ук раїна»

ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ ІНВАЛІДІВ: 
АС ПЕКТ СОЦІАЛЬ НОGЕТИЧ НО ГО МАР КЕ ТИН ГУ

Ано тація. Про тя гом ми ну ло го століття у світі суттєво зміни ло -
ся став лен ня до інвалідів та їх проб лем. Го лов ним ста ло виз нан ня прав
інвалідів на пов ноцінне жит тя у суспільстві та соціаль ний за хист на
дер жав но му рівні. У грудні 2009 ро ку Ук раїна ра тифіку ва ла Кон венцію
ООН про пра ва інвалідів, яка з бе рез ня 2010 ро ку на бу ла чин ності. Зок -
ре ма, ця Кон венція про го ло шує пра во лю дей з інвалідністю на пра цю
нарівні з інши ми. Стри му валь ни ми чин ни ка ми є та кож як не дос тат -
ня поінфор мо ваність ро бо то давців що до різних ас пектів пра цев лаш -
ту ван ня та зай ня тості лю дей з інвалідністю, так і їх упе ред же не
став лен ня до цієї ка те горії працівників. Зай нятість є однією зі сфер
ство рен ня рівних мож ли вос тей для осіб з інвалідністю. Са ме то му,
на да ю чи ро бо ту та ким працівни кам, ро бо то да вець не тіль ки ви ко нує
нор му за ко ну що до пра цев лаш ту ван ня інвалідів, за без пе чує се бе ефек -
тив ни ми працівни ка ми, а й до по ма гає цим лю дям бу ти рівноп рав ни ми
чле на ми суспільства.

Annotation. During the last century the world has changed significantly
in relation to disabled people and their problems. The main was the recogni-
tion of rights of the disabled to full life in society and social protection at the
state level. In December 2009 Ukraine ratified the UN Convention on the
Rights of Disabled Persons, which since March 2010 has come into force. In
particular, the Convention proclaims the right of persons with disabilities to
work, on an equal basis with others. The restraining factor is a lack of aware-
ness of employers on various aspects of employment and employment of people
with disabilities and their prejudice against this category of workers. Employ -
ment is one of the areas of equal opportunities for persons with disabilities.
Therefore, giving this work to employees, the employer not only performs the
rule of law on the employment of disabled people, providing effective workers
themselves, but also helps these people to be equal members of society.

Соціаль ноRетич ний мар ке тинг — це нап рям, що ви ко рис то вує
інстру мен ти мар ке тин гу для поліпшен ня жит тя як ок ре мих лю дей,
так і усь о го суспільства в ціло му, зок ре ма пра цев лаш ту ван ня
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інвалідів. Пра цев лаш ту ван ня та зас то су ван ня праці інвалідів — пи -
тан ня, яке пот ре бує особ ли вої ува ги кож но го ро бо то дав ця, при -
наймні для тих підприємств, ус та нов і ор ганізацій не за леж но від фор -
ми влас ності і ви ду діяль ності, а та кож фізич них осіб-підпри ємців,
що ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю (на далі — підприємства), в яких
пра цю ють за ос нов ним місцем ро бо ти вісім і біль ше осіб, а та кож
для всіх без ви нят ку підприємств, де пра цює хо ча б од на осо ба, виз на -
на у вста нов ле но му по ряд ку інвалідом.

Особ ли вості пра цев лаш ту ван ня та зас то су ван ня праці інвалідів
відоб ра жені у низці норм чин но го за ко но да в ства Ук раїни, які вста -
нов лю ють певні ви мо ги до ць о го пи тан ня та містять ас пек ти фінан -
со во го та адміністра тив но го ха рак те ру, що підля га ють пильній увазі
та вра ху ван ню з бо ку ро бо то давців.

В Ук раїні 2,6 мільйо на лю дей жи вуть з інвалідністю, біль ше ніж
по ло ви на з них у пра цез дат но му віці. Пра цює на разі ко жен третій із
тих, хто пе ре бу ває у пра цез дат но му віці. На жаль, не всі мо жуть
ско рис та ти ся своїм пра вом на пра цю, оскіль ки на їхнь о му шля ху до
ро бо ти пос та ють архітек турні, транс портні, ко мунікаційні та пси -
хо логічні бар’єри.

В ос нові не га тив но го став лен ня до лю дей з інвалідністю ле жать
сте ре о ти пи та упе ред жен ня, які ма ють ма ло спіль но го з ре альністю.
Труд нощі у пра цев лаш ту ванні лю ди ни з інвалідністю зу мов лені,
зок ре ма, по бо ю ван ням ро бо то давців що до то го, як стан здо ров’я
працівни ка поз на чить ся на ви ко нанні служ бо вих обов’язків. Про те
в ба гать ох ви пад ках працівни ки без ста ту су інваліда та кож ство рю -
ють ро бо то дав цю проб ле ми, іноді й більші. Прик ла да ми мо жуть бу ти
фак тич не не ба жан ня «нап ру жу ва ти ся» на ро боті, нех ту ван ня тру до-
вою дис ципліною та роз по ряд ком, злов жи ван ня спирт ни ми на по -
я ми, низь ка пра цез датність, часті звіль нен ня, крадіжки то що. Уяв -
лен ня про «без проб лемність» та ви со ку пра цез датність працівників
без ста ту су інваліда (порівня но з людь ми з інвалідністю) час то
знач но пе ребіль шені. Про те ці не доліки про яв ля ють ся ли ше че рез
пев ний час після влаш ту ван ня на ро бо ту. А в мо мент ух ва лен ня
рішен ня що до за пов нен ня ва кансії, за інших рівних умов, лю ди на
з інвалідністю завж ди ви даєть ся більш «проб лем ною», ніж гіпо те -
тич ний кан ди дат без інвалідності. Од нак насп равді проб ле ми та ок -
ремі ва ди існу ють у всіх працівників.

Досвід пе ре ко нує, що працівник з інвалідністю, як пра ви ло,
має сильнішу мо ти вацію до збе ре жен ня ро бо ти, ніж інші працівни -
ки, от же, за рівних умов він надійніший, відданіший підприємству
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та менш схиль ний до зміни місця ро бо ти. Працівни ки з інвалід -
ністю ймовірніше «вкла да ти муть ду шу» у свою пра цю, оскіль ки для
них пов’язані з ро бо тою соціальні кон так ти й соціаль ний ста тус
час то є важ ливіши ми, ніж для інших працівників підприємства.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис нов ки, що пра цев лаш ту ван ня
інвалідів є не ли ше ко рис ною соціаль ною діяльністю підприємства.
А та кож та ка діяльність є за со бом фор му ван ня по зи тив но го іміджу
підприємства в рам ках кон цепції соціаль ноRетич но го мар ке тин гу,
який в свою чер гу по ля гає у соціальній відповідаль ності бізне су пе -
ред суспільством. На на шу дум ку, є ду же ко рис ним для ук раїнсь ких
підприємств пе рей нят тя, так зва ний бенч маркінг, світо во го досвіду
соціаль ної відповідаль ності.
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ЗА КОН УК РАЇНИ «ПРО ВИ ЩУ ОСВІТУ» 
ЩО ДО ПРА ВА НА РІВНИЙ ДОС ТУП ДО ВИ ЩОЇ ОСВІТИ

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. У те зах вка за но, що за міжна род ни ми уго да ми Ук раїна
по вин на виз на ва ти прин ци пи Кон венції про пра ва інвалідів, які за без -
пе чу ють інклю зив ну освіту про тя гом усь о го жит тя. Про а налізо ва но
За кон Ук раїни «Про ви щу освіту» що до пра ва на рівний дос туп до ви -
щої освіти осіб з інвалідністю та заз на чаєть ся, що ос новні йо го по ло -
жен ня відповіда ють кон цеп ту аль ним ви мо гам міжна род них за ко но -
дав чих до ку ментів у га лузі інклю зив ної освіти.
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Annotation. The theses is indicated that Ukraine with her international
agreements must recognized principles of Convention on disability rights, provid-
ing inclusive education throughout life. The article is analyzed Law of Ukraine
«About Higher Education» in relation to a right on equal access to higher educa-
tion of persons with disabilities and noted that its main conceptual provisions the
requirements of international legal instruments in the field of inclusive education.

Освіта сь о го ден ня є од ним з пріори тет них нап рямів дер жав ної
політи ки Ук раїни. Пра во кож ної мо ло дої лю ди ни закріпле не низ -
кою міжна род них та дер жав них за ко но дав чих до ку ментів. Се ред них
най виз начнішим міжна род ним до ку мен том у сфері за хис ту прав
лю дей з інвалідністю, який закріпив про го ло шені ООН в За гальній
дек ла рації прав лю ди ни пра ва лю дей з інвалідністю та конк ре ти зу -
вав їх ста ла Кон венція ООН про пра ва інвалідів і Фа куль та тив ний
про то кол до неї, зат ве рд жені 13 груд ня 2006 ро ку в м. НьюRЙорк.
Особ ли вої ува ги зас лу го вує Стат тя 24 «Освіта», де заз на чаєть ся, що
«дер жа виRучас ниці виз на ють пра во інвалідів на освіту» [1].

Ук раїна виз на ла прин ци пи Кон венції про пра ва інвалідів, яку
ра тифіку ва ла Вер хов на Ра да Ук раїни 16 груд ня 2009 ро ку, і са ме
прин цип про те, що дер жа виRучас ниці «за без пе чу ють інклю зив ну
освіту на всіх рівнях і нав чан ня про тя гом усь о го жит тя». Інтег рація
Ук раїни у світо вий освітній простір ви ма гає постійно го удос ко на -
лен ня національ ної сис те ми освіти, по шу ку ефек тив них шляхів
підви щен ня якості освітніх пос луг для осіб з інвалідністю, ап ро -
бації та впро вад жен ня для них інно ваційних пе да гогічних сис тем.

В Ук раїні пра во осіб з інвалідністю на ви щу освіту за без пе чує
За кон Ук раїни «Про ви щу освіту» [2]. За яким для ре алізації ць о го
пра ва вищі нав чальні зак ла ди ство рю ють для осіб з інвалідністю не -
обхідні умо ви для здо бут тя якісної ви щої освіти. Так, у За коні конк -
ре ти зо ва но, що ви щий нав чаль ний зак лад по ви нен за без пе чи ти
спеціаль ний нав чаль ноRре абілітаційний суп ровід для осіб з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми з ме тою ор ганізації інклю зив но го освітнь о -
го прос то ру, по ви нен ство ри ти віль ний дос туп до інфра ст рук ту ри
ви що го нав чаль но го зак ла ду з ура ху ван ням пси хофізич них особ ли -
вос тей у роз вит ку до рос лих осіб, по ви нен на да ти дер жав ну під трим -
ку що до підго тов ки фахівців з чис ла осіб з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми та інвалідністю то що.

Та ким чи ном, в Ук раїні пра во осіб з інвалідністю на ви щу
освіту за без пе чує За кон Ук раїни «Про ви щу освіту», зміст яко го пе -
ре важ но відповідає кон цеп ту аль ним ви мо гам міжна род них за ко но -
дав чих до ку ментів у га лузі інклю зив ної освіти осіб з інвалідністю.
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до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ЧИ ЛЮ ДИ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 
«ЗАЙВІ ЛЮ ДИ» В УК РАЇНІ?

Ано тація. Став лен ня до інвалідів та лю дей по хи ло го віку є тес то вим
по каз ни ком лю дя ності суспільства. То му пе ред ук раїнсь ким су спільст -
вом, навіть у та кий ду же неп рос тий для на шої дер жа ви час, пос тає
пи тан ня: як що ми дійсно хо че мо ре алізу ва ти по тенціал лю дя ності,
який є в на шої нації, то маємо звер ну ти ува гу на проб ле му все бічної
до по мо ги тим, хто сь о годні гост ро ць о го пот ре бує.

Annotation. The attitude to the disabled and the elderly people is a test of
humanity. So Ukrainians faced with the following question: if we really want to
realize the potential of humanity, which our nation has, we have to pay attention
to the problem of comprehensive assistance to those who desperately need it today.

Інвалідам потрібні умо ви для са мо ре алізації. Ад же во ни,
у своїй біль шості, це сильні і воль ові лю ди, які здатні нав ча ти ся,
пра цю ва ти і вдос ко на лю ва ти ся.

Але їм потрібні еле мен тарні умо ви, за ко но давчі і по бу тові. Так,
у Міністерстві обо ро ни Бельгії знайш ли пра цю для сліпо го чо -
ловіка на ім’я Ніко лос. Оскіль ки він був тіль ки нез ря чим, а го ло ва,
ру ки і но ги в нь о го функціону ва ли нор маль но, то йо му по си лам
ста ла ро бо та кур’єра в будівлі Міністер ства обо ро ни. Йо го зав дан -
ням бу ло пе ре не сен ня до ку ментів з од но го приміщен ня війсь ко во -
го міністер ства до іншо го. І він цілком справ ляв ся з цим, не плу тав -
ся між кабіне та ми і вже на пам’ять знав, де який по во рот та як
без печ но пе ре су ва ти ся на східцях між по вер ха ми. Вра жа ю чим є те,
що співробітни ки міністер ства ста ви ли ся до Ніко ла са, як до рівно -
го і з по ва гою, а він був ду же за до во ле ний тим, що мав мож ливість
пра цю ва ти та відчу ва ти се бе потрібним бельгійсь ко му суспільству.
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Чи мож на в Ук раїні зміни ти став лен ня до лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми? Ма буть, що так, як що в нашій дер жаві, а не тіль ки
се ред во лон терів гро ма дянсь ко го суспільства, відбу деть ся істот на
зміна став лен ня до інвалідів. Потрібна соціалізації інвалідів. А для
ць о го не обхідно де таль но про а налізу ва ти та вив чи ти, яким чи ном
мож ли во поліпши ти якість жит тя осіб із об ме же ни ми функціо наль -
ни ми мож ли вос тя ми. Вар то відмо ви ти ся від став лен ня до інвалідів,
як до «пош код же них» лю дей і фор му ва ти став лен ня до них, як до
лю дей з особ ли ви ми до дат ко ви ми пот ре ба ми. Тоб то ста ви ти ся до
них так, як сь о годні став лять ся в Євро пейсь ко му Со юзі. Між тим,
найбіль шою проб ле мою для інвалідів є «проб ле ма дос туп ності»
у ши ро ко му її ро зумінні. Тоб то ство рен ня умов, які зрівню ють
мож ли вості інвалідів з мож ли вос тя ми інших гро ма дян Ук раїнсь кої
дер жа ви. Усу ва ю чи для ць о го фізичні і соціальні бар’єри, котрі за -
ва жа ють дос ту пу інвалідів до всіх сфер жит тя суспільства.

Євро пейсь кий досвід зас лу го вує на ува гу. Хо ча інваліди ви я ви -
ли ся ос танніми в ря ду тих, хто знай шов на За ході рівні з усіма пра -
ва — суспільство не відра зу усвідо ми ло, що не мож на го во ри ти про
де мок ратію, як що існує соціаль на ізо ляція інвалідів. Те пер же
у країнах Євро пейсь ко го Со ю зу, Спо лу че них Шта тах Аме ри ки, Ка -
наді соціаль ний за хист інвалідів доз во ляє їм мак си маль но ре алізо ву -
ва ти мож ливість вес ти пов ноцінне жит тя і ма ти рівні пра ва з інши -
ми гро ма дя на ми.

Сь о годні, внаслідок воєнної аг ресії Росії, проб ле ма інвалідів
набу ває для Ук раїни ще більш ак ту аль но го зна чен ня. Ук раїнські вої -
ни, котрі от ри ма ли під час бойо вих дій в АТО по ра нен ня, пот ре бу -
ють ре абілітації і соціаль ної до по мо ги. Мож на ска за ти, що став лен ня
до лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми є не тіль ки міри лом лю дя ності
і то ле ра нт ності в суспільстві, але й міри лом сис тем ної істин ності
пог лядів суспільства. Тоб то, наскіль ки суспільство ре алістич но ба -
чить се бе і як ста вить ся до се бе. Та ким чи ном, ще однією ца ри ною,
кот ра пот ре бує пе ре ос мис лен ня в Ук раїні, є но ва па ра диг ма став -
лен ня до лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Слід не ли ше фор му ва ти
дер жавні і не дер жавні ор ганізації, які зай ма ють ся їхніми проб ле ма ми.
Потрібно ство рю ва ти інвалідам такі умо ви праці, які б ав то ма тич но
інтег ру ва ли їх до пов ноцінно го жит тя у всіх спект рах і нап рям ках
суспіль ної діяль ності. Тут вар то роз по ча ти з не ве ли ких кроків.

З на дан ня мож ли вості лю дям з особ ли ви ми пот ре ба ми нор маль -
но пе ре су ва ти ся у всіх ви дах транс пор ту, без проб лем пот рап ля ти до
гро мадсь ких і суспіль них будівель, ру ха ти ся ву ли ця ми, от ри му ва ти
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ро бо ту, за до воль ня ти свої куль турні пот ре би. У та ко му разі ми наб -
ли зи мо не тіль ки їх, а й се бе до су час но го євро пейсь ко го циві лі за -
ційно го рівня.

Мо зо люк;Бод нар Люд ми ла Ми ко лаївна
кан ди дат юри дич них на ук завіду вач ка фед ри пра воз на в ства,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,
lmbodnar@ukr.net

СОЦІАЛЬ НОGПРА ВОВІ ЗА СА ДИ ДЕР ЖАВ НОЇ ПОЛІТИ КИ
ЩО ДО ЗА ХИС ТУ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Виз на че но соціаль но�пра вові за са ди дер жав ної політи ки
що до за хис ту інвалідів. Заз на че но, що важ ли вим зав дан ня су час ної дер -
жа ви має бу ти ство рен ня всіх не обхідних умов для фор му ван ня здо ро вої
нації та віднов лен ня здо ров’я у гро ма дян, які ць о го пот ре бу ють. Розг ля -
ну то ос новні прин ци пи на яких ба зуєть ся дер жав на політи ка в сфері ре -
алізації соціаль но го за хис ту інвалідів ба зуєть ся. Зок ре ма, прин цип вер -
хо ве н ства за ко ну, прин цип юри дич ної рівності, прин цип за хис ту
інте ресів інвалідів. На го ло ше но, що дер жав на політи ка що до за хис ту
інвалідів має ґрун ту ва ти ся на дот ри манні усіх соціаль них стан дартів.

Annotation. Defined social and legal principles of state policy on pro-
tecting the disabled. It is noted that an important task of the modern state
should create the necessary conditions for the formation of healthy nation
and restore the health of the citizens in need. The basic principles on which
to base public policy in implementing social protection of invalids is based. In
particular, the rule of law, the principle of legal equality, the principle of pro-
tecting the interests of the disabled. Indicated that government policy on pro-
tection of the disabled must be based on respect for all social standards.

Ук раїна як пра во ва де мок ра тич на дер жа ва роз ви ває соціаль ну,
еко номічну та пра во ву політи ку що до осіб з фізич ни ми або ро зу мо -
ви ми ва да ми. Рівень здо ров’я нації — це один з ос нов них по каз ни -
ків роз вит ку суспільства та дер жа ви. Всесвітня ор ганізація охо ро ни
здо ров’я виз на чає здо ров’я як «стан пов но го фізич но го, ду хов но го
(пси хо логічно го) і соціаль но го бла го по луч чя, а не тіль ки як
відсутність хво роб і інвалідність». Ра зом з тим існує без по се редній
зв’язок між соціаль ноRеко номічним ста ном суспільства, роз вит ком
дер жа ви та здо ров’ям на се лен ня. За галь новідо мою істи ною є те, що
здо ро ве суспільство здат не по бу ду ва ти «здо ро ву дер жа ву». То му,
важ ли вим зав дан ня су час ної дер жа ви має бу ти ство рен ня всіх
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необхідних умов для фор му ван ня здо ро вої нації та віднов лен ня
здо ров’я у гро ма дян, які ць о го пот ре бу ють.

Згідно зі ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
ності інвалідів в Ук раїні» діяльність дер жа ви що до інвалідів ви яв -
ляєть ся у ство ренні пра во вих, еко номічних, політич них, соціаль -
них, пси хо логічних та інших умов для за без пе чен ня їхніх прав та
мож ли вос тей на рівні з інши ми гро ма дя на ми для участі в суспіль -
но му житті [1]. Соціаль ний за хист інвалідів з бо ку дер жа ви по ля гає
у на данні гро шо вої до по мо ги, за собів пе ре су ван ня, про те зу ван ня,
орієнтації і сприй нят тя інфор мації, прис то со ва но го жит ла, у вста -
нов ленні опіки або сто рон нь о го дог ля ду, а та кож прис то су ванні за -
бу до ви на се ле них пунктів, гро мадсь ко го транс пор ту, за собів ко -
мунікацій і зв’яз ку до особ ли вос тей інвалідів.

Ос нов ни ми нап ря ма ми соціаль ної політи ки сто сов но інвалідів
є: 1) профілак ти ка інвалідності як сис те ма дер жав них за ходів з по -
пе ред жен ня інвалідності; 2) ме ди коRсоціаль на екс пер ти за, що ба -
зуєть ся на но вих виз на чен нях інвалідності; 3) ре абілітація інвалі дів,
спря мо ва на на по нов лен ня здо ров’я і осо бис то го ста ту су інваліда,
про фесійних і соціаль них зв’язків; 4) соціаль не обс лу го ву ван ня
інвалідів, що пе ред ба чає вдос ко на лен ня і роз ви ток но вих форм до -
по мо ги і видів пос луг; 5) ство рен ня без бар’єрно го се ре до ви ща, що
за без пе чує нор маль ну життєдіяльність інвалідам у різних сфе рах
пе ре бу ван ня [2].

От же, дер жав на політи ка в сфері ре алізації соціаль но го за хис ту
інвалідів ба зуєть ся на та ких прин ци пах, як: 1) прин цип вер хо ве н -
ства за ко ну, який по ля гає у то му, що ре гу лю ван ня соціаль но го за -
хис ту інвалідів здійснюєть ся за ко но да в ством Ук раїни; 2) прин цип
юри дич ної рівності й не ди ск римінації суть яко го по ля гає у рівності
пе ред за ко ном усіх інвалідів, крім ви падків, ко ли їх об ме жен ня пе -
ред ба че не за ко но да в ством Ук раїни що до їх дієздат ності; у за бо роні
будьRяких дій, ре зуль та том яких є об ме жен ня прав і диск римінація
інвалідів, крім ви падків, ко ли об ме жен ня прав пе ред ба че но чин ним
за ко но да в ством; не до пус ти мості об ме жен ня дієздат ності інваліда
без су до во го рішен ня; 3) прин цип за хис ту інте ресів інвалідів по ля -
гає у то му, що Ук раїна як дер жа ва: за без пе чує рівні з усіма інши ми
гро ма дя на ми мож ли вості інвалідам у ре алізації гро ма дянсь ких,
еко номічних, політич них та інших прав і сво бод, пе ред ба че них
чин ним за ко но да в ством; ство рює умо ви для на дан ня інвалідам ад -
рес ної гро шо вої до по мо ги та мож ли вості для про ход жен ня індиві -
ду аль но го са на тор ноRку ро рт но го ліку ван ня; за без пе чує інвалідів
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не обхідни ми за со ба ми орієнтації та сприй нят тя інфор мації, про те -
зу ван ня, пе ре су ван ня, в то му числі транс по рт ни ми за со ба ми; част -
ко во ком пен сує вит ра ти інвалідів на ре монт транс по рт них за собів;
ство рює не обхідні умо ви для пра цев лаш ту ван ня інвалідів, їх освіти,
про фесійної підго тов ки та соціаль ноRтру до вої ре абілітації.

Підсу мо ву ю чи, не обхідно заз на чи ти, що дер жав на політи ка
Ук раїни що до за хис ту інвалідів має ґрун ту ва ти ся на дот ри манні усіх
соціаль них стан дартів, зок ре ма вра хо ву ва ти цінності кож ної осо -
бис тості, рівності прав та мож ли вос тей, на дан ня підтрим ки не за -
леж но від пси хофізич но го, соціаль но го ста ту су, релігійних пе ре ко -
нань, етнічної на леж ності, місця про жи ван ня.

Літе ра ту ра

1. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раї -
ні». — [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: zakon.rada.gov.ua/laws/
show/875R12

2. Про ста но ви ще інвалідів в Ук раїні. Національ на до повідь / Мінпраці
Ук раїни, Держ. ус та но ва «На ук.Rдослід. інRт соц.Rтруд. відно син». — К.,
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ПІКЛУ ВАН НЯ ПРО ІНВАЛІДІВ 
ЯК ФУНКЦІЯ МІЖНА РОД НО ГО СПІВТО ВА РИ СТ ВА

Ано тація. В те зах про а налізо вані прог ра ми дій міжна род но го
співто ва ри ст ва що до успішно го рішен ня проб лем інвалідів. Висвітлю -
ють ся пи тан ня прав осіб з інвалідністю на рівні з інши ми гро ма дя на -
ми мож ли вості поліпшен ня умов жит тя в ре зуль таті еко номічно го
та соціаль но го роз вит ку.

Annotation. The thesis analyzes the international community’s action
program concerning the successful solution of problems of the disabled. The
problems of the rights of persons with disabilities on an equal basis with other
citizens opportunities and improve living conditions as a result of economic
and social development.

У ме жах ре алізації Всесвітньої прог ра ми дій міжна род не спів -
то ва ри ст во ба га то ува ги приділи ло успішно му рішен ню проб лем
інвалідів. Міжна род ний рік інвалідів і Всесвітня прог ра ма дій да ли
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по туж ний пош товх прог ре су в цій об ласті. В ході їх ре алізації під -
крес лю ва ло ся пра во осіб з інвалідністю на рівні з інши ми гро ма дя на -
ми мож ли вості і поліпшен ня умов жит тя в ре зуль таті еко номічно го
та соціаль но го роз вит ку. Крім то го, впер ше інвалідність бу ла виз на -
че на як функція сто сунків між інваліда ми та їхнім ото чен ням.

Ме тою Всесвітньої прог ра ми дій що до осіб з інвалідністю ста -
ло спри ян ня в ре алізації рівності та пов ної участі їх в соціаль но му
житті.

«Стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних мож ли вос тей для ін -
валідів», прий няті на 48Rій сесії Ге не раль ної Асамб леї ООН 20 груд ня
1993 р., ввібра ли в се бе дух та іде о логію усіх клю чо вих актів ООН в гу-
 ма нітарній сфері і ста ли ос нов ним міжна род ним до ку мен том, який
фіксує ос новні прин ци пи взаємодії суспільства та осіб з інвалідністю.

Пра ви ла на да ють конк ретні ре ко мен дації дер жа вам що до вжи -
ван ня не обхідних за ходів для усу нен ня пе реш код, які не доз во ля ють
осо бам з інвалідністю здійсню ва ти свої пра ва та сво бо ди і уск лад -
ню ють їх пов ну участь в гро мадсь ко му житті. Крім ць о го, дер жа вам
ре ко мен до ва но прий ня ти за хо ди до пог либ лен ня ро зуміння
суспільством проб лем інвалідів, їхніх прав, пот реб і мож ли вос тей
вно си ти вклад до жит тя та роз вит ку суспільства.

Крім ць о го, Пра ви ла конс та ту ють об’єктив ну не обхідність парт -
не р ства дер жав ної вла ди та гро мадсь ких ор ганізацій в рішенні проб-
лем інвалідів і вка зу ють на па ри тет ну відповідальність кож ної зі
сторін в цій діяль ності.

До ос нов них нап рямів спіль ної діяль ності дер жа ви та об’єд -
нань інвалідів Пра ви ла відно сять виз на чен ня пот реб і пер шо чер го -
вих проб лем інвалідів, пла ну ван ня, здійснен ня і оцінку пос луг та
за ходів, які не обхідно прий ня ти у сфері життєдіяль ності інвалідів.

У конк ретнішо му плані Пра ви ла пе ред ба ча ють за лу чен ня гро -
мадсь ких ор ганізацій інвалідів до роз роб ки і оцінки відповідно го
національ но го за ко но да в ства, ви ко рис тан ня їхнь о го досвіду при
роз робці та екс пер тизі дер жав них ре абілітаційних прог рам, стан -
дартів і норм дос туп ності для них життєво го се ре до ви ща.

Стан дартні пра ви ла ООН ма ють ре ко мен даційний ха рак тер
для дер жавRучас ників, у чис ло яких вхо дить і Ук раїна. Про те во ни
послідов но ста ють нор ма ми міжна род но го пра ва, пе рет во рю ючись
на ор ганічну скла до ву час ти ну національ но го за ко но да в ства цих
дер жав.

По ло жен ня Стан да рт них пра вил ООН знайш ли своє відоб ра жен-
ня в ук раїнсь ко му за ко но давстві, зок ре ма у За коні Ук раїни «Про
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ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» та інших нор ма -
тив ноRпра во вих ак тах, які роз роб лені на йо го ос нові.

Для пок ра щен ня ста но ви ща осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож-
ли вос тя ми Спеціаль ний комітет ООН роз ро бив і зат вер див Кон вен -
цію про пра ва інвалідів (далі — Кон венція) — ос нов ний міжна род -
ний до ку мент, який ки дає вик лик ста рим соціаль ним ус та нов кам та
оз на чає со бою кар ди нальні зміни в існу ю чих підхо дах до інва лід -
ності. В ній вже не за го ст рюєть ся ува га на вба чаємій «неп ра виль -
ності» лю ди ни, ко ли в по ру шенні здо ров’я про чи туєть ся не пов -
ноцінність або ва да. Нав па ки, проб ле ма інвалідності в Кон венції
розг ля даєть ся як «па то логія суспільства», оскіль ки суспільство нез -
дат не охо пи ти усіх без вик лю чен ня та вбра ти у се бе індивіду альні
відмінності. Зміни ти ся потрібно суспільствам, а не ок ремій лю -
дині, то му Кон венція для та ких змін ста ла «до рожнь ою» ма пою та
яв ляєть ся відправ ною точ кою тих пра во вих про цесів та дій, які сь -
о годні ле жать в ос нові рішень проб лем дос ту пу осіб з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли вос тя ми до своїх фун да мен таль них політич них,
соціаль них, еко номічних та куль тур них прав.

Вступ в си лу Кон венції про пра ва інвалідів та Фа куль та тив но го
про то ко лу до неї свідчить про по ча ток но во го періоду «в за о хо -
ченні, за хисті та за без пе ченні пов но го та рівно го здійснен ня усіма
інваліда ми всіх прав лю ди ни та ос нов них сво бод, а та кож в за о хо -
ченні при та ман но го їм дос тоїнства», оскіль ки во на є пер шим між -
на род ноRпра во вим до ку мен том, який має обов’яз ко ву юри дич ну
си лу для країнRучас ниць. Дер жа ви, які підпи са ли цю Кон венцію,
бе руть на се бе зо бов’язан ня за без пе чу ва ти та про су ва ти у ме жах
своєї юрис дикції здійснен ня усіх прав лю ди ни та ос но во по лож них
сво бод для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми без будьRякої диск -
римінації за оз на кою інвалідності. З цією ме тою, згідно з Кон вен цією,
дер жа ви бе руть на се бе такі зо бов’язан ня: вжи ва ти всіх на леж них
за ко но дав чих, адміністра тив них й інших за ходів для здійснен ня прав,
вик ла де них у цій Кон венції; зас то со ву ва ти всі на лежні за со би, у то -
му числі за ко но давчі, для зміни або ска су ван ня існу ю чих за конів,
пос та нов, зви чаїв та ус тоїв, які по відно шен ню до інвалідів є диск -
римінаційни ми; вра хо ву ва ти у всіх стра тегіях і прог ра мах за хист та
за охо чен ня прав лю ди ни інвалідів; ут ри му ва ти від будьRяких дій або
методів, що не уз год жу ють ся з цією Кон венцією, і за без пе чу ва ти, щоб
дер жавні ор га ни й ус та но ви діяли відповідно до неї; вжи ва ти всіх на-
леж них за ходів для усу нен ня диск римінації за оз на кою інвалідності
з бо ку будьRякої осо би, ор ганізації або при ват но го підприємства то що.
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Вка зані по ло жен ня по винні сти му лю ва ти пра вот вор чу ініціа -
ти  ву прий нят тя нор ма тив них актів по за без пе чен ню прав інвалідів
і підшто вх ну ти ор га ни дер жав ної вла ди до вжи ван ня ефек тив них
за ходів по їх ре алізації.

Мякуш ко Н.C.
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва,

ди рек тор, MyakushkoNadiya@i.ua

ТЕ О РЕ ТИЧНІ ОС НО ВИ СОЦІАЛЬ НОЇ ПОЛІТИ КИ 
ДЕР ЖА ВИ В УМО ВАХ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ

Ано тація. Розг ля да ють ся те о ре ти ко�ме то до логічні ос но ви соці аль -
ної політи ки дер жа ви в умо вах гло балізації. Аналізу ють ся по нят тя
соціаль на дер жа ва, соціаль на політи ка та соціаль на спра вед ливість
з точ ки зо ру на у ки та ма со вої свідо мості. Досліджуєть ся зв’язок по -
нять соціаль на спра вед ливість та соціаль но�політич ний мар ке тинг
у соціаль них дер жа вах. Розг ля да ють ся мо делі соціаль ної політи ки дер -
жа ви в умо вах гло балізації.

Клю чові сло ва: соціаль на спра вед ливість, соціаль на дер жа ва,
соціаль на політи ка, мо дель соціаль ної політи ки.

Annotation. The article deals with theoretical and methodological foun-
dations of social policy in the context of globalization. Analyzes the concepts
of social state, social policy and social justice in terms of science and public
consciousness.

We study the relationship concepts social justice and socio�political
marketing in social states. The models of social policy in the context of glob-
alization.

Keywords: social justice, social state, social policy, social policy model.
Про це си фор му ван ня та роз вит ку соціаль ної політи ки дер жа ви

в умо вах гло балізації пот ре бу ють виз на чен ня ба зо вих ка те горій
соціаль ної політи ки, її сут ності, функцій і ти по логії.

На дум ку В. Бе би ка, під соціаль ною політи кою ро зуміють сис -
те му цілей і за собів їх до сяг нен ня політич ни ми і дер жав ни ми інсти -
ту та ми з ре гу лю ван ня соціаль ної сфе ри суспільства, соціаль них
відно син відповідно до су куп ності політич них ус та но вок, прин ци -
пів, рішень та ідей, спря мо ва них на за до во лен ня соціаль них інте -
ресів і пот реб осо бис тос тей, соціаль них груп, класів та ін. [1]. Ефек -
тивність соціаль ної політи ки дер жа ви, на сам пе ред, виз на чаєть ся
сту пе нем за до во лен ня ма теріаль них і ду хов них пот реб лю дей, со -
ціаль них груп та суспільства в ціло му.
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Об’єктом соціаль ної політи ки дер жа ви вис ту пає соціум су спільст -
во, соціальні гру пи, ок ремі індивіди. Вод но час, певні соціальні спіль-
 но ти є носіями і суб’єкта ми соціаль ної політи ки. Дер жа ва фор му лює
зав дан ня соціаль но го роз вит ку суспільства, здійснює за ко нот вор чу
діяльність у соціальній сфері суспільства, за без пе чує її бюд жет ною
та ор ганізаційноRуп равлінсь кою підтрим кою.

Тра диційно вва жа ло ся, що суб’єкта ми соціаль ної політи ки ви -
с ту па ють спеціалізо вані ус та но ви і ор ганізації дер жа ви, які ре алізу -
ють соціаль ну функцію ос тан ньої [1; 2; 3]. Про те, з роз вит ком
струк тур гро ма дянсь ко го суспільства, пе релік суб’єктів соціаль ної
політи ки роз ши рив ся за ра ху нок не дер жав них ор ганізацій, які ре алі -
зу ють функції соціаль ної політи ки. Ос танні, як по ка зує успішний
досвід підго тов ки ук раїнсь кої ко ман ди до Па ралімпійсь ких ігор
2016 ро ку у Бра зилії, мо жуть пра цю ва ти більш ефек тив но, ніж дер -
жавні ус та но ви і ор ганізації.

За хис на функція соціаль ної політи ки є однією з най важ ливі ших,
оскіль ки по ля гає в га ран ту ванні про жит ко во го мініму му лю ди ни.
Це за без пе чуєть ся вста нов лен ням відповідних рівнів мінімаль ної
за робітної платні, пенсій та ад рес ної до по мо ги в ко му нальній та
транс портній сфе рах, сис те мах охо ро ни здо ров’я.

Соціаль на політи ка дер жа ви, перш за все, ре алізуєть ся шля хом
роз роб ки і ух ва лен ня за ко но дав чих актів (за конів, указів пре зи ден та,
пос та нов уря ду) у сфері соціаль них відно син, зат ве рд жен ня ціль о -
вих соціаль них прог рам і т. ін. за обов’яз ко вої участі гро мадсь кості.

Ефек тив на соціаль на політи ка будьRякої дер жа ви є ос но вою
стабіль ності політич ної сис те ми. А роз ви ну та соціаль на політи ка
є невід’ємною час ти ною будівницт ва соціаль ної дер жа ви. Ок ре ма
ува га тут має бу ти приділе на не за хи ще ним верствам на се лен ня,
у то му числі лю дям з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Од ним з го лов них прин ципів по бу до ви соціаль ної дер жа ви в су -
час них умо вах є прин цип соціаль ної спра вед ли вості, кот рий вис ту -
пає як один з най важ ливіших по каз ників ефек тив ності соціаль но -
го роз вит ку суспільства та йо го ба зо вий соціаль ний іде ал. Хо ча
вар то відзна чи ти, що пи тан ня соціаль но го спра вед ли вості є ду же
важ ли ви ми для будьRяко го суспільства і будьRякої дер жа ви, не за -
леж но від істо рич но го ета пу та рівня роз вит ку вка за них суспільств
і дер жав.

Ук раїнсь ка мо дель соціаль ної політи ки на нинішнь о му етапі
суспіль но го роз вит ку дер жа ви зна хо дить ся на шля ху від па тер на -
лістсь кої мо делі то талітар ноRсоціалістич но го зраз ка — до фор му ван ня
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рин ко вої мо делі соціаль ної політи ки під ак тив ним впли вом гло -
балізаційних та євроінтег раційних про цесів.

Про те, ці про це си не є та ки ми од ноз нач ни ми, як це здаєть ся
екс пер там і рад ни кам гло баль них фінан со воRеко номічних струк -
тур, що нав’язу ють ук раїнській владі лібе раль ну мо дель соціаль ної
дер жа ви, пов’язу ю чи це з умо ва ми на дан ня чер го вих траншів кре -
дитів. Ігно ру ван ня при ви роб ленні соціаль ної політи ки дер жа ви
рівня соціаль ноRеко номічно го роз вит ку країни. мен таль ності та на -
ціональ ної куль ту ри мо же при вес ти до соціаль них ви бухів і будь-
який уряд по ви нен сис тем но вив ча ти ці проб ле ми, вра хо ву ю чи
світо вий досвід і власні соціаль ноRполітичні та еко номічні ре алії [4; 5].
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Не чи по рен ко Інна Олек сандрівна
III курс, гру па ПЗ�32 Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син

Універ си те ту «Ук раїна», inna_n@mail.ua. 
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., до цент ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го, криміналь но го пра ва

ПЕ РЕ СУ ВАН НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Інваліди — це не прос то ка те горія лю дей. Це ок ремі
жит тя. Ок ремі тра гедії. Ок ремі людські надії на те, що бу де доб ре.
На щас тя, по ряд з ни ми є ті, хто хо че до по мог ти і до по ма гає. Пе рей -
ма ю чись бу ден ни ми проб ле ма ми ми по винні за мис ли ти ся над неп рос -
тою до лею лю дей з ва да ми здо ров’я про тя гом ціло го ро ку, не за бу ва ти
про те, що по руч з на ми жи вуть інваліди і во ни пот ре бу ють до по мо ги
і ува ги.
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Ак ту аль ним пи тан ням є об лаш ту ван ня місь ко го і примісь ко го
транс пор ту для пе ре ве зен ня інвалідів та виділен ня для їхніх ав то мо -
білів місць на ав то мобіль них сто ян ках.

Ко жен день у житті лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми на пов не ний
праг нен ням прис то су ва ти ся до са мостійно го жит тя у суспільстві,
са мов дос ко на лен ня, прив но си ти радість собі та ото чу ю чим. І нез ва -
жа ю чи на де які нев дачі та сму ток, надія на кра ще та більш лег ше своє
існу ван ня в суспільстві не за ли шає їх. Го лов не для них, що жит тя є
і во но про дов жуєть ся.

Annotation. Persons with disabilities — not just a category of people.
This individual life. Some tragedy. Some men hope that will be good. For -
tunately, next to them are the ones who want to help and help.

Concerned everyday problems we have to think about the difficult fate of
people with disabilities throughout the year, do not forget that we live next to
people with disabilities and they need care and attention.

A topical issue is the improvement of urban and suburban transport for
the disabled and the allocation of places for their cars in car parks.

Every day in the life of people with disabilities is filled with the desire to
adapt to independent life in society, self�improvement, to bring joy to ourselves
and others. And despite some setbacks and sadness, hope for a better and easier
to exist in society leaves them. The main thing for them that life is and it continues.

Лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми по винні відчу ва ти се бе ком фо рт -
но. Приміром, інвалід не мо же безп роб лем но зай ти в під’їзд, сісти
в ав то бус, або діста ти ся до ма га зи ну.

Інвалідам потрібні умо ви для са мо ре алізації. Ад же во ни, у своїй
біль шості, це сильні і воль ові лю ди, які здатні нав ча ти ся, пра цю ва -
ти і вдос ко на лю ва ти ся. Але їм потрібні еле мен тарні умо ви, за ко но -
давчі і по бу тові.

Ак ту аль ним пи тан ням є об лаш ту ван ня місь ко го і примісь ко го
транс пор ту для пе ре ве зен ня інвалідів та виділен ня для їхніх ав то -
мобілів місць на ав то мобіль них сто ян ках. Місцеві ор га ни вла ди ма -
ють вжи ти відповідних за ходів для ос на щен ня ав то бус них, тро лей -
бус них і трам вай них марш рутів при наймні од ним транс по рт ним
за со бом для пе ре ве зен ня лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли -
вос тя ми. Не обхідно та кож здійсню ва ти за купівлю залізнич них па -
са жирсь ких ва гонів, мак си маль но прис то со ва них для пе ре ве зен ня
цієї ка те горії осіб. Пот ре бує ор ганізації служ ба суп ро вод жен ня інва -
лідів в ае ро пор тах та вок за лах, за без пе чен ня без пе ребійної ро бо ти
ліфтів та інших технічних за собів, приз на че них для інвалідів у віз -
ках та інших ма ло мобіль них груп на се лен ня.
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Пос та но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 05.04.2012 ро ку «Про
затве рд жен ня По ряд ку за без пе чен ня технічни ми та інши ми за со ба -
ми ре абілітації інвалідів, дітейRінвалідів та інших ок ре мих ка те горій
на се лен ня, пе реліку та ких за собів» зміне но ме ханізм за без пе чен ня
інвалідів технічни ми та інши ми за со ба ми ре абілітації.

Но вий по ря док пе ред ба чає індивіду аль ний підхід до кож но го
інваліда. До технічних та інших за собів ре абілітації, яки ми за без пе -
чу ють ся інваліди, дітиRінваліди та інші ок ремі ка те горії на се лен ня
на ле жать:

— про тез ноRор то пе дичні ви ро би, зок ре ма ор то пе дич не взут тя;
— спеціальні за со би для са мо обс лу го ву ван ня та дог ля ду;
— за со би для пе ре су ван ня;
— до поміжні за со би для осо бис тої ру хо мості, пе реміщен ня та

підйо му;
— меблі та ос на щен ня;
— спеціальні за со би для орієнту ван ня, спілку ван ня та обміну

інфор мацією.
Як по ка за ло досліджен ня, більшість пішохідних пе ре ходів не

відповіда ють ви мо гам норм дер жав но го стан дар ту Ук раїни. Не вит ри -
мані ви мо ги що до ви со ти бор дюрів на по сад ко вих пло щад ках зу пи нок
гро мадсь ко го транс пор ту, відсутні в цих місцях конт растні та так -
тильні еле мен ти для орієнтації та по пе ред жен ня для осіб з ва да ми зо -
ру. Слід заз на чи ти, що ма ло мобіль ним гру пам на се лен ня пот ра пи ти
в са лон транс по рт но го за со бу са мостійно прак тич но не мож ли во. Ак -
ту аль ним є пи тан ня пар ку ван ня ав то мобілів для водіїв з інвалідністю.

Гу ля ю чи містом, озирніть ся нав ко ло і по ра хуй те — скіль ки ка -
фе, ап тек, ма га зинів, банків дос тупні для лю дей у інвалідних візках.
При дивіть ся до зу пи нок, бор дюрів, доріг. Пан ду си ма ють бу ти зап -
ро ек то вані у всіх бу дин ках гро мадсь ко го приз на чен ня. У жит ло вих
бу дин ках по ви нен бу ти при наймні дос туп до ліфту.

Кож но го дня про хо дя чи поміж ма га зинів, ка фе не ка жу чи про зви  -
чайні жилі бу дин ки та тро ту а ри, помічаю що ли ше в де я ких ап те ках є
заїзд для лю дей с об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Не на че ця лю ди на тіль -
ки те й ро бить що їздить ли ше по ап те кам. Я ба жаю, що б в моє му місті
по важ но ста ви лись до цих лю дей і зро би ли яко го мо га найбільш прий -
нятні умо ви для віль но го пе ре су ван ня по місту, а особ ли во звер ну ли
ува гу на тро ту а ри, ав то бусні зу пин ки, підземні пе ре хо ди та ма га зи ни.

На мою дум ку, це лю ди, яким потрібна підтрим ка і рівні мож -
ли вості, а не жалість. Для по чат ку лю дям на візках потрібне без -
бар’єрне місто!
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Омель чен ко М. В.
5 курс, гру па МІ�51/15, спеціальність «Міжна род на інфор мація».

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син
Універ си те ту «Ук раїна»

МІЖНА РОД НИЙ КРЕ ДИТ ТА ЙО ГО ФУНКЦІЇ 
В СУ ЧАСНІЙ ЕКО НОМІЦІ

Ано тація. На сь о годнішній день однією з найбільш гост рих проб -
лем май же всіх країн світу є до сяг нен ня стабіль но го еко номічно го рос -
ту. Се ред виз на чаль них фак торів, що справ ля ють вплив на ди наміку
еко номічно го роз вит ку, од не з ос нов них місць на ле жить інвес тиційній
сфері. У су часній си ту ації інвес тиції вис ту па ють най важ ливішим за -
со бом за без пе чен ня умов ви хо ду зі ста ну еко номічної кри зи, здійснен ня
струк тур них зру шень у на род но му гос по дарстві, впро вад жен ня су час них
до сяг нень технічно го прог ре су, підви щен ня якісних по каз ників гос по -
дарсь кої діяль ності як для прий ма ю чих країн, так і для країн ба зу ван ня.

Annotation. By far one of the most acute problems of almost all countries
of the world is to achieve sustainable economic growth. Among the determin-
ing factors that have an impact on the dynamics of economic development,
one of the main places belong to the investment field. In the current situation,
the Investment Act, the most important means of ensuring conditions of exit
from a State of economic crisis, the implementation of structural changes in
the national economy, the introduction of modern achievements of techno-
logical progress, improving the quality indexes of economic activity both for
host countries and for the home.

Міжна род ний кре дит — міждер жав ний рух капіта лу в формі
на дан ня ва лют них і то вар них ре сурсів на умо вах зво рот ності, стро -
ко вості та плат ності.

Як еко номічна ка те горія він ви ра жає відно си ни між кре ди то -
ра ми та по зи чаль ни ка ми різних країн з при во ду на дан ня, ви ко рис -
тан ня та по га шен ня по зи ки ра зом із відповідни ми відсот ка ми.

Міжна род не за по зи чен ня — зво рот на сто ро на міжна род но го
кре ди ту ван ня.

Функції міжна род но го кре ди ту: мобіль ний та ефек тив ний пе -
ре роз поділ фінан со вих коштів та ма теріаль них ре сурсів між країна -
ми для за без пе чен ня пот реб роз ши ре но го відтво рен ня міжна род ної
еко номіки; сти му лю ван ня зовнішнь о е ко номічної діяль ності країн;
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спри ян ня інтен сифікації про цесів на ко пи чен ня капіталів, на дан ня
мож ли вості ок ре мим країнам або до ла ти внутрішні на явні ре сурсні
об ме жен ня, або вирішу ва ти проб ле му пе ре наг ро мад жен ня капіта лу
і падіння йо го при бут ко вості; ко ри гу ван ня ціни капіта лу — світо вої
став ки відсот ка; прис ко рен ня про цесів капіталізації че рез змен шен-
ня термінів ре алізації то варів і пос луг у національ них еко номіках та
в міжна родній еко номіці в ціло му; зни жен ня вит рат обігу і ви роб -
ни цт ва (нап рик лад, за до по мо гою впро вад жен ня но во го прид ба но -
го в кре дит імпорт но го ре сур со за о щад ли во го об лад нан ня, змен -
шен ня відсотків за за лу чені кре дитні ре сур си то що).

Підсум ко вий по зи тив ний ефект міжна род но го кре ди ту про яв -
ляєть ся у ство ренні пе ре ду мов для зрос тан ня ва ло во го гло баль но го
про дук ту, сти му лю ван ня йо го ре алізації та прис ко рен ня світо во го
обігу капіта лу.

Не га тивні наслідки міжна род но го кре ди ту ван ня:
— кре дит пог либ лює дисп ро порції, які вже є в еко номіці країн —

по зи чаль ниць, оскіль ки сприяє роз ши рен ню ви роб ни цт ва в най -
більш при бут ко вих га лу зях і по си лює прірву між ни ми та ти ми га -
лу зя ми, до яких він не за лу чаєть ся;

— міжна род ний кре дит слу жить еко номічним ме ханізмом для
ви лу чен ня коштів у країнRпо зи чаль ниць. Во ни втра ча ють знач ну час -
ти ну до ходів від пе ре ка чу ван ня про центів і дивідендів за кор дон,
що пригнічує су куп ний по пит та внутрішнє ви роб ни цт во;

— надмірне за лу чен ня зовнішніх по зик, їх не ефек тив не ви ко -
рис тан ня мо же по род жу ва ти заг ро зи для мак ро е ко номічної стабіль -
 ності, оскіль ки підви щуєть ся враз ливість національ ної фінан со вої
сис те ми до дії зовнішніх шоків. На ро щу ван ня зовнішньої за бор го -
ва ності суп ро вод жуєть ся підви щен ням ва лют них ри зиків, ри зиків
рефінан су ван ня бор гу і про во кує бор го ву кри зу;

— роз ви нуті країни час то ви ко рис то ву ють міжна род ний кре дит
з ме тою ство рен ня вигідної для се бе еко номічної й політич ної си -
ту ації в країнахRімпор те рах. Як що ос танні ста ють на шлях не по ко -
ри, то кре ди то ри вда ють ся до їх кре дит ної диск римінації чи бло ка ди.

Міжна родні кре дит ноRфінан сові інсти ту ти — це всесвітні та ре -
гіональні інсти ту ти, ство рені на ос нові міждер жав них угод з ме тою ре -
гу лю ван ня міжна род них ва лют ноRкре дит них і фінан со вих відно син.

Ме та їх ство рен ня та за дачі: об’єднан ня зу силь країн світо во го
співто ва ри ст ва для стабілізації міжна род ної ва лют ноRфінан со вої
сфе ри; вив чен ня і розв’язок найбільш важ ли вих проб лем міжна -
род них фінансів і міжна род ної еко номіки; спіль на роз роб ка стра -

172

Секція V Правові та організаційні засади формування  



173

тегії світо вої ва лют ноRкре дит ної і фінан со вої політи ки, ко ор ди -
нація її про ве ден ня; за без пе чен ня стабілізації національ них і ко -
лек тив них ва лют; усу нен ня тор го вель них бар’єрів і спри ян ня ак -
тивній еко номічній співпраці між дер жа ва ми; фінан со ва підтрим ка
міжна род них, регіональ них та національ них прог рам тех но логічно -
го і соціаль ноRеко номічно го роз вит ку.

Ор ловсь ка І.Г.
к.ю.н., до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 
Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

ДЕ МОК РА ТИЧ НА ДЕР ЖА ВА ЯК ГА РАНТ ЗДІЙСНЕН НЯ 
ТА ЗА ХИС ТУ ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

Ано тація. Прак ти ка де мок ра тич них країн до во дить, що про де -
мок ра тич ну фор му дер жа ви засвідчує ре алізація та ких за галь но -
людсь ких ціннос тей, як: на ро дов лад дя, роз поділ вла ди, політич ний,
іде о  логічний плю ралізм, пар ла мен та ризм, гро ма дянські, соціаль но-
еко номічні пра ва гро ма дян не за леж но від статі, ра си, національ ності,
май но во го ста ну, освітнь о го рівня та вірос повідан ня. З ха рак те рис -
тикою де мок ратії як фор ми дер жа ви пов’яза на кон цепція, згідно з якою
де мок ратія вис ту пає різно ви дом політич но го (дер жав но го) ре жи му,
тоб то пев но го ме то ду здійснен ня дер жав ної вла ди, який про тис тав -
ляєть ся то талітар ним та ав то ри тар ним ре жи мам.

Annotation. The practice of democratic countries proves that a demo-
cratic form of State verifies the implementation of such human values as
democracy, distribution of power, political, ideological pluralism, and parlia-
mentary, civil, social and economic rights of citizens regardless of sex, race,
nationality, status, educational level and religion. With characteristic of
democracy as a form of State is related to the concept of democracy advocates
a kind of political (State) regime, that is, a method of exercising State power,
which is opposed to totalitarian and authoritarian regimes.

Ро зуміння де мок ратії як ба га то ас пе кт ної ка те горії, яку мож ли -
во розг ля да ти як: яви ще пра во вої дійсності, що спри чи няє сут тє -
вий вплив на усі сфе ри суспіль но го і дер жав но го жит тя; іде аль ну
мо дель суспіль но го уст рою, що зас но ва на на ціннос тях сво бо ди,
рів ності і прав лю ди ни та гро ма дя ни на; дер жав ний ре жим, що виз на-
чає пріори тетні спо со би здійснен ня вла ди.

Пра во ва дер жа ва — це та ка дер жа ва, в якій функціонує ре жим
конс ти туційно го правління, існує роз ви ну та і не су пе реч ли ва пра во ва
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сис те ма, ефек тив на су до ва вла да, за без пе че но ре аль ний роз поділ
влад із сис те мою стри му ван ня і про ти ваг, з роз ви ну тим конт ро лем
з бо ку суспільства дер жав ної вла ди. За галь ний де мок ра тич ний устрій
сис те ми вла ди і політи ки пра во вої дер жа ви ор ганічно пов’яза ний
з йо го пра во ви ми за са да ми. В ос но ву пра во вої дер жа ви пок ла де но
рівність дер жав ної вла ди, гро ма дя ни на і суспільства, їхня пра во ва
рівність пе ред за ко ном.

Ні вла да, ні са ме по собі пра во не мо жуть бу ти ре аль ни ми га -
ран та ми ви ко нан ня за конів, як що пра во не легіти мо ва не (тоб то, не
виз на не на леж ним до ви ко нан ня) суспільством. Тіль ки їхня легі -
тим ність, виз нан ня суспільством і то му обов’яз ковість ви ко нан ня
за без пе чу ють дійсне дот ри ман ня за конів суспільством і дер жа вою,
так са мо, як і ство рен ня їхньої сис те ми, і вик лю ча ють про тип рав ну
прак ти ку з обох сторін. Але суспільство мо же до би ти ся ць о го, тіль -
ки до сяг нув ши дос татньо ви со ко го рівня гро ма дянсь ко го, а от же,
і куль тур но го, цивілізаційно го, ма теріаль но го й інте лек ту аль но го роз -
вит ку, тоб то став ши гро ма дянсь ким суспільством. Гро ма дя ни та ко го
суспільства не ско вані дис ципліною стра ху і па ну ван ня. Во ни наді -
лені власністю, во лодіють сво бо да ми і пра ва ми, і во лодіння ци ми
ціннос тя ми ро бить їх відповідаль ни ми за збе ре жен ня і прим но жен ня
цих ціннос тей. Во ни ж за хи ща ють і дер жа ву, яка стає відповідаль -
ною за всі ви ди без пе ки лю ди ни і суспільства і їхніх над бань.

З ча сом га ран ту ван ня прав лю ди ни роз ши рю ва ти муть ся, а їх
ре алізація бу де удос ко на лю ва ти ся, що про дик то ва но на леж ним
функ ціону ван ням пра во вої, соціаль ної та де мок ра тич ної дер жа ви
та політич ним жит тям суспільства в ціло му, а та кож по шу ком оп ти -
маль но го пра во во го ре гу лю ван ня для вста нов лен ня ре аль ної де -
мок ра тич ної дер жа ви.

Для ць о го не обхідно ак тивізу ва ти ро бо ту що до пра во вої освіти
на се лен ня з пи тань здійснен ня та за хис ту прав лю ди ни, удос ко на -
лен ня ме ханізмів за хис ту заз на че них прав. Де мок ра тич на дер жа ва
за без пе чує ор ганізацію соціаль но го і дер жав но го жит тя на прин ци -
пах пра ва, політич но го та іде о логічно го плю ралізму, га ран тує пра -
во по ря док у суспіль них відно си нах, сприяє до сяг нен ню осо бис тіс -
тю са мостійності і відповідаль ності за свої дії, на бут тя відповідно го
рівня пра восвідо мості.
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Ор ловсь ка Іри на Гри горівна
к.ю.н., до цент ка фед ри те орії пра ва 

та міжна род ної інфор мації 
Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

ПРА ВО ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
НА УЧАСТЬ У ПОЛІТИЧ НО МУ ТА СУСПІЛЬ НО МУ ЖИТТІ

Ано тація. Відповідно до Конс ти туції Ук раїни осо би з інвалід ніс -
тю по винні ма ти ті ж самі пра ва і обов’яз ки, що й інші гро ма дя ни,
однією із них є мож ливість віль но оби ра ти та бу ти об ра ни ми. Ви ни -
кає не обхідність за без пе чи ти ви ко рис тан ня прин ципів дос туп ності,
універ саль но го ди зай ну, ро зум но го прис то су ван ня, що вра хо вує ін -
дивіду альні пот ре би в нав чаль них зак ла дах, на ви бор чих діль ни цях та
у пов сяк ден но му житті інвалідів. За без пе чи ти конт роль за ви ко нан -
ням чин но го за ко но да в ства з ме тою не ди ск римінації осіб з інва лід -
ністю під час ви бор чо го про це су.

Annotation. According to the Constitution of Ukraine, persons with dis-
abilities should have the same rights and obligations as other citizens, one of
them is free to elect and be elected. There is a need to ensure the use of the
principles of accessibility, universal design and reasonable accommodation of
individual needs in schools, at the polls and in the daily life of the disabled.
Ensure monitor the implementation of existing legislation to non�discri mi -
nation of persons with disabilities in the electoral process.

Відповідно до ст. 38 Конс ти туції Ук раїни гро ма дя ни ма ють пра -
во бра ти участь в уп равлінні дер жав ни ми спра ва ми, у все ук раїнсь -
ко му та місце вих ре фе рен ду мах, віль но оби ра ти і бу ти об ра ни ми до
ор ганів дер жав ної вла ди та ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня. А це
відповідно оз на чає, що лю ди з інвалідністю не мо жуть бу ти об ме -
жені у праві оби ра ти ся і бу ти об ра ни ми. Що сто суєть ся пра ва віль но
оби ра ти, то йо го ре алізація пе ред ба чає мож ливість бу ти пов но цін ним
учас ни ком ви бор чо го про це су. Про те у за ко нах відсут ня обов’яз ко -
ва ви мо га що до дос туп ності приміщень та ма теріалів, а та кож кри -
терії та кої дос туп ності у про цесі пе ревірки та уточ нен ня списків ви -
борців; осо би з інвалідністю прак тич но поз бав лені мож ли вості
бу ти ак тив ним учас ни ком ць о го ета пу ви бор чо го про це су.

Згідно Пос та но ви Цент раль ної ви бор чої комісії від 19 січня
2012 ро ку №5, го ло су ван ня по вин но про хо ди ти у спеціаль но відве -
де них та об лад на них приміщен нях, роз та шо ва них, як пра ви ло, на
пер ших по вер хах будівель, ма ти пан дус, віль ний вхід та вихід. Але
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все ж та ки дані по ло жен ня за ли ша ють ся дек ла ра тив ни ми. Заз ви чай
приміщен ня для го ло су ван ня роз та шо ву ють ся у шко лах, нав чаль -
них зак ла дах, які є то таль но архітек тур но не дос туп ни ми для ма ло -
мобіль них груп на се лен ня, вклю ча ю чи осіб з інвалідністю.

Не зас то со ву ють ся прин ци пи ро зум но го прис то су ван ня та
кон цепція універ саль но го ди зай ну, яка га ран тує рівність дос ту пу
згідно Кон венції про пра ва інвалідів, що, в свою чер гу, по ру шує
пра ва та гідність лю дей з інвалідністю, а та кож прин ци пи не ди ск -
римінації та рівних мож ли вос тей.

За ко но да в ство Ук раїни пе ред ба чає, що пе ред ви бор на агітація
мо же здійсню ва ти ся в будьRяких фор мах і будьRяки ми за со ба ми,
що не су пе ре чать Конс ти туції Ук раїни, за ко нам Ук раїни. Однією
з форм пе ред ви бор ної агітації є про ве ден ня публічних за ходів. Вста -
нов лю ючи ви мо ги до про ве ден ня публічних за ходів пе ред ви бор ної
агітації за ко но да в ство виз на чає, що ор га ни ви ко нав чої вла ди та ор -
га ни місце во го са мов ря ду ван ня зо бов’язані на да ва ти приміщен ня,
«при датні для про ве ден ня публічних за ходів» пе ред ви бор ної
агітації. Оскіль ки дос тупність (архітек тур на) не є кри терієм при -
дат ності для про ве ден ня публічних за ходів, то осо би з інвалідністю
не ма ють га ран то ва но го дос ту пу до пе ред ви бор ної агітації у формі
та ких публічних за ходів.

Згідно з інфор мацією Національної Асамблеї інвалідів Украї -
ни, жо ден із за конів не вста нов лює ви мог що до рівно го дос ту пу до
перед ви бор ної агітації у за со бах ма со вої інфор мації для осіб з ін ва лід -
ністю, зок ре ма, із ва да ми слу ху, нап рик лад, шля хом зап ро вад жен ня
обов’яз ко во го тит ру ван ня та пе рек ла ду на жес то ву мо ву (сур до пе -
рек ла ду) пе ред ви бор ної агітації на те ле ба ченні.

Особ ли ва про це ду ра го ло су ван ня — це по ки що єди ний га ран -
то ва ний та відпраць о ва ний ме ханізм в Ук раїні, яким осо би з інва -
лідністю мо жуть ско рис та ти ся для го ло су ван ня.

Нез ва жа ю чи на конс ти туційну га рантію кож но му гро ма дя ни ну
на уп равління дер жав ни ми спра ва ми, жо ден із за конів, кот рий ре -
гу лює ви бор чий про цес чи про ход жен ня дер жав ної служ би, не пе -
ред ба чає ме ханізмів дос ту пу до уп равління дер жав ни ми спра ва ми
для лю дей з інвалідністю. Чин ний За кон Ук раїни «Про дер жав ну
служ бу», прий ня тий у 1993 році, жод ним чи ном не спря мо ва ний на
ре алізацію конс ти туційних га рантій. Біль ше то го, прин ци пи та про -
це ду ри, зак ла дені у За коні не відповіда ють де мок ра тич ним прин -
ци пам публічно го адміністру ван ня та дер жав ної служ би у дос тупі
гро ма дян з інвалідністю до політич но го жит тя
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Оро пай О.П.
V курс, гр. ФН�51/16, спеціальність «Фінан си, 

банківсь ка спра ва та стра ху ван ня»,
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В.,
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

ПРОБ ЛЕ МИ СОЦІАЛЬ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти ак ту -
аль них проб лем соціаль ної ре абілітації лю дей з інвалідністю в Ук раїні.
Ак цен то ва но ува гу на проб лемі по до лан ня соціаль ної ізо ляції інвалідів,
виз на че но су часні тен денції що до став лен ня суспільства до проб лем
інвалідів, здійсне но порівняль ний аналіз міжна род них за ко но дав чих
актів, спря мо ва них на за хист прав інвалідів.

Annotation. The oretical and practical aspects of topical problems of
social rehabilitation of people with disabilities in Ukraine. The attention is
focused on the problem of overcoming social isolation of persons with disabil-
ities, identifies current trends in the relation of a society to problems of dis-
abled people, carried out comparative analysis of international legal acts
aimed at protecting the rights of persons with disabilities.

Ак ту альність проб лем лю дей з інвалідністю виз на чаєть ся тим,
що в Ук раїні спос терігаєть ся тен денція до зрос тан ня чи сель ності
інвалідів унаслідок війсь ко вих дій на Сході країни, зни жен ня рівня
ме дич но го обс лу го ву ван ня, зрос тан ня нар ко манії та ал ко голізму,
підви щен ня еко логічної не без пе ки, зни жен ня мож ли вос тей пов но -
цінно го хар чу ван ня і відпо чин ку, погіршен ня умов праці. Зна чу щість
проб лем лю дей з інвалідністю по си люєть ся за ра ху нок збіль шен ня
їх част ки в за гальній струк турі на се лен ня Ук раїни. У су час них умо -
вах еко номічної нес табіль ності інваліди ви я ви лись однією із най -
не за хи щеніших верств на се лен ня.

Го лов ною проб ле мою, яка пот ре бує не гай но го вирішен ня, є по -
до лан ня соціаль ної ізо ляції інвалідів. За су час них умов прос те жу -
єть ся тен денція до зрос тан ня ува ги са ме до соціалізації, соціаль ної
ре абілітації та адап тації інвалідів, які вклю ча ють в се бе як ма те -
ріаль ну, так і ду хов ну соціаль ноRпси хо логічну до по мо гу. Ре абі -
літація — це віднов лен ня втра че них внаслідок хво ро би чи трав ми
здат нос тей. Адап тація, та ким чи ном, вис ту пає як по нят тя, що об’єд -
нує в собі абілітацію і ре абілітацію. Інвалідність виз на чаєть ся як
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об ме жен ня в мож ли вос тях, що зу мов ле но фізич ни ми, пси хо ло -
гічни ми, сен сор ни ми, соціаль ни ми, куль тур ни ми, за ко но дав чи ми
та інши ми пе ре по на ми, які не доз во ля ють лю дині, що має інва лід -
ність, бу ти інтег ро ва ною в суспільство і бра ти участь у житті ро ди ни
чи суспільства на та ких са мих підста вах, як і інші чле ни суспільства.
Суспільство має мак си маль но адап ту ва ти свої стан дар ти до особ ли -
вих пот реб лю дей з інвалідністю з тим, щоб во ни мог ли жи ти не за -
леж ним жит тям. Тоб то шлях вирішен ня проб ле ми не у підтя гу ванні
інваліда до рівня здо ро вої лю ди ни, а у ство ренні спе цифічних умов
суспіль но го жит тя, де ро зу мові чи фізичні об ме жен ня не фор му ва -
ти муть за леж ності інваліда від здо ро вих лю дей чи, при наймні, ця
за лежність бу де мінімізо ва ною.

У рам ках роз вит ку та інтег рації до євро пейсь ких соціаль них
стан дартів в Ук раїні прий ня та Кон цепція ранньої соціаль ної ре -
абілітації дітейRінвалідів, яка виз на чає сутність та ос новні нап ря ми
про це су соціаль ної ре абілітації ди ти ниRінваліда. Ран ня соціаль на
ре абілітація дітейRінвалідів — це сис те ма ре абілітаційних і ко рек -
цій ноRвіднов них за ходів, які зас то со ву ють ся для дітейRінвалідів
ран нь о го віку з ме тою змен шен ня або по до лан ня фізич них та інте -
лек ту аль них вад, на бут тя знань, умінь і на ви чок, які б да ли змо гу
ди тиніRінваліду інтег ру ва тись у ди тячі ко лек ти ви і не пе ре бу ва ти
в інтер нат них ус та но вах або нав ча ти ся вдо ма. Го лов ною ме тою
ран ньої соціалізації дітейRінвалідів є на дан ня мож ли вості: дітям-ін -
валідам по до ла ти труд нощі роз вит ку, зас воїти по бу тові та соціальні
на вич ки, роз ви ну ти свої здібності, повністю чи част ко во інтег ру ва -
тись у соціаль не жит тя суспільства; бать кам усвідо ми ти суть проб -
лем своїх дітей, ово лодіти ме то ди кою ви ко нан ня індивіду аль них
ре абілітаційних прог рам, пе рет во ри тись на ак тив но го учас ни ка ре -
абілітаційно го про це су і на цій ос нові до сяг ти прог ре су у по до ланні
вад ди ти ною, в її інтег рації в ди тя чий ко лек тив та суспільство. Ор -
ганізація соціаль ної до по мо ги дітям і мо лоді, котрі поз бав лені мож -
ли вості дот ри му ва тись пов ноцінно го спо со бу жит тя внаслідок вад
фізич но го роз вит ку, пот ре бує, пе ре дусім, зміни став лен ня суспільства
до інваліда та проб ле ми інвалідності в Ук раїні вза галі. Че рез об ме -
жен ня у спілку ванні, са мо обс лу го ву ванні, пе ре су ванні роз ви ток
цих дітей знач ною мірою за ле жить від за до во лен ня їх пот реб інши -
ми людь ми, а це ста но вить ба га тог ран ний про цес соціаль ноRпе да -
гогічної ре абілітації. Проб ле ма інвалідності тра диційно розг ля -
даєть ся як, на сам пе ред, ме дич на, а потім вже — еко номічна, тоб то
проб ле ма за до во лен ня ма теріаль них пот реб інваліда. Про те проб ле ма
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інвалідності не об ме жуєть ся ци ми важ ли ви ми ас пек та ми. Соціаль -
ноRпси хо логічний чин ни ки, са мовідчут тя інваліда в суспільстві —
це цент раль на проб ле ма. Лю ди на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
має проб ле ми не прос то внаслідок хво ро би, каліцтва чи при род же -
них об ме жень, а й че рез неп рис то со ваність соціаль но го ото чен ня
до її спе цифічних пот реб, штам пи ма со вої пси хо логії.

Тен денція у зміні став лен ня людства до проб лем інвалідів прос те -
жуєть ся на ос нові порівняль но го аналізу міжна род них за ко но дав чих
актів, спря мо ва них на за хист прав інвалідів. Такі зміни зу мов лені
за галь ною тен денцією роз вит ку людства у нап рямі мак си маль ної
інфор ма ти зації, ство рен ня постіндустріаль но го суспільства, в яко -
му здатність до нор маль ної ко мунікації стає провідним чин ни ком
нор маль ної життєдіяль ності. У наш час до по мо га лю дям з по ру ше -
ною дієздатністю стає все важ ливішим суспіль ним зав дан ням. 

Соціаль ний за хист мо лоді з об ме же ною дієздатністю на бу ває
де далі глиб шо го ха рак те ру, тоб то суспільство праг не за до воль ня ти
все шир ше ко ло їх пот реб, наб ли жа ти умо ви їх жит тя до умов жит -
тя здо ро вої мо лоді. 

Соціаль ний за хист інвалідів з бо ку дер жа ви по ля гає у на данні
гро шо вої до по мо ги, за собів пе ре су ван ня, про те зу ван ня, орієнтації
і сприй нят тя інфор мації, прис то со ва но го жит ла, у вста нов ленні опі -
ки або сто рон нь о го дог ля ду, а та кож прис то су ванні за бу до ви на се ле -
 них пунктів, гро мадсь ко го транс пор ту, за собів ко мунікації і зв’яз ку
до особ ли вих пот реб інвалідів. 

Важ ли вим, по зи тив ним і перс пек тив ним яви щем є помітний
роз ви ток во лон терсь кої до по мо ги, що є найбільш ор ганічним про -
я вом гу манізації суспіль ної мо ралі.

Піка люк Світла на Станіславівна
стар ший вик ла дач ка фед ри пра ва Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

pikalyuk�svetlana@mail.ru

ОК РЕМІ АС ПЕК ТИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ДІЯЛЬ НОСТІ ОР ГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛА ДИ 

ЩО ДО РЕ АЛІЗАЦІЇ ТА ЗА ХИС ТУ ПРАВ І СВО БОД
ІНВАЛІДІВ

Ано тація. У те зах на ве де на пра во ва рег ла мен тація за без пе чен ня
діяль ності ор ганів публічної вла ди що до ре алізації та за хис ту прав
і сво бод інвалідів.
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Annotation. In the tesah the legal regulation support of the public
authorities to promote and protect the rights and freedoms of the disabled.

Од ним із примітних явищ у ста нов ленні дер жав ності є відрод жен -
ня по ва ги до інвалідів, яке є не ли ше по каз ни ком ви со кої куль ту ри
та стійких мо раль них за сад суспільства, але і тра дицією, що виз на -
чає йо го життєздатність.

Ук раїна пос ту по во впро вад жує міжна родні підхо ди та стан дар -
ти по бу до ви оп ти маль ної пра во вої мо делі, яка відповіда ла б за галь -
но виз наній сис темі людсь ких ціннос тей, що ба зуєть ся на за са дах:
«дер жа ва — для лю ди ни, а не лю ди на для дер жа ви».

Су час ний стан пра во во го ре гу лю ван ня діяль ності ор ганів
публічної вла ди Ук раїни що до ре алізації та за хис ту прав і сво бод
інвалідів, пе ред ба чає закріплен ня як в Конс ти туції Ук раїни, так
і в ко дифіко ва них за ко но дав чих ак тах: Ко дек су за конів про пра цю,
Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня, Сімей но го
ко дек су Ук раїни, Бюд жет но го ко дек су, По дат ко во го ко дек су, Ко -
дек су адміністра тив но го су до чи н ства Ук раїни та ін.

Так, у ст. 3 Конс ти туції Ук раїни заз на чаєть ся: «Пра ва і сво бо ди
лю ди ни та їх га рантії виз на ча ють зміст і спря мо ваність діяль ності дер-
жа ви. Дер жа ва відповідає пе ред лю ди ною за свою діяльність. Ут ве р -
д жен ня і за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни є го лов ним обов’яз -
ком дер жа ви».

Заз на чені ко дифіко вані ак ти виз на ча ють пов но ва жен ня ор га нів
публічної вла ди сто сов но спри ян ня пра цев лаш ту ван ню інвалідів та
виз на чен ня ба зис них соціаль них стан дартів пра цез дат ності цієї ка -
те горії осіб; ство рен ня сис те ми до дат ко вих га рантій щ по ру ше них
прав та сво бод інвалідів; розг ля ду справ про адміністра тивні пра во -
пору шен ня; за хис ту прав, сво бод та інте ресів інвалідів у сфері пуб ліч -
ноRпра во вих відно син від по ру шень з бо ку ор ганів дер жав ної вла ди.

Ре алізація дер жав ної політи ки що до осіб з інвалідністю здійс -
нюєть ся та кож і на ос нові за ко но дав чих актів: За ко ни Ук раїни «Про
спри ян ня соціаль но му ста нов лен ню та роз вит ку мо лоді в Ук раїні»
від 05 лю то го 1993 ро ку, «Про поліпшен ня ма теріаль но го ста но ви -
ща інвалідів війни» від 16 бе рез ня 2004 ро ку, «Про ста тус і соціаль -
ний за хист гро ма дян, які пост раж да ли внаслідок Чор но бильсь кої
ка та ст ро фи» від 28 лю то го 1991 ро ку та ін.

Пріори тет не місце се ред них посідає За кон Ук раїни «Про ос но -
ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні». Відповідно до ст. 4
цьо го За ко ну, діяльність ор ганів публічної вла ди спря мо ва на на ство -
рен ня пра во вих, еко номічних, політич них, соціаль них, пси хо логіч -
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них та інших умов для за без пе чен ня прав і мож ли вос тей інвалідів
нарівні з інши ми гро ма дя на ми. Ство рен ня цих умов, за без пе чуєть -
ся в діяль ності ор ганів публічної вла ди шля хом ви яв лен ня, усу нен -
ня пе ре пон і бар’єрів, що пе реш код жа ють за без пе чен ню прав і за -
до во лен ню пот реб інвалідів, зок ре ма сто сов но дос ту пу до об’єктів
гро мадсь ко го та цивіль но го приз на чен ня, бла го у ст рою, транс по рт -
ної інфра ст рук ту ри, до рожнь о го сервісу, транс пор ту, інфор мації та
зв’яз ку, а та кож з ура ху ван ням індивіду аль них мож ли вос тей, здіб -
нос тей та інте ресів — до освіти, праці, куль ту ри, фізич ної куль ту ри
і спор ту; охо роні здо ров’я; соціаль но му за хис ту.

Важ ли ве зна чен ня для за хис ту прав і сво бод інвалідів має та кож
За кон Ук раїни «Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні» від 06 жовт ня
2005 ро ку, відповідно до яко го діяльність ор ганів публічної вла ди спря -
мо ва на на здійснен ня ре абілітаційних за ходів, ор ганізацію роз роб ки
та ви ко нан ня ціль о вих дер жав них прог рам, зап ро вад жен ня пра во вих,
еко номічних та ор ганізаційних ме ханізмів, що сти му лю ють ефек тив -
ну діяльність ре абілітаційних ус та нов то що. Сь о годні існує низ ка
проб лем у ство ренні сис те ми за ходів, спря мо ва них на віднов лен ня по -
ру ше них або втра че них функцій ор ганізму за до по мо гою ме дич ної,
пси хо ло гоRпе да гогічної, пси хо логічної, фізич ної, про фесійної, тру до -
вої, фізкуль тур ноRспор тив ної, соціаль ної ре абі лі тації інвалідів.

В «Ос но вах за ко но да в ства Ук раїни про охо ро ну здо ров’я», за -
тве р д же них За ко ном Ук раїни від 19 лис то па да 1992 ро ку, виз на ча -
ють ся пра вові, ор ганізаційні, еко номічні та соціальні нап ря ми ді -
яль ності ор ганів публічної вла ди, спря мо вані на по пе ред жен ня
і зни жен ня зах во рю ва ності та інвалідності.

По ряд із за ко но дав чи ми ак та ми важ ли ву роль у пра во во му ре -
гу лю ванні діяль ності ор ганів публічної вла ди відігра ють пос та но ви
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, ука зи і роз по ряд жен ня Пре зи ден та Ук раї -
ни що до за без пе чен ня та за хис ту прав і сво бод інвалідів. Діяльність
біль шості ор ганів публічної вла ди спря мо вуєть ся і ко ор ди нуєть ся
Кабіне том Міністрів Ук раїни, роз по ряд жен ня та пос та но ви яко го
рег ла мен ту ють про це ду ру ре алізації та за хис ту прав і сво бод інвалідів.

По ряд із за ко но дав чи ми ак та ми важ ли ву роль у пра во во му ре -
гу лю ванні діяль ності ор ганів публічної вла ди відігра ють пос та но ви
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, зок ре ма «Про стан за без пе чен ня в Ук раїні
вста нов ле них чин ним за ко но да в ством соціаль них, еко номічних,
пра во вих і конс ти туційних га рантій у сфері соціаль но го за хис ту та
ре абілітації інвалідів» від 20 лю то го 2003 ро ку, «Про про ект Кон цепції
соціаль но го за без пе чен ня на се лен ня Ук раїни» від 21 груд ня 1993 ро ку.
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Се ред нор ма тив ноRпра во вих актів Кабіне ту Міністрів Ук раїни
мож на ви ок ре ми ти такі пос та но ви: «По ло жен ня про Дер жав ну служ -
бу Ук раїни у спра вах ве те ранів війни та учас ників ан ти те ро рис тич ної
опе рації» від 10 ве рес ня 2014 р., «Про зат ве рд жен ня По ло жен ня про
Фонд соціаль но го за хис ту інвалідів» від 26 ве рес ня 2002 р., «Пи тан ня
ме ди коRсоціаль ної ак ти ор ганів уп равління дер жав них підприємств,
ус та нов, ор ганізацій, нор ми яких спря мо вані на ре алізацію та за хист
прав інвалідів у ме жах струк тур них під роз ділів, відділів, служб то що.

Усе вик ла де не свідчить, що нор мот ворчість у сфері ре алізації та
за хис ту прав та сво бод інвалідів суб’єкта ми влад них пов но ва жень
має ди намічний ха рак тер, впро вад жен ня міжна род них стан дартів
і за рубіжної прак ти ки, по я ва но вих норм уск лад ню ють зміст і струк ту -
ру на яв но го пра во во го ма си ву не ко дифіко ва них нор ма тив ноRпра -
во вих актів.

Пав лен ко І.В.
аcпірант ка фед ри конс ти туційно го, 

адміністра тив но го пра ва та соціаль но�гу маітар них дис циплін. 
На у ко вий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

КОНС ТИ ТУЦІЙНОGПРА ВОВІ ОС НО ВИ РЕ АЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬ НОЇ ФУНКЦІЇ ДЕР ЖА ВИ В УК РАЇНІ

Ано тація. У те зах здійсне но спро бу кри тич но го аналізу су час них
дер жа воз нав чих по ло жень що до фе но ме ну функцій дер жа ви. До ве де но,
що функції дер жа ви слід розг ля да ти як обов’яз ки дер жа ви по відно шен -
ню до суспільства, які завж ди є конк рет ни ми та нор ма тив но й інс ти -
туційно оформ ле ни ми. Роз ме жо ва но по нят тя «функції дер жа ви» та
«сфе ри діяль ності дер жа ви». По ка за но логічну не послідовність ок ре -
мих підстав кла сифікації функцій дер жа ви.

Annotation. In the theses attempt to critical analysis of modern the
nation, know provisions concerning phenomenon functions of the State. It is
proved that the functions of the State should be considered as obligations of
the State in relation to society, which are always specific, regulatory, and
institutional success. Separate the concept of «State functions and sphere of
activity of the State.» Shows the logical inconsistency of certain grounds of the
classification of the functions of the State.

Ак ту альність досліджен ня конс ти туційноRпра во вих ос нов ре алі -
зації соціаль ної функції дер жа ви в су часній Ук раїні зу мов люєть ся
кіль ко ма при чи на ми. По-пер ше, не обхідно відзна чи ти, що функ -
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ціону ван ня прак тич но будьRякої су час ної дер жа ви відбу ваєть ся від -
повідно до конс ти туції і тих прин ципів конс ти туціоналізму (за раз
ми зас то со вуємо це по нят тя у найбільш за галь но му зна ченні, яке
відоб ра жає сис темність та зв’язок конс ти туційних явищ) які є домі -
ну ю чи ми. В ць о му сенсі всі функції дер жа ви (вклю ча ю чи й соціаль -
ну функцію) зна хо дять своє закріплен ня в конс ти туції, яка вис ту пає
що до них універ саль ною ре гу ля тив ноRпра во вою ос но вою. ПоRдру -
ге, ак ту альність досліджен ня зу мов люєть ся три ва ю чи ми про це са ми
конс ти туційної ре фор ми, яка не ли ше зачіпає пи тан ня ор ганізації
дер жав ної вла ди в Ук раїні, а й сто суєть ся більш за галь них пи тань
оп тимізації сис те ми функцій Ук раїнсь кої дер жа ви, за без пе чен ня їх
ефек тив ної ре алізації в кон тексті за хис ту прав лю ди ни та за без пе -
чен ня її конс ти туційно го ста ту су як най ви щої соціаль ної цінності.
З ог ля ду на це, особ ли вої ак ту аль ності на бу ває проб ле ма фор му -
ван ня цілісної сис те ми конс ти туційно го за хис ту прав і сво бод лю -
ди ни в діяль ності Ук раїнсь кої дер жа ви, яка б відповіда ла тим об’єк -
тив ним інте ре сам і пот ре бам, які сфор мо ва но в суспільстві.

При нагідно за у ва жи мо, що са ме ця проб ле ма невідповідності
конс ти туційно го за без пе чен ня функціону ван ня дер жав ної вла ди та
ста ну суспіль них відно син й ди наміки суспіль них пот реб бу ла ок -
рес ле на В. По горілком як один із найскладніших ас пектів дер жа -
вот во рен ня в Ук раїні. Як слуш но за у ва жує М. Сав чин, стан ре алі за ції
соціаль ної функції та здійсню ва на соціаль на політи ка без по се редньо
пов’язані з тим, наскіль ки чітко конс ти туція і конс ти туційне за ко -
но да в ство виз на ча ють мож ли вості й пов но ва жен ня дер жа ви в час -
тині за без пе чен ня соціаль них, еко номічних і куль тур них прав лю -
ди ни і гро ма дя ни на.

Як слуш но за у ва жує С. Боб ров ник, фор му ван ня соціаль ної дер-
жа ви і ре алізація соціаль ної функції відбу ва ють ся вик люч но че рез
опо ру на пра ва лю ди ни. Як що ж ць о го не має, то ви ни кає си ту ація,
«ко ли соціаль на дер жа ва розг ля даєть ся не як но вий стан роз вит ку
пра во вої дер жа ви, а як спосіб ор ганізації суспільства в умо вах пра -
во вої за рег ла мен то ва ності і нес табіль ності, пра во во го нігілізму та
непо ва ги до прав лю ди ни». От же, сутність соціаль ної дер жа ви завж ди
розг ля даєть ся че рез приз му га ран ту ван ня соціаль ноRеко номічних
прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на прав і сво бод лю ди ни в діяль -
ності Ук раїнсь кої дер жа ви, яка б відповіда ла тим об’єктив ним інте -
ре сам і пот ре бам, які сфор мо ва но в суспільстві.

То му цілком обґрун то ва ним є по ло жен ня, що аналіз соціаль ної
функції дер жа ви та її конс ти туційноRпра во вих ос нов по ви нен

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



вклю ча ти в се бе і конс ти туційну прак ти ку закріплен ня соціаль них
прав лю ди ни. На сь о годнішній день ці пра ва лю ди ни досліджу ють ся
юри дич ною на у кою як віднос но са мостійна гру па прав, які пов’я -
зані з мож ли вос тя ми дер жа ви за без пе чи ти гідне існу ван ня лю ди ни,
пев ний рівень її доб ро бу ту, га ран ту ва ти соціаль ну без пе ку і соціаль -
ний за хист, спри я ти її роз вит ку, а та кож до по мо гу дер жа ви у ви пад -
ку ви ник нен ня та кої пот ре би. Так, нап рик лад, аналізу ю чи зміст
Конс ти туції Ук раїни, Ю. Шем шу чен ко відно сить до соціаль них прав
нас тупні пра ва лю ди ни: пра во на пра цю, пра во на страйк, пра во на
відпо чи нок, пра во на соціаль ний за хист, пра во на дос татній жит тє -
вий рівень, пра во на жит тя, пра во на без печ не довкілля

Та ким чи ном, уза галь ню ючи ре зуль та ти про ве де но го дослі джен -
ня конс ти туційноRпра во вих ос нов ре алізації соціаль ної функції Ук -
раїнсь кої дер жа ви в су час них умо вах, мо же мо сфор му лю ва ти нас -
тупні вис нов ки. ПоRпер ше, пов но та ре алізації соціаль ної функції,
рівень її пріори тет ності та зна чу щості для роз вит ку дер жа ви без по -
се редньо пов’язані з фор мою дер жа ви. То му, досліджу ю чи конс ти -
туційноRпра вові ос но ви ре алізації соціаль ної функції дер жа ви, на -
сам пе ред не обхідно звер ну ти ува гу на на явність конс ти туційно го
виз на чен ня дер жа ви соціаль ною або ж на конс ти туційне закріп -
лен ня соціаль них ціннос тей і прин ципів як пріори тет них для роз -
вит ку і функціону ван ня дер жав ної вла ди. ПоRдру ге, се ред ос нов них
кри теріїв, які засвідчу ють зна чен ня соціаль ної функції дер жа ви, слід
вка за ти на фор му ван ня не обхідно го нор ма тив ноRпра во во го фун  да -
мен ту для за без пе чен ня стан дартів гідно го жит тя, здійснен ня ак -
тив ної та ефек тив ної дер жав ної соціаль ної політи ки, ство рен ня
умов без печ ної життєдіяль ності, віль ний і всебічний роз ви ток осо -
бис тості, зап ро вад жен ня відповідаль ності ор ганів вла ди за не га тивні
по каз ни ки рівня та якості жит тя на се лен ня, зап ро вад жен ня со ціаль -
 но го діало гу, за без пе чен ня ба лан су інте ресів осо би, суспільства
і дер жа ви, до дер жан ня соціаль них орієнтирів і зо бов’язань, виз на че-
них у міжна род них до го во рах. ПоRтретє, аналіз соціаль ної функції
дер жа ви та її конс ти туційноRпра во вих ос нов по ви нен вклю ча ти
в се бе та кож і конс ти туційну прак ти ку закріплен ня соціаль них прав
лю ди ни. В ць о му плані про цес за без пе чен ня соціаль них прав лю -
дини і гро ма дя ни на в Ук раїні є не роз рив но пов’яза ним з ре аліза цією
соціаль ної функції Ук раїнсь кої дер жа ви.

На ми бу ло дослідже но ли ше го ловні ас пек ти конс ти туційно-
пра во вих ос нов ре алізації соціаль ної функції Ук раїнсь кої дер жа ви.
Вод но час чи ма ло пи тань, пов’яза них з про це сом за ко но дав чо го за -
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без пе чен ня ре алізації соціаль ної функції дер жа ви, досі за ли ша ють -
ся відкри ти ми, що не ли ше доз во ляє стве рд жу ва ти про важ ливість
подаль ших на у ко воRюри дич них досліджень у ць о му нап рямі, а й за -
свідчує перс пек тивність та кої на у ко вої діяль ності.

Пас ту шен ко К.І.
ІV курс, гр. ОА�41/13, спеціальність «Облік і ау дит»

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»;
На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В., 

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

НЕ ОБХІДНІСТЬ РОЗ РОБ КИ СУ ЧАС НИХ КОН ЦЕПЦІЙ
СИС ТЕ МИ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Здійсне но аналіз ак ту аль них проб лем нав чан ня та ви -
хо ван ня дітей в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі, зок ре ма нав чан ня
сту дентів�інвалідів у вищій школі. Обг рун то ва но об’єктив ну не обхід -
ність роз роб ки су час них кон цепцій сис те ми інклю зив но го освітнь о го
се ре до ви ща для дітей з інвалідністю в Ук раїні. Зап ро по но ва но шля хи
ре фор му ван ня сис те ми освіти нав чан ня дітей із ва да ми здо ров’я.

Annotation. The analysis of actual problems of education and upbrin -
ging of children in inclusive educational environment, in particular learning
disabled students in higher education. Reasonably objective necessity of the
development of modern concepts of system of inclusive educational environ-
ment for children with disabilities in Ukraine. The proposed reform of the
education system education of children with impaired health.

У су час них умо вах, що ха рак те ри зу ють ся якісни ми пе рет во рен -
ня ми в соціаль ноRеко номічно му житті країни, особ ли во го зна чен ня
на бу ває зміна тра диційної спеціаль ної освіти на освіту ди намічну,
прог ре сив ну, з ви ко рис тан ням національ них тра дицій. Пе да гогіч -
ною па ра диг мою є виз нан ня са моцінності людсь кої осо бис тості,
при чо му кож ної осо бис тості, не за леж но від здібнос тей та інте лек -
ту аль но го по тенціалу. У зв’яз ку з цим інтег рація осіб з особ ли вос -
тя ми пси хофізич но го роз вит ку в суспільство зви чай них лю дей, в єди -
ну освітню сис те му є при род но не обхідною і доціль ною.

Фор му ван ня вітчиз ня ної сис те ми інтег ро ва но го, інклю зив но го
се ре до ви ща у сфері освіти, зай ня тості і соціаль но го обс лу го ву ван ня
виз на чає не обхідність роз роб ки су час них кон цепцій нор малізації
у життєдіяль ності і соціаль но му функціону ванні лю дей з інвалід ністю
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відповідно до Міжна род ної кла сифікації функціону ван ня, об ме жень
життєдіяль ності і здо ров’я. Термін «інтег рація» (з лат. integrare — за -
пов ню ва ти, до пов ню ва ти, integer — цілий) — це вибірко ве пе ремі щен-
ня дітей з пси хофізич ни ми по ру шен ня ми у за галь но освітні нав чальні
зак ла ди. За да ни ми Міністер ства соціаль ної політи ки Ук раїни ста -
ном на 01.01.2015 за галь на чи сельність осіб із інвалідністю ста но ви -
ла 2 млн. 568 тис. 532 осо би або 6% у за гальній струк турі постійно -
го на се лен ня країни (42,8 млн. осіб), у т.ч. дітей з інвалідністю —
151 125 осіб. Су час на освіта лю дей з інвалідністю, як ви ща, так і спе -
ціаль на, не роз рив но пов’яза на із за галь ною та спеціаль ною пси хо -
логією. Пси хо логічні досліджен ня засвідчи ли, що для сту дентів
з ін валідністю вибір про фесії, на бут тя знань та про фесійних на ви -
чок, май бут ня ро бо та за фа хом і по до лан ня соціаль ної ізо ляції —
особ ли во зна чимі проб ле ми. Са ме то му гост ро стоїть пи тан ня про
на дан ня та ким сту ден там пси хо ло гоRпе да гогічної підтрим ки, що
здійснюєть ся шля хом ство рен ня пси хо логічної служ би, за лу чен ня
прак тич них пси хо логів до нав чаль но го про це су.

Інтег рація є об’єктив но не обхідною, ви хо дя чи з осо бистісно-
орієнто ва но го ха рак те ру ко рекційно го освітнь о го про це су. Дослі -
джен ня проб ле ми соціаль но пси хо логічної адап тації пов’язані з пси -
хо а налітич ни ми кон цепціями взаємодії осо бис тості та соціаль но го
се ре до ви ща. Адап тація трак туєть ся як рівно важ ний стан психіки
осо бис тості з ви мо га ми зовнішнь о го ото чен ня. На ос нові те о ре тич -
но го аналізу на у ко вих дже рел вста нов ле но, що інтег ро ва не нав чан -
ня — це про цес і ре зуль тат спіль но го нав чан ня дітей із особ ли вос тя ми
пси хофізич но го роз вит ку в спеціальній групі за галь но освітнь о го
нав чаль но го зак ла ду за спеціаль ни ми прог ра ма ми, адап то ва ни ми
ме то да ми і за со ба ми з ме тою по лег шен ня їх соціалізації. Логічним
про дов жен ням ідей інтег ро ва ної освіти є інклю зив не нав чан ня як
про цес і ре зуль тат вклю чен ня (об’єднан ня) дітей з особ ли вос тя ми
пси хофізич но го роз вит ку та дітей, які не ма ють та ких по ру шень, до
нав чан ня в одній групі за галь но освітнь о го зак ла ду.

От же, у нинішній час ре фор му ван ня сис те ми освіти нав чан ня
дітей із ва да ми здо ров’я пот ре бує ор ганізаційних змін і, на на шу дум -
ку, має відбу ва ти ся дво ма шля ха ми: 1) че рез підтрим ку функціону -
ван ня діючої сис те ми з ди фе ренційо ва ним нав чан ням, по даль шо го
вдос ко на лен ня спеціаль них нав чаль них зак ладів із ство рен ням умов
адек ват но го роз вит ку для та ких дітей; 2) че рез ство рен ня но вої сис -
те ми інтег ро ва но го нав чан ня, спря мо ва ної на усу нен ня сег ре гації та
ство рен ня спри ят ли вих умов для осо бистісної са мо ре алізації.
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Поліщук В.Ю.
сту дент 5�го кур су гру пи ПЗ�51/м 

Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син 
Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., до цент, 
про фе сор ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ПІЛЬ ГИ, ЩО ПЕ РЕД БА ЧЕНІ ЧИН НИМ ЗА КО НО ДА В СТВОМ
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інва -
 лі дів в Ук раїні» виз на чає ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -
раїні і га ран тує їм рівні з усіма інши ми гро ма дя на ми мож ли вості для
участі в еко номічній, політичній і соціальній сфе рах жит тя суспільства,
ство рен ня не обхідних умов, які да ють мож ливість інвалідам вес ти
повноцінний спосіб жит тя згідно з індивіду аль ни ми здібнос тя ми і інте-
 ре  са ми. Інваліди в Ук раїні во лодіють усією пов но тою соціаль но�еко -
номічних, політич них, осо бис тих прав і сво бод, закріпле них Конс ти -
туцією Ук раїни та інши ми за ко но дав чи ми ак та ми. Цент ральні і місцеві
ор га ни ви ко нав чої вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, під при -
ємства, ус та но ви і ор ганізації (не за леж но від форм влас ності і гос по -
да рю ван ня) за лу ча ють предс тав ників гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів
до підго тов ки рішень, що сто су ють ся інте ресів інвалідів. Диск римі на -
ція інвалідів за бо ро няєть ся і пе реслідуєть ся за за ко ном.

Annotation. The law of Ukraine «On bases of social protected of invalids
in Ukraine» determines the basis of social protection of invalids in Ukraine
and guarantees them equal with all other citizens the opportunity to partici-
pate in economic, political and social spheres of life of society, creation of
necessary conditions which enable the disabled to lead a full life according to
individual abilities and interests. The disabled in Ukraine possess all socio-
economic, political, personal rights and freedoms established by the Consti -
tution of Ukraine and other legislative acts. Central and local Executive
authorities and local self�government bodies, enterprises, institutions and
organizations (irrespective of form of ownership and management) attracted
representatives of public organizations of persons with disabilities in the
preparation of decisions concerning the interests of persons with disabilities.
Disability discrimination is prohibited and punishable by law.

Чин ним за ко но да в ством — За кон Ук раїни «Про ос но ви со ціаль -
ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні» — пе ред ба че но, що осо би з інва -
лідністю мо жуть ма ти певні піль ги, а са ме без кош тов но або на піль -
гових умо вах згідно з рішен ня ми ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня:
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Заз на че не здійсню ють ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, під -
при ємства, ус та но ви і ор ганізації, у віданні яких зна хо дить ся жит -
ло вий фонд або з ви ни яких нас та ла інвалідність;

— заміню ва ти жи лу пло щу — у ви пад ках невідповідності жит ла
ви мо гам, які виз на чені вис нов ком ме ди коRсоціаль ної екс пер ти зи
таі не мож ли вості йо го прис то су ван ня до пот реб лю ди ни з інвалід -
ністю мож ли ва;

— на да ва ти ся зе мель на ділян ка під будівницт во га ражів для ав -
то мобілів з руч ним ке ру ван ням поб ли зу місця їх про жи ван ня (для
осіб з інвалідністю із зах во рю ван ня ми опор ноRру хо во го апа ра ту);

— за без пе чу ва ти ся не обхідні умо ви для віль но го дос ту пу і ко -
рис ту ван ня куль тур ноRви до вищ ни ми зак ла да ми і спор тив ни ми спо-
ру да ми та на да ва ти ся спеціаль ний спор тив ний інвен тар для за нять
фізкуль ту рою і спор том;

— пос та ча ти ся за со ба ми спілку ван ня, що по лег шу ють їх взає -
мо дію між со бою та з інши ми ка те горіями на се лен ня;

— пра во на по за чер го ве і піль го ве вста нов лен ня квар тир них те -
ле фонів за ра ху нок коштів Фон ду соціаль но го за хис ту інвалідів;

— на да ва ти ся бе зоп лат но або на піль го вих умо вах пос лу ги з со -
ціаль ноRпо бу то во го і ме дич но го обс лу го ву ван ня, технічні та інші
за со би ре абілітації (за со би для пе ре су ван ня, про тезні ви ро би, сур -
до технічні за со би, мобільні те ле фо ни для пись мо во го спілку ван ня
то що), ви ро би ме дич но го приз на чен ня (індивіду альні прист рої,
про те зи очей, зубів, ще леп, оку ля ри, слу хові та го ло со ут во рю вальні
апа ра ти то що) на підставі індивіду аль ної прог ра ми ре абілітації, ав -
то мобілі — за на яв ності відповідно го ме дич но го вис нов ку;

Відповідно до За ко ну Ук раїни «Про транс порт» інваліди ма ють
пра во на здійснен ня піль го во го пе ре ве зен ня усіма ви да ми транс пор -
ту не за леж но від фор ми влас ності та підпо ряд ку ван ня підприємств,
але він здійснюєть ся ли ше за умо ви, як що се реднь омісяч ний су -
куп ний до ход сім’ї інваліда в роз ра хун ку на од ну осо бу за по пе редні
шість місяців не пе ре ви щу вав ве ли чи ни до хо ду, який дає пра во на
по дат ко ву соціаль ну піль гу, збіль ше ну на ко ефіцієнт 1,1 у по ряд ку,
виз на че но му Кабіне том Міністрів Ук раїни.

У ви пад ках, ко ли інши ми нор ма тив ноRпра во ви ми ак та ми Ук -
раїни пе ред ба чені нор ми, що підви щу ють вста нов ле ний цим За ко ном
Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні»
рівень соціаль но го за хис ту інвалідів, зас то со ву ють ся по ло жен ня
тих нор ма тив ноRпра во вих актів, які виз на ча ють найбіль ший рівень
соціаль но го за хис ту інвалідів. Як що інвалід має пра во на од ну і ту
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ж піль гу за За ко ном «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів
в Ук раїні» і од но час но за іншим нор ма тив ноRпра во вим ак том, то
піль га йо му на даєть ся ли ше за од ним з них за йо го ви бо ром (не за -
леж но від підста ви вста нов лен ня піль ги).

При гоць кий В.А.
Вiнниць кий соціаль но�еко номічний iнcти тут, 

кан ди дат юри дич ний на ук,
ocenka�vn@ukr.net

ПРОБ ЛЕМ НЕ ПИ ТАН НЯ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ ІНВАЛІДІВ
У КОН ТЕКСТІ ПРА ВО СУБ’ЄКТНОСТІ 

ПО ДАТ КО ВИХ АГЕНТІВ

Ано тація. У даній тезі розг ля даєть ся взаємо за лежність та спів -
від но шен ня пра во суб’єктності по дат ко вих агентів у поєднанні із опо -
дат ку ван ням гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів та не доліки у опо дат -
ку ван ня інвалідівRфізич них осіб.

Annotation. This article discusses the relationship and interdependence
legal tax agents in conjunction with the taxation of NGOs disabilities and dis-
advantages in taxation disabled individuals.

Пи тан ня пра во суб’єктності у юри дичній літе ра турі висвітле не
ши ро ко і якісно. На сь о годні во но не скла дає ніяких труд нощів для
йо го ро зуміння та зас то су ван ня. Але пи тан ня пра во суб’єктності
роз г ля даєть ся перш за все як юри дич на за галь на мож ливість осо би,
як юри дич ної так і фізич ної, бу ти учас ни ком «юри дич но го обігу»
у суспільстві. Ця мож ливість вклю чає у се бе 3 ос новні еле мен ти:
правоз датність, дієздатність та деліктоз датність. Ме тою на шо го роз -
г ля ду не бу де досліджен ня заз на че них еле ментів, оскіль ки во ни, як
ска за но ви ще, дос татньо ши ро ко та фун да мен таль но досліджені.
Ми розг ля не мо проб лемні пи тан ня пра во суб’єктності осо би — по -
дат ко во го аген та, як особ ли во го суб’єкта по дат ко во го про це су. При
ць о му особ ли вий інте рес ста но вить пра во суб’єктність по дат ко во го
аген та — гро мадсь кої ор ганізації інвалідів та проб лемні пи тан ня
що до опо дат ку ван ня інвалідів фізич них осібRінвалідів ПДФО.

Суб’єкт опо дат ко ву ван ня — це осо ба, яка має юри дич ний обов’я -
зок спла ти ти по да ток за ра ху нок влас них коштів чи коштів інших осіб.

По нят тю «суб’єкт опо дат ко ву ван ня» близь ке по нят тя — «носій
по дат ку». Це по нят тя існує у зв’яз ку з еко номічною мож ливістю
пе рек ла дан ня тя га ря по дат ку із суб’єкта опо дат ко ву ван ня, тоб то
осо би, що спла чує по да ток за іншу осо бу [1].
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Носій по дат ку — це осо ба, яка тя гар опо дат ко ву ван ня здійснює
в ос та точ но му підсум ку, тоб то по за вер шен ню про цесів пе рек ла -
дан ня по дат ку фак тич но йо го спла чує.

Об’єкт опо дат ко ву ван ня — це ті юри дичні фак ти (дії, події), які
обу мов лю ють обов’язок суб’єкта зап ла ти ти по да ток з ре алізації то -
ва ру (робіт, пос луг); уве зен ня то ва ру на мит ну те ри торію; во ло дін -
ня май ном; здійснен ня опе рації купівліRпро да жу цінних па перів;
вступ у спад щи ну; одер жан ня при бут ку [2, с. 60].

У кон тексті ска за но го відміти мо, що однією з істот них но вацій
за ко но да в ства ста ла по я ва інсти ту ту по дат ко вих агентів. Зга ду ван -
ня про них містить ся в різних нор ма тив ноRпра во вих ак тах. Зок ре -
ма, виз на чен ня по дат ко вих агентів місти ло ся у п. 6.5 и 10.1 За ко ну
про ПДВ [3], п. 1.15 За ко ну про ПДФО [4], ст. 1 Дек ре ту КМУ про
ак циз ний збір [5], та містить ся ст. 18 чин но го По дат ко во го ко дек су [8].

Зок ре ма, відповідно до статті 18 ПКУ, по дат ко вим аген том виз -
наєть ся осо ба, на яку ПКУ пок ла дає обов’язок з об чис лен ня, ут ри -
ман ня з до ходів, що на ра хо ву ють ся (вип ла чу ють ся, на да ють ся)
плат ни ку, та пе ре ра ху ван ня по датків до відповідно го бюд же ту від
імені та за ра ху нок коштів плат ни ка по датків.

Най частіше по дат ко ви ми аген та ми є підприємства, які ма ють
до говірні відно си ни з іно зем ни ми, ро бо то давці чи осо би, що вип ла-
чу ють дохід на ко ристь плат ни ка. При ць о му ви ко рис тан ня інсти -
ту ту по дат ко вих агентів мож ли во за декіль ко ма ви да ми по датків,
але не вик люч но: 1) при сплаті по дат ку з до ходів фізич них осіб по -
дат ко ви ми аген та ми вис ту па ють підприємства, ус та но ви, ор ганіза -
ції, при ватні підприємці, які здійсню ють вип ла ту до ходів фізич ним
осо бам; 2) при сплаті по дат ку на при бу ток підприємств іно зем ни ми
юри дич ни ми осо ба ми, де по дат кові аген ти вис ту па ють ук раїнські
підприємства й ор ганізації, які здійсню ють вип ла ту до ходів іно зем -
ним юри дич ним осо бам; 3) при сплаті ак циз но го по дат ку та ПДВ.

Віднос но но вим є ста тус по дат ко во го аген та при сплаті ак циз -
но го по дат ку та ПДВ. А от що до спла ти ПДФО за ко но да в ство
відно си ни по дат ко вий агент — носій по дат ку розг ля да ло дав но.

Наз ва на стат тя 18 ПКУ ука зує, що по дат кові аген ти прирівню -
ють ся до плат ників по дат ку і ма ють пра ва та ви ко ну ють обов’яз ки,
вста нов лені ПКУ для плат ників по датків. Тоб то, пра во суб’єктність
по дат ко во го аген та повністю співпа дає з пра во суб’єктністю плат -
ни ка по датків.

Ра зом із цим що до ор ганізацій інвалідів, то ст. 142.1 ПКУ ус та -
нов ле но пра ви ло, яке звіль няє від опо дат ку ван ня їх при бу ток. Для
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ць о го, в ука заній нормі виз на че но обов’яз кові для ць о го кри терії.
Зок ре ма, що до кіль кості у цих ор ганізаціях інвалідів та розміру
фон ду оп ла ти, який при хо дить ся на них.

Ана логічно го пра ви ла про звіль нен ня від опо дат ку ван ня фі зич -
них осібRінвалідів у ПКУ не вста нов ле но, хо ча п. 169.1.3 ПКУ і вста -
нов ле на збіль ше на по дат ко ва соціаль на піль га (ПСП). Та кий стан
мож на виз на чи ти, як пев на диск римінація ука за ної ка те горії осіб та
відсутність соціаль ної спра вед ли вості у їх опо дат ку ванні, як од но го
із прин ципів по дат ко во го за ко но да в ства, яке виз на че но у ст. 4 ПКУ.

З ура ху ван ням ска за но го про по нуємо вста но ви ти зни же ну став-
ку ПДФО для до ходів фізич них осібRінвалідів, які є зас нов ни ка ми гро-
мадсь ких ор ганізацій інвалідів. Виз на чи ти ука за ну став ку ПДФО
у розмірі 5% від ба зи опо дат ку ван ня виз на че ної у п. 167.2 ПКУ. Для
ць о го п. 167.1. після слів «за цивіль ноRпра во ви ми до го во ра ми» по -
трібно до пов ни ти нас туп ним зво ро том «окрім фізич них осібRінва -
лідів, які є зас нов ни ка ми гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, став ка
для яких ус та нов люєть ся у розмірі 5%».
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ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПРА ВА ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
НА ОСВІТУ В КОН ТЕКСТІ ЗА КО НУ УК РАЇНИ 

«ПРО ВИ ЩУ ОСВІТУ»

Ано тація. Досліджен ня прис вя чені надз ви чай но важ ливій проб лемі
за без пе чен ня пра ва лю дей з інвалідністю на освіту. Проб ле ма має особ -
ли ву суспіль ну зна чущість, оскіль ки част ка да ної ка те горії гро ма дян
в нашій країні постійно зрос тає. Прий ня тий ЗУ «Про ви щу освіту»
виз на чає особ ли вості нав чан ня лю дей з інвалідністю у ви щих нав чаль -
них зак ла дах, ство рен ня та за без пе чен ня для них рівних умов дос ту пу
до ви щої освіти. Од нак заз на чені дер жавні га рантії ча сом ма ють дек -
ла ра тив ний ха рак тер, оскіль ки відсутнє нор ма тив не підґрун тя в ін ших
за ко но дав чих до ку мен тах. Особ ли во це сто суєть ся пи тан ня дер жав -
но го фінан су ван ня нав чан ня лю дей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми,
що досліджуєть ся в на да но му ма теріалі.

Annotation. Research focuses on the critically important issue of ensur-
ing the rights of persons with disabilities to education. The problem is of spe-
cial social significance, because the share of this category of citizens in our
country is constantly growing. Adopted the law of Ukraine «On higher educa-
tion» defines the peculiarities of teaching of people with disabilities in higher
education, creating and ensuring they have equal access to higher education.
However, these state guarantees are sometimes declarative, as there is no
normative basis in other legislative documents. Particularly on the issue of pub-
lic funding for training people with special educational needs, which is exa -
mined in the provided material.

В Ук раїні фор муєть ся но ва філо софія дер жав ної політи ки що -
до дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, вдос ко на люєть ся нор -
ма тив ноRпра во ва ба за відповідно до міжна род них до го ворів у сфері
прав лю ди ни, ре алізу ють ся та по ши рю ють ся мо делі інклю зив но го
нав чан ня дітей в нав чаль них зак ла дах. Відповідно до стра тегії роз -
вит ку освіти в Ук раїні, од ним із пріори тет них нап рямків її мо дер -
нізації є за без пе чен ня роз роб ки сис те ми інклю зив ної освіти, яка
ре алізує ос нов не пра во спіль но го пе ре бу ван ня, нав чан ня та ви хо -
ван ня дітей з різним рівнем роз вит ку за місцем про жи ван ня в умо -
вах за галь но освітнь о го (ви що го нав чаль но го) зак ла ду на ос нові прин -
ципів гу манізації та індивіду алізації.
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На у кові по шу ки вітчиз ня них і за рубіжних фахівців вже доз во ли -
ли обг рун ту ва ти за галь но те о ре тичні та ор ганізаційноRпе да гогічні
ас пек ти проб ле ми інклю зив ної освіти (Н.П. Ар тю шен ко, В.І. Бон дар,
Л.В. Бу дяк, І.В. Дмитрієва, А.А. Ко лу паєва, Т.В. Сак, В.М. Синь ов,
М.М. Се ма го, А.Ю. Чиг ри на, А.Г. Шев цов та інші); проб ле ми пра -
во во го ста ту су дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо  ров’я у сфері
су час ної освіти (М.О. Суп рун, Н.А. Теп ло ва, О.Ю. Шин  карь о ва);
фор му ван ня міжо со бистісних сто сунків в інклю зив них гру пах
(Н.Ю. Бєло ва, Ю.А.Ільїна). Та нині надз ви чай но важ ли вим чин ни -
ком роз вит ку інклю зив ної освіти є ство рен ня за ко но дав чих умов та
дер жав них га рантій нав чан ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми в тих ви щих нав чаль них зак ла дах, які, без пе ребіль шен ня,
є но ва то ра ми в ць о му надз ви чай но важ ли во му соціаль но му ас пекті
на шо го суспільства. Заз на ченій проб ле ма тиці в зап ро вад женні інк -
лю зив ної освіти в Ук раїні приділя ло ся з бо ку фахівців і за ко но давців
надз ви чай но ма ло ува ги, що слід усу ну ти в найб лижчій перс пек тиві.

Здійсни ти аналіз ак ту аль них проб лем нав чан ня та ви хо ван ня
дітей в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі, зок ре ма у вищій шко -
лі, та ок рес ли ти нап ря ми їх вирішен ня.

Ува га до проб лем дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми має
суспіль ну зна чущість, що зу мо ви ла не обхідність роз роб ки цілесп ря-
мо ва них дій для ство рен ня спри ят ли вих умов інтег рації в сис те му
су час них суспіль них відно син. За да ни ми Міністер ства соціаль ної
політи ки в Ук раїні ста ном на по ча ток 2011 ро ку налічу ва лось 165 ти -
сяч 121 ди ти наRінвалід віком до 18 років, у 2012 році їх кількість ста -
но ви ла 166 ти сяч 164 ди ти ни з інвалідністю, а на по ча ток 2013 ро ку —
сяг ну ла по каз ни ка вже 167 ти сяч 059 осіб, що скла дає 2,0% від усь о го
ди тя чо го на се лен ня. Крім то го, реєструєть ся постійне зрос тан ня
чис ла інвалідів в за гальній струк турі на се лен ня Ук раїни: 6% від за -
галь ної кіль кості на се лен ня (у 2015 р.) про ти 6,1% — у 2013 р., а та -
кож 5,3% — у 2006 та 3,0% в 1994 ро ках.

За ста тис ти кою, ста ном на 1 січня 2015 ро ку, в Ук раїні на ра хо ву -
ється 120 ти сяч дітей шкіль но го віку з інвалідністю, і ли ше дві ти сячі
з них вклю чені в інклю зивні кла си. Ще 59 ти сяч дітей нав ча ють ся
у зви чай них кла сах, тоб то мож на зро би ти вис но вок, що близь ко
60 ти сяч дітей з інвалідністю шкіль но го віку пе ре бу ва ють по за ме -
жа ми за галь но освітньої сис те ми.

Прий нят тя Вер хов ною Ра дою но во го За ко ну Ук раїни «Про ви -
щу освіту» бе зу мов но є суттєвим кро ком на шля ху Євро пейсь кої ін -
тег рації на шої дер жа ви. По зи тив ним мо мен том є вклю чен ня у но вий

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



За кон ря ду по ло жень, що сто су ють ся особ ли вос тей нав чан ня лю -
дей з інвалідністю у ви щих нав чаль них зак ла дах, ство рен ня та за -
безпе чен ня для них рівних умов дос ту пу до ви щої освіти. Підґрун тям
для ць о го ста ла три ва ла і сис тем на ро бо та в га лузі інклю зив но го на -
в чан ня дер жав них інсти туцій, провідних ви щих нав чаль них зак ладів.

Уп ро довж ба гать ох років у за ко но давстві Ук раїні ігно ру вав ся
той факт, що са ме не дер жавні нав чальні зак ла ди, бу ли ініціато ра ми
зап ро вад жен ня інклю зив ної ви щої освіти в Ук раїні. Як ре зуль тат,
сту ден ти ви щих нав чаль них зак ладів дер жав ної та не дер жав ної форм
влас ності, які ма ли інвалідність, зна хо ди ли ся у нерівних умо вах що до
фінан су ван ня їхнь о го нав чан ня. Нав чан ня сту дентів у дер жав них
ВНЗ, відповідно до за ко но да в ства, відбу ва лось за ра ху нок дер жа ви,
а зад ля от ри ман ня фінан со вої підтрим ки від Фон ду соціаль но го за -
хис ту інвалідів сту ден ту не дер жав но го ВНЗ до во ди ло ся зібра ти
низ ку до ку ментів, при ць о му без га рантії от ри ман ня фінан су ван ня.
То му, надз ви чай но важ ли вою умо вою зап ро вад жен ня і по даль шо го
роз вит ку інклю зив ної ви щої освіти є га ран то ва не дер жа вою фінан -
су ван ня сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми не за леж но
від фор ми і підпо ряд ку ван ня ви що го нав чаль но го зак ла ду, в яко му
во ни нав ча ють ся. Для ць о го слід внес ти певні зміни в низ ку за ко -
но дав чих і нор ма тив них до ку ментів, які доз во лять усу ну ти вка зані
не доліки, а дітям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми — за без пе чать
їх пра во ви бо ру на ви щу освіту.

Ру дюк Л.В.
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви.

Ру дюк К.Б.
VІ курс, гру па ФН�61/15, спеціальність «Фінан си та кре дит»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛЬ НИЙ КАПІТАЛ 
ЯК ЧИН НИК ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 

КОН КУ РЕН ТО СП РО МОЖ НОСТІ 
НАЦІОНАЛЬ НОЇ ЕКО НОМІКИ

Ано тація. Досліджен ня прис вя че но те о ре тич ним та прак тичні
ас пек там проб ле ми фор му ван ня інте лек ту аль но го капіта лу у сфері
ви щої освіти в кон тексті роз роб ки та ре алізації амбітної національ -
ної інно ваційної політи ки в умо вах гло баль ної еко номіки. Кон цеп ту аль -
но обґрун то ва но клю чо ву зна чущість ство рен ня сис те ми ме ханізмів
фор му ван ня та роз вит ку інте лек ту аль но го капіта лу в Ук раїні як
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надз ви чай но важ ли вої ос но ви про ду ку ван ня інно вацій та по си лен ня
кон ку ре нт них пе ре ваг національ ної еко номіки у су час но му надсклад но му
світі (те перішньої війсь ко вої, інфор маційної, еко номічної та політич -
ної аг ресії про ти Ук раїни); вста нов ле но взаємо за лежність між рівнем
роз вит ку інте лек ту аль но го капіта лу та сту пе нем інно ваційності
еко номіки країни. Сис те ма ти зо ва но та уза галь не но існу ючі підхо ди до
еко номічно го змісту інте лек ту аль но го капіта лу, зап ро по но ва но ав -
торсь кий підхід до виз на чен ня йо го еко номічної сут ності, виз на че но
йо го струк ту ру, нап ря ми впли ву на інно ваційний роз ви ток еко номіки
країни, сис те му по каз ників для йо го оціню ван ня, ви яв ле но та оціне но
клю чові трен ди світо вої кон ку рен то сп ро мож ності, про а налізо ва но
су час ний стан кон ку рен то сп ро мож ності національ ної еко номіки, виз -
на че но клю чові проб ле ми та нап ря ми по даль шо го фор му ван ня інте лек -
ту аль но го капіта лу в Ук раїні.

Annotation. Research on theoretical and practical aspects of formation
of intellectual capital in higher education in the context of the development
and implementation of an ambitious national innovation policy in a global
economy. Conceptually, the paper stresses the key importance of establishing
a system of mechanisms of formation and development of intellectual capital
in Ukraine as extremely important bases of production, innovation and streng -
thening of competitive advantages of national economy in the modern compli -
cated world (current military, informational, economic and political aggres-
sion against Ukraine); established the interdependence between the level of
development of intellectual capital and the degree of innovativeness of the
economy. Systematized and generalized existing approaches to the economic
content of intellectual capital, the author’s approach to defining its econo mic
substance, determined its structure, directions of influence on innovative
development of the economy, a system of indicators for its evaluation identi-
fied and assessed the key trends in global competitiveness, analyzes the cur-
rent state of competitiveness of the national economy, identifies key problems
and directions of further formation of the intellectual capital in Ukraine.

«Як що знан ня — це но вий капітал, то
інно вації — но ва ва лю та».

(Кевін Келлі)

Сь о годні національ на еко номіка пе ре бу ває у найг либшій кризі
за свою новітню 25Rрічну історію не за леж ності (втра та ре аль но го
ВВП впро довж 2014–2015 рр. скла ла 16% та 22% про мис ло во го ви -
роб ни цт ва; втра та конт ро лю над май же 20% еко номіки; де валь ва -
ція гривні 2014–2015 рр. (втра та 68% кур со вої вар тості національ -
ної гро шо вої оди ниці) не га тив но відоб ра зи лась на інфляції, яка на
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кінець 2015 р. до сяг ла 43,3%, в ре зуль таті чо го — спад ви роб ни цт ва,
масш таб на збит ковість бізне су, банк ру т ство вітчиз ня них підпри -
ємств). За да ни ми Світо во го бан ку за 2014–2015 рр. ВВП Ук раїни
на ду шу на се лен ня у до ла рах США в по точ них цінах зни зив ся на
47%. Вста нов ле но, що ста рий індустріаль ний по тенціал дер жа ви
знач ною мірою ви чер па но, а по тенціал інно ваційно го роз вит ку ще
тіль ки фор муєть ся. От же, в Ук раїні існує не без пе ка і без пе рс пек -
тивність орієнтації на екс по рт ноRси ро вин ну мо дель роз вит ку та ви -
ко рис тан ня пе ре ваг, пов’яза них із віднос но низь кою вартістю ро бо чої
си ли [1, с. 7]. На разі не обхідно терміно во і кар ди наль но ре фор му -
ва ти освітньоRна у ко ву сфе ру, сис те му взаємозв’язків на у ки і ви роб -
ни цт ва, ство ри ти ме ханізми про ду ку ван ня інно вацій (інсти туційні,
фінан сові, ор ганізаційні), для то го, щоб Ук раїна не ми ну че та ос та -
точ но не пе рет во ри ла ся на си ро вин ний при да ток роз ви не них країн
[1, с. 12–13]. То му, ре алізація сис те ми надз ви чай но гли бо ких за своїм
змістом еко номічних ре форм та прог рам роз вит ку в Ук раїні по -
винні орієнту ва тись пе ре дусім на інте лек ту аль ний по тенціал країни
та роз ви ток на у комісткої рин ко вої еко номіки [2, с. 125–126].

Ре зуль та ти про ве де но го аналізу дже рел еко номічної літе ра ту ри
засвідчу ють, що нині інте лек ту аль ний капітал (ос нов ни ми ком по -
нен та ми яко го є людсь кий, струк тур ний, клієнтсь кий та соціаль -
ний) та йо го здатність за до воль ня ти ви мо ги рин ко вої еко номіки
ха рак те ри зує еко номіку роз ви не них країн світу. Він вис ту пає од ним
із клю чо вих чин ників інно ваційно го роз вит ку еко номіки країни,
за без пе чує ви со кий ди намізм і ви со ку якість соціаль но го та еко -
номічно го прог ре су суспільства. Про те, за ре зуль та та ми досліджен -
ня Всесвітнь о го еко номічно го фо ру му (ВЕФ, який виз на чає
національ ну кон ку рен то сп ро можність як спро можність країни та її
інсти тутів за без пе чу ва ти стабільні тем пи еко номічно го зрос тан ня)
у світо во му рей тин гу за Індек сом гло баль ної кон ку рен то сп ро мож -
ності 2015–2016 Ук раїна посіла 79Rе місце зі 140 країн. Рей тинг Ук -
раїни за по каз ни ка ми Індек су гло баль ної кон ку рен то сп ро мож ності
у 2015 р. на ве де но у табл. 1. Слід заз на чи ти, що за рей тин го вою
оцінкою роз вит ку людсь ко го капіта лу, оп ри люд не ною ВЕФ у 2016 р.,
Ук раїна посіла 26 місце се ред 130 країн світу, пок ра щив ши за рік
по зицію на 5 пунктів, а світо вим ліде ром за рівнем роз вит ку людсь ко-
го капіта лу, як і в 2015 р., ста ла Фінляндія. При роз ра хун ку Індек су
людсь ко го капіта лу вра хо ву ють ся скла дові, які, зок ре ма, ха рак те -
ри зу ють рівень освіти в країні, про фесійної підго тов ки, пра це в лаш -
ту ван ня і зай ня тості, три ва лості жит тя [5].
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Таб ли ця 1 — Рей тинг Ук раїни за по каз ни ка ми Індек су 
гло баль ної кон ку рен то сп ро мож ності у 2015 р.*

* скла де но за ре зуль та та ми досліджен ня на підставі [5].

У про цесі досліджен ня вста нов ле но, що су час на еко номічна
на у ка знач но роз ши ри ла трак ту ван ня змісту інте лек ту аль но го
капіта лу. Про те, інте лек ту аль ний капітал має надз ви чай но склад ну
сутність та ба га то век торність про я ву, що виз на чаєть ся ме ханізмом
йо го функціону ван ня. Як еко номічну ка те горію інте лек ту аль ний
капітал нині на у ковці досліджу ють че рез з’ясу ван ня йо го змісту з чо -
тирь ох ас пектів: як цінності, як сис те ми, як про це су та як ре зуль та ту.
От ри мані ре зуль та ти кри тич но го аналізу, уза галь нен ня та сис те ма -
ти зації існу ю чих підходів до виз на чен ня інте лек ту аль но го капіта лу
доз во ли ли зро би ти вис но вок, що інте лек ту аль ний капітал — це
особ ли ва фор ма капіта лу, що постійно про ду кує інно вації, тоб то спе -
цифічний не ма теріаль ний ре сурс, який в про цесі кру го обігу здат ний
ство рю ва ти інте лек ту аль но�інно ваційні то ва ри та пос лу ги — ви со -
ко ліквідні ак ти ви, що при но сять ви со кий до дат ко вий при бу ток, за -
без пе чу ють зрос тан ня інно ваційної еко номіки та по си лю ють кон ку рент -
ні пе ре ва ги на рівні ок ре мо го працівни ка, підприємства (ор ганізації),
регіону (га лузі), дер жа ви (ав торсь ке виз на чен ня!). Ре зуль та ти на шо го
досліджен ня свідчать, що інте лек ту аль ний капітал здійснює як пря -
 мий, так і опо се ред ко ва ний вплив на інно ваційний роз ви ток еко -
номіки країни за та ки ми нап ря ма ми: пе рехід до но во го тех но ло гіч -
но го ук ла ду шля хом ство рен ня ви со ко тех но логічної інно ваційної
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По каз ни ки Індек су гло баль -
ної кон ку рен то сп ро мож ності 

Ранг
Ук раїни

По каз ни ки Індек су гло баль -
ної кон ку рен то сп ро мож ності

Ранг
Ук раїни

1. Якість інсти тутів 130 7. Ефек тивність рин ку праці 56

2. Інфра ст рук ту ра 69
8. Роз ви неність фінан со во го
рин ку 

121

3. Мак ро е ко номічна
стабільність 

134
9. Рівень тех но логічно го
роз вит ку 

86

4. Здо ров’я та по чат ко ва
освіта 

45
10. Розмір внутрішнь о го
рин ку 

45

5. Ви ща освіта та про -
фесійна підго тов ка 

34
11. Кон ку рен то сп ро -
можність ком паній 

91

6. Ефек тивність рин ку то -
варів та пос луг 

106 12. Інно ваційний по тенціал 54



кон ку рен то сп ро мож ної про дукції (то варів, пос луг); підви щен ня
ефек тив ності та про дук тив ності праці робітників; зни жен ня енер гоR
та ма теріалоємності ви роб ни цт ва; фор му ван ня інно ваційно го ти пу
мис лен ня та інно ваційної куль ту ри; зміна струк ту ри по пи ту на рин ку
ро бо чої си ли — зрос тає по пит на ви со кок валіфіко ва них працівників,
які мо жуть швид ко прис то со ву ва тись до зміню ва них умов; ство рен ня
но вих ринків; банк ру т ство не кон ку рен то сп ро мож них підприємств;
вста нов лен ня мо но поль но ви со кої ціни на інно ваційну про дукцію.
Про те, ос нов ни ми чин ни ка ми, що бло ку ють фор му ван ня і роз ви ток
інте лек ту аль но го капіта лу в Ук раїні є: рівень до ходів, який не в змозі
за без пе чи ти нор маль не відтво рен ня людсь ко го капіта лу; низькі ви -
мо ги до якості знань (ша ле на ко мер ціалізація ви щої освіти, поєдна на
з «кон ку ренцією за сту ден та»); ви со кий ступінь ри зи ко вості інвес -
тицій у роз ви ток інте лек ту аль но го капіта лу (доміну ван ня інте ресів
швид ко го от ри ман ня при бут ку); низь кий на у ко воRінно ваційний по -
тенціал підприємств (ор ганіза цій), регіонів, дер жа ви; низь кий рівень
інно ваційної куль ту ри; відсут ність сти мулів до твор чої праці [1; 4].

Та ким чи ном, у су час но му світі в умо вах гло баль ної еко номіки
ос нов ним чин ни ком за без пе чен ня кон ку рен то сп ро мож ності дер -
жа ви є роз роб ка та ре алізація її амбітної національ ної інно ваційної
політи ки. Соціаль ний та еко номічний прог рес дер жа ви, її кон ку -
рентні пе ре ва ги нині і на май бутнє все біль ше за ле жа ти муть від сту -
пеня ви ко рис тан ня та роз вит ку су час них знань, інте лек ту нації. Слід
відзна чи ти, що інте лек ту аль на еко номіка сти му лює от ри ман ня до -
с татньо ви со ких при бутків на малій базі капіта лу та кіль кості пра -
цю ючих. Од нак, несп ри ят ливі еко номічні і політичні умо ви, а та -
кож не мож ливість ре алізу ва ти про фесійний по тенціал приз во дять
до втра ти ор ганізацією, регіоном (га луз зю), країною та ла но ви то го
та кре а тив но го про шар ку кадрів. Ук раїна має по туж ний інте лек ту -
аль ний (на у ко вий і освітній) по тенціал, який в змозі за без пе чи ти
кон ку рен то сп ро можність дер жа ви у су час но му надсклад но му світі
(те перішньої війсь ко вої, інфор маційної, еко номічної та політич ної
аг ресії про ти Ук раїни). Вод но час без до корінних змін у сис темі ви -
щої освіти, без но вих пра вил і норм у суспільстві, без відповідних
за конів та но вих інсти туцій цей по тенціал не мож ли во ре алізу ва ти.
Не обхідною умо вою інвес тиційно го за без пе чен ня фор му ван ня
інте лек ту аль но го капіта лу в Ук раїні та дієвим ре гу ля то ром інвес ти -
ційних по токів, на су час но му етапі вис ту пає дер жав не ре гу лю ван -
ня. Ре фор му ван ня національ ної сис те ми ви щої освіти (нав чальні
прог ра ми для сту дентів, в т.ч. для сту дентів з інвалідністю — пе рехід
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від знаннєво го до ком пе тентнісно го підхо ду у нав чанні; фор му ван ня
но во го змісту ви щої освіти та ство рен ня су час но го освітнь о го се ре до -
ви ща у ВНЗ; ефек тив не уп равління ВНЗ; на леж не фінан су ван ня ор -
ганізаційних струк тур ви щої освіти і на у ки, що ге не ру ють інно вації;
ство рен ня по туж них підприємниць ких ака демічних центрів на базі
ВНЗ, які про ду ку ють нові роз роб ки та на у ко воRнав чальні про дук ти,
що швид ко ви хо дять на ри нок) є за по ру кою успіш но го пе ре хо ду до
інно ваційної еко номіки, стра тегічно важ ли вим для еко номічної без -
пе ки та кон ку рен то сп ро мож ності еко номіки Ук раїни [1; 3].
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Са ра на С. В.,
кан ди дат юри дич них на ук, до цент ка фед ри конс ти туційно го, 

адміністра тив но го пра ва та соціаль но�гу манітар них дис циплін 
Універ си те ту «Ук раїна», saranaserg@mail.ru 

УДОС КО НА ЛЕН НЯ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ПИ ТАНЬ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ ДЛЯ НАВ ЧАН НЯ 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ШЛЯ ХОМ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ПО ДАТ КО ВИХ РЕ ЖИМІВ

Ано тація. У на у ковій публікації розг ля ну то нор ми чин но го, в то му
числі по дат ко во го, за ко но да в ства та на у кові праці, які прис вя чені пи -
тан ню опо дат ку ван ня для нав чан ня осіб з інвалідністю. Зап ро по но ва но
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зап ро ва ди ти в ме жах спеціаль но го по дат ко во го ре жи му ре жим опо -
дат ку ван ня особі з інвалідністю, до скла ду яко го має вклю ча ти ся під -
ре жим ви ко рис тан ня коштів для нав чан ня да них осіб.

Annotation. In scientific publications considered applicable rules, inclu -
ding tax, legislation and scientific works that focus on the issue of taxation for
the education of persons with disabilities. An implement within the special tax
regime tax treatment of the person with a disability, to which should be
included regime use of data for teaching people.

Невід’ємною скла до вою су час но го суспільства вис ту пає ви лу -
чен ня час ти ни до ходів йо го членів у виг ляді по дат ко вих пла тежів
з ме тою за без пе чен ня фінан су ван ня пот реб дер жа ви та суспільства,
в то му числі соціаль ної підтрим ки найбільш враз ли вих ка те горій
осіб, се ред яких чіль не місце посіда ють осо би з інвалідністю. Так як,
життєдіяльність осіб з інвалідністю в су час них умо вах є вкрай склад -
 ною і то му дер жа ва в міру свої сил і мож ли вос тей має на да ва ти їм
всіля ку підтрим ку зі сво го бо ку. І в пер шу чер гу це мо же про яв ля ти -
ся за до по мо гою ціль о вої підтрим ки та пільг для осіб з інвалідністю,
що но сять по дат ко вий ха рак тер, зок ре ма у сфер їх нав чан ня.

Вар то ак цен ту ва ти ува гу на то му, що згідно норм ста тей 19 і 20
За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -
раїні» [1] для підприємств, ус та нов, ор ганізацій, у то му числі під -
приємств, ор ганізацій гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів, фізич них
осіб, які ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю, ус та нов люєть ся нор ма тив
ро бо чих місць для пра цев лаш ту ван ня інвалідів у розмірі чо тирь ох
відсотків се реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників
обліко во го скла ду за рік, а як що пра цює від 8 до 25 осіб, — у кіль -
кості од но го ро бо чо го місця. А за не ви ко нан ня ць о го нор ма ти ву
пе ред ба че но адміністра тив ноRгос по дарські санкції, су ма яких виз -
на чаєть ся в розмірі се редньої річної за робітної пла ти на відповідно -
му підприємстві, ус та нові, ор ганізації або у фізич ної осо би, а як що
пра цю ючих від 8 до 15 осіб, то розмір санкцій ста но вить по ло ви ну
се редньої річної за робітної пла ти.

Та ким чи ном, вста нов люєть ся сво го ро ду пев не опо дат ку ван ня
для ро бо то давців, які ма ють за без пе чу ва ти ро бо чи ми місця ми інва -
лідів. При ць о му, як цілком слуш но заз на чає В.М. Турсь кий, що
відсутні ре альні ме ханізми ви ко рис тан ня от ри ма них та ким чи ном
коштів і во ни час то не ви ко рис то ву ють ся для поліпшен ня ста но ви -
ща осіб з інвалідністю [2, с. 238–239].

Та кож, п. 142.1 ст. 142 та п. 197.6 ст. 197 По дат ко во го ко дек су
Ук раїни [3] пе ред ба че но, що звіль няєть ся від опо дат ку ван ня при -
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бу ток підприємств та ор ганізацій, які зас но вані гро мадсь ки ми ор -
ганізаціями інвалідів і є їх пов ною власністю, от ри ма ний від про да -
жу (пос та чан ня) то варів, ви ко нан ня робіт і на дан ня пос луг, крім
підак циз них то варів, пос луг із пос тав ки підак циз них то варів, де
про тя гом по пе реднь о го звітно го (по дат ко во го) періоду кількість
інвалідів, які ма ють там ос нов не місце ро бо ти, ста но вить не менш
як 50 відсотків се реднь о обліко вої чи сель ності штат них працівників
обліко во го скла ду за умо ви, що фонд оп ла ти праці та ких інвалідів
ста но вить про тя гом звітно го періоду не менш як 25 відсотків су ми
за галь них вит рат на оп ла ту праці. І ці суб’єкти гос по да рю ван ня звіль -
нені і від опо дат ку ван ня по дат ком на до да ну вартість.

Відповідно у Фонді соціаль но го за хис ту інвалідів та у підпри -
ємств інвалідів фор муєть ся до сить суттєвий фінан со вий ре сурс, який
мо же бу ти ви ко рис та ний для нав чан ня осіб з інвалідністю. Ад же са ме
освіта на дає особі з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми перс пек-
ти ву знай ти гідну ро бо ти та ре алізу ва ти в повній мірі свій по тен ціал.
Про те у чин но му, в то му числі по дат ко во му, за ко но давстві відсутній
пра во вий ре жим, який би за без пе чу вав ви ко рис тан ня коштів на
нав чан ня осіб з інвалідністю на відповідних пра во вих підста вах.

Так, на да ний час, мож на виділи ти за галь ний, спеціаль ний та
про це су аль ноRпро це дур ний по дат кові ре жи ми [4, с. 64], які за га -
лом вре гуль о ву ють пи тан ня опо дат ку ван ня. В кон тексті яких слід
засто су ва ти ре жим опо дат ку ван ня осіб з інвалідністю за га лом, в якості
спеціаль но го по дат ко во го ре жи му, однією зі скла до вих яко го має
вис ту па ти підре жим ви ко рис тан ня от ри ма них від опо дат ку ван ня
коштів на нав чан ня осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми
у вста нов леній від за галь но го фон ду коштів про порції, які б ма ли
вик люч не ціль о ве приз на чен ня та не мог ли б бу ти ви ко рис тані на
інші цілі.
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Са ра пу ло ва Є.Г.
до цент ка фед ри гу манітар них та соціаль них дис циплін 

Київсь ко го славістич но го універ си те ту, кан ди дат пе да гогічних на ук., 
Ку че ря вий І.Т.

пер ший про рек тор Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», док тор філо софсь ких на ук, про фе сор.

Пав лю ко ва Л.О.
зас туп ник ди рек то ра з нав чаль но�ви хов ної ро бо ти 

Спеціалізо ва ної шко ли I–III сту пенів № 148 
з пог либ ле ним вив чен ням ук раїнсь кої мо ви та літе ра ту ри 

імені Іва на Баг ря но го м. Києва

ПРОБ ЛЕ МИ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ 
В ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНІЙ ШКОЛІ УК РАЇНИ

Ано тація. У те зах аналізуєть ся проб ле ма, по ру ше на Міністер ством
освіти Ук раїни. Во на сто суєть ся мож ли вості нав чан ня дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми у зви чай них кла сах за галь но освітньої шко ли. Роз -
гля даєть ся пи тан ня за без пе чен ня пси хо ло го�пе да гогічно го суп ро во ду
та ких дітей. Заз на че но, що пріори тет ним зав дан ням дер жа ви є збе -
ре жен ня і роз ви ток не тіль ки спеціалізо ва них шкіл, а і спеціалізо ва них
се редніх спеціаль них і ви щих нав чаль них зак ладів, а та кож дошкіль них
ус та нов. По са ди ти ж дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у зви чай ний клас
за галь но освітньої шко ли чи у зви чай ну вузівсь ку ау ди торію оз на чає
істот но пе реш ко ди ти за без пе чен ню рівно го дос ту пу їх до освіти.

Annotation. In tezah analіzuєtsya problem Porush Mіnіsterstvom osvіti
Ukraine. Vaughn stosuєtsya mozhlivostі navchannya dіtey s Especially demand
from zvichaynih class zagalnoosvіtnoї school. Rozglyadaєtsya power zabezpe -
chennya psycho�pedagogіchnogo suprovodu such dіtey. Zaznacheno scho
prіo ritetnim zavdannyam powers Je zberezhennya i rozvitok not tіlki spetsіalі -
zovanih shkіl and i spetsіalіzovanih serednіh spetsіalnih i vischih The Teaching
zakladіv and takozh doshkіlnih setup. Well Posaditi dіtey s Especially demand
from zvichayny zagalnoosvіtnoї school class in chi zvichaynu vuzіvsku audi to -
rіyu oznachaє іstotno pereshkoditi zabezpechennyu rіvnogo їh access to osvіti.

Сь о годні на рівні Міністер ства освіти Ук раїни ста вить ся пи тан-
ня про мож ливість нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у зви -
чай них кла сах за галь но освітньої шко ли ра зом зі здо ро ви ми діть ми.
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На різних рівнях бу ли про ве дені моніто рин ги з виз на чен ня та кої
мож ли вості та став лен ня до проб ле ми пе да гогів і суспільства в ціло -
му. Про а налізуємо ре зуль та ти досліджень.

На сам пе ред, суспільство не вва жає, що су час на за галь но освіт -
ня шко ла Ук раїни го то ва до ре алізації про ек ту інклю зив ної освіти.
На рівні дер жа ви навіть не ве деть ся ста тис тич ний облік дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, не має єди ної дер жав ної ка те горіаль ної
кла сифікації. Да ле ко не всі бать ки по год жу ють ся з тим, щоб їхня
ди ти на відвіду ва ла клас ра зом із ди ти ною з ООП. Во ни по яс ню ють
це тим, що вчи тель інклю зив но го кла су не дос татньо приділя ти ме
ува ги дітям з ти по вим рівнем роз вит ку (69%), це не га тив но впли не
на їхній пси хо е моційний роз ви ток (28%) і 3% за пев ня ють, що від
спіль но го нав чан ня з діть ми із ООП погіршить ся здо ров’я інших
дітей, а та кож здо рові діти мо жуть от ри ма ти гли бо ку психічну трав -
му. Окрім то го, діти з психічни ми відхи лен ня ми мо жу ста но ви ти
заг ро зу для жит тя і здо ров’я учнів за галь но освітньої шко ли.

Аналіз пе реш код що до ре алізації інклю зив ної мо делі нав чан ня
свідчить, що усі во ни вхо дять до ос нов них ка те горій, підтве рд же -
них ре зуль та та ми міжна род них досліджень. Ці ка те горії вклю ча ють
в се бе: за ко но да в ство, фінан су ван ня, зміст освіти, кад рові пи тан ня,
пи тан ня дос туп ності та прис то су ван ня за галь но освітніх зак ладів та
міжвідом чу співпра цю. Як відо мо, де я ким дітям з особ ли ви ми пот -
ре ба ми потрібні особ ливі за со би для нав чан ня. Вчи тель за галь но -
освітньої шко ли не змо же якісно нав ча ти зви чай них дітей і дітей
з ва да ми зо ру, ва да ми слу ху, ро зу мо во відста лих та ін. за єди ною
прог ра мою, єди ни ми підруч ни ка ми, за од на ко ви ми ме то ди ка ми,
в єди но му темпі. Зро зуміло, що з різних мірку вань у кла сах, де впро -
вад жуєть ся інклюзія, не мо же бу ти за над то ба га то учнів (а в ба гать ох
шко лах, особ ли во місь ких, це яви ще ти по ве).

Проб ле му вик ли кає і кабінет на сис те ма, ко ли учні по винні під
час пе рер ви пе ремісти тись із кабіне ту в кабінет, інко ли пе рей ти не
тіль ки на інший по верх, а й в інший кор пус, пе ре о дяг ну тись (для
уро ку праці чи фізкуль ту ри). Як що здо ро вим дітям 10Rхви лин ної
пе рер ви бу ло цілком дос татньо, то для ди ти ни з особ ли ви ми пот ре -
ба ми ча су об маль. До ве деть ся пе рег ля ну ти розк лад за нять, три валість
пе рерв у школі. Для сліпих, як відо мо, по винні бу ти книж ки на
особ ли вих носіях. Для дітей з ва да ми психіки, мов лен ня, слу ху, з від -
ста ван ням в пси хоRемоційно му роз вит ку важ ли вим є оформ лен ня
книж ки, на си чен ня ілюст ра тив ним ма теріалом. В умо вах су час ної
Ук раїни, ко ли бібліоте ки в за галь но освітній школі по пов ню ють ся
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не дос татньо і май же зовсім не по пов ню ють ся з ме тою по зак лас но го
ди тя чо го чи тан ня, а комп’ютерів у шкіль но му бібліотеч ноRінфор -
маційно му центрі не вис та чає, за без пе чи ти чи тан ня для дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми вкрай важ ко. От же, без пок ра щен ня ма теріаль -
ноRтехнічної ба зи шкіл впро вад жу ва ти інклю зив ну освіту не мож ли во.

Для за без пе чен ня пси хо ло гоRпе да гогічно го суп ро во ду уч ня з ООП
та ре алізації ко рекційної скла до вої нав чаль ноRви хов но го про це су
необ хідна взаємодія вчи те ля, прак тич но го пси хо ло га, со ціаль но го пе -
да го га, адміністрації зак ла ду, асис тен та вчи те ля та ко рекційно го пе да -
го га. За галь но освітнім шко лам не вис та чає фахівців і ста вок для вчи -
телів-ло го педів, сур до пе да гогів, тиф ло пе да гогів, олігоф ре но пе да гогів.
Май же не має асис тентів вчи те ля, які відпо відно до на ка зу Міністер -
ства освіти і на у ки Ук раїни від 06.12.2010 р. № 1205 «Про зат ве рд жен -
ня ти по вих штат них нор ма тивів за галь но освітніх нав чаль них зак -
ладів» ма ли з’яви ти ся в шко лах з 01.09.2012 ро ку (0,5 став ки на клас).

Сь о годні в Ук раїні на уч ня у спеціалізо ва ної шко ли дер жа ва вит -
ра чає коштів у півто ра ра зи біль ше, аніж у зви чайній. Пи тан ня про на -
 в чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у за галь но освітніх шко лах має
еко номічне підґрун тя. Про те в інте ре сах дітей з особ ли ви ми пот ре  ба -
ми, а, відповідно, в інте ре сах суспільства, на на шу дум ку, пріори тет -
ним зав дан ням дер жа ви є збе ре жен ня і роз ви ток не тіль ки спе ціалізо -
ва них шкіл, а і спеціалізо ва них се редніх спеціаль них і ви щих нав чаль -
них зак ладів. По са ди ти ж дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у зви чай ний
клас за галь но освітньої шко ли чи у зви чай ну вузівсь ку ау ди торію оз на -
чає істот но пе реш ко ди ти за без пе чен ню рівно го дос ту пу їх до освіти.

Сінель ни ко ва Ан на Во ло ди мирівна
6 курс, гру па ПЗ�61/15м, спеціальність «Пра воз на в ство».

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г, к.ю.н., до цент ка фед ри те орії пра ва та
міжна род ної інфор мації Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 

Універ си те ту «Ук раїна»

ПРА ВО ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОСВІТУ

Ано тація. Пра во осіб з інвалідністю за без пе чуєть ся Кон венцією
ООН Про пра ва осіб з інвалідністю, а в Ук раїні во ни закріплю ють ся
за ко на ми, які бу ли ство рені на ґрунті да ної Кон венції. Да на Кон венція
роз’яс нює пра ва інвалідів на освіту, здо ров’я, жит тя, ре абілітацію,
соціаль ний за хист то що, як ним са мим, так і дер жа вам�учас ни цям.

Annotation. A right for persons with disability is provided Convention of
UNO About rights for persons with disability, and in Ukraine they are fas-
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tened laws which were created on soil of this Convention. This Convention
explains the rights of invalids to education, health, life, rehabilitation, social
defence, and others like that, both by it and to the states�participants.

Дер жав на політи ка що до інвалідів ґрун туєть ся на за ко нах, а ре -
алізація та розв’язан ня проб лем інвалідів відбу ваєть ся че рез со -
ціальні про ек ти і прог ра ми. Соціаль ний за хист лю дей з інвалід ніс -
тю — це сис те ма га ран то ва них дер жа вою еко номічних, соціаль них
і пра во вих за ходів, що за без пе чу ють осо бам з об ме же ни ми мож ли вос-
тя ми умо ви для по до лан ня та ком пен сації існу ю чих у них об ме жень
шля хом на дан ня не обхідної до по мо ги, ма теріаль но го обс лу го ву -
ван ня, соціаль ноRпо бу то во го, ме дич но го за без пе чен ня і ство рю ють
умо ви для от ри ман ня ни ми освіти, про фесійної підго тов ки, за без -
пе чен ня зай ня тості, з ме тою ство рен ня рівних мож ли вос тей у су -
спіль но му житті з інши ми гро ма дя на ми.

13 груд ня 2006 ро ку Ге не раль на Асамб лея ООН прий ня ла Кон -
венцію ООН про пра ва інвалідів. Ме тою цієї Кон венції є за о хо чен ня,
за хист і за без пе чен ня пов но го і рівно го ко рис ту ван ня всіма людь ми
з інвалідністю усіма пра ва ми лю ди ни та ос но во по лож ни ми сво бо -
да ми, а та кож в за о хо чені по ва ги до влас ти вої їм гідності.

В ст. 24 Кон венції ООН Про пра ва осіб з інвалідністю роз’яс не -
но пра ва осіб з інвалідністю що до от ри ман ня освіти та обов’яз ки
дер жавRучас ниць що до за без пе чен ня ни ми ць о го пра ва. Дер жа -
виRучас ниці виз на ють пра во осіб з інвалідністю на освіту. Для цілей
ре алізації ць о го пра ва без диск римінації й на підставі рівності мож -
ли вос тей дер жа виRучас ниці за без пе чу ють інклю зив ну освіту на всіх
рівнях і нав чан ня про тя гом усь о го жит тя, праг ну чи при ць о му:

a) до пов но го роз вит ку людсь ко го по тенціалу, а та кож по чут тя
дос тоїнства та са мо по ва ги та до по си лен ня по ва ги до прав лю ди ни,
ос но во по лож них сво бод і людсь кої ба га то манітності;

b) до роз вит ку осо бис тості, та лантів і твор чості осіб з інвалід -
ністю, а та кож їхніх ро зу мо вих і фізич них здібнос тей у най повнішо -
му об сязі;

c) до на дан ня осо бам з інвалідністю мож ли вості бра ти ефек -
тив ну участь у житті віль но го суспільства.

Під час ре алізації ць о го пра ва дер жа виRучас ниці за без пе чу ють,
щоб:

a) осо би з інвалідністю не вик лю ча ли ся че рез інвалідність із
сис те ми за галь ної освіти, а діти з інвалідністю — із сис те ми безп лат -
ної та обов’яз ко вої по чат ко вої або се редньої освіти;
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b) осо би з інвалідністю ма ли нарівні з інши ми дос туп до інклю -
зив ної, якісної та безп лат ної по чат ко вої й се редньої освіти в місцях
сво го про жи ван ня;

c) за без пе чу ва ло ся ро зум не прис то су ван ня, що вра хо вує
індивіду альні пот ре би;

d) осо би з інвалідністю от ри му ва ли все ре дині сис те ми за галь -
ної освіти не обхідну підтрим ку для по лег шен ня їхнь о го ефек тив но -
го нав чан ня;

e) в умо вах, які мак си маль но спри я ють зас воєнню знань і со -
ціаль но му роз вит кові, відповідно до ме ти пов но го охоп лен ня, вжи -
ва лись ефек тивні за хо ди з ор ганізації індивіду алізо ва ної підтрим ки.

Щоб спри я ти за без пе чен ню ре алізації ць о го пра ва, дер жа ви-
учас ниці вжи ва ють на леж них за ходів для за лу чен ня до ро бо ти вчи -
телів, зок ре ма й учи телів з інвалідністю, які во лодіють жес то вою
мо вою та (чи) абет кою Брай ля, та для нав чан ня спеціалістів і пер -
со на лу, що пра цю ють на всіх рівнях сис те ми освіти. Та ке нав чан ня
охоп лює освіту в пи тан нях інвалідності й ви ко рис тан ня підхо жих
підси лю валь них і аль тер на тив них ме тодів, спо собів та фор матів спіл -
ку ван ня, нав чаль них ме то дик і ма теріалів для на дан ня підтрим ки
осо бам з інвалідністю.

Дер жа виRучас ниці за без пе чу ють, щоб осо би з інвалідністю мог ли
ма ти дос туп до за галь ної ви щої освіти, про фесійно го нав чан ня, освіти
для до рос лих і нав чан ня про тя гом усь о го жит тя без диск римінації та
нарівні з інши ми. Із цією ме тою дер жа виRучас ниці за без пе чу ють, щоб
для осіб з інвалідністю за без пе чу ва ло ся ро зум не прис то су ван ня.

Сіташ Те тя на Дмитрівна
кан ди дат еко номічних на ук, до цент

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут
sittanya@mail.ru

РОЗ ВИ ТОК ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ В УК РАЇНІ: 
ЕКО НОМІКОGТЕ О РЕ ТИЧНІ АС ПЕК ТИ

Ано тація. Розг ля ну то еко номіко�те о ре тичні ас пек ти інклю зив -
ної освіти в Ук раїні. Висвітле но її су час ний стан, ок рес ле но чин ни ки,
які пе реш код жа ють роз вит ку інклю зив ної освіти у дер жаві. Сфор мо -
ва но комп лекс взаємо пов’яза них еко номічних та ор ганізаційних ва -
желів мак ро�, ме зо�, мікрорівнів, спря мо ва них на ак тивізацію інклю -
зив ної освіти в країні.
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Annotation. Considered economic�theoretical aspects of inclusive edu-
cation in Ukraine. Reflected a modern condition of its financial support,
identifies factors impeding the development of inclusive education in the
state. The formed complex of interrelated organizational and economic levers
of macro, meso, micro levels, aimed at enhancing the development of inclu-
sive education in the country.

Мо дернізація освіти в Ук раїні, що спря мо ва на на де мок ра ти -
зацію та гу манізацію, зу мов лює не обхідність впро вад жен ня інно ва -
ційних тех но логій, зок ре ма, в освіті лю дей з особ ли ви ми пот ре ба -
ми. Інклюзія є однією з ос нов них тен денцій роз вит ку заз на че но го
ти пу вітчиз ня ної освіти. Ак ту альність проб ле ми інклю зив ної освіти
пов’яза на на сам пе ред, з тим, що чи сельність дітей, які пот ре бу ють
ко рекційно го нав чан ня зрос тає.

Досліджен ню різних ас пектів інклю зив ної освіти розг ля ну то
у пра цях вітчиз ня них на у ковців, та ких як С. Бог да нов, Г. Гав рю -
шен ко, А. Ко лу паєва, Н. Най да, Н. Софій, І. Яр мо щук та ін. Од нак
вра хо ву ю чи цінність їх праць ще за ли шаєть ся відкри ти ми ба га то
пи тань інклю зив ної освіти в Ук раїні.

Ме та по ля гає в розк ритті особ ли вос тей роз вит ку інклю зив ної
освіти в дер жаві, висвітлен ня її су час но го ста ну, ок рес лен ня проб -
лем та нап рямів їх вирішен ня.

Інклюзія (від англ. — inclusion — вклю чен ня) про цес збіль шен -
ня сту пе ня участі всіх гро ма дян в соціумі, і на сам пе ред, що ма ють
труд нощі у фізич но му роз вит ку. Він пе ред ба чає роз роб ку і зас то су -
ван ня конк рет них рішень, які змо жуть доз во ли ти кожній лю дині
рівноп рав но бра ти участь в ака демічно му і суспіль но му житті.

На у ко вець, Л. Міщик вва жає, що інклюзія — це про цес збіль -
шен ня сту пе ня участі всіх дітей у соціаль но му житті та різних прог -
ра мах. А. Ко лу паєва трак тує йо го як «об’єдна ну освітню сис те му із
надан ня на леж ної освіти всім уч ням; пов не за лу чен ня дітей з від мін -
ни ми здібнос тя ми в різні ас пек ти шкіль ної освіти, які є дос туп ни -
ми для інших дітей» [2]. Ми вва жаємо, що інклюзія — це комп ле кс -
не по нят тя, яке вклю чає в се бе суспіль ний та освітній ком по нен ти.

За виз на чен ням, яке да ють Н. Софій та Н. Най да, «інклю зив на
освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що ґрун туєть ся на прин ципі за -
без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та пра ва нав ча ти ся за
місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти ни з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми, зок ре ма, ди ти ни з особ ли вос тя ми пси хо фі -
зич но го роз вит ку, в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду» [1]. На наш
пог ляд, це виз на чен ня пов ною мірою сто суєть ся і про це су нав чан ня
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та ких дітей в дошкіль них, про фесійноRтехнічних нав чаль них зак ла -
дах, а та кож по зашкіль ної освіти.

Ви хо дя чи з вик люч ної важ ли вості ролі дер жа ви в роз вит ку ін -
клю зив ної освіти, підкрес ли мо, що пе реш ко ди мак рорівня ма ють
найбіль ше ва го ме зна чен ня у про цесі галь му ван ня роз вит ку інклю -
зив ної освіти в Ук раїні.

Ос нов ни ми пе реш ко да ми ць о го рівня є:
— не дос ко налість чин но го за ко но да в ства що до дітей з інва лід -

ністю;
— невідповідність міжна род ним нор мам; відсутність за ко ну про

спеціаль ну освіту, в яко му б чітко виз на ча ли ся пра вові ос но ви інс -
ти ту ту інклю зив ної освіти та прин ци пи ме ханізму ство рен ня еко -
номічних умов для ре алізації інклю зив них підходів до освіти осіб
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми.

На ме зорівні ос нов ни ми пе реш ко да ми на шля ху роз вит ку
інклюзії в освіті є:

— на явність куль тур них сте ре о типів що до лю дей з інвалід ніс тю;
— не го товність сфор мо ва ної сис те ми освіти відповіда ти інди -

ві ду аль ним пот ре бам кож ної ди ти ни;
— відсутність спеціаль них стан дартів освіти та варіатив них про -

г рам для нав чан ня осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми;
— відсутність за ко но дав чо закріпле ної мож ли вості про во ди ти

нав чан ня «особ ли вих» учнів за індивіду аль ним пла ном, який доз во -
ляє ви ко рис то ву ва ти адап то ва ну до спеціаль них освітніх пот реб то -
го чи іншо го уч ня стан да рт ну освітню прог ра му;

— відсутність прог рам із суп ро во ду осіб з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми здо ров’я, що нав ча ють ся в за галь но му освітнь о му зак ладі.

Пе реш ко ди мікрорівня на шля ху роз вит ку інклю зив них підхо дів
в освіті пов’язані з діяльністю конк рет них ор ганізацій та фахівців,
ок ре мих лю дей. Для інклю зив ної освіти це рівень пси хо логічно го
прий нят тя вик ла да ча ми освітніх ус та нов са мої мож ли вості спіль -
но го нав чан ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, їх про -
фесійні ус та нов ки, сте ре о ти пи та дії сто сов но учнів з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я.

От же, інклю зив на освіта — це не пе ре рв ний про цес роз вит ку
освіти, який на дає мож ливість дос туп ності освіти (са мов дос ко на лен -
ня, са мо роз вит ку) та який виз нає, що усі діти — це індивіду уми з різ -
ни ми пот ре ба ми в нав чанні. Інклю зив на освіта на ма гаєть ся роз ро -
би ти підхід до освітнь о го про це су, який бу де більш гнуч ким для
за до во лен ня різно манітних пот реб у нав чанні. Для за без пе чен ня
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фінан со вих га рантій ре алізації інклю зив ної освіти не обхідно прий -
нят тя дер жаві нор ма тив них актів, що вста нов лю ють по ря док роз -
ра хун ку підви ще них нор ма тивів фінан со во го за без пе чен ня освітньої
діяль ності, що вра хо ву ють до дат кові вит ра ти на нав чан ня лю дей
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми; вста но ви ти по ря док фінан со во -
го за без пе чен ня, який пе ред ба чає фінан су ван ня освітніх пос луг для
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в підви ще но му розмірі відповідно до
вста нов ле них нор ма ти ва ми.

Літе ра ту ра

1. Міщик Л. Інклю зив на освіта як умо ва соціалізації дітейRінвалідів
у про цесі нав чан ня [Елект рон ний ре сурс] Л. Міщик. — Ре жим дос ту пу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2015_5/12mliupn.pdf.

2. Ос но ви інклю зив ної освіти : навч.Rме тод. посіб. / А. А. Ко лу паєва,
О. М. Та ран чен ко, І. О. Біло зерсь ка та ін. ; за заг. ред. А. А. Ко лу паєвої. —
К. : А. С. К., 2014. — 308 с.

Слом нюк Люд ми ла Ми ко лаївна
сту де нт ка ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
Га раніна Іри на Ігорівна

к.е.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу Універ си те ту «Ук раїна», 
garanina@i.ua

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ВЕ ДЕН НЯ СПІВБЕСІДИ 
ПІД ЧАС ПРИЙ НЯТ ТЯ НА РО БО ТУ ПРАЦІВНИ КА 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. При пра цев лаш ту ванні будь�якої лю ди ни ро бо то да вець
(чи упов но ва же на ним осо ба) на ма гаєть ся зро зуміти, чи змо же пре -
тен дент ви ко ну ва ти пев ну ро бо ту. Це спов на сто суєть ся й оціню ван -
ня здат нос тей лю дей з інвалідністю.

Тра диційно під час будь�якої співбесіди при прий нятті на ро бо ту
оцінюєть ся: весь по пе редній досвід ро бо ти лю ди ни, при ць о му особ ли ву
ува гу слід звер ну ти на ті ви ди робіт, ви ко нан ня яких їй спо до ба ло ся
раніше, а та кож на при чи ни звіль нен ня з по пе реднь о го місця ро бо ти,
став лен ня до ви роб ни чо го се ре до ви ща, оцінку умов праці та ко лег; ін -
фор мація що до освіти та до дат ко во го нав чан ня, що сприяє ро зумінню
по тенційних про фесійних умінь, мож ли вос тей та інте ресів, у де я ких
ви пад ках мож ли ве з’ясу ван ня мо тивів відвіду ван ня різно манітних
нав чаль них курсів; зовнішній виг ляд лю ди ни, ма не ри по ведінки то що.
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Annotation. With the employment of any person the employer (or authorized
representative) trying to figure out whether the bidder to perform some work.
This fully applies to the assessment abilities of people with disabilities.

Traditionally during any interviews at employment is assessed, the cu -
mu lative experience of man, thus special attention should be paid to those
types of works which performance she liked before, as well as the reasons for
dismissal of previous employment, relation to the production environment ,
evaluation of working conditions and colleagues; Information on additional
training and education that promotes understanding of the potential occupa-
tional skills, capabilities and interests in some cases may clarify the motives
of visiting various training courses; appearance person, manners and more.

Такі речі як ен тузіазм або не ба жан ня сприй ма ти кри ти ку мо -
жуть бу ти виз на чаль ни ми для ро зуміння емоційної зрілості осо би.
От ри ма ти інфор мацію про тем пе ра мент та адап таційні мож ли вості
лю ди ни мож на че рез з’ясу ван ня і оцінку хобі, видів та успішності
нав чан ня в ми ну ло му, досвіду ро бо ти.

Під час співбесіди із лю ди ною з інвалідністю слід та кож з’ясу ва -
ти фізичні здібності лю ди ни, що є ду же важ ли вим для виз на чен ня
по тенційних умов праці. Впро довж бесіди не доціль но до дат ко во
відзна ча ти ту чи іншу ва ду співроз мов ни ка, про те вар то оз найо ми ти -
ся із ре ко мен даціями МСЕК, зок ре ма, індивіду аль ною прог ра мою
ре абілітації лю ди ни з інвалідністю, у якій має бу ти заз на че но всі
не обхідні умо ви її тру до вої діяль ності. На жаль, індивіду аль на прог -
ра ма ре абілітації най частіше містить ли ше за гальні відо мості, які не
пов но висвітлю ють інфор мацію що до конк рет них мож ли вос тей
лю ди ни на конк рет но му ро бо чо му місці, або ма лоінфор ма тивні для
ро бо то дав ця вис нов ки на кшталт «Ре ко мен дуєть ся по лег ше ний ре -
жим праці» або «Ре ко мен дуєть ся на дом на ро бо та».

От же, ро бо то дав цю потрібно звер ну ти ува гу на ті розділи інди -
віду аль ної прог ра ми ре абілітації, де опи са но ба жані умо ви праці, та
поспілку ва ти ся з по тенційним працівни ком. Та кож вар то виз на чи -
ти, в чо му са ме по ля га ють об ме жен ня для конк рет ної лю ди ни, які
проб лемні си ту ації мо жуть ви ни ка ти унаслідок зах во рю ван ня, що
спри чи ни ло інвалідність, хто з ко лек ти ву має зна ти про ці труд нощі.

Важ ли во виз на чи ти, чи є інвалідність пре тен ден та на бу тою вна -
слідок тру до вої діяль ності — не щас но го ви пад ку на ви роб ництві або
про фесійно го зах во рю ван ня. В ць о му разі лю ди на має пра во от ри му -
ва ти пенсію з інвалідності та інші вип ла ти Фон ду соціаль но го стра -
ху ван ня від не щас них ви падків. Фонд та кож має оп ла ти ти за хо ди зі
спри ян ня пра цев лаш ту ван ню лю ди ни з інвалідністю: за без пе чен ня
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спеціаль ни ми за со ба ми, віднов лен ня пра цез дат ності, ор ганізацію
ро бо чо го місця лю дині з інвалідністю, про фесійне нав чан ня то що.

Про во дя чи співбесіду з по тенційним працівни ком вар то пам’я -
та ти, що лю ди з інвалідністю мо жуть ма ти певні пси хо логічні пе ре -
ш ко ди що до пра цев лаш ту ван ня (нев пев неність у собі, відсутність
на ви чок про ход жен ня співбесіди, осо бистісні якості то що). Крім
то го, на явність інвалідності ство рює особі життєві пе реш ко ди, фор -
мує де які пси хо логічні особ ли вості, які мо жуть не га тив но впли ва ти
на осо бистість на етапі її про фесійно го са мо виз на чен ня, і зни жу ва -
ти її і без ць о го низь ку кон ку рен то сп ро можність на рин ку праці.
З іншо го бо ку, час ти на лю дей з інвалідністю — у на ма ганні спра ви -
ти по зи тив не вра жен ня на по тенційно го ро бо то дав ця — мо жуть за -
ви щу ва ти, пе ребіль шу ва ти свої мож ли вості, со ро ми ти ся ска за ти
про певні власні об ме жен ня або пот ре бу в умо вах праці, що ві дріз -
ня ють ся від умов праці лю дей без інвалідності.

При спілку ванні з працівни ка миRінваліда ми не тре ба ро би ти
ак цент на розг ляді «діаг но зу» або «гру пи інвалідності», слід аналізу -
ва ти конк ретні ро бочі функції, під час ви ко нан ня яких май бутній
співробітник мо же ма ти уск лад нен ня, та спо со би їх ком пен сації
або ліквідації.

Ро бо то да вець має уник ну ти сте ре о типів сто сов но співро біт ни -
ківRінвалідів. Він має сприй ма ти осо бу з інвалідністю не як «спів -
робітни каRпроб ле му», а як «співробітни ка з об ме жен ням пев ної
функції, який при ць о му зберігає всі інші здібності». Тоб то вар то зо -
се  ред жу ва ти ся не на по ру шен нях, а на особі пре тен ден та, ста ви ти
тіль ки ті за пи тан ня, що сто су ють ся ви ко нан ня ро бо чих обов’язків,
а не історії йо го інвалідності чи пе ребігу хво ро би.

Ро бо то дав цю не доціль но уяв ля ти се бе на місці лю ди ни з інва лід -
ніс тю і мірку ва ти, як він ви ко ну вав би ро бо ту. У лю дей з інвалід ністю
час то роз ви ва ють ся ком пен са торні здібності. Вод но час мож на за пи та -
ти співроз мов ни ка, як він ба чить ви ко нан ня своїх ро бо чих зав дань, по -
п ро си ти йо го де таль но це опи са ти. У за кор донній прак тиці по ши ре но
про ве ден ня не ве лич ко го тес ту ван ня, яке пе ред ба чає ви ко нан ня ре аль -
 но го чи умов но го зав дан ня (заз ви чай, та ке тес ту ван ня про хо дять усі
пре тен ден ти, не за леж но від на яв ності чи відсут ності у них інваліднос ті).

Літе ра ту ра
1. Пра цев лаш ту ван ня та зай нятість лю дей із інвалідністю: Довідник для

ро бо то давців / Упо рядн. Се мигіна Т.В., Іва но ва О.Л., 2010. —140 с.
2. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -

раїні», http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875R12
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Слю сар Кос тян тин Сергійо вич
к.ю.н., до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації
Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

ПІДВИ ЩЕН НЯ РІВНЯ ЗА КОН НОСТІ В УК РАЇНІ

Ано тація. Проб ле ма підви щен ня рівня за кон ності в Ук раїні особ ли -
во звер тає на се бе ува гу в ті мо мен ти, ко ли не за лежні міжна родні ор -
ганізації публіку ють свої досліджен ня про на явність або відсутність
ко рупційних схем в різних країнах, про дот ри ман ня в них за конів про
про зорість інсти тутів вла ди та об ме жен ня їхніх пов но ва жень, а та -
кож про гро ма дянсь ке та криміналь не пра во суд дя.

Annotation. Problem of increase in level of legality in Ukraine especial-
ly attracts attention at those moments, when the independent international
organizations publish the researches about existence or lack of corruption
schemes in the different countries, about control of laws in them about trans-
parency of institutes of the power and restriction of their powers, and about
civil and criminal justice.

Циф ри го во рять самі за се бе. Так, в Індексі вер хо ве н ства за ко -
ну в 2015 році, який що ро ку на дає міжна род на не у ря до ва ор ганіза ція
World Justice Project, Ук раїна посідає 70Rте місце се ред 102 розг ля -
ну тих дер жав. А в Індексі сприй нят тя ко рупції, який на ос нові ста -
тис тич них да них та ре зуль татів опи ту вань фор мує міжна род на не у ря -
до ва ор ганізація Transparency International, у 2016 році Ук раїна
посіла 130 місце по руч з Іра ном, Ка ме ру ном, Не па лом, Ніка ра гуа
і Па раг ваєм. Ліде ра ми ж подібних рей тингів із ро ку в рік ста ють такі
країни як Данія, Німеч чи на, Швеція, Нор вегія.

Як що розг ля да ти вик люч но текс то ву скла до ву за конів Ук раїни,
то та ка різни ця між на шою країною та провідни ми євро пейсь ки ми
дер жа ва ми мо же зди ву ва ти, ад же ук раїнські за ко ни на пи сані не по -
га но, а де які з них — навіть ду же доб ре. Але по фак ту ре зуль та ти
міжна род них пра во вих рей тингів біль ше зас му чу ють, ніж ди ву ють.
То му що, як би іде аль но не був на пи са ний той чи інший за кон, ко -
рупція ніве лює всі ідеї, які в них зак ла дені. А Ук раїна і за раз вхо дить
до скла ду найбільш ко рум по ва них дер жав світу, оскіль ки в клю чо -
вих га лу зях дер жав ної діяль ності на шої країни мож на го во ри ти не
про вер хо ве н ство За ко ну, а про вер хо ве н ство гро шей та зв’язків.

Ко рупційні схе ми завж ди нап ря му пов’язані з ще од ним по каз -
ни ком — про зорістю діяль ності інсти тутів вла ди. В на шо му ви пад -
ку — її відсутність. Ук раїнці ре гу ляр но спос теріга ють за тим, як чи -
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нов ни ки різних рівнів де мо н стру ють та кий спосіб жит тя, який прос то
не мож ли во за без пе чи ти, про жи ва ю чи на свою за робітну пла ту. По -
ка зо ви ми бу ли ви пад ки, ко ли де які про ку ро ри не тіль ки бу ду ва ли
ве ли чезні ро дові маєтки, а й вит ра ча ли ко ло сальні кош ти на роз -
роб ку фаміль них гербів. У провідних євро пейсь ких дер жа вах такі дії
од ра зу приз ве ли б до обґрун то ва них пе ревірок з бо ку поліції, інте -
ре су гро мадсь ких ор ганізацій та ЗМІ.

Нап рик лад, у Данії відповідно до Конс ти туційно го рег ла мен ту,
ко жен член Фоль ке тин гу (пар ла мен ту) мо же от ри ма ти інфор мацію
про будьRяко го міністра. Як що чи нов ни ка запідоз ри ли у ко рупції
або в лобіюванні чиїхось інте ресів, на засіданні пар ла мен ту він на дає
пов ний звіт про свою діяльність. Крім ць о го, ці дані не одмінно ма -
ють бу ти оп ри люд нені. По всім фак там, які вик ла дені у медійних
дже ре лах, поліція має пра во про вес ти не обхідне розсліду ван ня —
не за леж но від то го, наскіль ки ви со кий пост обіймає підоз рю ва ний чи -
нов ник. Важ ли во, що в Данії не має особ ли вих за конів з бо роть би
з ко рупцією. Прос то всі дот ри му ють ся то го, що на пи са но у Кримі -
наль но му ко дексі.

Та ким чи ном, мож ливість моніто рин гу діяль ності, до ходів чи -
нов ників та їхніх найб лиж чих ро дичів, розміщен ня цих да них на
за галь но дос туп них дже ре лах, а та кож адек ват на ре акція з бо ку пра -
во охо рон них ор ганів на от ри ма ну інфор мацію, до по мо жуть Ук раїні
пок ра щи ти по каз ни ки од ра зу у двох нап рям ках — бо роть ба з ко руп -
ційни ми схе ма ми та про зорість діяль ності чи нов ників.

Як прак ти ку ю чий ад во кат не мо жу обійти сто ро ною кримі наль-
не су до чи н ство, від не за леж ності та спра вед ли вості яко го нап ря му
за ле жить за хист ос нов них прав лю ди ни.

Однією з най важ ливіших змін у Криміналь ноRпро це су аль но му
ко дексі Ук раїни, прий ня тих у лис то паді 2012 ро ку, ста ло рішен ня,
що суд бе ре до ува ги тіль ки ті по ка зан ня, які бу ли на дані без по се -
редньо під час засідан ня. Для лю дей, які рідко сти ка ють ся з КПК,
ця поп рав ка мо же зда ти ся нез нач ною, але ад во ка ти та їхні підза -
хисні точ но зна ють, що са ме це фор му лю ван ня да ло мож ливість
по з ба ви тись від «ви би ван ня» по ка зань під час слідства.

До 2012 ро ку ми сти ка ли ся з тим, що прак тич но кож но му дру -
го му підоз рю ва но му на но си ли тілесні пош код жен ня під час спроб
«ви би ти» з нь о го інфор мацію, не обхідну для слідства. До вес ти щоRне -
будь на суді за ци ми ви пад ка ми бу ло прак тич но не мож ли во — все,
що ціка ви ло предс тав ників пра во суд дя, сто су ва лось фор маль них
ас пектів проб ле ми: чи бу ли по дані за я ви про по бої до про ку ра ту ри
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і чи бу ла от ри ма на відповідь. За час ба га торічної прак ти ки на пи -
сан ня подібних за яв по фак ту на не сен ня тілес них уш код жень до по -
мог ли по лег ши ти си ту ацію ли ше оди ни цям на ших підза хис них. Це
відбу лось вик люч но зав дя ки опе ра тив но му ре а гу ван ню на по бої, та
швид ко му от ри ман ню відповідних до ку ментів про них від СІЗО та
ме дич них ус та нов. У тих же ви пад ках, ко ли не бу ло вчас но про ве де -
но ме дич ний ог ляд, про ку ро ри при но си ли до су ду стан да рт ну від -
пис ку про відсутність по ру шень з бо ку пра во охо рон них ор ганів, що
доз во ля ло вва жа ти спра ву зак ри тою. Вка за не пи тан ня, до речі, не -
од но ра зо во ста ва ло пред ме том розг ля ду Євро пейсь ко го су ду з прав
лю ди ни. Існує ду же ба га то рішень, де бу ли вста нов ленні фак ти по -
боїв з бо ку пра во охо рон них ор ганів.

На ос нові ць о го прик ла ду стає зро зуміло, що си ту ація з кримі -
наль ним су до чи н ством в Ук раїні вкрай не од ноз нач на. З точ ки зо ру
на ших ре алій, ми спос терігаємо прог рес — лю дей, які зна хо дять ся
під слідством, біль ше не б’ють, щоб от ри ма ти потрібні по ка зан ня.
А от з по зиції світо во го досвіду, пи ша ти ся особ ли во не має чим,
оскіль ки у євро пейсь ких дер жа вах, на які орієнтуєть ся вся світо ва
гро ма да, подібні нор ми навіть не об го во рю ють ся. Це даність.

Відрізняє Ук раїну від дер жавRлідерів і відсутність конт ро лю за
діяльністю судів. Нап рик лад, у Данії, Швеції, Франції, Німеч чині
існує інсти тут при сяж них — шеф фенів. На відміну від кла сич но го
ро зумінню су ду при сяж них, де ос нов ним зав дан ням при сяж них
є вста нов лен ня вин ності або не вин ності осо би, в суді шеф фенів
при сяжні розг ля да ють спра ви ра зом з про фесійни ми суд дя ми, ма -
ю чи з ни ми май же рівні про це су альні пра ва.

У нашій країні склад з двох про фесійних суддів та трь ох при сяж -
них мож ли вий тіль ки при розг ля данні пра во по ру шень, за які За кон
пе ред ба чає довічне ув’яз нен ня. В той же час євро пейсь кий досвід
підка зує, що за лу ча ти при сяж них на рівні з про фесійни ми суд дя ми
оп ти маль но при розг ляді зло чинів, за скоєння яких пе ред ба че но біль -
ше п’яти років поз бав лен ня волі. Та кий підхід не тіль ки ро бить більш
про зо рим про цес су до чи н ства, але й знач но еко но мить дер жавні
кош ти, які вит ра ча ють ся на підтрим ку кла сич но го су ду при сяж них.

Опи ра ю чись на ви щес ка за не, фор муєть ся вис но вок, що го лов -
не в за ко но давстві Ук раїни — це йо го ви ко нан ня. Кож ним з нас.
У всіх сфе рах жит тя. Звісно, завж ди бу де, що ко ре гу ва ти і що вдос -
ко на лю ва ти. Жит тя не стоїть на місці. Од нак дот ри ман ня уже
прий ня тих за конів до по мо же нам про су ну ти ся впе ред у всіх міжна -
род них пра во вих індек сах не на один де ся ток пунктів впе ред. Як
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до би ти ся то го, щоб пе ред За ко ном всі дійсно бу ли рівні? Світо вий
досвід нам у до по мо гу.

Смо ляніно ва Ка те ри на Мак симівна
сту де нт ка спеціаль ності «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
Ко валь чук На талія Сергіївна

стар ший вик ла дач ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви
Універ си те ту «Ук раїна»

ФАК ТО РИ ПРАЦІ, ВАЖ ЛИВІ ПРИ ПІДБОРІ РО БО ТИ 
ДЛЯ ПРАЦІВНИ КА З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. При підборі ро бо ти для працівни ка з інвалідністю є до -
ціль ним стис ло, у формі діалогічно го інтерв’ю, розг ля ну ти ра зом із
пре тен ден том ос новні фак то ри праці, що мо жуть бу ти важ ли ви ми
для йо го тру до вої діяль ності. Ці фак то ри мо жуть варіюва ти ся. Бо,
нап рик лад, для офісної ро бо ти не має сен су з’ясо ву ва ти мак си маль не
фізич не на ван та жен ня.

Annotation. In the selection of the employee with a disability is appro-
priate briefly, in the form of dialogue interviews, work in cooperation with
challenger main factors of labor, which can be important for his work. These
factors may vary. For example, for office work does not make sense to find out
the maximum exercise.

На ве де мо док лад ний (про те не ви че рп ний) пе релік цих фак торів.
1. Санітар ноRгігієнічні чин ни ки: ро бо та на відкри то му повітрі,

у приміщенні, в умо вах по бу то во го мікрокліма ту; повітря: тем пе ра ту -
ра, во логість, швидкість ру ху, кон диціону ван ня; шкідливі умо ви праці:
на явність алер генів, про мис ло во го пи лу, ток сич них ре чо вин, ре чо вин
под раз ню ючої дії, іонізу ю чої радіації, дже рел інфра чер во но го вип -
роміню ван ня, елект ро магнітно го по ля, вібрації; освітлен ня, шум.

2. Прий нят ний ступінь нер во воRпси хо логічно го нап ру жен ня:
складність дій, дефіцит ча су, відповідальність та емоційне на ван та -
жен ня, прий нят тя рішень в умо вах об ме же но го ча су то що; ви ко -
нан ня прос тих або склад них дій за індивіду аль но скла де ним пла ном.

3. Прий нят не фізич не на ван та жен ня: гра нич на ра зо ва ва га
ван та жу, що піднімаєть ся; фізич не на ван та жен ня про тя гом ро бо чої
зміни; кількість рухів за го ди ну.

4. Інте лек ту аль не на ван та жен ня.
5. Час ро бо ти та відпо чин ку: три валість ро бо чо го дня, ро бо та

у нічні зміни, у кіль ка змін; ви мо ги до нор мо ва ності ро бо чо го дня,
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ча су ро бо ти; за да на ритмічність тру до во го про це су (зок ре ма, ро бо та
на кон веєрі); пе рер ви на хар чу ван ня, ліку вальні про це ду ри, прийом
ліків то що; ділові поїздки про тя гом ро бо чо го дня, відряд жен ня.

6. Спе цифічні та не без печні умо ви праці: ро бо та на ви соті; обс лу -
гову ван ня ме ханізмів, що ру ха ють ся; ро бо та се ред по тенційних дже -
рел підви ще но го трав ма тиз му.

7. Ро бо ча по за: віль на, ви му ше на, постійна, зруч не по ло жен ня
кор пу су та кінцівок; пра ця пов’яза на з три ва лою ходь бою; до пус ти -
мий на хил кор пу су: кут, час то та; різкі по во ро ти, на хи ли го ло ви.

8. Пси хофізіологічні чин ни ки: точність ко ор ди нації рухів; ува -
га: три ва ле зо се ред жен ня, швид ке пе рек лю чен ня; нап ру жен ня зо -
ру, слу ху, зо ро ве, слу хо ве на ван та жен ня; три валість мов но го та ди -
халь но го на ван та жен ня.

9. Фор ма ор ганізації праці: індивіду аль на, ро бо та в ко лек тиві
(без об ме жень або зі спри ят ли вим пси хо логічним кліма том), на -
дом на ро бо та;

10. Транс по рт на дос тупність: транс по рт на дос тупність місця ро -
бо ти: зручність, три валість поїздок на ро бо ту і з ро бо ти.

Певні про фесії ма ють схожі умо ви праці не за леж но від місця ро-
бо ти. Нап рик лад, но таріус завж ди пра цює в офісі, а верс тат ник —
в умо вах про мис ло во го це ху (про те й тут на різних підприємствах
мо жуть бу ти певні відмінності що до умов праці — пе ре падів тем пе -
ра ту ри, за пи ле ності, ро бо ти зі шкідли ви ми ма теріала ми то що). Але
предс тав ни ки ба гать ох од на ко вих про фесій мо жуть ма ти ро бо че
місце у зовсім різних умо вах, при чо му у де я ких ви пад ках ці умо ви
мо жуть бу ти непідхо дя щи ми для пев но го працівни ка. Приміром,
бух гал тер мо же пра цю ва ти в кон торі підприємства із ви со кою за пи -
леністю (нап рик лад, за во ду залізо бе тон них конструкцій). Фахівцю
із зах во рю ван ням ор ганів ди хан ня (нап рик лад, із бронхіаль ною
аст мою) ба жа но уни ка ти та ко го місця ро бо ти, про те він змо же пра -
цю ва ти бух гал те ром в умо вах зви чай но го місь ко го офісу.

Тоб то, в одній, тій самій про фесії на різних ро бо чих місцях ви -
роб ничі умо ви мо жуть пе реш код жа ти або не пе реш код жа ти ро боті
лю ди ни з інвалідністю. То му виз на чен ня умов праці для лю ди ни з
інвалідністю — спра ва індивіду аль на.

Літе ра ту ра

1. Пра цев лаш ту ван ня та зай нятість лю дей із інвалідністю: Довідник для
ро бо то давців / Упо рядн. Се мигіна Т.В., Іва но ва О.Л., 2010. —140 с.

2. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -
раїні», http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875R12
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Сос нен ко А.В.
V курс, гр. ФН�51/16, спеціальність «Фінан си, 

банківсь ка спра ва та стра ху ван ня»
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»;

На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В., 
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

СОЦІАЛЬ НОGПРА ВО ВИЙ ЗА ХИСТ ІНВАЛІДІВ В УК РАЇНІ:
ПРОБ ЛЕ МИ ТА ШЛЯ ХИ РОЗВ’ЯЗАН НЯ

Ано тація. Дослідже но проб ле ми ство рен ня нор маль них умов жит -
тєдіяль ності та по си лен ня соціаль но го за хис ту інвалідів. Ак цен то ва -
но ува гу на ак ту аль ності підви щен ня рівня зай ня тості інвалідів, їх
тру до вої діяль ності, ха рак тер них особ ли вос тях не доліків із зас то су -
ван ням пра ва інвалідів на пра цю. Розк ри то шля хи розв’язан ня проб лем
пра цев лаш ту ван ня та ре алізації своїх прав інваліда ми.

Annotation. Investigated the problem of creating normal conditions of
life and strengthening of social protection of persons with disabilities. The atten-
tion is focused on the relevance of the enhancing employment of people with
disabilities and employment, salient features shortcomings with the applica-
tion of the right to work of disabled persons. Disclosed are the solutions to the
problems of employment and realization of rights by persons with disabilities.

Ство рен ня нор маль них умов життєдіяль ності та по си лен ня со -
ціаль но го за хис ту інвалідів є од ним із важ ли вих зав дань для со ціаль -
ної політи ки Ук раїни на шля ху роз бу до ви соціаль но орієнто ва ної
рин ко вої еко номіки, її інтег рації у світо вий еко номічний та пра во вий
простір. Для за без пе чен ня цих умов інвалідам на да ють ся відповідні
пра ва та мож ли вості, що зна хо дять своє відоб ра жен ня в спеціаль но -
му пра во во му ста тусі. Ре алізація політи ки що до інтег рації інвалідів
у суспільство на су час но му етапі пот ре бує ство рен ня зруч них умов
жит тя і по бу ту інвалідів, зок ре ма ство рен ня «без бар’єрно го» се ре -
до ви ща, де во ни змо жуть без уск лад нень ко рис ту ва ти ся усіма еле -
мен та ми соціаль ної інфра ст рук ту ри, відвіду ва ти будьRякі об’єкти
жит ло во го та гро мадсь ко го приз на чен ня, віль но пе ре су ва ти ся транс -
пор том, ко рис ту ва ти ся за со ба ми зв’яз ку та ма ти без пе реш код ний
дос туп до інфор мації. Про те рівень дос туп ності нав ко лишнь о го
прос то ру для лю дей з різни ми фор ма ми інвалідності по ки що за ли -
шаєть ся однією з най го ловніших проб лем. Складність у за без пе ченні
дос туп ності по ля гає в то му, що лю ди з різни ми фор ма ми інвалід -
ності пот ре бу ють різних видів дос туп ності. Так, інвалідиRвізоч ни ки

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



пот ре бу ють за без пе чен ня по ло го го в’їзду у приміщен ня та відпо від ну
ши ри ну две рей, на явність ліфтів відповідно го розміру. У той час лю ди
зі слаб ким зо ром пот ре бу ють на писів на ос нов них об’єктах шриф том
Брай ля та інше. То му виз на чен ня відсот ку дос туп ності нав ко лиш -
нь о го се ре до ви ща для лю дей з інвалідністю є до сить уск лад не ним.

Та кож од ним із ак ту аль них пи тань є підви щен ня рівня зай ня тості
інвалідів, що є од ним із пріори тетів дер жав ної соціаль ної політи ки
що до лю дей з інвалідністю. За галь но виз на но, що са ме тру до ва ді -
яльність відіграє особ ли ву роль у про цесі інтег рації інвалідів до життя
в суспільстві, що дає змо гу відчу ти їм влас ну не обхідність з бо ку ро -
ди ни та суспільства, по до ла ти або змен ши ти наслідки інвалідності,
поліпши ти влас ний ма теріаль ний доб ро бут зав дя ки от ри ман ню за -
робітної пла ти, за без пе чи ти пов ноцінну ре абілітацію. Згідно віт -
чиз ня но го за ко но да в ства ро бо че місце інваліда (зви чай не або спе -
ціалізо ва не) має відповіда ти йо го індивіду аль ним функціональ ним
мож ли вос тям, обу мов ле ним інвалідністю. От же, ро бо то да вець, перш
ніж прис то со ву ва ти ро бо че місце для працівни каRінваліда, має зна -
ти конк рет ну осо бу інваліда — май бутнь о го працівни ка та йо го
фізичні і ро зу мові мож ли вості, а не нав па ки. У сфері пра цев лаш ту -
ван ня інвалідів мож на го во ри ти про те, що обов’язок ро бо то давців
ство рю ва ти спеціальні ро бочі місця для інвалідів без їх пра цев лаш -
ту ван ня об’єктив но не мо же бу ти ви ко на ний та є півза хо дом до
кінце во го ре зуль та ту — за без пе чен ня інваліда ро бо тою.

З ог ля ду на заз на чені проб ле ми в Ук раїні бу ла роз роб ле на Дер -
жав на ціль о ва прог ра ма «Національ ний план дій з ре алізації Кон -
венції про пра ва інвалідів» на період до 2020 ро ку, ме тою якої є за -
без пе чен ня ре алізації прав і за до во лен ня пот реб інвалідів нарівні
з інши ми гро ма дя на ми, поліпшен ня умов їх життєдіяль ності згідно
з Кон венцією про пра ва інвалідів. Згідно прог ра ми, проб ле ми інва лі -
дів пе ред ба чаєть ся розв’яза ти шля хом: підви щен ня рівня поінфор -
мо ва ності на се лен ня про особ ливі пот ре би інвалідів, фор му ван ня
по ва ги до їх прав, осо бис тості та гідності, по пу ля ри зації по ло жень
Кон венції, зок ре ма про ве ден ня інфор маційних кам паній; при ве -
ден ня національ но го за ко но да в ства у відповідність з Кон венцією;
за без пе чен ня дос ту пу інвалідів до об’єктів гро мадсь ко го та цивіль -
но го приз на чен ня, бла го у ст рою, транс по рт ної інфра ст рук ту ри, до -
рожнь о го сервісу, транс пор ту, інфор мації та зв’яз ку, а та кож з ура -
ху ван ням їх індивіду аль них мож ли вос тей, здібнос тей та інте ресів —
до освіти, праці, куль ту ри, ту риз му, фізич ної куль ту ри і спор ту;
удос ко на лен ня по ряд ку про ве ден ня ме ди коRсоціаль ної екс пер ти зи
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інвалідів, здійснен ня ре абілітаційних за ходів і на дан ня соціаль них
пос луг, роз ши рен ня пе реліку та ких за ходів і пос луг; удос ко на лен ня
умов оп ла ти праці спеціалістів, які на да ють освітні, ре абілітаційні та
інші пос лу ги інвалідам і дітямRінвалідам, у т.ч. пе да гогічних праців -
ників нав чаль них зак ладів, для ро бо ти з діть ми з особ ли ви ми пот ре -
ба ми; зап ро вад жен ня сис те ми ве ден ня обліку інвалідів, да них про
ре абілітаційні за хо ди і соціальні пос лу ги, яких во ни пот ре бу ють;
роз вит ку та технічно го суп ро вод жен ня ве ден ня Цент ралізо ва но го
бан ку да них із проб лем інвалідності, йо го відповідно го бюд жет но -
го фінан су ван ня; по си лен ня відповідаль ності за по ру шен ня прав
інвалідів і за до во лен ня не пов ною мірою їх пот реб, бездіяльність
у ліквідації пе ре пон і бар’єрів, що пе реш код жа ють та ким осо бам
ре алізу ва ти свої пра ва; за лу чен ня предс тав ників гро мадсь кості до
участі в ре алізації прав і за до во ленні пот реб інвалідів, поліпшенні
умов їх життєдіяль ності, а та кож за без пе чен ня роз вит ку міжна род -
но го співробітницт ва у сфері ре алізації прав і за до во лен ня пот реб
інвалідів. Ре алізація цієї прог ра ми дасть мож ливість ви вес ти жит тя
інвалідів в Ук раїні на більш ви со кий рівень шля хом ство рен ня та ких
умов існу ван ня, що за до воль ня ти муть їх ос новні пот ре би та інте ре си.

От же, соціаль на політи ка Ук раїни по вин на ґрун ту ва ти ся на за без-
 пе ченні рівних прав та мож ли вос тей, ство рен ня спри ят ли вих пра во -
вих, політич них, соціаль ноRеко номічних, ме дич них, пси хо логіч них,
ор ганізаційних умов і га рантій для за без пе чен ня роз вит ку та інтег -
рації інвалідів у суспіль не жит тя. Про те дер жа ва наділи ла інвалідів
спеціаль ним ста ту сом не для то го, щоб во ни бу ти привілейо ва ни ми
у своїх пра вах, а ли ше для то го, щоб во ни мог ли нарівні з інши ми гро -
ма дя на ми ре алізо ву ва ти свої пот ре би та пов ноцінно жи ти.

І.В.Таланчук
аспірантка, старший викладач кафедри конституційного,

адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 
Університету «Україна»

ЕТАПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЛИТВІ 

Анотація. Тези присвячені дослідженню положень чинного законо-
давства Литви та аналізу досвіду впровадження освіти для осіб з особли -
вими освітніми потребами. Розкриття адміністративно-правових ета-
пів, що вплинули на реалізацію рівного доступу до якісної освіти людей
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з інвалідністю та усвідомлення суспільством можливостей отри мання
осві ти у вирішенні їх конституційних прав та проблем. 

Ключові слова: адміністративно-правове впровадження у Литві, до -
ступність освіти, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна
освіта. 

Annotation. Theses are devoted to the current legislation of Lithuania and
the analysis of the experience gained from the implementation of education for
people with special educational needs. In the theses are highlighted legal and
administrative stages that have affected implementation of equal access to qual-
ity education for people with disabilities and public awareness of educational
opportunities in addressing their constitutional rights and issues.

Keywords: administrative and legal implementation in Lithuania, access to
education, children with special educational needs, inclusive education.

У 2010 році в Литві мешкало близько 269 034 осіб, які мають інва-
лідність різного ступеня і роду. З них 29% (79 650 осіб) —інваліди пен-
сійного віку, 6% (16 002 осіб) — діти. З 65% (173 381 осіб) інвалідів пра-
цездатного віку працювало тільки 16% (44 034), а 49% (129 347) ін ва лідів
були безробітними [3].

Прогнози на майбутнє свідчать, що ці показники будуть рости,
але їх можна суттєво понизити. Результати раніше проведених на -
укових досліджень у Литві показують, що лише невелика частина
людей з обмеженими можливостями бере участь у трудовій діяль-
ності, як правило — це люди з незначними обмеженнями (вадами
у розвитку) [1]. Наробки вчених однозначно свідчать про те, що серед
головних чинників, які значно прискорюють і роблять ефективні-
шою інтеграцію інвалідів у суспільство, є освіта, взагалі, і вища осві -
та, зокрема [2, 5, 7, 8].

Заслуговує на увагу Литва, де вже відбулась перебудова спеціальної
освіти, яка пішла законодавчим шляхом. Інтегративне навчання з’яв-
лялось поступово завдяки реформуванню системи освіти. Розглянемо
адміністративно-правові механізми реалізації державної політики Литви
щодо інклюзивної освіти.

У Литві в 1991 році Законом про освіту було визнане право дітей
з важкими і глибокими розладами на одержання освіти в найближчих
до будинку школах. Для того, щоб ці діти не попали у спеціальні
школи, шкільні комітети почали використовувати більш жорсткі кри-
терії прийому дітей та перешкоджати розвитку ізоляційної політики.
Прийнятий у 1991 році Закон про соціальну інтеграцію надав інвалі-
дам можливість мати такі ж права на роботу, навчання, професійну
підготовку, як й іншим мешканцям Литви.
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Конституція Литви 1992 року закріпила право кожної дитини на
обов’язкову освіту до досягнення нею 16-річного віку [6]. У 1992 році
терміни дефектологія та корекційне навчання були замінені на спеці-
альна освіта, а визначення інвалід - на дитина з особливими освітні-
ми потребами (ООП).

Відповідно до Закону 1993 року про надання дітям з ООП спеці-
альної освіти в звичайних навчальних закладах учні з ООП можуть
займатися:

— в звичайному класі за звичайною навчальною програмою, але
із застосуванням спеціальних методик, або за модифікованою звичай -
ній програмою, або за альтернативною конкурсною програмою, або
за індивідуалізованою освітньою програмою;

— частково у звичайному і частково у спеціальному класі;
— у спеціальному класі.
У 1998 році було прийнято Закон про спеціальну освіту, відповід-

но до якого особами з ООП є діти і дорослі, які в силу вроджених або
придбаних порушень і розладів мають право на участь в освітньому
процесі та суспільному житті. Також в ньому було узаконено право на
отримання освітніх послуг особами старше 21 року, які мають спеці-
альні освітні вимоги.

Державна стратегія в галузі освіти на 2003–2012 роки та Закон
про освіту 2003 року наголосили про необхідність забезпечення до -
ступності усіх типів навчальних закладів для учнів з ООП в умовах,
що задовольняють їх потреби.

Рис. 1 — Учні з обмеженими можливостями в школах Литви
як частка населення у віці 17–24 роки

У 2006 році прийнята резолюція «Для отримання фінансової до -
помоги інвалідам, які навчаються у вищих навчальних закладах та їх
процедури». 
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У 2011 році були внесені зміни в Закон про освіту, де визначено:
ООП — необхідність у допомозі та послугах в процесі навчання, що
виникають через виняткову обдарованість, вроджені чи придбані по -
рушення, розлади або несприятливі фактори в навколишньому сере-
довищі [4].

Глибокі зміни пережила система освіти в Литві. В результаті уря-
дових реформ і під впливом ринкової економіки навчальні заклади
трансформуються. Зокрема інтегроване та інклюзивне навчання ді -
тей з особливостями розвитку визначене як основна форма здобуття
освіти неповносправними. Національна політика Литви з інклюзив-
ної освіти є комплексною, що відбивається в її загальній стратегії,
а також фінансовій і адміністративній базах, про що свідчать показ-
ники інтеграції людей з особливими потребами в освітні заклади.
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ДИС ТАНЦІЙНА ОСВІТА 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ НАВ ЧАННІ СТУ ДЕНТІВ

Ано тація. В інклю зив но му нав чанні мо лоді важ ли во ви ко рис то ву -
ва ти мож ли вості дис танційної освіти. Во на дає мож ливість осо бам
з ва да ми здо ров’я ви ко ну ва ти нав чаль ну прог ра му в умо вах стабіль но -
го по бу то во го ре жи му. Зрос та ють та кож мож ли вості сту ден та са -
мостійно зас во ю ва ти прог рам ний ма теріал під конт ро лем вик ла дачів.
Тому не обхідно вра хо ву ва ти фор му ван ня нав чаль ної мо ти вації сту ден -
та шля хом ак тивізації йо го осо бис тих здібнос тях ви ко ну ва ти ви мо ги
нав чаль ної прог ра ми. Інклю зив на сис те ма освіти пе ред ба чає сти му -
лю ван ня пізна валь них зу силь для не пов но сп рав них сту дентів шля хом
впро вад жен ня ефек тив них ме то дик.

Клю чові сло ва: дис танційна освіта, нав чаль на прог ра ма, нав чаль -
на мо ти вація, інклю зив на освіта.

Annotation. It is important to use remote higher education’s resources in
inclusive training. This gives opportunities for persons with health’s defects to
do training program at the stable everyday life’s conditions. The personal
chances of students to learn syllabus stuff with teachers control extend too.
There are necessary to take into account as the educational motivation has
been formed with their own abilities execute the trainings demands. Inclusive
system of education foresees stimulation the cognitive efforts of defective

Keywords: remote higher education
Од ним із виз на них шляхів здійснен ня інклю зив но го нав чан ня

мо лоді у ви щих нав чаль них зак ла дах є дис танційна фор ма освіти. Во -
на за без пе чує от ри ман ня інфор мації в інтерактивному ре жимі, що дає
мож ливість осо бам з інвалідністю спрос ти ти фор ми кон тактів з ви -
щим нав чаль ним зак ла дом і ви ко ну ва ти нав чаль ну прог ра му в звич -
них для них умо вах по бу то во го ре жи му. При дис танційно му нав чанні
зрос та ють мож ли вості сту ден та що до са мостійно го зас воєння прог -
рам но го ма теріалу в умо вах на леж но го кон суль таційно го суп ро во ду
вик ла дачів ву зу. Дис танційне нав чан ня дає мож ливість сту ден там, які
не ма ють мож ли вості відвіду ва ти інсти тут осо бис то, ви ко рис то ву ва ти
в про цесі нав чан ня та інші за со би елект рон но го зв’яз ку.

Дис танційне нав чан ня здійснюєть ся за відповідною нор ма тив -
ною ба зою, яка прирівнює йо го до діючих в Ук раїні стан дартів
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освіти. Інший нор ма тив ний до ку мент пе ред ба чає ви ко рис тан ня
дис танційних ме тодів у здійсненні інклю зив но го нав чан ня з ме тою
ре алізації ко рекційноRроз вит ко вої сис те ми ак тивізації осо бис тості
пев но го рівня інвалідності. Ура ху ван ня відповідних змін у сис темі
ви щої освіти виз на чає нап ря ми пе да гогічної діяль ності, які не -
обхідні для здійснен ня інклю зив но го нав чан ня, вклю ча ю чи й пси -
хо логічний і соціаль ний йо го суп ровід. Для ць о го дис танційне нав -
чан ня по вин но пе ред ба ча ти ак ту алізацію осо бистісно го по тенціалу
кож но го сту ден та відповідно до йо го фізич них та ро зу мо вих мож -
ли вос тей. При ць о му в сис темі дис танційно го нав чан ня зак ла ду
слід вра хо ву ва ти ме то ди інтег раційно го спря му ван ня, які да дуть
мож ливість здійсню ва ти внутрішні інтег раційні про це си се ред мо -
лоді з ме тою підви щен ня ефек тив ності ре зуль татів нав чан ня, на -
леж но го про фесійно го орієнту ван ня та соціаль ної адап тації сту -
дентів з пев ним рівнем інвалідності.

Вра хо ву ю чи спря мо ваність і зав дан ня дис танційної освіти в інк -
лю зив но му вузівсь ко му нав чанні, не обхідно сти му лю ва ти пізна валь -
ну діяльність сту дентів з об ме же ни ми фізич ни ми або пси хо логічни -
ми мож ли вос тя ми. То му пе да гог по ви нен оціню ва ти ре аль ний
по тенціал ро зу мо во го роз вит ку сту дентів відповідно до існу ю чих
віко вих стан дартів, рівень роз вит ку когнітив ної сфе ри відповідної
спеціаль ності та ймовірні мо ти вації для ак тивізації ро зу мо вої ак тив -
ності та ких сту дентів. Без ура ху ван ня наз ва них пси хо логічних зав -
дань важ ко роз ра хо ву ва ти на успішне впро вад жен ня дис танційної
сис те ми в інклю зив но му нав чанні мо лоді за ви мо га ми ви щої освіти.

Вик ла дач по ви нен в про цесі дис танційно го постійно ви яв ля ти
чин ни ки, що уск лад ню ють пізна валь ну ак тивність сту дентів, спри я -
ти сис тем но му та цілесп ря мо ва но му спілку ван ню з ни ми, а та кож за -
о хо чу ва ти різні фор ми спілку ван ня між са ми ми сту ден та ми, об’єдна -
ни ми ви мо га ми спіль ної нав чаль ної прог ра ми, але не рівноцінни ми
за своїми фізич ни ми та пси хо логічни ми мож ли вос тя ми. Подібна сис -
те ми взаємно го спілку ван ня у дис танційно му нав чанні спри я ти ме
ко лекційно му роз вит ку мо лоді в умо вах інклю зив но го нав чан ня.

Відповідно до особ ли вос тей пізна валь ної діяль ності сту дентів
з об ме же ни ми фізич ни ми або пси хо логічни ми мож ли вос тя ми вик ла-
дач по ви нен підго ту ва ти індивіду альні зав дан ня, які да ва ли б мож -
ли вості їм пра виль но ви ко ну ва ти нав чаль ну прог ра му та опа ну ва ти
не обхідним рівне про фесійних знань. Зок ре ма, ва ди слу ху, зо ру, мов -
леннєві труд нощі та по ру шен ня міміки мо жуть вик ли ка ти у вик ла -
да ча неп ра виль ну оцінку відповіді сту ден та. Ось чо му вик ла дач по -
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ви нен уваж но вив чи ти кон тин гент сту дентів, пов’яза них сис те мою
інклю зив но го нав чан ня, підго ту ва ти для них відповідні індивіду -
альні зав дан ня та бу ти го то вим до спеціаль них ме тодів діаг нос ти ки
їх ви ко нан ня в про цесі спілку ван ня із сту ден та ми.

Подібна пси хо логічна го товність вик ла да ча до спілку ван ня із
сту ден та ми з різни ми фізич ни ми та пси хо логічни ми мож ли вос тя -
ми фор муєть ся шля хом ви ко нан ня спеціаль них тренінго вих за -
нять, лек торіїв, семінарів, кон силіумів, спря мо ва них на ство рен ня
на леж но го ме то до логічно го рівня дис танційної освіти для мо лоді
з пев ни ми ва да ми здо ров’я.

У про цесі індивіду аль ної ро бо ти із не пов ноп рав ни ми сту ден та ми
пе да гог ви що го нав чаль но го зак ла ду зо бов’яза ний сис те ма тич но
слідку ва ти за рівнем зас воєння нав чаль но го ма теріалу, спри я ти пси хо -
логічній сумісності се ред них, оп тимізу ва ти ме то ди індивіду аль но го
підхо ду до оцінки успішності сту дентів. Ли ше так мож на до сяг ти успі -
хів у здійсненні інклю зив но го нав чан ня з мо лод дю різно го рівня фі -
зич них та пси хо логічних мож ли вос тей у стінах ви що го нав чаль но го
за к ла ду. У про цесі дис танційно го нав чан ня вик ла дач мо же ви ко рис то -
ву ва ти та кож відповідні ко рекційні прог ра ми для підго тов ки сту ден -
тів, які пот ре бу ють адап тації до ви мог ви що го нав чаль но го зак ла ду.

Вис нов ки. В ор ганізації дис танційної ви щої освіти не обхідно
вра хо ву ва ти фор му ван ня нав чаль ної мо ти вації сту ден та шля хом
укріплен ня йо го осо бис тих пе ре ко нань у влас них здібнос тях ви ко -
ну ва ти ви мо ги нав чаль ної прог ра ми. То му інклю зив на сис те ма
освіти пе ред ба чає сти му лю ван ня пізна валь них зу силь для не пов -
ноп рав них сту дентів шля хом впро вад жен ня ефек тив них ме то дик.

Тирсіна А.В.
Сту де нт ки 4 кур су, спеціаль ності «Пра воз на в ство» 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син. 
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 

до цент ка фед ри те орії міжна род но го пра ва та інфор мації

ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС 
ФІЗИЧ НИХ ОСІБ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ 
ЯК СУБ’ЄКТІВ МІЖНА РОД НО ГО ПРИ ВАТ НО ГО ПРА ВА

Ано тація. В даній темі заз на че но де які ас пек ти, які осо ба іно зе -
мець з особ ли ви ми мож ли вос тя ми, пе ре бу ва ю чи на те ри торії Ук раїни,
мо же ви ко рис то ву ва ти для за хис ту, виз нан ня чи ос по рю ван ня своїх
прав, підпо ряд ко ву ю чись ви мо гам чин но го за ко но да в ства.
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Annotation. In the subject noted some aspects that person is an alien with
special features, in the territory of Ukraine may be used for defense or con-
testing recognition of their rights, subject to the requirements of applicable law.

Се ред суб’єктів міжна род но го при ват но го пра ва знач не місце
зай ма ють фізичні осо би — гро ма дя ни та іно земці. У докт рині, за ко -
но давстві та прак тиці по нят тя «іно зе мець» об’єднує влас не іно зем -
них гро ма дян (підда них), осіб без гро ма дя н ства (апат ридів), осіб
з кіль ко ма гро ма дя н ства ми (біпат ридів) та ін. У су час них умо вах до
ко ла осіб, віднос но яких діють нор ми міжна род но го при ват но го
пра ва, з ура ху ван ням особ ли вос тей їх пра во во го ста но ви ща відно -
сять ся та кож біженці, осо би, яким на да но політич ний при ту лок,
осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми то що. Нор ма ми міжна род но го
при ват но го пра ва ре гу лю ють ся цивільні, сімейні, тру дові, про це су -
альні пра ва фізич них осіб, а звідси дані осо би наділя ють ся пев ним
пра во вим ста ту сом у міжна род них при ват ноп ра во вих відно си нах.

У за галь но му ро зумінні пра во вий ста тус суб’єкта — це сис те ма
виз на них і закріпле них дер жа вою у за ко но дав чо му по ряд ку прав та
обо в’язків да но го суб’єкта. Пра во вий ста тус фізич них осіб як суб’єктів
міжна род но го при ват но го пра ва — це су купність усіх на леж них їм
прав, сво бод та обов’язків. Особ ливість пра во во го ста ту су фізич ної
осо би в МПП по ля гає у то му, що, пе ре бу ва ю чи в іншій дер жаві, во на
підпо ряд ко вуєть ся од но час но двом пра во по ряд кам: своєму вітчиз ня -
но  му (за ко ну гро ма дя н ства (lex patriae) чи за ко ну постійно го місця про -
 жи ван ня (lex domicilii)), оскіль ки зберігає пра во вий зв’язок з дер жа вою
сво го гро ма дя н ства чи постійно го місця про жи ван ня, пра во вий ста тус
гро ма дя ни на своєї дер жа ви, ко рис туєть ся її за хис том, під ко  ряєть ся її
за ко нам та пра во по ряд ку дер жа ви пе ре бу ван ня (тієї дер  жа ви, на те ри -
торії якої фізич на осо ба пе ре бу ває у конк рет ний мо мент).

Ви хо дя чи з ви ще заз на че но го, мож на ска за ти, що осо ба іно зе -
мець з особ ли ви ми пот ре ба ми, яка пе ре бу ває на те ри торії Ук раїни,
може ко рис ту ва ти ся в пов но му об сязі пра ва ми та ви ко ну ва ти обов’яз -
ки чин но го за ко но да в ства, за хи ща ти чи ос по рю ва ти їх.

У За коні Ук раїни «Про міжна род не при ват не пра во» (ч. 2 ст. 17)
конк ре ти зо ва но да не конс ти туційне по ло жен ня що до при ват ноп ра-
во вих відно син і закріпле но, що іно земці та осо би без гро ма дя н ства
ма ють цивіль ну пра воз датність в Ук раїні нарівні з гро ма дя на ми Ук -
раїни, крім ви падків, пе ред ба че них за ко ном або міжна род ни ми до -
го во ра ми Ук раїни.

Взяв ши до прик ла ду нор ми цивіль но го за ко но да в ства, осо ба іно -
зе мець з особ ли ви ми пот ре ба ми, в разі об ме же ної дієздат ності, має
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пра во на опіку на, піклу валь ни ка або осо бу, яка бу де від її імені за -
хи ща ти інте ре си та пра ва підопічної осо би. Та кож в разі виз нан ня
судом да ної осо би част ко во дієздат ною опікун мо же вчи ня ти від імені
да ної осо би пра во чи ни, що не бу дуть су пе ре чи ти інте ре сам або за -
ко но да в ству, а дер жа ва в свою чер гу, а та кож ор га ни опіки та піклу -
ван ня, ма ють га ран ту ва ти даній особі на леж но го дог ля ду та за хис ту.

Тка чен ко Д.В.
5 курс, гру па ПЗ�52/16с, спеціальність «Пра воз на в ство».

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г, к.ю.н., 
до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

РОЛЬ ПРА ВО ВОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ ДЕР ЖА ВИ 
В УТ ВЕ РД ЖЕННІ ДЕ МОК РАТІЇ І РОЗ ВИТ КОВІ 

ГРО МА ДЯНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВА

Ано тація. Функціону ван ня і роз ви ток су час ної дер жа ви ви яв ля -
ють ся не ли ше обу мов ле ни ми пра вом, але й здійсню ють ся у пра во вих
фор мах, які од но час но ви ра жа ють зміст будь�якої юри дич но зна чи мої
діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди і є за со бом її упо ряд ку ван ня. Пра -
во ва фор ма діяль ності є домінант ною та ос нов ною для всіх ор ганів
дер жав ної вла ди у пра вовій дер жаві, ад же са ме юри дичні за со би ле -
жать в ос нові здійснен ня функцій та кої дер жа ви.

Annotation. The functioning and development of the modern state are
conditioned not only right, but also made in legal forms that also express the
content of any legally significant activities of public authorities and is a means
of ordering. The legal form of the dominant and is the basis for all public
authorities in the rule of law, after all legal remedies underlying performance
of the functions of that State.

Ос нов ни ми оз на ка ми пра во вих форм діяль ності дер жа ви є те, що
во ни вис ту па ють за со бом за без пе чен ня функцій дер жа ви, ре алі зу -
ють ся за до по мо гою чітко виз на че них юри дич них за собів у про це -
су аль но (про це дур но) вста нов леній формі, яка здійснюєть ся упов -
но ва же ни ми ор га на ми дер жав ної вла ди, фор малізу ють ся че рез
юри дич но зна чущі ак ти (нор ма тив ноRпра вові ак ти, рішен ня, ак ти
пра во во го тлу ма чен ня). Це доз во ляє сфор му лю ва ти за галь не ви -
зна чен ня пра во вих форм діяль ності дер жа ви як сис те ми ре алізо ва -
них упов но ва же ни ми ор га на ми дер жав ної вла ди у вста нов ле но му
за ко ном по ряд ку юри дич но зна чу щих дій та рішень ор ганіза цій -
ноRроз по ряд чо го і уп равлінсь ко го ха рак те ру що до за без пе чен ня
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функцій дер жа ви в кон тексті дер жав ноRвлад но го впли ву на су -
спільні відно си ни.

Зва жа ю чи на склад ний про цес пра во во го ре гу лю ван ня суспіль -
них відно си мож на виділи ти декіль ка підстав для кла сифікації пра -
во вих форм діяль ності дер жа ви. Од нак, при ць о му прин ци по во
важ ли вим за ли шаєть ся факт сис тем но го взаємозв’яз ку між ци ми
фор ма ми, оскіль ки нор маль не функціону ван ня дер жа ви не мо же
за без пе чу ва тись че рез аб со лю ти зацію зна чу щості однієї з пра во вих
фор ми діяль ності дер жа ви і нех ту ван ня інши ми.

У за гальній сис темі соціаль ної діяль ності мож на виділи ти та -
кий спе цифічний різно вид як юри дич на діяльність, що мо же бу ти
оха рак те ри зо ва на як су купність юри дич но зна чу щих і за ко но дав чо
рег ла мен то ва них дій, яка спря мо вуєть ся за за до во лен ня тих чи
інших суспіль них інте ресів, за без пе чен ня суспіль них пот реб або
до сяг нен ня конк рет них цілей суспіль но го роз вит ку. Подібне вич -
ле нен ня в за гальній сфері соціаль ної діяль ності та ко го її різно ви ду
як юри дич на діяльність доз во ляє зафіксу ва ти по ло жен ня про те,
що ок ремі ви ди соціаль ної взаємодії рег ла мен ту ють ся пра вом і пра -
во ви ми нор ма ми. Ре алізація цієї ре гу ля тив ної функції тлу ма чить ся
на у ков ця ми і юрис та ми як од на з виз на чаль них влас ти вос тей пра ва
вза галі. Та ким чи ном, ста ю чи пред ме том пра во во го ре гу лю ван ня,
соціаль на діяльність пос ту по во на бу ває юри дич них влас ти вос тей.
У ць о му сенсі існу ван ня пра ва не мож на ані те о ре тич но, ані прак -
тич но уя ви ти без та ко го яви ща як юри дич на діяльність, оскіль ки
са ме в про цесі юри дич ної діяль ності пра во пе рет во рюєть ся на об’єк -
тив но го ре гу ля то ра суспіль них відно син і ре алізує од ну зі своїх
фун да мен таль них функцій.

Се ред різних суб’єктів юри дич ної діяль ності, слід виділи ти та -
ку спе цифічну гру пу як дер жа ва та ор га ни дер жав ної вла ди. Та кий
зв’язок між дер жа вою і юри дич ною діяльністю по яс нюєть ся тим,
що де терміно ва на пра вом діяльність су час ної дер жа ви з не обхід ніс тю
на бу ває влас ти вос тей юри дич ної діяль ності. У ць о му ас пекті мож -
на стве рд жу ва ти про цент раль ну роль пра во вої діяль ності дер жа ви
в сис темі юри дич ної діяль ності. При чо му по нят тя «пра во ва діяль ність
дер жа ви» от ри мує од ра зу ж дві гра нич но важ ливі у те о ре ти коRюри -
дич но му плані ко но тації. З од но го бо ку — пра во ва діяльність дер -
жа ви оз на чає на явність пра во вої фор ми цієї діяль ності, яка за да єть ся
чин ним за ко но да в ством як у ма теріаль но му, так і у про це су аль но му
вимірах. З іншо го бо ку — пра во ва діяльність дер жа ви конс ти тую -
єть ся як вплив дер жа ви на сис те му за ко но да в ства шля хом прий нят тя
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но вих, ска су ван ня або удос ко на лен ня вже існу ю чих нор ма тив но-
пра во вих актів. Упов но ва жені пра вом і чин ним за ко но да в ством, всі
ор га ни дер жав ної вла ди шля хом юри дич ної діяль ності, а та кож ін -
ших видів соціаль ної діяль ності, за без пе чу ють ре алізацію функцій
дер жа ви. Од нак як що для інших суб’єктів соціаль ної діяль ності
пра во ва діяльність мо же за леж но від конк рет них обс та вин ре алізо -
ву ва тись або не ре алізо ву ва тись, то ор га ни дер жав ної вла ди завж ди
діють у пе ред ба че ний пра вом спосіб та відповідно до вста нов ле ної
пра вом про це ду ри.

Пра во ва діяльність ор ганів дер жав ної вла ди має склад ну і ба га -
торівне ву струк ту ру, яка вклю чає у се бе не тіль ки охо ро ну і за хист
пев них типів суспіль них відно син, але й роз роб ку но вих пра во вих
норм, здійснен ня пра во зас то сов ної і конт роль ноRнаг ля до вої діяль -
ності, і го лов не — ре алізацію ус та нов чої діяль ності. Ко жен з видів
діяль ності має відповідну пра во ву фор му, ре алізуєть ся на ос нові
чин но го за ко но да в ства і у відповідності до пе ред ба че ної ним про -
це ду ри. Заз на чені пра вові фор ми діяль ності дер жа ви вчи ню ють ся
сис те мою ор ганів дер жав ної вла ди, які мо жуть, з ме тою не до пу -
щен ня різно манітних не га тив них явищ, до лу ча ти до про це су своєї
діяль ності різно манітні не дер жавні ус та но ви, суспільні ор ганізації,
гро мадськість, фа хові об’єднан ня то що.

Пра вові фор ми діяль ності дер жа ви є не обхідним за со бом за без -
пе чен ня ос нов них функцій дер жа ви, які конс ти ту ю ють її сутність
як де мок ра тич ної і пра во вої фор ми публічноRвлад ної ор ганізації
суспільства. За цієї при чи ни жод на з пра во вих форм діяль ності дер -
жа ви не мо же зас то со ву ва тись з ме тою по ру шен ня вихідно го па ри -
тету, який вста нов люєть ся у відно си нах між дер жа вою і гро ма дянсь -
ким суспільством, а от же ре зуль та том пра вот вор чої діяль ності
ор ганів дер жав ної вла ди не мо же ста ти пра во ва за бо ро на ме ха ніз -
мів суспіль ної са мо ре гу ляції, або тих інсти тутів, які є обов’яз ко вою
умо вою існу ван ня де мок ратії. Та ким чи ном пра во не ли ше зак ла дає
нор ма тивні ос но ви для за без пе чен ня і га ран ту ван ня ос нов них
інсти тутів і прин ципів де мок ратії і гро ма дянсь ко го суспільства, але
й виз на чає ті фор ми, в яких дер жа ва по вин на діяти, для то го, що би
існу вав де мок ра тич ний дер жав ноRпра во вий ре жим, а та кож бу ли
ство ренні умо ви для роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства.

У ході аналізу пра во вої діяль ності дер жа ви по нят тя пра во вої
фор ми діяль ності дер жа ви мож на зас то со ву ва ти у двох зна чен нях:
а) як уза галь ню юче по нят тя по відно шен ню до всієї пра во вої діяль -
ності дер жа ви, яке вка зує на на явність та на обов’яз ковість за галь но го
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і од но час но чітко виз на че но го за ко но да в ством по ряд ку ре алізації
юри дич но зна чи мих дій; б) як конк ретні пра вові фор ми діяль ності
дер жа ви, кож на з яких ко ре лює з тією чи іншою функцією де мок -
ра тич ної дер жа ви і спря мо вуєть ся на за без пе чен ня да ної функції.
Ці два ас пек ти, у яких мо же аналізу ва тись по нят тя пра во вих форм
діяль ності дер жа ви ли ше уточ ню ють і роз ши рю ють од не од но го,
оскіль ки зав дя ки аналізу конк рет них пра во вих форм діяль ності дер -
жа ви мож на про де мо н стру ва ти без по се редні спо со би, зв’яз ку пра -
ва, дер жа ви і суспільства, а та кож те, че рез, які пра вові фор ми і ме -
ханізми ре алізу ють ся ті чи інші функції де мок ра тич ної дер жа ви.
Вод но час, за галь не по нят тя пра во вої фор ми діяль ності дер жа ви,
на дає те о ре ти коRме то до логічні підста ви для сис те ма ти зації конк -
рет них пра во вих форм діяль ності дер жа ви, виділен ня тих спіль них
влас ти вос тей, що доз во ля ють го во ри ти про їх сис те му.

Туpбaнicт Cтaнicлaв Дмитpович
Вінницький соціально-економічний iнcтитут, 

cтудeнт гpупa ПЗ-31-14, ocenka-vn@ukr.net

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРИ ПPAЦEВЛAШТУВAННІ 
ОCIБ З ОБМEЖEНИМИ ВAДAМИ

Анотація. Дaнa теза пpиcвячeнa виcвiтлeнню пepeшкод, iз якими
доводитьcя cтикaтиcь оcобaм з iнвaлiднicтю пiд чac peaлiзaцiї гapaн-
товaного Конcтитуцiєю Укpaїни пpaвa нa пpaцю тa pозкpиттю пpоб-
лeм щодо peaлiзaцiї дepжaвної полiтики у нaпpямi пpaцeвлaштувaння
оciб вкaзaної кaтeгоpiї. 

Annotation. This thesis focuses on highlighting the obstacles faced of
persons with disabilities in the realization of the constitutional right to work
Ukraine and disclosure issues regarding the implementation of state policy
towards the employment of persons of this category.

Tpудовa дiяльнicть вiдiгpaє одну з ключових pолeй у пpоцeci
cоцiaлiзaцiї тa caмоpeaлiзaцiї будь-якої людини. He є виключeнням
оcоби з iнвaлiднicтю, для яких зaйнятicть є cтимулом до життя,
cпоcобом caмоcтвepджeння, вонa дaє можливicть людям з вiдповiд-
ними вaдaми здоpов’я вiдчути влacну нeобхiднicть як зi cтоpони
члeнiв pодини, тaк i зi cтоpони члeнiв cуcпiльcтвa у цiлому, подолa-
ти нacлiдки iнвaлiдноcтi, полiпшити мaтepiaльнe cтaновищe тощо. 

Зa дaними Miжнapодної оpгaнiзaцiї пpaцi, у той чac як cepeднi
єв pо пeйцi вiком вiд 16 до 64 pокiв мaють 66% шaнciв знaйти pоботy,
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єв pо пeйцi з «помipною» iнвaлiднicтю мaють тiльки 47% шaнciв
[10, c. 13].

У 2007 pоцi нaшa дepжaвa пpиєднaлacь до Євpопeйcької cо -
цiaльної хapтiї [2] i зобов’язaлacь aктивно cпpияти зaйнятоcтi оciб
з iнвaлiднicтю, їx пpофeciйнiй оpiєнтaцiї i нaвчaнню, cтвоpювaти
умови для викоpиcтaння пpaцi оciб з iнвaлiднicтю у звичaйному ви -
pобничому cepeдовищi, a тaм, дe цe нeможливо, cтвоpювaти cпe -
цiaльнi pобочi мicця i пiдпpиємcтвa, aдaптувaти icнуючi pобочi мicця
вpaховуючи iндивiдуaльнi потpeби людини з iнвaлiднicтю.

B 2009 pоцi Укpaїнa paтифiкувaлa Kонвeнцiю пpо пpaвa iнвa лi -
дiв [3, c. 799], якa поклaдaє зобов’язaння нa нaшу дepжaву зобов’я -
зaння щодо вiдкpитоcтi pинку пpaцi для людeй з iнвaлiднicтю, його
доcтупноcтi тa iнклюзивноcтi, aдaптaцiї pобочих мicць тощо.

Для випpaвлeння тaкого cтaновищa cлiд, нacaмпepeд, cтвоpити
умови для отpимaння iнвaлiдaми оcвiтнiх поcлуг уciх фоpм i типiв,
що нaдaютьcя дepжaвою, зокpeмa шляхом iнтeгpaцiї у зaгaльний
нaвчaльний пpоцec тa зapaхувaння дiтeй-iнвaлiдiв до нaвчaльних
зaклaдiв позa конкуpcом; збiльшити обcяги дepжaвного зaмовлeння
нa пiдготовку iнвaлiдiв у пpофeciйно-тeхнiчних тa вищих нaвчaль-
них зaклaдaх [11].

Пepeшкодою у пpaцeвлaштувaннi людeй з iнвaлiднicтю тaкож
є виcновки мeдико-cоцiaльних eкcпepтних комiciй (дaлi — MCEK).
Caмe MCEK зaповнює iндивiдуaльну кapтку, яку отpимує людинa
з iнвaлiднicтю, щоб влaштувaтиcя нa pоботу. У кapтцi мaють вкaзу-
вaтиcя потpeби, оcобливоcтi, a тaкож pобитьcя виcновок, ким тaкa
оcобa можe пpaцювaти. Дyжe чacто кapтки cпpичинюють купу пpо -
блeм, коли, нaпpиклaд, члeни МCEК впиcують туди «дiaгноз» «нe -
вaжкa пpaця» чи iншi зaшиpокi aбо зaвyзькi фоpмулювaння. Оcоб -
ливо вaжко знaйти pоботу iнвaлiдaм I тa II гpуп, aджe 90% iз них зa
довiдкaми МCEК можуть виконувaти pоботу бeз фiзичного тa пcихо -
eмоцiйного нaвaнтaжeння, зi cкоpочeним pобочим днeм aбо вдомa [9].

Вpaховуючи вищeвиклaдeнe, доходимо виcновку щодо нeоб хiд -
ноcтi дотpимaння конcтитуцiйних ноpм, виконaння мiжнapодних
зобов’язaнь, змiни дepжaвної полiтики, що у peзультaтi пpивeдe до
покpaщeння мiжнapодного iмiджу дepжaви, cоцiaльної aктивноcтi
людeй з iнвaлiднicтю, a позитивнi змiни впливaтимуть нa piвeнь
довipи гpомaдянcького cуcпiльcтвa до влaди; peоpгaнiзaцiя cлужб тa
вiдомcтв дacть можливicть позбaвитиcя зaйвих, нeeфeктивних лaнок
нa шляху до пpaцeвлaштувaння оciб з iнвaлiднicтю, cтвоpивши пpи
цьому зpучну тa пpозоpу cиcтeму.
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ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА

Анотацція. ЮНЕСКО вважає включення в якості підходу, який «ди -
намічно розвивається позитивне ставлення є різноманітність сту -
дентів в сприйнятті індивідуальних особливостей, а не як проблеми,
а та кож можливості для збагачення процесу навчання». Таким чином,
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рух у бік включення — не тільки технічних або організаційних змін, але
і своїм власним філософії.

Annotation. UNESCO considers inclusion as an approach that «dyna -
mi cally developing positive attitude is the diversity of students in the percep-
tion of individual characteristics, not as problems, but as opportunities for
enriching learning process». Therefore, the movement toward inclusion —
not only technical or organizational change but also its own philosophy.

ЮНЕСКО розглядає інклюзію як підхід, що «динамічно розви-
вається, полягає в позитивному відношенні до різноманітності уч нів
і в сприйнятті індивідуальних особливостей не як проблеми, а як
можливості для збагачення процесу пізнання». Тому рух у напрямі
інклюзії — це не тільки технічна або організаційна зміна, але і своя
філософія. Інклюзивна освіта – перший крок до визнання цінніс-
ної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її
індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого
повноцінного та гідного життя в суспільстві. Сучасне громадянське
суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх членів
у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої люди-
ни, забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправ-
ності. Основними міжнародними організаціями, які формують по -
літику в галузі інклюзивної освіти, є Організація Об’єднаних Націй
(ООН) ЮНЕСКО, Організація Економічної Співпраці та Розвитку
(OECD). Рати фікувавши міжнародні правові документи, Україна
взяла на себе зобов’язання з дотримання загальнолюдських прав,
зокрема, щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітні-
ми потребами, законодавчо визнала принципи інклюзивної освіти.
Основою для запровадження інклюзивної освіти є низка міжнародних
та державних нормативно-правових документів: Всесвітня Декла -
рація прав людини — 1948 р. Декларація прав дитини — 1959 р.
Декларація про права інвалідів (ООН, 9.12.1975 р.). Конвенція про
права дитини — 1989 р. (ратифікована Постановою Верховної Ради
України 27 лютого 1991 року). Всесвітня декларація «Освіта для
всіх» — 1990 р. Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних
можливостей для інвалідів — 1993 р. Саламанкська декларація та
Програма дій — 1994 р. 

Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потре-
бами — 1994 р Дакарська Декларація — 2000 р. Конвенція ООН про
права інвалідів 2006 р. ст.24 (ратифікована Постановою Верховної
Ради України 16.12.09). Резолюція 48 сесії ЮНЕСКО «Інклюзивна
освіта: шлях у майбутнє».
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З вищенаведених міжнародних документів можна зробити вис-
новки, що право на освіту є одним із основних прав людини. Право
на освіту осіб з психофізичними порушеннями має гарантуватися
без дискримінації чи будь-яких обмежень. Держава має визнавати
принцип рівних можливостей у сфері початкової, середньої і вищої
освіти для таких дітей, молоді і дорослих в інтегрованих структурах,
а система спеціальної освіти повинна розвиватись в напрямку фор-
мування інклюзивної моделі освіти.

Сьогодні про організацію інклюзивного навчання в загально-
освітніх навчальних закладах ми можемо говорити мовою прийня-
тих нормативно-правових документів в Україні, які закріплюють
державні гарантії щодо надання освітніх послуг дітям з особливими
потребами. Це: Закон України «Про освіту» (Про внесення змін до
законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкіль-
ної освіти щодо організації навчально-виховного процесу, 6 липня
2010 року № 2442-УІ). Згідно з внесеними в ньому змінами загаль-
ноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі
спе ціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами; Концепція розвитку інклюзивної освіти
(затверджена Наказом МОН України від 01.10.2010 року № 912),
в змісті якої визначені шляхи впровадження інклюзивної освіти.
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження «Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах» від 15 серпня 2011 року № 872.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 18.05.12
№1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвіт -
ніх навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист розроб-
лено з метою реалізації Порядку організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872. Переду -
мовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими
освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі
є індивідуалізація навчально-виховного процесу. Рішення колегії
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту країни від 01.03.2013
р. Протокол № 2/3-2 «Про впровадження інклюзивного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи».
Указ Президента України № 344/2013 від 25 березня 2013 р. «Про На -
ціо нальну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

В освіті дітей з особливими освітніми потребами: розроблення
методики раннього виявлення та проведення діагностики дітей
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з особливими освітніми потребами; удосконалення мережі спеціаль -
них навчальних закладів, створення нових моделей та форм органі-
зації освіти для осіб з особливими освітніми потребами; відкриття
дошкільних груп компенсую чого типу для дітей з особливими освіт -
німи потребами, які проживають у сільській місцевості; розширення
практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та мол -
оді, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвит-
ку; пріоритетне фінансування, навчально-методичне та матеріаль-
но-технічне забезпечення навчальних закладів, що надають освітні
послуги дітям і молоді з особливими освітніми потребами, забезпе-
чення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності
таких закладів для цієї категорії осіб.

Наказ МОН України від 14 червня 2013 р. № 768 «План заходів,
щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
по требами, у тому числі дітей-інвалідів»: Забезпечити охоплення
ді тей-інвалідів дошкільного та шкільного віку різними формами
навчання, позашкільною освітою відповідно до стану здоров’я, їх
можливостей та здібностей.

Фаст О.О. 
доцент кафедри конституційного, 

адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 
Університету «Україна»

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНВАЛІДІВ

Анотацція. Доповідь присвячена еволюції правового статусу осіб
з інвалідністю від часів античності до сьогодення. Виділяється чоти-
ри етапи розвитку правового регулювання даної сфери суспільних від-
носин: перший етап охоплює епоху Античності; другий етап триває
від Середніх Віків до раннього Нового Часу; третій охоплює період із
другої половини ХІХ до початку ХХ сторіччя; четвертий починається
приблизно з середини ХХ сторіччя і триває до сьогодні.

Annotation. The present report deals with the evolution of legal status of
persons with disabilities (invalids) from the Antiquity till modern times. Four
periods of such evolution can be marked. First period covers the Antiquity
times; second period continues from the early Middle Ages till the early Modern
Age; third period begins with second part of 19 century and lasts till the first
quarter of 20 century; the fours period lasts till modern times.
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В останні роки, коли в Україні не вщухають військові дії, про-
блема інвалідності є як ніколи актуальною. Кількість осіб з ін ва -
лідніс тю в державі продовжує невпинно збільшуватися, а проблеми
правового та соціального захисту цієї групи громадян вирішуються
неефективно. Разом із тим, Конституція, проголошуючи принципи
соціальної держави та верховенства права, покладає на державу
обов’язок забезпечувати усім громадянам рівні права, а також рівні
можливості для їх реалізації. Проте, на практиці, навіть на рівні
нормативних актів, зустрічаються приклади нехтування правами
осіб з інвалідністю, а іноді і просте нерозуміння поняття «інвалід-
ність», яке б відповідало сучасним вимогам міжнародного та євро-
пейського права.

Для усвідомлення сутності даної юридичної категорії, на нашу
думку, доцільно виявити його генезис та прослідкувати еволюцію
правового статусу інвалідів.

Становлення поняття «Інвалід» обумовлене особливостями
історичного розвитку людства. В результаті постійного ведення
воєн протягом тривалого історичного періоду, у суспільстві постала
серйозна проблема відношення до людей, які отримали різного
роду каліцтва внаслідок бойових дій, а також надання підтримки та
соціального захисту останнім.

Власне саме поняття «інвалід» (від лат. invalidus — «не силь-
ний») вперше з’явилося у законодавстві Стародавнього Риму, де воно
позначало військовослужбовців, які внаслідок отриманих поранень
або похилого віку втратили здатність нести військову службу. Таким
чином, первісне значення терміну «інвалід» в значній мірі співпа-
дає із сучасним терміном «ветеран». 

Закони античних держав передбачали низку соціальних гаран-
тій для цієї категорії осіб. Так, у багатьох полісах Стародавньої
Греції «інваліди» та їхні сімї утримувалися державним коштом,
у Стародавньому Римі їм надавали в користування земельні ділянки
на безоплатній основі, а в період Імперії – грошове забезпечення.

У той же час, право античного світу не передбачало жодних
соціальних гарантій для осіб із вродженими вадами, або каліцтвами
отриманими за обставин не пов’язаних із виконанням військового
обов’язку. Найбільш радикальним, у цьому відношенні, виявилися
закони Лікурга, які санкціонували фізичне знищення таких осіб.

Із моменту запровадження у Римській Імперії християнства,
суспільне відношення до інвалідів принципово змінюється. Добре
ставлення до «калік та убогих» починає вважатися однією із важливих
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чеснот людини. Проте держава і надалі не бере на себе жодних
зобов’язань, щодо надання правових або соціальних гарантій такій
категорії осіб. Єдиною формою надання допомоги інвалідам (крім
військовослужбовців, які і надалі продовжують користуватися дер-
жавними гарантіями) стає церковна та світська доброчинність.
Починаючи з IV століття у Візантії, а з VІІ століття і у Західній Європі
при монастирях з’являються перші спеціалізовані заклади для осіб
з інвалідністю (хоспіси, лікарні, лепрозорії). Наслідуючи Візан тійську
традицію Великий Князь київський Володимир своїм указом 996 року
покладає обов’язок опікуватися такими людьми на церкву. Папські
булли 1145, 1235, 1254 років проголошують обов’язок віруючих та
окремих церковних орденів опікуватися «немічними та каліками».
У період пізнього Середньовіччя та раннього Нового Часу, за дер-
жавної ініціативи, по усій Європі починають з’являтися «будинки
інвалідів». Проте, як і раніше, вони розраховані винятково на вете-
ранів військової служби.

Таким чином, середньовічне та ранньомодерне законодавство
країн Європи, загалом слідувало античній традиції розуміння прав
інвалідів та не надавало абсолютній більшості із них жодних соці-
альних гарантій.

Розширення значення терміну «інвалід» та принципова зміна
юридичного статусу осіб з інвалідністю прослідковується починаю-
чи із другої половини ХІХ – початку ХХ століття. У цей час понят-
тя «інвалід» поширюється не лише на військовослужбовців, але і на
цивільних державних службовців та працівників приватного секто-
ру, які втратили здатність здійснювати трудову діяльність у наслідок
травми на виробництві. Так, наприклад, Закон Російської Імперії
«Про страхування робітників від хвороби та нещасних випадків»
1912 року надав таким особам право на отримання соціальної допо-
моги у формі грошових виплат.

Із другої половини ХХ століття по сьогоднішній час статус ін -
ва лідів продовжує еволюціонувати. У законодавстві розвинутих країн
з’являється поняття «інвалід з дитинства», визначаються категорії
(групи) інвалідності, встановлюється особливий статус жінок та
дітей інвалідів. На зміну «медичній моделі» інвалідності, яка кон-
центрувалася на фізичному аспекті проблеми, приходить «соціаль-
на модель», яка не розглядає інвалідність як індивідуальну «медич-
ну» проблему особи, а акцентує увагу на обов’язку суспільства
забезпечити рівні можливості усім своїм членам. Такий принцип
знайшов нормативне закріплення зокрема у актах ООН: Декларації
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про права інвалідів 1975 року та Конвенції про права інвалідів
2006 року.

Таким чином, в процесі еволюції правового статусу осіб з інва-
лідністю можна виділити чотири етапи:

Перший етап охоплює період Античності. На цьому етапі впер-
ше у нормативних актах починає вживатися термін «інвалід». Для
даного періоду є характерним різко відмінне ставлення до різних груп
інвалідів: якщо інваліди-військовослужбовці наділялись гарантова-
ними державою соціальними правами, то решта інвалідів були їх
позбавлені та були змушені терпіти зневагу з боку суспільства.

Другий етап тривав від початку Середніх Віків до раннього Но -
вого Часу, його характерною рисою стала зміна суспільного ставлен-
ня до інвалідів. В цей час допомога інвалідам вважалася справою
приватної доброчинності, основну роль в якій відводилась церкві.

Третій етап охоплює період із другої половини ХІХ до початку
ХХ сторіччя. Даний період характеризується розширенням поняття
«інвалід». Особи, які отримали каліцтва на виробництві та держав-
ній службі отримали низку соціальних прав закріплених на рівні
законодавства.

Четвертий етап починається приблизно з середини ХХ сторіч-
чя і триває до сьогодні. Для нього характерні наступні риси: сприй-
няття законодавством «соціальної моделі» інвалідності, виникнен-
ня окремих категорій інвалідності, закріплення прав інвалідів на
міжнародно-правовому рівні. 

Чайченко А.В.
студент групи ЗФН-71/15(м) 

Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна», allaAD@ukr.net

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ 
ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація. Дослідження присвячені проблемі навчання і виховання
людей в інтегрованому освітньому середовищі, що передбачає здобут-
тя знань осіб з інвалідністю спільно зі здоровими дітьми. Освіта є од -
ним з найефективніших шляхів виходу людини з особливими потребами
зі стану ізольованості від суспільства. В дослідженнях звертається
увага на актуальність цього питання, аналізується досвід інших
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країн, які запровадили нетрадиційні освітні системи. Особливо відзна-
чається важливість дистанційної форми навчання для людей з особли-
вими освітніми потребами, яка на сьогодні не набула широкого засто-
сування в нашій країні. 

Annotation. Researches are sanctified to the problem of studies and edu-
cation of people in the integrated educational environment that envisages the
receipt of knowledge of persons with disability jointly with healthy children.
Education is one of the most effective ways of exit of man with the special
necessities from the state of insulativity from society. In researches attention
applies on actuality of this question, experience of other countries that
entered the unconventional educational systems is analysed. Importance of
the controlled from distance form of studies is especially marked for people
with the special educational necessities, that for today did not purchase wide
application in our country.

Для України проблема соціального захисту інвалідів є особли-
во значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки
інвалідів у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр.
минулого століття загальна чисельність інвалідів в Україні станови-
ла близько 3% усього населення, або 1,5 млн осіб, то в 2008 р. їх
чисельність дорівнює, вала 2,65 млн осіб, у тому числі 122,6 тис.
дітей-інвалідів, тобто частка осіб цієї категорії в загальній структу-
рі населення становить 5,3% усього населення, відповідно їх кіль-
кість зросла майже в 1,6 рази.

Рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими мож-
ливостями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому.
Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни щодо
ставлення до інвалідів. Основою цих змін є визнання рівності прав
інвалідів на повноцінне життя в суспільстві та створення держава-
ми реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.
Обов’язком нашої держави і суспільства є забезпечення належного
соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення
рівних можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здо-
буття освіти і працевлаштування.

Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів вклю-
чає в себе низку заходів, зокрема створення умов для інтеграції інва-
лідів до активного суспільного життя; підвищення державних гаран-
тій у досягненні вищих соціальних стандартів у матеріальному
забезпеченні інвалідів; створення безперешкодного середовища для
інвалідів; забезпечення активної взаємодії державних органів та гро-
мадських організацій інвалідів у розв’язанні проблем інвалідів тощо. 
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Незважаючи на певні зусилля органів державної влади та місце-
вого самоврядування, в українському суспільстві ще мало змінили-
ся стереотипи у ставленні до інвалідів – ідея рівних прав та надання
рівних можливостей інвалідові ще не є загальновизнаною, так само
мало змінилося ставлення до проблем інвалідів з боку фахівців –
бракує сучасних підходів до питань соціального захисту інвалідів.

На наш погляд, особливо важливими є заходи щодо можливо-
сті отримання освіти особами з вадами здоров’я. Освіта є одним
з найефективніших шляхів виходу людини з особливими потреба-
ми зі стану ізольованості від суспільства, і саме новітні освітні про-
грами, в тому числі навчання дистанційно, мають стати об’єктом
комплексного державно-управлінського впливу. Забезпечення осві-
тою дітей-інвалідів перебуває на досить низькому рівні, існуючі на -
вчальні заклади в більшості не дають можливості реалізувати себе
та мають безліч недоліків. Треба облаштувати заклади освіти відпо-
відно до міжнародних стандартів, тобто зробити вільний від бар’єрів
вхід до приміщення, облаштувати санвузли, забезпечити доступ на
верхні поверхи закладу, доступ до громадського транспорту тощо. 

Слід зазначити, що заслуговує на увагу досвід багатьох країн,
які запровадили у загальноосвітніх (вищих навчальних) закладах
інтегроване навчання, що передбачає здобуття знань осіб з інвалід-
ністю спільно зі здоровими дітьми. Така можливість дає змогу інва-
лідам значною мірою інтегруватися в середовище ровесників,
а здорові діти вчаться допомозі та милосердю, відбувається зміна
суспільних стереотипів щодо цієї категорії осіб. 

Розвиток освітніх послуг через мережу Інтернет дозволяє отри-
мати освіту в дистанційному форматі кожній людині, яка прагне до
знань, тобто це реальна можливість освіти для інвалідів. Фактично
для них вона є «освітою без кордонів» у широкому розумінні. Дис -
танційне навчання мінімізує перешкоди, які роблять неможливим
здобуття освіти у навчальному закладі традиційним способом.
З моєї точки зору, головним здобутком дистанційної освіти для осіб
з обмеженими фізичними можливостями є зміна власної та суспіль-
ної свідомості – стає очевидною їх придатність до життя і праці,
можливість користуватися досягненнями цивілізації нарівні з інши-
ми людьми, приносити суспільну користь, виконуючи різні послу-
ги вдома із використанням комп’ютера та Інтернета. Це означає
вирівнювання освітніх та життєвих шансів, подолання психологіч-
них та суспільних бар’єрів у людей з особливими освітніми потре-
бами, які іншим способом не можуть розраховувати на освітній
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успіх у традиційній навчальній системі. У США, Західній Європі та
Австралії реалізується багато освітніх проектів для цієї категорії
людей. Для України цей напрям недостатньо розроблений, лише
окремі вищі навчальні заклади мають для цього відповідну матері-
альну базу, навчально-методичне забезпечення та кваліфікованих
фахівців. Тому доцільним і актуальним є вивчення та запозичення
досвіду таких навчальних закладів, які успішно розвиваються у на -
прямі формування інтегрованого освітнього простору. 

Шмульська М.
група ПЗ-52/16 спеціальність «Правознавство». 

Науковий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., 
доцент професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права, Університет «Україна» 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Анотація. Ринкові перетворення в економіці України зумовили сут -
тєві зміни у правовому регулюванні соціально-трудових відносин, зокре-
ма, у сфері правового становища суб’єктів трудового права: держави,
роботодавців і працівників, органів державного нагляду і контролю.

У сучасних умовах держава надає можливість сторонам трудо-
вих правовідносин самостійно регулювати трудові відносини у вста-
новлених законодавством формах.

Annotation. Market transformation in the economy of Ukraine led to
significant changes in the legal regulation of social and labor relations, par-
ticularly in the area of legal status of labor rights: the State, employers and
workers, government supervision and control.

In modern conditions, the state allows parties to labor relations to regu-
late labor relations in the legislation forms.

Ринкові перетворення в економіці України зумовили суттєві
зміни у правовому регулюванні соціально-трудових відносин, зокре-
ма, у сфері правового становища суб’єктів трудового права: держави,
роботодавців і працівників, органів державного нагляду і контролю.

У сучасних умовах держава надає можливість сторонам трудо-
вих правовідносин самостійно регулювати трудові відносини у вста-
новлених законодавством формах.

Зміни економічної ситуації в країні, широкий розвиток недержав-
ного сектора економіки, втрата державою положення домінуючого

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



роботодавця, визнання різноманіття форм власності та суб’єктів
господарювання вимагають нових підходів до створення надійних
правових гарантій трудових прав громадян.

Демократичні зміни що мають місце в Україні, покликані за без -
печити верховенство закону в усіх сферах життя суспільства, в тому
числі і в сфері трудових правовідносин. Однак, доводиться конста-
тувати, що в області охорони трудових прав громадян в даний час
виникають нові проблеми. Роль кримінального права в боротьбі
з порушеннями трудового законодавства та інших нормативних пра-
вових актів, що містять норми трудового права дуже значна і акту-
альна в Україні, оскільки саме трудове законодавство спрямоване на
досягнення соціальної справедливості та регулювання соціально-
трудових відносин у суспільстві в цілому. Воно покликане сприяти
взаємному посиленню економічної та соціальної політики, ство-
рення умов для широкомасштабного та стійкого розвитку. При цьому
слід враховувати, що для посилення зв’язку між соціальним про-
гресом та економічним зростанням, особливе значення мають
гарантії дотримання основоположних принципів та прав у сфері
праці.

Розгляд даної проблеми викликає особливий інтерес, оскільки
в даний час спостерігається докорінний перегляд поглядів на сут-
ність трудових відносин. Це пов’язано, перш за все, з тим, що соці-
альні відносини, що регулюються трудовим правом, піддаються
радикальним змінам у ході здійснення в країні політичної та еконо-
мічної реформ.

За порушення законодавства про працю винні особи можуть
бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Зокрема, у части-
ні першій статті 172 Кримінального кодексу України установлено
кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника
з роботи з особистих мотивів, а також за інше грубе порушення
законодавства про працю.

Звичайно, факт звільнення з особистих мотивів установити дуже
важко — можна тільки підозрювати, що звільненню того чи іншого
працівника сприяли особисті мотиви посадової особи. Така підозра
ґрунтується не лише на конкретних документах, а й на поясненнях
працівників роботодавця. Щодо грубого порушення законодавства
про працю, то це поняття поєднує всі випадки порушень, які погір-
шили умови праці працівника, що призвело до недотримання конс -
титуційних прав або законних інтересів працівника. Зокрема, грубим
порушенням законодавства про працю є умисна невидача праців-
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никові при звільненні трудової книжки, що стало перешкодою для
його подальшого працевлаштування, запровадження роботодавцем
подовженого робочого дня, необґрунтована відмова в укладенні
трудового договору чи така відмова, яка містить ознаки дискримі-
наційного характеру, тощо. Правовою підставою притягнення вин-
ної особи до кримінальної відповідальності за недотримання вимог
законодавства про працю та охорони праці виступають статті 172,
173, 271 КК України. Безпосереднім об’єктом злочинів, що пося-
гають на соціально-економічні права і свободи, є суспільні відно-
сини, що забезпечують дотримання трудових прав громадян у різ-
них сферах діяльності.

Небезпека аналізованого злочину визначається тим, що здійс -
нюється зазіхання на закріплене ст. 43 Конституції право громадян
на працю та на її безпечні умови. 

Штофель В.О. 
студентки 4 курсу, спеціальності «Правознавство» 

Інститут права та суспільних відносин. 
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н, 

доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У ВІДНОСИНАХ З «ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ»

Анотація. Сучасна трудова міграція є найважливішим процесом,
який є одним із дієвих способів адаптації населення до умов ринку і вод-
ночас індикатором соціально-економічних трансформацій в тій чи
іншій країні. Міжнародний трудовий обмін ставить країну перед про-
блемою регулювання соціально-забезпечувальних відносин, ускладнених
іноземним елементом. Соціальне забезпечення та страхування інозем-
них осіб, що залучаються на роботу в Україну, визначаються нормами
українського законодавства з урахуванням міжнародних угод України
з зарубіжними країнами. 

Annotation. Modern labor migration is an important process, which is
one of the most effective ways to adapt to the market conditions of the popu-
lation and at the same time an indicator of socio-economic transformation in
a country. International labor exchange puts country before the issue of secu-
rity and regulation of social relations complicated by a foreign element.
Social security and insurance of foreigners, attracted to work in Ukraine,
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defined norms of Ukrainian legislation with international agreements of
Ukraine with foreign countries.

Сучасне законодавство будь-якої країни світу передбачає ство-
рення комфортних умов та забезпечення повноцінної інтеграції лю -
дей з особливими потребами в сучасному суспільстві. Регулюючи
відносини між державами, міжнародні договори зобов’язують дер-
жави забезпечити застосування передбачених в них правових припи-
сів, а держава бере на себе зобов’язання вживати всіх необхідних захо-
дів для того, щоб сформульовані в договорі норми застосовувалися
повсюдно на його території всіма фізичними та юридичними особами.

Страхування, праці або проживання робітників у різних держа-
вах-членах складалися одночасно з метою отримання пенсій за ві ком,
у випадку інвалідності та смерті й з метою медичного обслугову-
вання таких робітників; будь-які пенсії за віком, у випадку смерті,
інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або
професійного захворювання, за винятком спеціальних пільг, що не
передбачають внесків до пенсійного фонду.

Найбільш конкретною у плані соціального забезпечення є Угода
між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення
громадян від 7 жовтня 1996 року, ратифікована ВРУ 17.12.1997 р.
В Угоді детально розписаний кожен вид соціального забезпечення
населення як відповідно до законодавства України (зокрема, щодо
пенсій за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника, допо-
моги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з нещасни-
ми випадками на виробництві і професійними захворюваннями,
соціальних пенсій).

Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне
забезпечення, підписаний 04.07.2001 року та ратифікований ВРУ
22.11.2002 р., поширюється на здійснення таких видів грошових
виплат відповідно до правових норм України, як допомога у зв’яз-
ку з тимчасовою непрацездатністю, допомога у разі нещасного
випадку на виробництві, пенсія по інвалідності.

Договір між Україною та Республікою Болгарією про соціальне
забезпечення, який було підписано 04.09.2001 року та ратифікова-
но ВРУ 22.11.2002 р., застосовується до багатьох видів соціального
забезпечення, які існують в Україні, таких як пенсія за віком, пен-
сія по інвалідності від загального захворювання.

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співро-
бітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 26.02.1998 р.
та ратифікований ВРУ 19.03.1999 р., поширюється на такі самі види
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соціального забезпечення в Україні, як і у зазначеному вище Договорі,
а з боку Латвійської Республіки на такі виплати, як пенсії по інва-
лідності, пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії в разі втрати
годувальника, відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва.

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціаль-
не забезпечення, підписаний 05.12.2000 р. та ратифікований ВРУ
20.09.2001 р., поширюється на здійснення Україною таких видів гро-
шових виплат, як пенсія по інвалідності, пенсія в разі втрати году-
вальника, пенсія за вислугу років, допомога по тимчасовій непра-
цездатності, допомога сім’ям з дітьми, допомога на поховання,
допомога для догляду за членом сім’ї.

Договір між Україною та Литовською Республікою про соціаль-
не забезпечення, який було підписано 23.04.2001 р. та ратифікова-
но ВРУ 10.01.2002 р., поширюється на передбачені законодавством
кожної із Сторін перераховані нижче види соціального забезпечен-
ня: з боку України – всі види пенсій та допомог, а з боку Литовської
Республіки: пенсії по інвалідності, пенсії по старості, пенсії за ви -
слугу років, пенсії вдовам (удівцям) та пенсії сиротам.

Виходячи із вищезазначеного, можна сміливо зауважити, що лю -
дина з особливими потребами, не важливо чи з народження, чи по
причині життєвих обставин, не залишається осторонь, а отримує
необхідну допомогу, підтримку працюючи на рівних із іншими майже
в будь-якій частині світу.

Міжнародне співтовариство сприяє адаптації усього населення
до умов ринку праці на що не може вплинути інвалідність. Тим
самим надає громадянам з інвалідністю заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава Україна у свою чергу створює умови для повного здій-
снення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості
у виборі професії та роду трудової діяльності, країни здійснення
трудової діяльності, а також визначає правове регулювання соці-
ального захисту громадян України з особливими потребами під час
працевлаштування за межами нашої держави.

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція V



Штофель Вероніка Олександрівна
Студентки 4 курсу, спеціальності «Правознавство», 

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,

господарського, кримінального права 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Конституції іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами і свободами, несуть такі самі
обов’язки, за окремими винятками, як і громадяни України. Так,
відпо відно до ст. 55 Конституції їм гарантується право на судовий
захист. Право іноземців на вільний доступ до судового захисту перед-
бачено й міжнародними документами, визнаними Україною (наприк-
лад, ст. 8 Загальної декларації прав людини 1948 р., ст. 16 Конвенції
про статус біженців 1951 р.).

Annotation. According to Part. 1, Art. 26 of the Constitution, foreigners
and stateless persons who are in Ukraine on legal grounds enjoy the same
rights and freedoms and bear the same responsibilities, with some exceptions,
as citizens of Ukraine. Thus, in accordance with Art. 55 of the Constitution
guarantees them the right to judicial protection. The right of foreigners to free
access to judicial protection and provides international instruments recog-
nized by Ukraine (eg, Art. 8 of the Universal Declaration of Human Rights
1948, p. 16 Refugee Convention in 1951).

Згідно ст. 410 ЦПК України, іноземці, особи без громадянства,
іноземні особи з особливими потребами, іноземні особи з інвалід-
ністю, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та
посадові особи) та міжнародні організації мають право звертатися
до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.
Іноземні особи з особливими потребами мають процесуальні права
та обов’язки нарівні з фізичними і юридичними особами України,
за винятками, встановленими Конституцією та законами України,
а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.

Поширення національного режиму в цивільному судочинстві
на іноземців ґрунтується на принципі безумовності і не пов’язане
з їх проживанням в Україні. Норми цивільного процесуального зако-
ну, якими визначені правила процесуальної правоздатності та діє -
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здатності, підвідомчості, підсудності, процесуального становища осіб,
які беруть участь у справі, та інші права і гарантії, поширюються на
іноземців, незалежно від того, чи передбачено законодавством їх
держави рівнозначні права для громадян та юридичних осіб Ук раї -
ни. Однак, якщо в іноземній державі допущено обмеження проце-
суальних прав для громадян і юридичних осіб України, законодавст -
вом України у порядку реторсії можуть бути встановлені від повідні
обмеження щодо процесуальних прав громадян, підприємств і ор -
ганізацій тих держав, в яких допущені такі обмеження.

До цивільних процесуальних прав іноземців належить насам-
перед право на доступ до суду і до засобів судового захисту, а також
право на справедливий публічний розгляд у суді. Право на ефек-
тивні засоби судового захисту з боку компетентних національних
судів забезпечується кожній особі, в тому числі й іноземцю та особі
без громадянства, права і свободи яких порушуються. Ці положен-
ня закріплені як у міжнародно-правових актах з прав людини, дво-
сторонніх договорах про взаємну правову допомогу, так і у внутрі-
шньому законодавстві кожної держави. 

Якщо особа іноземець з інвалідністю, то їй відповідно до чин-
ного законодавства, за рішенням суду, повинно бути призначено
опікуна або піклувальника, який буде представляти її інтереси та
вчиняти від її імені правочини, нарівні з іншими суб’єктами. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства
мають право на звернення до суду та до інших державних органів для
захисту своїх особистих, майнових та інших прав, а в зв’язку з обме-
женням можливостей , від їх імені виступають опікуни або піклу-
вальники, які оспорюють та захищають порушені права даних осіб.

Цивільне процесуальне законодавство України не містить обме-
жень чи умов, виконання яких необхідно іноземним особам для
звернення до суду. Між тим законодавства деяких держав передба-
чають інститут внесення застави по забезпеченню судових витрат,
що обмежує вільний доступ іноземців до суду. Суть цього інституту
полягає у покладенні на позивача-іноземця обов’язку внести
завчасно до суду певну грошову суму для забезпечення судових вит-
рат на той випадок, якщо відповідач їх понесе при відмові в позові
позивачу-іноземній особі.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАКРІПЛЕННЯ
ТЕРМІНУ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Анотація. Для нормативно-правового регулювання інклюзивної
освіти важливим є визначення поняття «інклюзії», «інклюзивної осві-
ти» та закріплення його у чинному законодавстві. Інклюзивна осві-
та — це освітня технологія, яка передбачає навчання й виховання
дітей та студентів з особливими потребами у звичайному навчально-
му закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максималь-
ної ефективності навчального процесу. Для України інклюзивна освіта
є юридичною та педагогічної інновацією і в той же час вимогою не
лише часу. З моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалі-
дів — це одне із міжнародних зобов’язань держави. На сьогодні немає
спільної узгодженої термінології категорій дітей з інвалідністю
та/або особливими освітніми потребами як на міжнародному, так і
на національному рівні.

Annotation. For legal regulation of inclusive education is important to
the definition of «inclusion», «inclusive education» and secure it to the exist-
ing legislation. Inclusive education is educational technology that provides
the training and education of children and students with special needs in re -
gular school, where you created the appropriate conditions for maximum effi-
ciency of the educational process. For Ukraine inclusive education is a legal
and pedagogical innovation and at the same time demanding not only time.
Since the ratification of the UN Convention on the rights of persons with dis-
abilities is one of the international obligations of the state. Today there is no
commonly agreed terminology categories of children with disabilities and/or
special educational needs, both at the international and at the national level.

Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольова-
ності (виключення), що є наслідком негативного ставлення до
поняття різноманітності. Відправною точкою цього поняття є пере-
конання, що освіта є одним із основоположних прав людини і осно-
вою для більш справедливого суспільства.

На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і куль-
тури «Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє», яка проходила у Же -
неві у 2008 р., відмічалося, що запровадження інклюзії в освітній
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сфері є не другорядним, а центральним питанням для забезпечення
високоякісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.

Інклюзивна освіта — термін, який вперше прозвучав у Сала -
манкській декларації про принципи, політику та практичну діяль-
ність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка була прийня-
та на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими
потребами у червні 1994 року [2]. Саме цей документ і став першим
міжнародним документом, який наголосив на необхідності прове-
дення освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти. У зверненні
до всіх урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору полі-
тики та бюджетних асигнувань має бути «реформування системи
освіти, яке б дало змогу охопити навчанням усіх дітей, незважаючи
на індивідуальні відмінності та труднощі; законодавчо визнати
принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти пере-
бувають у звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не
можна вчинити інакше; всіляко заохочувати обмін досвідом з краї-
нами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти участі
батьків, громад, громадських організацій осіб з інвалідністю в про-
цесах планування та прийняття рішень, що стосуються задоволен-
ня особливих навчальних потреб; всіляко сприяти розробці страте-
гій діагностування та визначення особливих потреб у дітей, а також
розробляти науково-методичні аспекти інклюзивного навчання;
значну увагу варто приділити підготовці педагогів до роботи в сис -
темі інклюзивної освіти».

Соціальна та правова модель розуміння інвалідності стала аль-
тернативою медичній моделі розуміння інвалідності, яка в першу
чергу була спрямована на корекцію розвитку осіб з особливостями
психофізичного розвитку чи осіб з особливими потребами.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає
будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час створює відповідні
умови для отримання якісної освіти для таких дітей. Інклюзивна
освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх від-
мінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду
для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Інклюзивна освіта – це освітня технологія, яка передбачає
навчання й виховання дітей та студентів з особливими потребами
у звичайному навчальному закладі, де створені відповідні умови для
забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

Для України інклюзивна освіта є юридичною та педагогіч -
ної ін новацією і в той же час вимогою не лише часу, а й з моменту
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ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із міжна-
родних зобов’язань держави.

ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес, який
полягає в позитивному ставленні до різноманітності учнів у навчаль-
ному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей розвит-
ку дитини не як проблеми, а як можливостей для розвитку. Тому рух
у напрямі інклюзії — це не тільки технічна або організаційна зміна,
але і певна філософія в освіті.

Таким чином, для нормативно-правового закріплення поняття
інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:

1. Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний
пошук ефективних способів врахування питання багатоманітності.
Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які розглядаються
як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.

2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар’єрів.
Вона передбачає збір, узагальнення і оцінку інформації з великої
кількості різних джерел з метою вдосконалення освітньої політики
і практики, заохочення дітей і дорослих до навчання.

3. Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень
усіх учнів. Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те,
наскільки регулярно вони його відвідують. Термін «участь» описує
якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає врахування думок
тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише резуль-
татів тестів чи екзаменів, а охоплює також результати на вчання
в межах усіх навчальних планів і програм (curriculum).

4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи ризику»,
для яких існує вірогідність виключення чи низької успішності. Ін -
клюзія як освітня концепція постійно розвивається, і є вкрай важ-
ливою для формування політики й стратегій, спрямованих на усу-
нення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення.

На сьогодні немає спільної узгодженої термінології категорій
дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами як на
міжнародному, так і на національному рівні. Так, в українському
законодавстві використовуються різні терміни: «діти/люди з пору-
шеннями розумового та/або фізичного розвитку», «діти/люди з не -
повносправністю», «діти/люди з розумовою відсталістю», «особи
з особливими потребами», «діти з особливостями психічного та
фізичного розвитку» тощо.

Проте, керуючись засадничими принципами соціальної моделі
розуміння інвалідності та останніми документами Кабінету Мі ніст -
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рів України, Міністерства освіти і науки України у сфері інклюзив-
ного навчання, пропонується до використання термін «діти (учні)
з особливими освітніми потребами». Даний термін — special edu -
cation needs (SEN) — також широко використовується країнами-
членами Організації економічного розвитку та співпраці й ураховує
дітей, які мають труднощі в навчанні, що пов’язані з порушеннями
психофізичного розвитку, та дітей із соціально вразливих груп.
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ВПРО ВАД ЖЕН НЯ РЕ СУР СОЗ БЕРІГА Ю ЧИХ ПРО ЦЕСІВ
І ТЕХ НО ЛОГІЙ В РО БОТІ ЗАК ЛАДІВ 

РЕС ТО РАН НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА

Ано тація. На сь о годні од ним з пріори тет них нап рямків і на дер -
жав но му і на рівні кож но го ок ре мо взя то го підприємства є зап ро вад -
жен ня енер гоз беріга ю чих про цесів і тех но логій, які здатні звес ти до
мініму му не потрібні втра ти ре сурсів і енергії. Це пов’яза но з дефіци -
том ос нов них енер го ре сурсів, зрос та ю чою їх вартістю, а та кож з гло -
баль ни ми еко логічни ми проб ле ма ми.

Клю чові сло ва: енер гоз бе ре жен ня, енер го е фек тивні тех но логії,
енер гоз беріга ючі про це си.

Annotation. Today a priority direction in state and every separately taken
enterprise is introduction energy�efficient processes and technologies that can
minimize useless losses of resources and energy. This is connected with deficit
of basic energy, their increasing costs and with global ecological problems.

Keywords: Energy Conservation, energy�efficient technologies, Energy-
efficient processes.

В зак ла дах рес то ран но го гос по да р ства у кон ку рентній бо ротьбі
за спо жи ва ча на пер ший план по ряд з, впро вад жен ням євро пейсь -
ких стан дартів конт ро лю якості, роз роб кою но вих видів про дуктів,
не обхідністю технічної ре ко н струкції вийш ли проб ле ми зни жен ня
собівар тості про дукції за ра ху нок еко номії па ли ва, елект ро е нергії,
во ди, поліпшен ня очи щен ня повітря і стічних вод. Най важ ливіша

252



253

за да ча сь о годні — це за без пе чен ня ро бо ти ви роб ни цт ва зак ладів,
зас но ва ної на новітніх тех но логіях і про це сах, що про по ну ють іс -
тот ні мож ли вості еко номії.

Пос та нов ка зав дан ня. Для ре алізації ви мог енер гоз бе ре жен ня
на підприємствах га лузі потрібна струк тур ноRтех но логічна пе ре бу -
до ва підприємств, тех но логічних про цесів за ра ху нок впро вад жен ня
інно ваційних та інвес тиційних про ектів з новітніх енер го е фек тив -
них тех но логій ви роб ни цт ва, тех но логічних про цесів, ус тат ку -
вання.

Ос новні нап рям ки в енер гоз беріга ю чих тех но логій мож на
підрозділи ти на кіль ка ка те горій: еко номія теп ло вої енергії при ви -
роб ництві, в транс порті і спо жи ванні; еко номія елект рич ної енер -
гії; еко номія во ди при во до за борі, транс пор ту ванні та спо жи ванні;
еко номія па ли ва у ви роб ництві елект рич ної і теп ло вої енергії; облік
во ди, га зу, теп ла і елект ри ки; енер го а у дит, скла дан ня енер ге тич них
пас портів, енер ге тичні обс те жен ня, ство рен ня енер ге тич них пас -
портів; по нов лю вані дже ре ла теп ло вої та елект рич ної енергії.

Ефек тив не ви ко рис тан ня енер го ре сурсів — це еко номія енергії
за ра ху нок зас то су ван ня інно ваційних рішень, які здійсню ють ся
технічно, обґрун то вані еко номічно, прий нятні з еко логічної та
соціаль ної то чок зо ру, і не зміню ють звич но го спо со бу жит тя.

Умов но, су часні енер гоз беріга ючі тех но логії мож на поділи ти на
кіль ка видів, за леж но від сфер вжи ван ня: Еко номія елект рич ної енер -
гії (освітлен ня, елект роп ри во ди елект ро теп ло во го і елект ро ме ха -
нічно го ус тат ку ван ня, елект ро обігрів та елект роп ли ти, хо ло дильні
ус та нов ки та кон диціоне ри, зни жен ня втрат в елект ро ме режі).

• Шля ха ми еко номії елект ро е нергії є:
— мак си маль не ви ко рис тан ня ден но го світла (збіль шен ня кіль -

 кості, площі та про зо рості вікон);
— збіль шен ня відби ва ю чої здат ності внутрішніх по вер хонь ви -

роб ни чих приміщень;
— оп ти маль не розміщен ня дже рел штуч но го світла (місце ве, ро-

бо че, нап рав ле не);
— ви ко рис тан ня освітлю валь них при ладів ли ше за не обхід ністю;
— підви щен ня світловіддачі на яв них дже рел світла (заміна люстр,

відби вачів то що);
— ви ко рис тан ня при ладів уп равління освітленістю (дат чи ки ру -

ху, акус тичні дат чи ки, дат чи ки освітле ності, тай ме ри, дис танцій не
ке ру ван ня);

Інноваційні технології продуктів Секція VI
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— зап ро вад жен ня ав то ма тич ної сис те ми дис пет черсь ко го уп рав -
ління зовнішнім освітлен ням (АС ДУ НО);

— ус та нов ка інте лек ту аль них роз поділе них сис тем уп равління
освітлен ням.

• Еко номія теп ла (зни жен ня теп ло вт рат, підви щен ня ефек тив -
ності сис тем теп ло пос та чан ня) мо же бу ти здійсне на за ра ху нок:

— змен шен ня вит рат енергії та теп ла на власні пот ре би;
— ви ко рис тан ня су час но го об лад нан ня з ви щим ККД теп ло ге -

не рації;
— ви ко рис тан ня вузлів обліку теп ло вої енергії;
— ізо ляція ме реж для зни жен ня втрат теп ла у довкілля;
— за без пе чен ня раціональ но го ре жи му експлу а тації елект ро -

теп ло во го ус тат ку ван ня.
• Еко номія во ди (во до забір, спо жи ван ня у по буті та на ви роб -

ництві, зни жен ня втрат і підви щен ня ефек тив ності сис тем во до -
пос та чан ня) за без пе чуєть ся зав дя ки:

— вста нов лен ню при ладів обліку ви ко рис тан ня во ди;
— ви ко рис тан ня во ди ли ше ко ли дійсно не обхідно;
— вста нов лен ня се па ра торів жи ру для відділен ня незв’яза них

жирів від стічної во ди;
— вста нов лен ня ав то ма тич них ре гу ля торів вит рат во ди, ае ра -

торів, сен сор них дат чиків
• Еко номія га зу (за без пе чен ня на ви роб ництві раціональ них ре -

жимів ро бо ти га зо во го ус тат ку ван ня, зни жен ня втрат і підви щен ня
ефек тив ності сис тем га зо пос та чан ня) мо же бу ти за без пе че на зав дя ки:

— ви ко рис тан ню оп ти маль них ма рок га зо во го ус тат ку ван ня;
— ви ко рис тан ня на га зо вих пли тах по су ду з ши ро ким плас ким

дном, підігрів ли ше не обхідної кіль кості їжі та во ди;
Од ним з го лов них пріори тетів у технічно му роз вит ку підпри -

ємств є впро вад жен ня енер гоз беріга ю чих за ходів, онов лен ня та
заміна зас таріло го ус тат ку ван ня. Енер гоз бе ре жен ня — ду же важ ли -
ве зав дан ня по збе ре жен ню при род них ре сурсів.
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Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
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АК ТУ АЛЬНІ АС ПЕК ТИ ІНВЕС ТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ РЕС ТО РАН НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА 

В УК РАЇНІ

Ано тація. Ррозг ля ну то ви ди інвес тицій зак ладів рес то ран но го
гос по да р ства, розк ри то фор ми ре аль но го інвес ту ван ня рес то ранів та
виз на чені нап ря ми їх інвес тиційно го роз вит ку.

Annotation. The types of investment of restaurants have considered in
the article. The the forms of real investments in restaurants have disclosed
and the directions of their investment development have defined.

Рес то ран ний бізнес на ле жить до ви со коп ри бут ко вих сфер еко -
номічної діяль ності, що стабіль но роз ви ва ють ся під час фінан со во-
еко номічних криз. Роз ви ток рес то ран но го гос по да р ства в Ук раїні
мож ли вий тіль ки за умо ви ефек тив но го функціону ван ня ок ре мих
суб’єктів рес то ран но го бізне су, відтво рен ня яких за без пе чуєть ся за
ра ху нок інвес тиційної діяль ності.

За міжна род ним рей тин гом роз вит ку но вих тех но логій рес то -
ран но го гос по да р ства Ук раїна посідає 74 місце се ред 162 країн світу.
Вра хо ву ю чи на явність ве ли кої кіль кості проб лем за лу чен ня інвес -
тиційно го капіта лу в рес то ран ний бізнес Ук раїни та гост ру пот ре бу
в фінан со вих ре сур сах, особ ли вої ва ги на бу ває інвес тиційна
діяльність рес то ранів, ос нов ною ме тою якої є ство рен ня спри ят ли -
вих умов для ре алізації інвес тиційних про ектів. Це вка зує на не об -
хідність вив чен ня проб ле ми інвес тицій як ва же ля ста ло го роз вит ку
рес то ран но го бізне су. Не обхідність на дан ня в Ук раїні рес то ран них
пос луг на рівні міжна род них ви мог, на гальність розв’язан ня на у ко -
воRме то до логічних проб лем роз вит ку зак ладів рес то ран но го гос по -
да р ства за ра ху нок ефек тив но го інвес ту ван ня, а та кож не дос тат ня
те о ре тич на і прак тич на роз роб леність пи тань уп равління інвес -
тиційною діяльністю підприємств рес то ран но го гос по да р ства обу -
мо ви ли ак ту альність і зна чимість те ми досліджен ня.

Ме ханізм, фор ми та ме то ди інвес тиційної діяль ності прак тич -
но іден тичні на підприємствах будьRякої га лу зе вої при на леж ності.
Од нак інвес тиційна діяльність підприємств рес то ран но го гос по да -
р ства має певні спе цифічні об’єкти інвес ту ван ня та струк ту ру дже -
рел фор му ван ня інвес тиційних ре сурсів.
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За об’єкта ми вкла ден ня капіта лу інвес тиції в рес то ран но му гос -
по дарстві поділя ють ся на ре альні та фінан сові. Ре альні інвес тиції
яв ля ють со бою вкла ден ня коштів у ма теріальні ак ти ви підпри -
ємства, ос нов ни ми фор ма ми яких є прид бан ня цілісних май но вих
комп лексів, но ве будівницт во, пе реп рофілю ван ня діяль ності, ре -
ко н струкція, мо дернізація, онов лен ня ок ре мих видів ус тат ку ван ня,
інно ваційне інвес ту ван ня в не ма теріальні ак ти ви чи інвес ту ван ня
при рос ту за пасів ма теріаль них обо рот них ак тивів [1, c. 260].

Найбільш прий нят ним варіан том вход жен ня в сфе ру рес то ран -
но го бізне су більшість інвес торів розг ля да ють купівлю діючо го під -
при ємства, що за ре ко мен ду ва ло се бе як стабіль на спра ва з постій ним
до хо дом. У ць о му ви пад ку інвес тор мо же роз ра хо ву ва ти як мінімум
на по вер нен ня вкла де них коштів. По куп ка є єди но вірним спо со -
бом вход жен ня в рес то ран ний бізнес для неп ро фесійних інвес -
торів. Однією з ос нов них при чин то го, що інвес то ри з ве ли ким
інте ре сом розг ля да ють про по зиції про про даж діючих підприємств
рес то ран но го гос по да р ства, є дефіцит віль них площ, при дат них для
ор ганізації точ ки хар чу ван ня. Ви мо ги до місце роз та шу ван ня зак -
ла ду рес то ран но го гос по да р ства зви чай но виг ля да ють так: центр,
пер ша лінія бу динків; пер ший по верх; ок ре мий вхід; проїзна і люд -
на ву ли ця; (ба жа но); на явність всіх ко мунікацій (цент ралізо ва не
опа лен ня, ка налізація, га ря ча/хо лод на во да). Пло ща приміщен ня
(як пра ви ло, від 100 кв.м.) і умо ви йо го ви ко рис тан ня (власність чи
орен да) ма ють дру го ряд не зна чен ня. Слід відміти ти, що про фесійні
рес то ра то ри відда ють пе ре ва гу ви ку пу приміщен ня чи ук ла дан ню
дов го ст ро ко во го оренд но го до го во ру. При оцінці вар тості вис тав -
ле но го на про даж рес то ра ну зви чай но ви ко рис то вуєть ся вит рат ний
ме тод, що вра хо вує не тіль ки історію підприємства, йо го роз та шу -
ван ня, технічні ха рак те рис ти ки, на явність постійних клієнтів, ма -
теріаль них ак тивів, а та кож мож ли ве май бутнє вкла ден ня коштів,
що бу дуть не обхідні для ко рек ту ван ня ста рої чи ство рен ня но вої
кон цепції зак ла ду (інтер’єр, ме ню, до дат кові пос лу ги).

Відкрит тя підприємства рес то ран но го гос по да р ства «з ну ля»
зви чай но пот ре бує мен ших вит рат, що та кож є при ваб ли вим ва -
ріан том вкла ден ня коштів. Сь о годні в Києві щорічно відкри ваєть  ся
близь ко 70 но вих зак ладів з ор ганізації хар чу ван ня [3], од нак біль -
шість із них при пи няє своє існу ван ня, не прот ри мав шись і ро ку. Ли -
ше три із де ся ти но во ст во ре них рес то ранів успішно пра цю ють [4].
Єди ний нап рям рес то ран но го бізне су, де мож ли вості відкрит тя но вих
підприємств об ме жені — елітні рес то ра ни (се редній розмір че ка —
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від 70 дол. США). Екс пер ти вва жа ють, що ця ніша прак тич но за -
пов не на. От же, в найб лижчі ро ки вряд чи з’явить ся ба га то но вих
елітних рес то ранів, а ті з них, що зуміли за во ю ва ти ло яльність клі -
єнтів і сфор му ва ти стабіль ну ме нед жерсь ку ко ман ду, не тіль ки збе -
ріга ють, але і по си лю ють свої по зиції.

Ре альні інвес тиції рес то ранів, що не ма ють влас них будівель,
предс тав лені пе ре важ но вкла ден ня ми в ак тив ну час ти ну ос нов них
за собів (теп ло ве, хо ло диль не, тор го вель не об лад нан ня, ма ши ни).

При не ве ли ких об ся гах коштів зак ла ди рес то ран но го гос по да р -
ства мо жуть здійсню ва ти фінан сові інвес тиції. Фінан сові інвес ти ції —
це дов го ст ро ко ве вкла ден ня коштів у різно манітні фінан сові ак ти ви
підприємства (цінні па пе ри, ціль ові банківські вкла ди то що). Рес то ра -
ни здійсню ють фінан сові інвес тиції здебіль шо го на по чат ко во му етапі
функціону ван ня, по ки не на ко пи че но дос татньо коштів для фінан -
су ван ня більш при бут ко вих про ектів ре аль но го інвес ту ван ня.

Інвес тиційна діяльність є од ним із най важ ливіших ва желів еко -
номічно го зрос тан ня зак ладів рес то ран но го гос по да р ства в країні.
Ад же чим інтен сивніше є вкла дан ня коштів, тим швид ше про хо дить
відтво рю валь ний про цес, ак тивніше відбу ва ють ся рин кові пе рет во -
рен ня. Та ким чи ном, рес то ран ний бізнес пот ре бує вкла ден ня інвес -
тиційних ре сурсів, що дасть мож ливість підви щи ти при бут ковість
цієї сфе ри діяль ності та збіль ши ти над ход жен ня до бюд же ту.
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Зав динсь ка Оле на Юріївна,
до цент ка фед ри го тель но�рес то ран но го бізне су

Київсь ко го національ но го універ си те ту куль ту ри і мис тецтв

ТЕХ НО ЛОГІЯ НА ПОЇВ 
ДЛЯ ДІЄТИЧ НО ГО ХАР ЧУ ВАН НЯ

Ано тація. На ве де но ре зуль та ти роз роб ки на поїв для дієтич но го
хар чу ван ня: фре шу з бу ря ку, морк ви та яб лук, фре шу з пет руш ки, на -
пою кис ло мо лоч но го з чор ною смо ро ди ною та на пою мо лоч но го з яб лу -
ком. З аналізу хімічно го скла ду мож на зро би ти вис но вок, що роз роб ленні
зраз ки на поїв за до воль ня ють до бо ву пот ре бу ор ганізму у нутрієнтах,
які ма ють ан ти ст ре со ву, тонізу ю чу, іму нос ти му лю ючу та ан ти ок си -
да нт ну дію.

Annotation. In the article the results of development of drinks for diet:
frйchou with beets, carrots and apples, frйchou with parsley, cottage drink
with black currant and drink milk with Apple. Analysis of the chemical com-
position, we can conclude that the development of samples of drinks to satis-
fy the daily needs of the body in nutrмкntah who have antistresovu, tonic,
immunostimulant and antioxidant action.

Здо ров’я лю ди ни в усі ча си розг ля да ло ся, як од не з най важ ли -
віших життєвих ціннос тей, як найбіль ше осо бис те бла го. «Valetudo
bonum est» (здо ров’я — найбіль ше ба га т ство) — го во ри ли ще древні
рим ля ни. Здо ров’я лю ди ни — це і ре зуль тат, і по каз ник суспіль но го
прог ре су. На йо го ос нові виз на ча ють рівень роз вит ку суспільства.

Ме тод очи щен ня ор ганізму і ліку ван ня різних хво роб со ка ми
вив чав ся у нор фолкській ла бо ра торії хар чо вих про дуктів. Ав тор ме -
то ди ки со ко те рапії док тор Во кер, ре ко мен дує поєднан ня зба лан со -
ва ної дієти, пси хо те ра пев тич ної дії та ліку ван ня со ка ми. Свіжі со -
ки містять більшість ко рис них для ор ганізму ре чо вин в незмінно му
виг ляді, а го лов не — у тій кіль кості, що доз во ляє го во ри ти про ве -
ли ку цілю щу си лу свіжих соків. Кож ний сік має свої, ли ше для нь -
о го ха рак терні якості.

До ве де но, що до сить не по га ний профілак тич ний і ліку валь ний
ефект ма ють фреші з морк ви, бу ря ку та яб лук.

Сік бу ря ка сприяє збіль шен ню кіль кості чер во них кров’яних
тілець, що є важ ли во для збе ре жен ня функцій крові, ду же ко рис ний
при гіпер тонії та інших сер це воRсу дин них зах во рю ван нях, а та кож
зав дя ки на яв ності хло ру (8%) — чу до вий засіб очи щен ня печінки,
ни рок і жовч но го міху ра.
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Морк вя ний сік за без пе чує ор ганізм дос татнь ою кількістю фос -
фо ру та сірки. Вітамін А сти му лює ріст чер во них кров’яних тілець
і пок ра щує склад крові. Та кож пок ра щує епітелізацію, ак ти вує внут -
рішнь оклітинні окис лю валь ноRвіднов лю вальні про це си, ре гу лює
вуг ле вод ний обмін, має лег ку пос лаб лю ючу дію.

Таблиця —Хімічний склад роз роб ле них на поїв

Сік з яб лук до по ма гає оз до ро ви ти ся, очис ти ти ор ганізм і під ня -
ти настрій. Пек тин з яб луч но го со ку нор малізує ро бо ту кишківни -
ка; йо го ве ли ка кількість ство рює в ки шеч ни ку же ле подібну ма су,
яка вби рає різні от ру ти. Ви со кий вміст цукрів і ор ганічних кис лот
сприяє швид ко му віднов лен ню після фізич них на ван та жень. Сік
особ ли во ко рис ний для шкіри, во лос ся і нігтів, при не докрів’ї,
гаст риті зі зни же ною кис лотністю. Яб луч ний сік ко рис ний для тих,
хто зай маєть ся ро зу мо вою пра цею, він та кож ви во дить з ор ганізму
солі се чо вої кис ло ти.
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Білок, г 3,25 2,25 10,68 10,68 3,25 2,25 10,68 10,68

Жи ри, г 1,38 0,28 7,1 6,98 1,38 0,28 7,1 6,98

Хар чові
во лок на г

4,3 3,1 3,05 1,85 14,3 10,33 10,18 6,18

Са, мг 40,75 140,38 687,08 673,58 3,4 11,7 57,25 56,13

К, мг 262,15 489,88 727,48 619,98 6,55 12,25 18,18 15,5

Mg, мг 27,08 49,63 74,73 65,23 6,78 12,4 18,68 16,3

A, мг 2,1 0,85 0,25 1,7 210,25 85,25 24,93 169,93

E, мг 1,55 1,03 2,28 1,83 13,0 8,55 19,62 15,3

C, мг 14,73 86,0 108,75 13,75 18,4 107,5 135,93 17,18

B1, мг 0,15 0,03 0,3 0,3 9,38 1,58 17,98 17,98

B2, мг 0,85 0,03 0,53 0,53 42,33 1,25 26,58 26,58

В9, мкг 175,0 55,88 302,5 301,5 43,75 13,98 76,63 76,63



Ан ти ст ре со вий, тонізу ю чий, іму нос ти му лю чий та ан ти ок си да нт -
ний ефек ти соків обу мов лені вмістом та ких нутрієнтів: сірко вміс ні
білки (лей цин, феніла ланін, ізо лей цин, метіонін, трип то фан),
поліса ха ри ди (пек ти нові ре чо ви ни, альгіна ти, ме ламін, лігнін то -
що), міне ральні ре чо ви ни (кальцій, калій, магній), вітаміни А, Е, С,
гру пи В, біоф ла во ноїди то що.

Роз роб ле но на пої для дієтич но го хар чу ван ня: фреш з бу ря ку,
морк ви та яб лук, фреш з пет руш ки, напій кис ло мо лоч ний з чор ною
смо ро ди ною та напій мо лоч ний з яб лу ком.

На пої ма ють рідку кон сис тенцію з час точ ка ми м’якоті, колір,
смак і за пах відповідно тих про дуктів, які ви ко рис то ву ва лись при
при го ту ванні да них на поїв.

З аналізу хімічно го скла ду мож на зро би ти вис но вок, що роз роб-
ленні зраз ки на поїв за до воль ня ють до бо ву пот ре бу ор ганізму у нут -
рієнтах, які ма ють ан ти ст ре со ву, тонізу ю чу, іму нос ти му лю ючу та
ан ти ок си да нт ну дію, більш ніж на 15%. Ре зуль та ти досліджень свід -
чать, що ви ко рис тан ня ово че вих фрешів для дієтич но го хар чу ван -
ня є перс пек тив ним. По дальші досліджен ня та роз роб лен ня фре шів
доз во лять роз ши ри ти асор ти мент на поїв та досліди ти їх тонізу ю чу
дію. Роз роб лені кок тейлі пла нуєть ся впро ва ди ти для пов сяк ден но го
вжит тя зви чай ної лю ди ни та в ліку валь ноRпрофілак тич них ус та но вах.

Іжевсь ка О.П., аспірант, Дро бот В.І., д.т.н., про фе сор
Національ но го універ си те ту хар чо вих тех но логій

ВПЛИВ СПО СО БУ ПРИ ГО ТУ ВАН НЯ ТІСТА ЗІ ШРО ТОМ
НАСІННЯ ЛЬ О НУ НА ЯКІСТЬ ХЛІБА

Ано тація. В те зах предс тав ле но хімічний склад і тех но логічні
влас ти вості шро ту насіння ль о ну. Розг ля ну то спо со би при го ту ван ня
тіста за йо го при сут ності. До ве де но, що для за без пе чен ня доб рої
якості хліба зі шро том насіння ль о ну тісто доціль но го ту ва ти опар -
ним спо со бом із вне сен ням шро ту в тісто або бе зо пар ним — із ви ко -
рис тан ням мо лоч но кис лих зак ва сок.

Клю чові сло ва: шрот насіння ль о ну, хліб, якість, спо со би при го ту -
ван ня.

Annotation. The thesis presents the chemical composition and technological
properties of flax seed meal. There have been considered the ways of making
dough with its presence. It has been proved that it is advisable to prepare dough
by sponge method with adding flax seed meal in it or by straight method with the
use of lactic ferment for ensuring good quality of bread with flax seed meal.
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Keywords: flax seed meal, bread, quality, way of making dough.
Ль он — од на з най давніших рос лин на земній кулі, йо го насін -

ня лю ди ви ко рис то ву ва ли як їжу, ліку валь ний засіб і технічну си ро -
ви ну. Впер ше ліку вальні влас ти вості ль о ну вив чив і опи сав Гіппок -
рат. Нині насіння ль о ну зас то со ву ють у ме ди цині та дієтич но му
хар чу ванні під час ліку ван ня хіміоте ра пев тич ни ми пре па ра та ми,
у разі роз ладів ор ганів трав лен ня, сер це воRсу дин ної сис те ми та де -
я ких інших зах во рю вань [1].

По зи тив ний вплив насіння ль о ну на здо ров’я лю ди ни пов’яза -
ний з йо го цінним хімічним скла дом. І. Міневіч на во дить та кий ти -
по вий склад насіння ль о ну, %: жи ри — до 45, білки — до 22, хар чові
во лок на — до 26, лігна ни — до 6 [2].

В Ук раїні досвід ви ко рис тан ня насіння ль о ну у хлібо пе ченні
нез нач ний, ще мен ше відо мо що до ви ко рис тан ня про дуктів йо го
пе ре роб ки — ль ня ної олії та шро ту (побічно го про дук ту її ви роб ни -
цт ва ме то дом хо лод но го пре су ван ня).

Шрот насіння ль о ну (ШНЛ) є цінним про дук том, який мо же бу -
ти ви ко рис та ний у хлібо пе ченні з ме тою зба га чен ня ви робів біл ка -
ми з пов ноцінним аміно кис лот ним скла дом, роз чин ни ми та не роз -
чин ни ми хар чо ви ми во лок на ми [цих скла до вих у нь о му містить ся
біль ше ніж у насінні ль о ну (приб лиз но 33 та 37% відповідно)],
лігна на ми, що ма ють ви со ку про ти пух лин ну й ан тивірус ну дію, та
низ ку дефіцит них у хлібі міне раль них ре чо вин і вітамінів.

Про те, че рез відмінні від бо рош на тех но логічні влас ти вості ШНЛ:
здатність зв’язу ва ти кількість во ди в 4–6 разів біль шу за влас  ну ма -
су вміст у нь о му во до роз чин них білків, що не ут во рю ють клей ко ви -
ни, ут во рен ня во до роз чин ни ми хар чо ви ми во лок на ми слизів білки
бо рош на не дос татньо на бу ха ють, у тісті змен шуєть ся кількість си -
рої клей ко ви ни, збіль шуєть ся її пружність, що зу мов лює погіршен -
ня йо го струк тур ноRме ханічних влас ти вос тей, змен шен ня об’єму
хліба, роз пу шен ня м’якуш ки.

Од ним із за ходів пок ра щан ня на бу хан ня клей ко вин них білків
є підви щен ня сту пе ню ме ханічно го об роб лен ня тіста під час змішу -
ван ня. Про те надмірне ме ханічне об роб лен ня приз во дить до руй -
ну ван ня струк ту ри тіста, погіршен ня йо го струк тур ноRме ханічних
влас ти вос тей і по каз ників якості хліба.

Під час виз на чен ня впли ву сту пе ню ме ханічно го об роб лен ня
тіста зі ШНЛ на якість хліба го ту ва ли зраз ки, в які вно си ли 7,5%
ШНЛ. Тісто замішу ва ли в ла бо ра торній тістомісильній ма шині з чис -
лом обертів місиль но го ор га ну 1 с–1 10, 15 і 20 хв та у двош вид кісній
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ма шині інтен сив ної дії Коnwооd — 7 хв. Тісто бро ди ло 170 хв. Вста -
нов ле но, що оп ти маль на три валість замішу ван ня та ко го тіста —
15 хв. За цієї три ва лості спос теріга ли ся кращі струк тур нуRме ханічні
влас ти вості тіста. Во но бу ло су хим на до тик, гар но фор му ва ло ся,
хліб мав де що біль ший об’єм, кра щу за інші зраз ки фор мостійкість,
дрібну, тон костінну по ристість.

З по дов жен ням замішу ван ня до 20 хв. у ма шині ЛТR900 і за умо -
ви замішу ван ня у двош видкісній ма шині кон сис тенція тіста погіршу -
ва ла ся, во но на бу ло лип кості, важ ко фор му ва ло ся. Це зу мов ле но по -
глиб лен ням ме ханічної та гідролітич ної де заг ре гації йо го біо по лімерів.

Досліджу ва ли та кож вплив спо со бу при го ту ван ня тіста на
якість хліба зі ШНЛ.

У тех но логії хліба тісто здебіль шо го го ту ють опар ним або бе зо -
пар ним спо со бом. У су часній прак тиці зас то со ву ють двош вид кіс -
ний заміс, як підкис лю вач ви ко рис то ву ють кон це нт ро ва ну мо лоч -
но кис лу зак вас ку (КМКЗ) та збіль шу ють до зу ван ня дріжджів. Це
за без пе чує прис ко рен ня дозріван ня тіста і доб ру якість про дукції.

Під час про ве ден ня досліджень тісто го ту ва ли опар ним спо со бом
з вне сен ням 7,5% ШНЛ до ма си бо рош на в опа ру або в тісто та бе зо -
пар ним — із та кою са мою кількістю ШНЛ і зас то су ван ням КМКЗ,
бе зо пар ним спо со бом — без вне сен ня КМКЗ (конт роль). Замішу -
ва ли тісто 15 хв, три валість бродіння на опарі ста но ви ла 90 хв, за бе -
зо пар но го спо со бу без до дан ня КМКЗ — 170 хв, з КМКЗ — 120 хв.

Вста нов ле но (табл.), що кращі по каз ни ки якості ви робів бу ли
за опар но го спо со бу з до дан ням ШНЛ у тісто та за бе зо пар но го
з вне сен ням КМКЗ. За цих спо собів об’єм хліба і стан йо го м’якуш ки
бу ли кра щи ми порівня но зі вне сен ням ШНЛ в опа ру, а з КМКЗ —
порівня но з тра диційним бе зо пар ним спо со бом.

Таб ли ця — Вплив спо со бу при го ту ван ня тіста та стадії вне сен ня ШНЛ
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По каз ник
Спо со би при го ту ван ня тіста

опар ний, ШНЛ вне се но в бе зо пар ний
опа ру тісто тра диційний з КМКЗ

Пи то мий об’єм, см3/г 2,56 2,62 2,44 2,57

По ристість, % 70 72 69 72
Фор мостійкість, Н/D 0,36 0,38 0,37 0,38
Ха рак те рис ти ка
м’якуш ки

Елас тич на
Менш 

елас тич на
Елас тич на
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От же, про ве дені досліджен ня по ка за ли, що три валість змішу -
ван ня тіста з ШНЛ має ста но ви ти 15 хв. Го ту ва ти тісто доціль но
опар ним спо со бом з до дан ням ШНЛ у тісто або бе зо пар ним — з ви -
ко рис тан ням КМКЗ.
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ШЛЯ ХИ ЗБА ГА ЧЕН НЯ КОН ДИ ТЕРСЬ КИХ ВИ РОБІВ
БІОЛОГІЧНО АК ТИВ НИ МИ КОМ ПО НЕН ТА МИ

Ано тація. Розг ля ну то мож ли вості ви ко рис тан ня про дуктів рос -
лин но го та тва рин но го по ход жен ня у кон ди терсь ко му ви роб ництві
з ме тою підви щен ня біологічної цінності кон ди терсь ких ви робів.

Annotation. The possibilities of the use of plant and animal origin in the
confectionery industry to improve the biological value of products kon -
dyterkyh.

Бо рош няні кон ди терські ви ро би зай ма ють приб лиз но 50% за -
галь но го об’єму ви роб ни цт ва кон ди терсь ких ви робів і ви пус ка ють -
ся у ши ро ко му асор ти менті різних видів і назв. Істот ним не доліком
кон ди терсь ких ви робів є прак тич на відсутність в них та ких важ ли вих
біологічно ак тив них ре чо вин, як мак роR і мікро е ле мен ти, вітаміни,
ка ро ти ноїди, хар чові во лок на. На сь о годні кон ди терські ви ро би —
ду же зручні об’єкти для зба га чен ня мікро нутрієнта ми, дефіцит
яких ве ли чез ний і то му да на проб ле ма в нашій країні ду же гост ра.

В ос танній час різко зрос ла зах во рю ваність на се лен ня залізо -
дефіцит ною анемією. Ме ди ки по яс ню ють це не дос татністю зас во ю -
ва ної фор ми заліза в хар чо вих раціонах, дефіци том вітамінів і низ ки
інших мікро нутрієнтів, які спри я ють зас воєнню заліза в ор ганізмі
лю ди ни. Змен шен ня кіль кості м’яса і м’ясоп ро дуктів в раціоні хар -
чу ван ня ук раїнців та відсутність зба га чу вачів, що містять ге мо ве
залізо (найк ра ще зас во ю ва не ор ганізмом лю ди ни) істот но впли -
нуло на за галь ну кар ти ну зах во рю ва ності залізо дефіцит ни ми
анеміями.
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Залізо відно сить ся до алімен тар них мікро е ле ментів, тоб то во но
по вин но пос ту па ти з їжею. При вирішенні проб ле ми за до во лен ня
фізіологічної пот ре би лю ди ни важ ли ве зна чен ня має фор ма мікро -
е ле мен та, тоб то не обхідна зас во ю ва на спо лу ка заліза або носій,
який за без пе чує ад рес ну га ран то ва ну дос тав ку. Тут найк ра ще ви ко -
рис то ву ва ти спеціаль ну залізомістку до бав ку на ос нові білків спо -
луч ної тка ни ни м’яса.

Ос таннім ча сом гост ро пос та ла проб ле ма підви щен ня цін на си -
ро ви ну для кон ди терсь ко го ви роб ни цт ва. Та ким чи ном ви ни кає не -
обхідність по шу ку но вих дже рел не до ро гої си ро ви ни, ба га тої на
біологічно ак тивні ком по нен ти. Та кою си ро ви ною мо жуть бу ти про -
дук ти комп ле кс ної пе ре роб ки рос лин ної про дукції. Ви ко рис тан ня
цих про дуктів сприяє знач но му підви щен ню еко номічної ефек тив -
ності, кон ди терсь ко го ви роб ни цт ва. Най частіше ви ко рис то ву ють ся
такі овочі як морк ва, бу ряк, ка бач ки, гар бу зи, топінам бур. Як пра ви -
ло, овочі ви ко рис то ву ють ся у виг ляді різних пю ре і підва рок. Ово чеві
по рош ки ви ко рис то ву ють ся при ви роб ництві різних видів тіста і зба -
га чу ють бо рош няні кон ди терські ви ро би хар чо ви ми во лок на ми
міне раль ни ми ре чо ви на ми, ор ганічни ми кис ло та ми, біоф ла во ноїда -
ми і доз во ля ють зни зи ти ка лорійність го то вої про дукції.

У нашій дер жаві ду же по ши ре ною ово че вою куль ту рою є гар бу -
зи. Во ни ба гаті міне раль ни ми ре чо ви на ми, вуг ле во да ми, ор ганіч -
ни ми кис ло та ми, мак ро — і мікро е ле мен та ми.

Гар бу зи ма ють ви со ку во логість (до 90%), то му у ви роб ництві
кон ди терсь ко го тіста їх кра ще ви ко рис то ву ва ти у виг ляді по рошків.
По ро шок має світло — жов тий колір і сла бо ви ра же ний со лод ку ва -
тий смак, і за пах гар бу за. Во логість по рош ку 8%. По ро шок має хо -
роші ор га но леп тичні по каз ни ки, йо го мож на ви ко рис то ву ва ти для
заміни бо рош на в ре цеп турі цук ро во го пе чи ва. При ви борі оп ти -
маль но го до зу ван ня по рош ку із гар бу за потрібно оціню ва ти ор га -
но леп тичні та фізи ко — хімічні по каз ни ки пе чи ва. Вста нов ле но, що
при заміні до 14% бо рош на по рош ком пе чи во має найк ращі ор га -
но леп тичні влас ти вості (смак, за пах, колір, вид на зломі). При ви -
ко рис танні по рош ку прак тич но не змінюєть ся во логість і лужність
пе чи ва, на мо кан ня 168%, при до зу ванні по рош ку 8–10% від бо -
рош на. При ць о му в пе чиві збіль шуєть ся вміст клітко ви ни в 6 разів,
пек ти но вих ре чо вин май же в 3 ра зи.

Комбіно вані бо рош няні кон ди терські ви ро би (КБКВ) — пе чи -
во, тор ти, тістеч ка відно сять ся до про дукції з підви ще ним вмістом
цук ру і жи ру та низь ким вмістом біологічно ак тив них ре чо вин, це
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пот ре бує удос ко на лен ня їх асор ти мен ту. Вра хо ву ю чи, що постій -
ним по пи том на спо жив чо му рин ку ко рис ту ють ся ви ро би з же лей -
ни ми на чин ка ми або з пок рит тям зовнішньої по верхні же лей ни ми
оз доб лю валь ни ми напівфаб ри ка та ми, ак ту аль ним є роз роб лен ня
драг ле подібних напівфаб ри катів для КБКВ, зба га че них вітаміна -
ми, мак роR та мікро нутрієнта ми, хар чо ви ми во лок на ми.

Особ ли ва ува га приділяєть ся роз роб кам же лей них напівфаб ри -
катів на ос нові фрук то вої си ро ви ни із зас то су ван ням різних драг ле -
у то рю вачів, про дуктів пе ре роб ки овочів (морк вя но го, гар бу зо во го,
яб луч но го пек ти новмісних пю ре) з ви со ким вмістом пек ти ну,
вітамінів, міне раль них ре чо вин.

Од ним із нап рямів роз вит ку кон ди терсь кої га лузі, пов’яза ним
із кон цепціями здо ро во го хар чу ван ня є ви роб ни цт во про дуктів з пов -
ним вмістом функціональ них інгредієнтів і на дан ням їм ста ту су
«функціональ ний хар чо вий про дукт». Нап рик лад, у білкові кре ми
зап ро по но ва но вно си ти обліпи хо ве пю ре (16–20% до ма си білко -
воRцук ро вої суміші) або чор нич не (17–20% відповідно).

Ос таннім ча сом в нашій дер жаві на бу ли по ши ре не зах во рю вання,
пов’язані з по ру шен ням обміну ре чо вин (цук ро вий діабет, ожи рін ня),
що пот ре бує зас то су ван ня низь коглікемічних і низь ко ка лорійних
цук ро замінників но во го по коління еритріто лу, мальтіто лу, ізо маль -
тіто лу. При ви ко рис танні мальтіто лу та ізо мальтіто лу ка лорійність
ви робів змен шуєть ся на 19%, еритріто лу на 46, 4%. Відповідно по -
каз ник глікемічності змен шуєть ся на 20, 8%; 50, 4%; 65, 6%.

Та ким чи ном, за ра ху нок зміни інгредієнтів ре цеп ту ри мож на
ре гу лю ва ти біологічну цінність кон ди терсь ких ви робів.

Кор зун В.Н., Дер кач А.В.
ДУ «Інсти тут гро мадсь ко го здо ров’я ім. О.М. Марзєєва»

НАМН Ук раїни, м. Київ

РЕ КО МЕН ДАЦІЇ З ХАР ЧУ ВАН НЯ НА СЕ ЛЕН НЯ
У НИНІШНІЙ ЕКО ЛОГІЧНІЙ СИ ТУ АЦІЇ

Ано тація. Еко логічна си ту ація, ство ре на в Ук раїні в ре зуль таті
без ко нт роль но го ви ко рис тан ня от ру тохімікатів, міне раль них доб рив,
заб руд нен ня довкілля про мис ло ви ми, транс по рт ни ми відхо да ми, уск -
лад ни лась в ре зуль таті аварії на ЧА ЕС. Найбільш серйоз ним ме дич ним
наслідком аварії є знач не збіль шен ня ти реоїдної па то логії. Вжи ван ня
морсь кої ри би, морсь ких во до рос тей мо же за без пе чи ти ор ганізм лю ди -
ни есенціаль ни ми еле мен та ми.
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Annotation. The ecological situation created in Ukraine as a result of
uncontrolled use of pesticides, mineral fertilizers, industrial, transport, waste,
deteriorated as a result of the Chernobyl accident. The most serious health
effect of the accident is a significant increase of thyroid disease. Consumption
of marine fish, seaweed can provide the human body essential elements.

Еко логічна си ту ація, ство ре на в Ук раїні за ос танні 25–30 років
без ко нт роль ним ви ко рис тан ням от ру тохімікатів, міне раль них доб -
рив, заб руд нен ням довкілля про мис ло ви ми, транс по рт ни ми відхо -
да ми, уск лад ни ла ся ши ро ко ма сш таб ним по ши рен ням радіонук -
лідів у ре зуль таті аварії на Чор но бильській АЕС.

Дефіцит йо ду та інших мікро е ле ментів (МЕ) у раціоні хар чу -
ван ня сприяє роз вит ку ря ду зах во рю вань ЩЗ (ди фуз но го, вуз ло во го
зо бу, кісти, ти реоїдітів, пух лин) та спри чи няє серйозні зміни обмі -
ну, які ве дуть до по ру шен ня реп ро дук тив ної функції (безплідності,
не ви но шу ван ня вагітності, пе ред час них по логів), ви со кої пе ри на -
таль ної смерт ності, урод же них вад роз вит ку, урод же но го зо бу, ви -
со кої смерт ності не мов лят, відста ван ня у фізич но му і психічно му
роз вит ку, кре тинізму, ювеніль но го гіпо ти ре о зу, анемій, зни жен ня
пам’яті, низь ка успішність у школі, інте лек ту аль на в’ялість та інше,
втра ти пра цез дат ності, зат рим ки фізич но го і пси хо мо тор но го роз -
вит ку, спас тич них па ралічів, урод же ної глу хо ти.

Не див ля чись на провідну роль дефіци ту йо ду в роз вит ку йод -
дефіцит них зах во рю вань (ЙДЗ), зоб на ен демія в наш час має змі ша -
ний ге нез та є ре зуль та том склад ної взаємодії ен доR та ек зо ген них
фак торів.

Вив чен ня хар чо во го ста ту су на се лен ня Ук раїни свідчить про
тен денцію йо го погіршен ня. За ос танні ро ки пос ту по во зни зи ло ся
спо жи ван ня про дуктів тва рин но го по ход жен ня, овочів та фруктів,
і, нав па ки, підви щи ло ся — хліба, круп, ма ка рон них, кон ди терсь -
ких ви робів, цук ру, ал ко го лю.

Аналіз до бо вих раціонів хар чу ван ня, відібра них в ти по вих се -
лах Полісся, по ка зав вкрай низь ке над ход жен ня та ких мікро е ле -
ментів, як йод, хром, ко бальт, мідь, се лен.

Ба зо вим, універ саль ним та найе ко номічнішим ме то дом ма со вої
профілак ти ки ЙДЗ вва жа лось вжи ван ня йо до ва ної солі. Нез ва жа -
ю чи на за без пе чен ня на се лен ня та кою сіллю, кількість йод де фі цит -
них зах во рю вань в Ук раїні, як і в Біло русії та Росії, не змен шуєть ся.
С ча сом ста ло яс но, що цей прос тий де ше вий ме тод ко лек тив ної
профілак ти ки зда тен ли ше пок ра щи ти за без пе чен ня йо дом, але не
вирішує повністю проб ле му ЙДЗ.
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Найк ра ща фор ма за без пе чен ня на се лен ня стабіль ним йо дом
і низ кою інших мікро е ле ментів — це вжи ван ня морсь кої ри би,
морсь ких во до рос тей, пре па ратів і хар чо вих про дуктів з них.

У мо рях Ук раїни є ве ликі за па си бу рої во до рості цис тозіри. Не
вда ю чись де таль но в аналіз хімічно го скла ду, відзна чи мо, що 1 г (на
су ху ре чо ви ну) її за без пе чує до бо ву пот ре бу лю ди ни в йоді, мар -
ганці, се лені, ко бальті.

Під на шим керівницт вом ліка ря ми (педіат ра ми, аку шерRгіне -
коло га ми, ен док ри но ло гом, фахівцем УЗО) обс те же но стан здо ров’я
дітей 4 шкіл Носівсь ко го райо ну Чернігівсь кої об ласті (всь о го 378 уч -
нів), 25 шкіл Ма линсь ко го райо ну Жи то мирсь кої об ласті (всь о го
1695 дітей), 5 шкіл Ма карівсь ко го райо ну Київсь кої об ласті (всь о го
361 ди ти на) з виз на чен ням ста ну щи то подібної за ло зи та за без пе -
чен ня йо дом.

На про тязі од но гоRтрь ох місяців діти одер жу ва ли 1–2 таб лет ки
(за леж но від віку) дієтич ної до бав ки, ви го тов ле ної із цис тозіри.

От же, вжи ван ня дієтич ної до бав ки з цис тозіри спри я ло пок ра -
щен ню за без пе че ності йо дом у всіх обс те же них дітей Полісся: йо -
дурія зрос ла у 1,5–2,5 ра зи, кількість йод дефіцит них зах во рю вань
змен ши лась у 1,6–7 разів (в різних райо нах та се лах) (табл. 1).

Таблиця 1 — Забезпеченість йодом та розповсюдженість зобу у населення до- 
та після вживання ДД з цистозіри

От же, щоб за без пе чи ти над ход жен ня в ор ганізм всіх важ ли вих
хар чо вих ре чо вин, хар чу ван ня має бу ти різно манітним, з вклю чен ням
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Області

Обсте
 жено
дітей 

(n)

Йодурія
до вжи-

вання ДД
(мкг/л)

Йододефі цитні
захворювання
до вживання

ДД (%)

Йодурія
після вжи-
вання ДД

(мкг/л)

Йододефіцитн
і захворюван-
ня після вжи-
вання ДД, (%)

Рівненська 467 37,2±2,9 38,0 127,0±9,2 8,2
Чернігівська

діти
вагітні жінки

378
56

63,9±5,0
84,7±6,9

26,5 108,1±6,2
150,8±3,5

5,2

Житомир -
ська

1695 52,3±6,5 56,6 139,9±11,0 26,0

Київська 361 64,7±6,1 28,5 135,0±10,2 8,9

Київ
вагітні жінки

107 76,2±5,1 58,9 141,3±9,8



в раціон мо лоч них про дуктів, м’яса, яєць, хліба, фруктів та овочів.
В нинішній еко номічній си ту ації важ ко да ва ти ре ко мен дації що до
про дук то во го ко ши ка і сподіва тись на їх ви ко нан ня. Все ж та ки ми
ре ко мен дуємо, як що є мож ливість, у до бо вий раціон вклю ча ти:
200–250 г не жир но го м’яса, м’яс них і риб них про дуктів, 0,5 л мо ло -
ка чи кис ло мо лоч них про дуктів, 50–200 г си ру, 250–300 г хліба,
з них 150–200 г із бо рош на гру бо го по ме лу, 300–350 г кар топлі,
400–450 г овочів (в пер шу чер гу морк ви, бу ря ка, ка пус ти, огірків,
то матів, бак ла жанів то що), 150–200 г фруктів, 20–25 г рос лин них
жирів, 40–45 г крупів.

Лю бе нок О.Б.
асис тент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня Універ си те ту «Ук раїна»

ВПЛИВ СТРУК ТУ РИ ХАР ЧО ВИХ ПРО ДУКТІВ 
НА МЕ ДИ КОGФІЗІОЛОГІЧНІ ЯКІСНІ ПО КАЗ НИ КИ

Ано тація. Вик ла де но ос новні ха рак те рис ти ки хар чо вих про дук -
тів, як склад них ба га то ком по не нт них сис тем, фор му ван ня ор га но -
леп тич них, ме ди ко�фізіологічних по каз ників якості хар чо вих про -
дуктів та вплив струк ту ри на їх функціональність.

Annotation. The basic characteristics of foods like complex of many
competent formation organoleptic, medical and physiological indicators of
food quality and impact of their structure on funetsionalnist.

Ба га то видів си ро ви ни і го то вих кулінар них ви робів яв ля ють
со бою ба га то ком по нентні змішані сис те ми, які скла да ють ся відпо -
відно не мен ше ніж з двох фаз — дис пе рс ної фа зи та дис пе рс но го
се ре до ви ща, що доз во ляє розг ля да ти їх в якості об’єктів фізи ко-хі -
мічних дис пе рс них сис тем, із пев ни ми функціональ ни ми влас ти -
вос тя ми: ме ди коRфізіологічни ми, ор га но леп тич ни ми то що.

Си ро ви на, яка ви ко рис то вуєть ся для при го ту ван ня хар чо вих
про дуктів, розрізняєть ся за:

— хімічним скла дом i су купністю влас ти вос тей;
— струк тур ноRме ханічни ми влас ти вос тя ми (твер да, пруж -

ноRніжна, в’яз ко плас тич на, ріди но подібна то що);
— га лу зя ми зас то су ван ня;
— ха рак те ром та інтен сивністю впли ву (мікробіологічний, 6io -

хімічний, фізич ний, хімічний то що) з пе ре хо дом си ро ви ни до го то -
вої про дукції.

Та ким чи ном, хар чові про дук ти до сить різно манітні за хіміч ним
скла дом своїх ком по нентів, фізич ни ми влас ти вос тя ми, приз на чен -
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ням. Од нак усі во ни є, як пра ви ло, склад ни ми ба га то ком по не нт ни -
ми ге те ро ген ни ми сис те ма ми, най частіше зі склад ною зміша ною
струк ту рою (у чис то му виг ляді зустріча ють ся рідко). Хар чові про дук-
ти ма ють комп лекс різних влас ти вос тей. Су купність цих влас ти вос тей,
що виз на чає якість про дукції, фор муєть ся на різних ета пах про -
цесів хар чо вих ви роб ництв. Ці про це си — складні хімічні пе рет во -
рен ня вихідної си ро ви ни на го то ву про дукцію різно го ха рак те ру.

У ході пе ре роб ки вихідні си ро винні ком по нен ти — ге те ро генні
дис персні сис те ми — заз на ють низ ки змін. Між во дою, хімічни ми
спо лу ка ми i біологічною струк ту рою хар чо вих про дуктів відбу ва -
ють ся фізи коRхімічні (роз чи нен ня, наб ря кан ня, де на ту рація,
виділен ня теп ла, ос мо тичні яви ща, ад сорбція, окис лю ван ня то що),
біологічні та ме ханічні взаємодії й пе рет во рен ня. Від них без по се -
редньо за ле жать влас ти вості хар чо вих про дуктів, їх струк ту ра, кон -
сис тенція, при пус ти ма три валість зберіган ня.

Більшість про дуктів ха рак те ри зуєть ся на явністю до сить міцних
струк тур них зв’язків. У ре зуль таті ме ханічних впливів щ зв’яз ки
руй ну ють ся з ут во рен ням вто рин ної ко а гу ляційної струк ту ри. Од нак
ут во ре ний вто рин ний про дукт та кож зберігає свою ге те ро генність
i ви со ку дис персність, хо ча й відрізняєть ся вад пер вин но го. У ході
теп ло вих про цесів про дукт, як пра ви ло, пе ре хо дить до якісно но во -
го ста ну, зміню ють ся йо го ха рак те рис ти ки.

Ге те ро генність си ро ви ни й хар чо вих про дуктів обу мов лює на -
явність по верхні роз поділу між різни ми фа за ми (рідки ми, твер ди -
ми i га зо подібни ми). Ве ли чи на міжфа зо вої по верхні, яка відне се на
до оди ниці ма си або об ся гу сис те ми, за ле жить, у пер шу чер гу, від
дис пе рс ності сис те ми, тоб то розміру час ток дис пе рс ної фа зи та їх
кон це нт рації в об сязі сис те ми.

Виз на чаль ни ми ха рак те рис ти ка ми дис пе рс них про дуктів є од -
норідність, ступінь дис пе рс ності, кон це нт рація, які за од на ко вих
влас ти вос тей дис пе рс ної i дис персійної фаз виз на ча ють усе різно -
маніття видів хар чо вих про дуктів, що існу ють, i відповідно, ме тодів
конт ро лю.

Хар чові дис персні сис те ми за леж но від своєї струк ту ри поділя -
ють ся на три ти пи:

I — дво фазні сис те ми, які скла да ють ся з твер дої дис пе рс ної i га -
зо вої фаз (усі ви ди по рошків: бо рош но, цу кор, крох маль то що);

II — дво фазні сис те ми, що містять твер ду фа зу в рідко му дис -
персійно му се ре до вищі (усі ви ди сус пензій i паст: тісто, фарші, си -
ро пи, шо ко лад та інші ма си);
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III — три фазні сис те ми, ут во рю вані твер дою, рідкою i га зо ви -
ми фа за ми (зефір, дріжджо ве, за вар не тісто то що).

Три фазні сис те ми, як пра ви ло, ут во рю ють ся iз сис тем II ти пу
за знач но го змен шен ня вмісту в них рідкої фа зи i з вве ден ням га зо -
вої фа зи або виділен ням її в ре зуль таті хімічної ре акції або підви -
щен ня тем пе ра ту ри то що.

Струк ту ра хар чо вих про дуктів, їхні хімічні влас ти вості впли ва -
ють на вибір ме тодів їхнь о го конт ро лю, нор мо ва них по каз ників
якості, на підго тов ку проб до аналізу.

Відповідно до ви ще ска за но го струк ту ра кулінар них дис пе рс -
них сис тем виз на чаєть ся:

— влас ти вос тя ми час ток дис пе рс ної фа зи;
— влас ти вос тя ми дис персійно го се ре до ви ща;
— взаємодією час ток дис персійної фа зи з дис персійним се ре -

до ви щем;
— взаємодією час ток дис персійної фа зи між со бою.
Влас ти вості дис пе рс ної фа зи та дис персійно го се ре до ви ща, їх

взаємодія в су куп ності виз на ча ють влас тиві кулінарній про дукції
струк тур ноRме ханічні по каз ни ки. Ба га то страв та кулінарні ви ро би
ма ють склад ну не од норідну струк ту ру, в якій мож на виділи ти тверді
і рідкі ком по нен ти, по ру шен ня без пе ре рв ності тіла та інші особ ли вос -
ті (нап рик лад, не од норідність кот лет ної ма си), внаслідок яких ре о -
логічні влас ти вості ви робів зміню ють ся від однієї точ ки до іншої.
Фак тичні досліджен ня по ка зу ють, що для ба гать ох з них те о ре тичні
уяв лен ня про в’язкість, пружність і плас тичність мо жуть бу ти
з успіхом ви ко рис тані для опи су ме ханічних влас ти вос тей та підбо -
ру об лад нан ня для їх ви роб ни цт ва і ре гу лю ван ня ре жимів об роб ки,
по каз ників якості кулінар ної про дукції ліку валь ноRпрофілак тич -
но го приз на чен ня.
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Ра чинсь кий Віталій Андрійо вич
сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Мар ке тинг», 

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»
Кутліна Іри на Юріївна

к.т.н., про фе сор ка фед ри мар ке тин гу Універ си те ту «Ук раїна»

СТАН ТА ПЕРС ПЕК ТИ ВИ РОЗ ВИТ КУ 
ВІТЧИЗ НЯ НО ГО РИН КУ 

ДІЄТИЧ НИХ ХЛІБО БУ ЛОЧ НИХ ВИ РОБІВ

Ано тація. Хар чо ва про мис ловість Ук раїни є однією зі стра те гіч них
га лу зей роз вит ку вітчиз ня ної еко номіки. Во на пок ли ка на за без пе чу ва -
ти стабіль не пос та чан ня на се лен ня не обхідни ми якісни ми про дук та -
ми хар чу ван ня і вис ту пає важ ли вою лан кою фор му ван ня про до воль чої
без пе ки дер жа ви й екс по рт но го по тенціалу країни.

Annotation. Food industry of Ukraine is one of the strategic sectors of the
national economy. It is designed to provide a stable supply of quality essential
food stands and forming an important link food security and export potential.

Пер шо чер го ве місце у спо жив чо му ко ши ку зай має хліб. Хліб був
і за ли шаєть ся од ним з ос нов них про дуктів хар чу ван ня на се лен ня на -
шої країни. Кількість що ден но го спо жи ван ня хліба на се лен ня Ук раїн -
и доз во ляє вва жа ти йо го од ним з най важ ливіших про дуктів хар чу ван-
ня. За да ни ми Дер жав ної служ би ста тис ти ки, у 2014 році в Ук раїні
бу ло ви роб ле но 1679 тис. тонн хліба та хлібо бу лоч них ви робів.

На рин ку відбу ва ють ся зміни в струк турі хар чу ван ня гро ма дян
Ук раїни — пе ре орієнтація спо жи вачів на інші про дук ти хар чу ван -
ня; збіль шен ня ви роб ни цт ва хліба суб’єкта ми гос по да рю ван ня, що
не звіту ють про об ся ги пе ред ста тис тич ни ми ор га на ми — це міні-
пекарні та су пер мар ке та ми, що ви роб ля ють хліб під влас ни ми тор го -
вими мар ка ми, а та кож пе рехід на дієтич ний хліб че рез стан здо ров’я.

Дієтичні хлібні ви робі приз на чені для ліку валь ноRпрофілак тич -
но го хар чу ван ня. Умов но «здо рові сор ти» хліба мож на розділи ти на
кіль ка груп: 1. Без соль ові хлібо бу лочні ви ро би; 2. Хлібо бу лочні ви -
ро би із зни же ною кис лотністю; 3. Хлібо бу лочні ви ро би зі зни же -
ним вмістом білка; 4. Хлібо бу лочні ви ро би зі зни же ним вмістом
вуг ле водів; 5. Хлібо бу лочні ви ро би з до да ван ням подрібне но го зер -
на і висівок: хліб барвіхінскій, хліб зер но вий, хлібці док торські,
хліб білко воRпше нич ний, хліб білко воRвідрубні; 6. Хлібо бу лочні
ви ро би з до да ван ням ле це ти ну; 7. Хлібо бу лочні ви ро би з підви ще -
ним вмістом йо ду.
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У країні скла ла ся стійка тен денція до зни жен ня то вар ної якості
зер на та змен шен ня вмісту в нь о му білка. Ви роб ле не з та ко го зер на
борош но має зни жені хлібо пе карські влас ти вості, що знач но уск лад -
нює ви пуск ви со ко якісної хлібної про дукції. Хлібо пе карські підпри -
ємства зму шені ви ко рис то ву ва ти в своєму ви роб ництві значні об ся ги
(до 60%) бо рош на зі зни же ни ми хлібо пе карсь ки ми влас ти вос тя ми:
низь ким вмістом клей ко ви ни, слаб кою то що.

Підви щи ти якість та ко го бо рош на мож ли во за до по мо гою пев -
них тех но логічних прийомів, а та кож за ра ху нок вве ден ня в бо рош -
но хар чо вих до ба вок. У країнах ЄС вва жаєть ся доціль ним до да ван ня
до бо рош на євро пейсь ких сортів пше ниці (се редній вміст в ній су хо -
го білка близь ко 10%) від 1 до 2% СПК. При ць о му поліпшу ють ся
фізичні та ре о логічні влас ти вості тіста і якість хліба, які відповіда -
ють якості хліба, при го то ва но го з сортів пше ниці з вмістом білка
14–15%. Як пра ви ло, спо жи ва чам про по нуєть ся біль ше 40 різно -
видів бо рош на для ви го тов лен ня різно манітної хлібо бу лоч ної про -
дукції від лист ко вих кру а санів до бу ло чок для гам бур герів і т.д.

Та ким чи ном, в ціло му по Ук раїні спос терігаєть ся спад ви роб -
ни цт ва дієтич но го хліба та хлібо бу лоч них ви робів. Го лов на проб ле -
ма та ко го ста ну по ля гає у: зміні струк ту ри спо жи ван ня, ви сокій
мірі зно су ус тат ку ван ня, збит ко вості діяль ності підприємства то що.

Стра тегічні перс пек ти ви га лузі пов’язані з по си лен ням її комп -
ле кс но го роз вит ку, ос нов ни ми нап ря ма ми яко го по винні ста ти тех -
но логічне пе ре о зб роєння підприємств шля хом заміни ус тат ку ван -
ня та ав то ма ти зації тех но логій; ви пуск но вих про дуктів з ме тою
підви щен ня при бут ко вості га лузі; до сяг нен ня мак си маль но ефек -
тив но го ви роб ни цт ва за ра ху нок зни жен ня ма теріаломісткості та
енер гоємності про дукції; фор му ван ня та ви ко рис тан ня новітніх
тех но логій, що відповіда ють еко номічним, соціаль ним та еко -
логічним ви мо гам.

Літе ра ту ра

1. Офіційний сайт Дер жав ної служ би ста тис ти ки Ук раїни, [Елект рон -
ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: URL: www.ukrstat.gov.ua.

2. Прокіп М. І. Стан хлібо пе карсь кої га лузі // І.М. Прокіп. — Эко но -
ми чес кие на у ки/Эко но ми ка про мыш лен нос ти. — №2, 2015. — С. 125–129.

272

Секція VI Інноваційні технології продуктів 



273

Хло пяк О.К.
стар ший вик ла дач ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Універ си те ту «Ук раїна»
Ла ти ше ва В.М.

II курс, гру па ВХП�21, спеціальність «Тех но логія хар чу ван ня»,
Інже нер но�тех но логічний інсти тут

ДОСЛІДЖЕН НЯ ФІТОGРОС ЛИН НОЇ СИ РО ВИ НИ 
ЯК ФАК ТО РУ ВПЛИ ВУ НА ЗДО РОВ’Я ЛЮ ДИ НИ

Ано тація. На су час но му етапі здо ров’я лю ди ни знач но погірши ло ся,
зни зив ся імунітет. На це впли ва ють різні чин ни ки: еко логічний стан,
не якісна про дукція, еко номічний стан, неп ра виль не хар чу ван ня то що.
Суттєву роль відіграє са ме хар чу ван ня. В ро боті го лов на ува га приді ля -
єть ся ви ко рис тан ню на ту раль них біологічно ак тив них ком по нентів,
фіто си ро ви ни для роз ши рен ня асор ти мен ту про дукції функціональ но -
го приз на чен ня, в то му числі для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. На -
во дять ся ліку вальні влас ти вості, хімічний склад фіто си ро ви ни, її вплив
на здо ров’я лю ди ни, аналізуєть ся з інши ми ви да ми си ро ви ни.

Annotation. Human health has significantly deteriorated and decreased
in immunity in recent times. Ecological state, poor food, economical state,
improper feeding, etc influence all this. Nutrition have a significant role. This
paper focuses on using the natural biological components, phytomaterials,
expanding the range of functional purpose products, including for people with
special needs. Therapeutic properties, chemical composition of phytomaterial,
its health effect are given and analyzed with other types of materials.

Го лов не ба га т ство країни — це лю ди. То му піклу ван ня про здо -
ров’я лю дей — це най важ ливіша час ти на діяль ності суспільства. На
сь о годнішній день заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща, еко но -
мічний стан, не якісна про дукція, неп ра виль не хар чу ван ня знач но
погірши ли стан здо ров’я лю дей. Згуб ний вплив наз ва них чин ників
нав ко лишнь о го се ре до ви ща спо ну кає до по шу ку шляхів оз до ров -
лен ня лю дей че рез хар чу ван ня. Од ним з них є ви ко рис тан ня фітоR,
рос лин ної си ро ви ни. То му ми пра цюємо над роз ши рен ням про дук -
ції здо ро во го хар чу ван ня.

Ме та ро бо ти — ство рен ня про дукції оз до ров чо го хар чу ван ня
функціональ но го приз на чен ня з ви ко рис тан ням на ту раль них
біологічно ак тив них ком по нентів.

Наші досліджен ня ба зу ва лись на ви ко рис танні фітоR, рос лин ної
си ро ви ни у ство ренні про дукції оз до ров чо го хар чу ван ня. Пред ме том
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досліджен ня бу ли ревінь та ман гольд, які ми ви ко рис та ли для ру ле -
тиків з ман голь ду. Для зба лан су ван ня по жив них ре чо вин на пов ню -
ва чем ми об ра ли до машній сир з різни ми до бав ка ми.

Ревінь містить ве ли ку кількість по жив них ре чо вин, вітамінів
гру пи B, вітаміни P, C, E та ве ли ку кількість міне раль них со лей. Бла -
гот вор но впли ває на ди халь ну сис те му лю ди ни. Особ ли во ко рис ний
ревінь при зах во рю ванні на ту бер куль оз. Яб луч на і ли мон на кис ло -
ти, що містять ся в че реш ках рос ли ни у ве ликій кіль кості, на да ють
под раз ню ючий ефект на сли зо ву обо лон ку шлун ка, підви щу ю чи йо -
го сек ре тор ну ак тивність. При ць о му збіль шуєть ся виділен ня шлун -
ко во го со ку і підви щуєть ся якість пе рет рав лен ня їжі. Зав дя ки ви со -
ко му вмісту со лей магнію, калію і фос фо ру ревінь ко рис но їсти для
профілак ти ки не докрів’я, так як він ак тивізує про це си ут во рен ня
клітин крові. Міне ральні ре чо ви ни жив лять сер це вий м’яз, ас кор -
біно ва кис ло та зміцнює стінки су дин, роб ля чи їх більш елас тич ни -
ми. Ревінь має жов чогінні влас ти вості, йо го та кож ви ко рис то ву ють
як за галь нозміцню ючий засіб для ліку ван ня авітаміно зу і підви щен -
ня опірності ор ганізму не га тив ним фак то рам се ре до ви ща.

Ман гольд приємний на смак, містить ор ганічні кис ло ти,
магній, залізо, калій, кальцій, вітаміни C, B, B2, O, PP, P. Бе таRка -
ро тин та вітамін С до по ма га ють імунній сис темі бо ро ти ся з віру са -
ми і ра ком. Ман гольд ду же ко рис но вжи ва ти при зах во рю ванні на
діабет, анемією, се чо кам’яної хво ро би, підви ще но му тис ку. Вжи ван -
ня йо го в їжу пок ра щує ро бо ту печінки, сер це воRсу дин ної сис те ми,
сти му лює діяльність лімфа тич ної сис те ми, підви щує стійкість ор -
ганізму про ти прос туд них зах во рю вань. Ман гольд та кож ре ко мен -
дуєть ся вжи ва ти про ти про ме не вої хво ро би, при ожирінні, діабеті,
нир ко во кам’яній хво робі, анемії. У кулінарії ви ко рис то ву ють мо -
ло де лис тя і че реш ки, по ки во ни со ко виті і не заг рубілі. Ман гольд
ши ро ко ви ко рис то ву ють при при го ту ванні різних вітамінних страв
в дієтич но му хар чу ванні. В Ук раїні є спри ят ливі умо ви для ви ро щу -
ван ня та ви ко рис тан ня ць о го про дук ту.

До да ван ня до машнь о го си ру до пов нює про дукт пов ноцінним
білком, сприяє за галь но му зміцнен ню нер во вої сис те ми, за без пе -
чує кальцієм кістки. У сирі містить ся білок, міне ральні ре чо ви ни,
лак то за, жир, фер мен ти, вітаміни. Всь о го в сирі 12 вітамінів: А, D,
С і вітаміни гру пи В. Та кож в нь о му у ве ликій кіль кості є кальцій,
залізо, фос фор. Міне ральні ре чо ви ни, що вхо дять до йо го скла ду,
спри я ють фор му ван ню та зміцнен ню кістко вої тка ни ни. Аміно кис -
ло ти, що містять ся в сирі, спри я ють профілак тиці зах во рю вань
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печінки. Вітаміни гру пи В за хи ща ють від ате ро ск ле ро зу. Мо лоч но -
кислі бак терії пок ра щу ють діяльність шлун ко воRкиш ко во го трак ту,
нор малізу ють пе рис таль ти ку ки шеч ни ку. Він ко рис ний лю дям,
страж  да ю чим зах во рю ван ня ми печінки, ни рок, сер це воRсу дин ної
сис те ми, ле генів. Сир сприяє ут во рен ню ге мог лобіну в крові і нор -
малізації ро бо ти нер во вої сис те ми. Сир ко рис ний прак тич но всім
за ви нят ком ви падків серйоз них нир ко вих па то логій, або у ви пад -
ках, ко ли не обхідно об ме жи ти спо жи ван ня білка і кальцію.

Мед є на ту раль ним замінни ком цук ру, має рос лин не по ход жен-
ня, на си че ний вітаміна ми (А, В1, В2, В6, С, РР, К, Е, пан то те но ва
кис ло та, фолієва кис ло та) і містить по над 300 мікро е ле ментів (мар -
га нець, кремній, алюміній, бор, хром, мідь, літій, нікель, сви нець,
оло во, цинк, осмій то що), які знач но прис ко рю ють ре акції обміну
ре чо вин, що протіка ють в ор ганізмі. Мед підви щує імунітет, має
бак те ри цид ний ефект, про ти за паль ну і відхар ку валь ну дію.

У листі шавлії містить ся близь ко 3% ефірних ма сел, що ма ють
про ти за паль ну і бак те ри цид ну дію. Вітамін В1 ре гу лює ро бо ту всієї
нер во вої сис те ми та обмін ре чо вин, вітамін Р (фла во ноїди) зміц -
нює стінки капілярів і кро во нос них су дин, вітамін С (ас корбіно ва
кис ло та) підви щує опірність ор ганізму хво ро бот вор ним мікро ор -
ганізмам, вітамін РР (ніко ти но ва кис ло та) бе ре участь у ви роб ленні
енергії для протікан ня біологічних про цесів в ор ганізмі.

В ході досліджень ми зміню ва ли кількість ре ве ню, щоб про -
дукція бу ла не тіль ки ко рис на, але й ма ла хо роші по каз ни ки якості.
У ре зуль таті одер жа на про дукція з пла но ва ни ми влас ти вос тя ми, хо -
ро шою ор га но леп тич ною оцінкою. Її мож на ре ко мен ду ва ти різним
верствам на се лен ня, лю дям з особ ли ви ми пот ре ба ми, але во на про -
ти по ка за на лю дям, які ма ють зах во рю ван ня ни рок, жовч но кам’яну
хво ро бу, то му що в складі про дукції є ок са ла ти кальцію, які не ре -
ко мен ду ють ся при та ких зах во рю ван нях.

Юліна А.І.
к.т.н., до цент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Оліфер чук О.Г.
асис тент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня Універ си те ту «Ук раїна»

ХАР ЧУ ВАН НЯ СУ ЧАС НОЇ ЛЮ ДИ НИ

Ано тація. Вик ла де но про стан хар чу ван ня в нинішніх соціаль но —
еко номічних і еко логічних умо вах та вплив йо го на здо ров’я лю ди ни.
Про ве де но аналіз су час них кон цепцій хар чу ван ня, зв’яз ку хар чу ван ня із
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ста ном здо ров’я, енер ге тич ної цінності, нутрієнтно го скла ду хар чо -
во го раціону та ре жи му хар чу ван ня в да них конк рет них умо вах йо го
життєдіяль ності.

Annotation. Described the state of nutrition in the current socio — eco-
nomic and environmental conditions and its impact on human health. The
analysis of modern concepts of nutrition, food connection with health, ener-
gy value, nutriyentnoho of diet and under specific conditions of his life.

У зв’яз ку з соціаль но — еко номічни ми пе рет во рен ня ми в Ук -
раїні за ос танні 10–15 років ста ли ся зміни в якості жит тя і, у пер шу
чер гу, хар чу ван ня знач них мас на се лен ня, що ви ра жаєть ся істот ним
зни жен ням спо жи ван ня до рос лим і ди тя чим на се лен ням Ук раїни
про дуктів тва рин но го по ход жен ня, а та кож овочів і фруктів. За да -
ни ми досліджень вміст в раціоні се реднь ос та тис тич но го ук раїнця
хлібо бу лоч них ви робів, кар топлі, а та кож про дуктів, які містять цу -
кор, до хо дить до 80%, тоб то спос терігаєть ся різка зміна струк ту ри
спо жи ван ня хар чо вих про дуктів від ре ко мен до ва них норм ко рис ності.

Крім вка за них про дуктів знач но пе ре ви щує до бові нор ми спо -
жи ван ня олії, білків не пов ноцінно го скла ду, а це приз во дить до по -
ру шен ня зба лан со ва ності на си че них і не на си че них жир них кис лот
(36:1), не замінних і замінних аміно кис лот, нес тачі біомікро е ле мен тів,
як йод, залізо, кальцій, фтор, се лен. Дефіцит тва рин но го білка фор -
мує гру пи на се лен ня з оз на ка ми білко вої не дос тачі, внаслідок чо го
пос лаб люєть ся за хис на сис те ма ор ганізму. Досліджен ня ме ди ків свід -
чать про дефіцит в їжі вітамінів, особ ли во ан ти ок си да нт но го ря ду —
ас корбіно вої кис ло ти заз на ють 90% на се лен ня, фолієвої — 60%,
вітаміну А — 60%, В2 — 75%. Знач ну проб ле му хар чу ван ня скла дає
спо жи ван ня ве ли кої кіль кості хо лес те ри ну (в 2,5 ра зи ви ще нор ми).

Всі вка зані по ру шен ня струк ту ри хар чу ван ня приз во дять до зни-
жен ня функціональ них ха рак те рис тик ор ганізму лю ди ни, зву жен ня
діапа зо ну йо го адапційних мож ли вос тей, не га тив но поз на чаєть ся
на індексі здо ров’я нації. І хо ча ор ганізм лю ди ни, як са мо ре гу лю -
юча сис те ма, здат ний част ко во ком пен су ва ти дефіцит хар чо вих ре -
чо вин зав дя ки влас ним ре зер вам, але во ни теж не без межні.

В Ук раїні роз роб лені нор ми фізіологічних пот реб в ос нов них
хар чо вих ре чо ви нах та енергії для різних груп на се лен ня. Роз поділ
до бо вої енер ге тич ної цінності хар чо во го раціону за нутрієнта ми
на ве де на на рис. 1.

Відкрит тя то го фак ту, що шлун ко во — киш ко вий тракт (ШКТ)
не тіль ки за без пе чує пе рет рав лю ван ня їжі, але є ен док рин ним ор га -
ном, який про ду кує різні гор мо ни та син те зує важ ливі для ор ганізму
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спо лу ки за ра ху нок мікроф ло ри кишківни ка, до во дить, що обо в’яз -
 ко вою скла до вою хар чо во го раціону по винні бу ти хар чові во лок на,
які ви ко рис то вує ко рис на мікроф ло ра ШКТ для своєї життєдіяль -
ності. Із до бо во го раціону ор ганізм по ви нен от ри му ва ти не менш
600 есенціаль них не замінних ре чо вин. Проб ле ма су час ної лю ди ни
в то му, що за до бу во на от ри мує тіль ки 200–230 не обхідних нутрієн -
тів. Са ме цей фак тор є ос нов ною при чи ною по ру шен ня обміну ре -
чо вин, але про яв ля ти ся він бу де че рез 9–12 років у виг ляді пев них
зах во рю вань. За да ни ми екс пе ри ментів всесвітньої ор ганізації збе -
ре жен ня здо ров’я (ВОЗ) кількість і ха рак тер вжи ва них про дуктів хар-
чу ван ня є од ним з ос нов них фак торів, які виз на ча ють адап та цій ні
ре зер ви і, як наслідок, здо ров’я лю ди ни. Відміче но, що в Євро -
пейсь ко му регіоні хар чу ван ня вис ту пає однією з ос нов них при чин
роз вит ку зах во рю вань (39%) і є де терміну ю чим фак то ром ви ник нен-
ня 41% па то логії, в числі яких сер це воRсу динні, цук ро вий діабет,
по даг ра, ожиріння, рак товс тої киш ки та ін.

Рис. 1 — До бо ва пот ре ба ор ганізму в ос нов них нутрієнтах

Хар чу ван ня вклю чає в се бе не тіль ки спо жи ван ня їжі, а й склад ні
про це си трав лен ня, всмок ту ван ня і зас воєння. Зас во ю ваність за ле -
жить від ба гать ох фак торів: скла ду раціону (співвідно шен ня різних
ком по нентів і їх кіль кості), ста ну функції трав лен ня, мікробіоце но -
за кишківни ка, вмісту в ор ганізмі хар чо вих субстратів. В ре зуль таті
про цесів трав лен ня, всмок ту ван ня та утилізації тіль ки час ти на нут -
рієнтів раціону до хо дить до кінце вої ме ти хар чу ван ня і є дійсно ко рис -
ною ор ганізму. Дру га час ти на втра чаєть ся або ак тив но ви во дить ся
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з ор ганізму. Фахівці з раціональ но го хар чу ван ня стве рд жу ють, що
70% на шо го здо ров’я, пов’яза но го із спо со бом жит тя, нап ря му за -
ле жить від здо ро во го хар чу ван ня, яке по ля гає у вста нов ленні гар -
монії між про дук та ми хар чу ван ня і го ме ос та зом ор ганізму лю ди ни.

Для ор ганізму кож ної лю ди ни не обхідний індивіду аль ний, влас -
ти вий тіль ки йо му ба ланс нутрієнтно го скла ду раціону. При ць о му
зміша ний раціон на дає знач но більші мож ли вості для прис то су ван -
ня хар чу ван ня до біохімічної індивіду аль ності ор ганізму за ра ху нок
різно манітності та оп ти маль но го співвідно шен ня між нутрієнта ми.

Та ким чи ном, су часні проб ле ми хар чу ван ня лю ди ни ма ють
вирішу ва ти ся на рівні дер жа ви по за без пе чен ню якісни ми про дук -
та ми при без по се редній участі са мої лю ди ни. Для ць о го во на по -
вин на ово лодіти знан ня ми фізіології і гігієни хар чу ван ня та піклу -
ва ти ся про своє здо ров’я.
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СЕКЦІЯ VII

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Бєло у со ва Н. В.,
завіду вач ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му

кан ди дат ге ог рафічних на ук, до цент

ІНКЛЮ ЗИВ НИЙ ТУ РИЗМ В УК РАЇНІ 
ЯК СОЦІАЛЬ НЕ ЯВИ ЩЕ

Ано тація. В нашій дер жаві, ук рай рідко по ру шу ють ся пи тан ня,
пов’язані з відпо чин ком інвалідів. Ма ло хто вірить, що цей відпо чи нок
мо же бу ти ак тив ним. Ту ризм мо же ста ти ду же ко рис ним, в якості
ме то ду соціаль ної ре абілітації інвалідів. Тим біль ше, що при род них та
соціо�куль тур них об’єктів, для ре алізації інклю зив но го ту риз му в Ук -
раїні, до сить ба га то. Прог ра ма «Дос туп ний ту ризм» мо же роз ши ри -
ти мож ли вості пов ноцінно го жит тя лю дей з інклюзією.

Annotation. In our country, the questions about resting of disabled peo-
ple are raised very rare. Few believe that this kind of the rest can be active.
Tourism can be very useful as a method of social rehabilitation of the disabled
people. Moreover, there are a lot of natural and socio�cultural objects for
implementing of inclusive tourism in Ukraine. The progarm «The Accessible
Tourism» can empower abbilities of people’s inclusion.

Інвалідність є соціаль ний фе но мен, уник ну ти яко го не мо же
жод не суспільство. Кож на дер жа ва, відповідно до рівня сво го роз -
вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей, фор мує соціаль ну та еко номічну
політи ку що до інвалідів. Особ ливістю за ос танні 3 ро ки є тен денція
знач но го зрос тан ня чи сель ності інвалідів, яка наб ли жаєть ся до
10 млн. чол. (близь ко 7% на се лен ня світу) і про дов жує зрос та ти.

В нашій дер жаві, ук рай рідко по ру шу ють ся пи тан ня, пов’язані
з їх відпо чин ком. А вже тим біль ше ма ло хто вірить, що цей відпо -
чи нок мо же бу ти ак тив ним. Ту ризм мо же ста ти ду же ко рис ним,
в якості ме то ду соціаль ної ре абілітації інвалідів.



Інклю зив ний ту ризм — це та кий вид ту рис тич них за ходів, що
вклю чає в се бе дос тупність ак тив но го відпо чин ку не тіль ки для
зви чай них лю дей, а й для тих, чиї фізичні мож ли вості об ме жені
врод же ни ми, або на бу ти ми не ду га ми.

Са ме універ сальність є наріжним ка ме нем, ко ли мо ва за хо дить
про інклю зив ний ту ризм. Ад же інваліди зо ру, слу ху, а та кож осо би
з по ру шен ня ми опор ноRру хо во го апа ра ту, не завж ди мо жуть ком -
фо рт но відпо чи ва ти в та ких по пу ляр них місцях, як пляжі або гірсь -
ко лижні ку рор ти.

Сь о годні в світі зрос тає кількість ту рис тич них об’єктів дос туп -
них для інклю зив но го ту риз му. Всілякі по ручні і пан ду си, а та кож
схо дин ки і інші прис то су ван ня, роб лять з будьRяко го ту рис тич но го
об’єкту, місце яке мо жуть відвіду ва ти інваліди та про во ди ти там час
нарівні зі зви чай ни ми людь ми.

Нап рик лад, Ра да з ту риз му Бар се ло ни (Іспанія) ве ли ку ува гу
приділяє «дос туп но му» ту риз му — са ме для лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми. Під їх пот ре би адап то ва ний місь кий транс порт і цент -
ральні ву лиці Бар се ло ни, ту рис тич на інфра ст рук ту ра, ви да ють ся
спеціалізо вані ка та ло ги, ство ре ний спеціаль ний сайт «Дос туп ний
ту ризм», що містить всі відо мості про відповідні поїздках(де таль на
інфор мація по 19 ту рис тич них нап рям ках на шес ти мо вах: ка та -
лонсь кий, іспансь ка, англійсь ка, фран цузь ка, італійсь ка та німець -
ка), в Ка та лонії про во дять ся за хо ди, в то му числі спор тивні (Па ра -
олімпійські ігри). Всі цент ральні ву лиці міста об лад нані рам па ми,
всі ав то бу си адап то вані, в го те лях є спеціальні но ме ри, зручні для
інвалідів, кож на но ва станція мет ро має спеціаль не об лад нан ня для
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Для ба гать ох країн світу цей вид ту риз му є найбільш по ши ре -
ним і ма со вим, аніж в Ук раїні. То му, оцінка перс пек тив роз вит ку
ту риз му інвалідів на ко рот ко і дов го стро ко ву перс пек ти ву є пер шо -
чер го вим зав дан ням для ук раїнсь ко го суспільства.

За раз існує га ран то ва ний за ко ном обов’язок піклу ва ти ся про
пот ре би інвалідів, і все частіше цю гру пу вра хо ву ють як важ ли вий
сег мент рин ку. Націлив шись в мар ке тин говій діяль ності на інвалі -
дів, ту ро пе ра то ри от ри му ють мож ливість обс лу го ву ва ти ве ли кий
і все більш зрос та ю чий ри нок, од но час но ви ко ну ю чи ви мо ги За ко -
ну Ук раїни про лю дейRінвалідів.

Вра хо ву ю чи на ма ган ня лю дей з інклюзією відчу ти се бе пов но -
цінним чле ном суспільства, дає но вий пош товх до роз роб ки ту ро -
пе ра то ра ми та ких марш рутів, які б мог ли бу ти ціка вим і змог ли
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б за до воль ни ти фізич не та фінан со ве здійснен ня ту рис тич них по -
до ро жей інваліда ми різних ка те горій. Тим біль ше, що інваліди ма -
ють знач ний еко номічний по тенціал, скла да ю чи відчут ну час ти ну
елек то ра ту місце вих ор ганів вла ди.

Крім так зва но го, пізна валь но го, спор тив но го або ліку валь но -
го ту риз му, в нашій країні існує ма са прек рас них ку точків, де лю ди -
на з інвалідністю мог ла б не тіль ки зміцни ти здо ров’я але от ри ма ти
ду шев ний за ряд.

В наш час в Ук раїні роз роб ляєть ся прог ра ма адап тації лю дей
з різни ми фор ма ми інклюзії (інваліди ди ти н ства І–ІІІ груп, ве те ра -
ни АТО, діти, які пост раж да ли від війни на сході Ук раїни). На сим -
позіумі, який відбу деть ся 27–29 жовт ня 2016 ро ку у м. Умань, на
базі денд ро логічно го пар ку «Софіївка», як раз і бу дуть розг ля да тись
пи тан ня, пов’язані з проб ле ма ми інклю зив ної адап тації лю дей.

Вик ла дачі ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му інсти ту ту філо логії та
ма со вих ко мунікацій Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз -
вит ку лю ди ни «Ук раїна» прий ма ють ак тив ну участь в ро боті да но го
Все ук раїнсь ко го про ек ту і на май бутнє пла ну ють цілу низ ку за -
ходів, які б до по мог ли більш ре тель но висвітли ти да ну проб ле му.

Бро варсь ка Оле на Ар кадіївна
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

завіду вач ка фед ри до ку мен тоз на в ства та інфор маційної діяль ності,
кан ди дат філо логічних на ук, olena.brovarska@gmail.com

ВИ КО РИС ТАН НЯ ПО Е ТИ КАЛЬ НИХ ЗА СОБІВ 
ХУ ДОЖНЬ О ГО ТВО РУ У ПЕ ДА ГОГІЧНО МУ ПРО ЦЕСІ

В УМО ВАХ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА
(НА МА ТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ОК СА НИ РА ДУ ШИНСЬ КОЇ 

«МЕ ТЕ ЛИ КИ В КРИ ЖА НИХ ПАН ЦИ РАХ»)

Ано тація. У дослідженні розг ля ну то ок ремі по е ти кальні за со би ху-
дожнь о го тво ру з ме тою підкрес лен ня пе да гогічної ролі їх ви ко рис тан -
ня у нав чаль но�ви хов но му про цесі в інклю зив но му се ре до вищі. Ак ту -
алізо ва но ува гу на інтер те кс ту аль ності наз ви повісті Ок са ни
Ра ду шинсь кої «Ме те ли ки в кри жа них пан ци рах». Твір має пси хо ло -
го�пе да гогічну цінність з ог ля ду на те, що сприяє по зи тив но му ба чен -
ню та розв’язан ню проб ле ми осо бистісно орієнто ва но го підхо ду у кон -
тексті інклю зив но го нав чан ня дітей та сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми.
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Клю чові сло ва: інклюзія, ху дожні за со би, об раз, пе да гогічні особ -
ли вості, освітнє се ре до ви ще, сту ден ти, інтер текст.

Annotation. The reaserch examined individual poetic means of a work
of art to emphasize the educational role of their use in the educational and
upbringing process in an inclusive environment. The attention on intertextu-
ality of the name of the story «Butterflies in the ice shell»by Oksana Radushinska
is actualized. This work has psychological and pedagogical value due to the
fact that promotes the positive vision and problem solving of personality ori-
ented approach in the context of inclusive education of children and students
with special needs.

Keywords: inclusion, artistic means, image, pedagogical peculiarities,
educational environment, students, intertext.

На відміну від тра диційної освітньої мо делі, що ба зуєть ся на
прос то му зас воєнні та відтво ренні інфор мації, го лов ною ме тою на -
в чан ня у ХХІ столітті є роз ви ток кож ної осо бис тості як пов ноцін но -
го учас ни ка роз бу до ви де мок ра тич но го суспільства. За без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти усіх без ви нят ку лю дей, нез ва жа -
ю чи на ра сові, соціальні, пси хофізичні відмінності є од ним із вик -
ликів треть о го ти ся чоліття.

Несп ри ят ли ва тен денція що до по ши рен ня інвалідності в Ук раїні
спри чи ни ла не обхідність розв’язан ня проб ле ми що до освіти дітей
і мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Знач ною мірою це зу мов ле но тим,
що пов ноцінне існу ван ня та роз ви ток лю ди ни, зок ре ма осіб з особ ли -
ви ми пот ре ба ми, не мож ливі без здо бут тя якісної освіти. Од нак, на на -
шу дум ку, ство рен ня та функціону ван ня сис те ми ви щої освіти в Ук -
раїні стає мож ли вим ли ше за умо ви роз вит ку соціаль но-пе да гогічної
ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми у ви щих нав чаль них
зак ла дах, які впро вад жу ють ідеї інклю зив но го освітнь о го нав чан ня.

Різно манітні ас пек ти ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
розк ри то в на у ко вих досліджен нях вітчиз ня них вче них. Так, обґрун -
то  ва но кон цепції та мо делі нав чан ня осіб з функціональ ни ми об ме -
жен ня ми здо ров’я (Д. Діко ваRФа ворсь ка, Г. Бу ро ва); ме то ди ки ви -
хо ван ня ду хов них ціннос тей у сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми
(О. Хо ро шай ло); пе да гогічні умо ви ре абілітації (М. Ро га но ва, А. Шев -
 цов); про а налізо ва но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти соціаль но-
педа гогічної підтрим ки (М. Анд реєва, Ю. Богінсь ка, В. Церк ле вич,
Т. Гре бе нюк, Т. Ко мар, В. Скрипнік, М. Том чук); те орія і прак ти ка
соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру дос татнь ою мірою роз -
роб ле на М. Чай ковсь ким.
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Ма ло дослідже ни ми за ли ша ють ся най важ ливіші ас пек ти со ціаль -
 ноRпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми: не дос -
татньо роз роб лені тех но логії соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти в умо вах
інклю зив но го освітнь о го прос то ру ВНЗ, що спря мо вані на ак ту алі -
зацію осо бистісно орієнто ва но го підхо ду з ви ко рис тан ням по е ти -
каль них особ ли вос тей ху дожніх творів як пе да гогічно го еле мен ту.

От же, пе да гогічна зна чущість досліджу ва ної проб ле ми зу мов -
ле на не обхідністю з’ясу ван ня мож ли вості ви ко рис тан ня ма теріалу
ху дожньої твор чості як не обхідної пе да гогічної скла до вої осо -
бистісно орієнто ва но го підхо ду

Згідно на ка зу Міністер ства освіти та на у ки «Про зат ве рд жен ня
Кон цепції роз вит ку інклю зив но го нав чан ня», «Інклю зив но го на -
вчан ня — це комп ле кс ний про цес за без пе чен ня рівно го дос ту пу до
якісної освіти дітям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми шля хом ор га -
нізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах на ос нові
зас то су ван ня осо бистісно орієто ва них ме тодів нав чан ня, з ура ху ван-
ням індивіду аль них особ ли вос тей нав чаль ноRпізна валь ної діяль -
ності дітей» [1]. У ць о му плані вар то за у ва жи ти, що пе да гогічно (та
пси хо логічно) знач ним є у кон тексті індивіду аль но го підхо ду у ро -
боті з та ки ми діть ми та мо лод дю є ви ко рис тан ня прик ла ду досвіду
лю дей, які успішно пройш ли соціалізацію і є ак тив ни ми гро ма дя -
на ми суспільства, вче ни ми, спор тсме на ми, пись мен ни ка ми. Ми
звер таємо ува гу на та ку відо му осо бистість на шо го регіону Ок са ну
Ра ду шинсь ку, яка є ак тив ним гро мадсь ким діячем, во лон те ром у зо -
ні АТО, пись мен ни цею, пе ре мож цем ба гать ох кон курсів, жур на -
лістом, ка ва ле ром ор де ну Кня гині Оль ги ІІІ сту пе ню й т.н. Її жит тя
є прик ла дом успішної соціалізації як для дітей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, так і для нас, пе да гогів. Але ми хотіли би звер ну ти ува гу на
сю жетні особ ли вості повісті Ок са ни Ра ду шинсь кої «Ме те ли ки
в кри жа них пан ци рах» [2]. Твір роз ра хо ва но біль ше на сприй нят тя
ау ди торією дітей та підлітків, то му що йо го дійові осо би — це са ме
та ка віко ва ка те горія, але ми звер таємо ува гу не ли ше на осо бу го -
лов ної ге роїні Ярин ки, яка після аварії опи ни ла ся у інвалідно му
візку і бу ла до волі оди но кою та замк не ною, по ки не по ча ла спілку -
ва ти ся з од нолітка ми і не знайш ла се ред них друзів.

На на шу дум ку, у кон тексті те ми досліджу ва ної проб ле ми, вар то
звер ну ти ува гу до об ра зу тре не ра з баль них танців. Са ме пані Ядвіга
підтри ма ла Ярин ку у її, зда ва ло ся б, не ре аль них мріях тан цю ва ти,
пос та ви ла тан цю валь ний но мер, в яко му парт не ром був Ар тем, зви -
чай ний перс пек тив ний хло пець, а парт нер кою — Ярин ка на візку.
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Зви чай но, ми не при мен шуємо ге роїзму й сміли вості дівчи ни, то му
що їй до ве ло ся по до ла ти свої мо раль ноRпси хо логічні пе реш ко ди
й ост ра хи й док лас ти фізич них зу силь, од нак силь ним мо ти ву ю чим
фак то ром, яко го так пот ре бу ють діти та сту ден ти з особ ли ви ми
пот ре ба ми бу ла са ме ува га та серйоз не став лен ня до про це су «роз -
топ лен ня кри жа но го пан ци ру» пе да го га, її лю бов та віра у цю дів -
чин ку, у те, що во на змо же по до ла ти суспіль ну дум ку, хво ро бу та се -
бе. По ка зо вим для чи та ча є те, що пані Ядвіга не ук раїнка, а поль ка
за національністю — мож ли во, підсвідо мо пись мен ни ця не об ра ла
для цієї ролі на шу співвітчиз ни цю; опе рація Ярин ки має відбу ти ся
у Німеч чині. Ймовірно, та кий ав торсь кий вибір вка зує на євро пейсь -
ке, більш цивілізо ва не суспільство, яке здат не на ви со ко му мо раль -
ноRетич но му й про фесійно му рівні зай ма ти ся та ки ми людь ми.

Та кож ми ак ту алізуємо ува гу на інтер те кс ту аль ності наз ви тво ру
«Ме те ли ки у кри жа них пан ци рах». За ко до ва ний зміст тво ру у цій
назві — даєть ся взна ки відчут тя ав то ра про те, що ди ти на з особ ли -
ви ми пот ре ба ми — це ме те лик, тоб то ціка ве, радісне й гар не тво -
рін ня, яке по ки що зна хо дить ся у пан цирі й не мо же ви ко рис та ти
свій по тенціал. А пан цир, який са ме кри жа ний, тоб то тим ча со вий,
здат на роз то пи ти лю бов і про фесійна ува га друзів, батьків та пе да -
гогів, які ото чу ють та ку ди ти ну.

От же, твір цей Ок са ни Ра ду шинсь кої має пси хо ло гоRпе да гогіч ну
цінність з ог ля ду на те, що сприяє по зи тив но му ба чен ню та розв’я -
зан ню проб ле ми осо бистісно орієнто ва но го підхо ду у кон тексті
інклю зив но го нав чан ня дітей та сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Літе ра ту ра

1. На каз Міністер ства освіти та на у ки «Про зат ве рд жен ня Кон цепції роз -
вит ку інклю зив но го нав чан ня» № 912 від 01 жовт ня 2010 ро ку [Елект рон -
ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/

2. Ра ду шинсь ка, О. Ме те ли ки у кри жа них пан ци рах / Ок са на Ра ду -
шинсь ка. — Л. : Ви дав ни цт во Ста ро го Ле ва, 2015. — 159 с.
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ПІДВИ ЩЕН НЯ ЕФЕК ТИВ НОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

У НАВ ЧАЛЬ НО МУ ПРО ЦЕСІ 
ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНЬОЇ І ВИ ЩОЇ ШКО ЛИ

Ано тація. У те зах піднімаєть ся пи тан ня про підви щен ня ефек тив -
ності зас то су ван ня но вих інфор маційних тех но логій у се редній і вищій
школі. Ма ють ся на увазі не тіль ки нові технічні за со би, але і нові фор -
ми й ме то ди вик ла дан ня, но вий підхід до ор ганізації . Зас то су ван ня
інфор маційних тех но логій у нав чаль но му про цесі пе ред ба чає на сам пе -
ред більш ши ро ке і пов не ви ко рис тан ня су час них інфор маційних тех но -
логій в сис темі освіти, зав дя ки технічній мо дернізації освітньої га лузі.
Про цес інфор ма ти зації освіти і пов’яза не з цим ви ко рис тан ня мож ли -
вос тей су час них інфор маційних тех но логій у про цесі нав чан ня — шлях
до підви щен ня рівня освіти, а відповідно — до по даль шо го роз вит ку ук -
раїнсь ко го суспільства.

Annotation. In tezah pіdnіmaєtsya power about pіdvischennya efektivnostі
zastosuvannya novih іnformatsіynih tehnologіy in serednіy i vischіy shkolі.
Underwrite uvazі not tіlki novі tehnіchnі zasobi, ale i th novі FORMS
methodological vikladannya, Novi pіdhіd to organіzatsії navchannya processes.
Zastosuvannya іnformatsіynih tehnologіy from The Teaching protsesі
peredbachaє nasampered bіlsh wider i Povny vikoristannya Suchasnyj іnfor -
matsіynih tehnologіy in sistemі osvіti, zavdyaki tehnіchnіy modernіzatsії
osvіtnoї the Branch. Process іnformatizatsії osvіti i pov’yazane s CIM viko-
ristannya mozhlivostey Suchasnyj іnformatsіynih tehnologіy in protsesі
navchannya — Way to pіdvischennya rіvnya osvіti and vіdpovіdno — up
away rozvitku ukrajins’koho suspіlstva.

В останні роки все частіше піднімається питання про підви-
щення ефективності застосування нових інформаційних техноло-
гій у середній і вищій школі. Маються на увазі не тільки нові тех-
нічні засоби, але і нові форми й методи викладання, новий підхід до
організації процесу навчання. Сучасні інформаційні технології –
це форми і методи передачі інформації з використанням новітніх
засобів та пристроїв зв’язку (телебачення, комп’ютеризація, Ін тер -
нет, мережа зв’язку ).
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Питаннями розробки, впровадження і підвищення ефективності
нових інформаційних технологій активно займаються такі дослід-
ники, як Полат Е.С., Дмитреєва Е.И., Новиков С.У., Полілову Т.А.,
Цвєткова Л.А. та ін. Згідно позицій названих науковців, на сьогод-
ні підвищення ефективності застосування інформаційних техноло-
гій у навчальному процесі передбачає насамперед більш широке
і повне використання сучасних інформаційних технологій в систе-
мі освіти, завдяки технічній модернізації освітньої галузі.

Модернізація освітньої галузі передбачає:
— удосконалення механізмів керування системою освіти на

основі використання автоматизованих банків даних науково-педа-
гогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також
комунікаційних мереж;

— удосконалення методології і стратегії добору змісту, методів і
організаційних форм навчання, що відповідають завданням роз-
витку особистості в сучасних умовах інформатизації суспільства;

— створення ефективних дидактичних систем, орієнтованих на
інтенсивний розвиток інтелектуального потенціалу учнів і студентів;

— створення і широке використання нових ефективних комп’ю -
терних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем.

Як показує вітчизняний і закордонний досвід оптимізація
застосування сучасних інформаційних технологій в освітній галузі
дозволяє забезпечити:

— надання учням і студентам інструменту дослідження су час -
ного світу;

— розширення сфери самостійної діяльності учнів і студентів
за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної
діяльності (експериментально-дослідницька, навчально-ігрова,
інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність з опрацю-
вання інформації, зокрема й аудіовізуальної), як індивідуальної,
так і групової й колективної;

— індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за раху-
нок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного
вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм на -
вчання;

— озброєння учнів і студентів стратегією засвоєння навчаль ного
матеріалу;

— формування у дітей та юнацтва інформаційної культури за
рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності з об’єкт-
но-орієнтованими програмними засобами;
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— підвищення мотивації навчання за рахунок комп’ютерної ві -
зуалізації досліджуваних об’єктів, явищ, керування досліджуваними
об’єктами, можливості самостійного вибору форм і методів навчання.

Процес інформатизації освіти і пов’язане з цим використання
можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі на вчан -
ня — шлях до підвищення рівня освіти, а відповідно — до подаль-
шого розвитку українського суспільства.

Ге де ле вич Є.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

вик ла дач ка фед ри фінансів і кре ди ту, elen_lu@ukr.net

НЕ ОБХІДНІСТЬ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНОGКО МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

В ІНКЛЮ ЗИВНІЙ ОСВІТІ

Ано тація. Су час ний період роз вит ку суспільства ха рак те ри зу -
єть ся по си лен ням ролі інфор мації і знан ня, інтен сив ним роз вит ком
тех но логій, інфор ма ти зацією усіх сфер людсь кої життєдіяль ності,
зок ре ма освітньої га лузі. Ви ко рис тан ня інфор маційно�ко мунікаційних
тех но логій відкри ває ши рокі мож ли вості для пок ра щен ня якості
освіти, її відкри тості й дос туп ності, що є особ ли во зна чу щим для
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Annotation. The current period of social development characterized by
the growing role of information and knowledge intensive technology develop-
ment, computerization of all spheres of human activity, including the educa-
tional sector. Information and communications technology opens up opportu-
nities to improve the quality of education and its openness and accessibility,
which is especially important for children with special needs.

На су час но му етапі Ук раїна пе ре бу ває в стані інфор ма ти зації
суспільства. Інфор ма ти зація суспільства — це перс пек тив ний шлях
до еко номічно го, соціаль но го та освітнь о го роз вит ку. Інфор ма ти -
зація освіти спря мо вуєть ся на фор му ван ня та роз ви ток інте лек ту -
аль но го по тенціалу нації, удос ко на лен ня форм і змісту нав чаль но -
го про це су, впро вад жен ня комп’ютер них ме тодів нав чан ня та
тес ту ван ня, що на дає мож ливість вирішу ва ти проб ле ми освіти на
ви що му рівні з ура ху ван ням світо вих ви мог.

Ви ник нен ня та роз ви ток інфор маційно го суспільства (ІС) при -
пус кає ши ро ке зас то су ван ня інфор маційноRко мунікаційних тех но -
логій (ІКТ) в освіті, що виз на чаєть ся ба гать ма чин ни ка ми.
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ПоGпер ше, впро вад жен ня ІКТ у су час ну освіту суттєво прис ко -
рює пе ре да ван ня знань і на ко пи че но го тех но логічно го та соціаль -
но го досвіду людства не тіль ки від по коління до по коління, а й від
однієї лю ди ни до іншої.

ПоGдру ге, су часні ІКТ, підви щу ю чи якість нав чан ня й освіти,
да ють змо гу лю дині успішніше й швид ше адап ту ва ти ся до нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща, до соціаль них змін. Це дає кожній лю дині
мож ливість одер жу ва ти не обхідні знан ня як сь о годні, так і в пост -
індустріаль но му суспільстві.

ПоGтретє, ак тив не й ефек тив не впро вад жен ня цих тех но логій
в освіту є важ ли вим чин ни ком ство рен ня но вої сис те ми освіти, що від -
повідає ви мо гам ІС і про це су мо дернізації тра диційної сис те ми освіти.

Важ ливість і не обхідність впро вад жен ня ІКТ у нав чан ня об ґрун -
то вуєть ся міжна род ни ми екс пер та ми і вче ни ми. ІКТ тор ка ють ся всіх
сфер діяль ності лю ди ни, але, ма буть, найбільш силь ний по зи тив ний
вплив во ни ма ють на освіту, оскіль ки відкри ва ють мож ли вості впро -
вад жен ня аб со лют но но вих ме тодів вик ла дан ня і нав чан ня.

Як свідчать досліджен ня уче них, ос нов ни ми нап ря ма ми фор -
муван ня перс пек тив ної сис те ми освіти, що ма ють прин ци по во важ-
ли ве зна чен ня для Ук раїни, кот ра нині пе ре бу ває на етапі склад них
еко номічних пе рет во рень, є такі:

— підви щен ня якості освіти шля хом її фун да мен талізації, інфор -
 му ван ня учнів і сту дентів про су часні до сяг нен ня на у ки у біль шо му
об сязі та швид ши ми тем па ми;

— за без пе чен ня орієнтації нав чан ня на нові тех но логії ІС і на -
сам пе ред на ІКТ;

— за без пе чен ня біль шої дос туп ності освіти для різних верств
на се лен ня;

— підви щен ня твор чо го по тенціалу освіти [1].
Ви ко рис тан ня інфор маційноRко мунікаційних тех но логій мо же

ста ти суттєвим чин ни ком по зи тив них змін у нав чанні дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, ад же во ни відкри ва ють ши рокі мож ли вості для
пок ра щен ня якості освіти, її дос туп ності. Як заз на че но в од но му
з до ку ментів ЮНЕС КО, су час ний рівень роз вит ку ІКТ знач но роз ши -
рює мож ли вості для вчи телів та учнів, а та кож вик ла дачів та сту ден тів,
спро щу ю чи дос туп до освітніх та про фесійних да них і відо мос тей;
пок ра щує функціональні мож ли вості та ефек тивність уп равління
за со ба ми нав чан ня; сприяє інтег рації національ них інфор маційних
освітніх сис тем у світо ву ме ре жу; сприяє дос ту пу до міжна род них
інфор маційних ре сурсів в га лузі освіти, на у ки і куль ту ри [2].
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Мож на ви ок ре ми ти три ос новні шля хи ви ко рис тан ня ІКТ в ін -
клю зивній освіті:

— у ком пен саційних цілях;
— у ко мунікаційних цілях;
— у ди дак тич них цілях.
Мож ливість ви ко рис тан ня ІКТ у ди дак тич них цілях зу мо ви ла

пот ре бу пе рег ля ду тра диційних підходів до нав чан ня, за по чат ку вав -
ши но ву віху в освітніх пе рет во рен нях. Інно ваційні тех но логії прив -
нес ли різно маніття пе да гогічних стра тегій для нав чан ня дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, став ши ре аль ним інстру мен том уп ро вад жен ня
інклю зив ної освіти. Для спри ян ня осо бистісно му роз вит ку, освітні
ініціати ви в рам ках інклю зив но го підхо ду з ви ко рис тан ням ІКТ по -
винні бу ти спря мо вані на за до во лен ня індивіду аль них пот реб, розк -
рит тю індивіду аль них здібнос тей, роз вит ку прий нят них для кож но -
го уч ня (сту ден та) індивіду аль них ефек тив них освітніх стра тегій.

Обізнаність що до різних видів за собів ІКТ, спо собів і шляхів їх ви -
ко рис тан ня відкри ває нові перс пек ти ви як для учнів (сту дентів)
з особ ли ви ми пот ре ба ми, так і для пе да гогів [3]. Для ефек тив но го
впро вад жен ня ІКТ в інклю зив ну освіту не обхідно за без пе чи ти на леж -
ний рівень ІКRком пе те нт ності пе да гогічно го пер со на лу, їх го тов ності
до роз роб лен ня інно ваційних ме тодів нав чан ня, онов лен ня існу ю чих
підходів для ре алізації кон цепції інклю зив ної освіти з ви ко рис тан ням
ІКТ, що ви ма гає по даль ших ґрун тов них на у ко вих досліджень.
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Де ни сен ко Ар тем Ми хай ло вич
ІV кур су гру па ПЗ�43 К спеціальність «Пра воз на в ство» ко лед жу «Освіта».

На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., про фе сор ка фед ри цивіль но го, 
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

ВИ КО РИС ТАН НЯ ЗА СОБІВ ІКТ 
ДЛЯ ПІДВИ ЩЕН НЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ано тація. Нинішній період суспіль но го роз вит ку ха рак те ри зуєть -
ся зрос тан ням ролі інфор мації і знань, які є фак то ра ми соціаль но го прог -
ре су і процвітан ня. Роз ви ток інфор маційно го суспільства вик ли кає
зміни прак тич но у всіх сфе рах жит тя від політи ки і уп равління в га лузі
освіти і куль ту ри. На явність інфор маційних і ко мунікаційних тех но -
логій (ІКТ) різко змінює спосіб да них, спро щує про це си знань, досвіду
та взаємодії між людь ми. Пе рехід до інфор маційно го суспільства в ко -
рені міняє звичні ос но ви: от ри му ва ти з різних дже рел, от ри ман ня до -
дат ко вої інфор мації, ми по винні постійно пе рег ля да ти наші уяв лен ня,
сфор мо вані в свідо мості під їх тис ком, в іншо му ви пад ку наші дії не
відповіда ють ви мо гам ре аль ності.

Annotation. The current period of social development characterized by the
growing role of information and knowledge, which are factors of social progress
and prosperity. The development of information society causes changes in almost
all spheres of life from politics and management to education and culture. The
availability of information and communication technologies (ICT) dramatical-
ly changes the way of data, simplifies the processes of knowledge, experience and
interaction between people. The transition to an information society fundamen-
tally changes the usual foundations: getting from various sources, more infor-
mation, we have to constantly revise our notions formed in the minds under
their pressure, otherwise our actions do not meet the needs of reality.

Ос новні зміни, що відбу ли ся в сис темі освіти уп ро довж ос танніх
років; відоб ра же но нові освітні перс пек ти ви для дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми; виз на че но мож ли вості ви ко рис тан ня за собів ІКТ
для підви щен ня якості інклю зив ної освіти. Су час ний період роз -
вит ку суспільства ха рак те ри зуєть ся по си лен ням ролі інфор мації та
знан ня, які ста ють чин ни ка ми суспіль но го прог ре су та доб ро бу ту.
Роз ви ток інфор маційно го суспільства зу мов лює зміни прак тич но
у всіх сфе рах життєдіяль ності: від політи ки й уп равління до освіти
і куль ту ри. Дос тупність інфор маційноRко мунікаційних тех но логій
(ІКТ) кар ди наль но змінює спо со би ро бо ти з да ни ми, спро щує про -
це си от ри ман ня знань, обміну досвідом та взаємодії між людь ми.
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Міждер жавні та міжкуль турні кор до ни ста ють про зоріши ми у вір -
ту аль но му світі комп’ютер них ме реж. Пе рехід до інфор маційно го
суспільства до корінно змінює звичні ус тої: от ри му ю чи з різних дже -
рел все біль ше інфор мації, ми зму шені постійно пе рег ля да ти наші
уяв лен ня, що фор му ють ся в свідо мості під їх тис ком, інак ше наші
дії не відповіда ти муть пот ре бам ре аль ності.

Не обхідність фор му ван ня у підрос та ю чо го по коління на ви чок
са мостійно го, кри тич но го, опе ра тив но го мис лен ня, адап тації та орі -
єнту ван ня у інфор маційноRна си че но му прос торі ви су ває кар ди наль -
но нові ви мо ги до змісту освіти, її роз вит ку на ос нові прин ципів
без пе ре рв ності, осо бистісної спря мо ва ності, дос туп ності. Зас то су -
ван ня інфор маційноRко мунікаційних тех но логій мо же ста ти суттєвим
чин ни ком по зи тив них змін, ад же во ни відкри ва ють ши рокі мож ли -
вості для пок ра щен ня якості освіти, її дос туп ності для дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, спри я ю чи рівно му дос ту пу до інфор мації та
освітніх пос луг, пов ноцінній та плідній суспільній інтег рації. Проб -
ле ма ви ко рис тан ня за собів ІКТ для підви щен ня якості інклю зив ної
освіти пот ре бує ґрун тов но го розг ля ду. Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій та виділен ня не виріше них проб лем. Інфор маційноRко -
мунікаційні тех но логії відігра ють суттєву роль у за без пе ченні якості
освіти, що зна хо дить відоб ра жен ня у ро бо тах вітчиз ня них дослід -
ників: В.Ю. Би ко ва, А.М. Гуржія, Г.В. Єль ни ко вої, М.І. Жал да ка,
Л.А. Кар та шо вої, В.В. Лапінсь ко го, О.І. Ля шен ка, О.В. Ов ча рук,
О.М. Спіріна, М.П. Шишкіної та ін. На дер жав но му рівні пи тан ня
впро вад жен ня ІКТ в освіту відоб ра жені в ряді нор ма тив них до ку -
ментів, зок ре ма: За коні Ук раїни «Про Ос новні за са ди роз вит ку ін -
фор маційно го суспільства в Ук раїні на 2007–2015 ро ки», Указі Пре -
зи ден та Ук раїни «Про за хо ди що до за без пе чен ня пріори тет но го
роз вит ку освіти в Ук раїні», На казі Міністер ства освіти і на у ки, мо лоді
та спор ту Ук раїни «Про зат ве рд жен ня пла ну за ходів що до ви ко нан -
ня Дер жав ної ціль о вої прог ра ми впро вад жен ня у нав чаль но-ви хов ний
про цес за галь но освітніх нав чаль них зак ладів інфор маційноRко -
мунікаційних тех но логій «Сто відсотків» на період до 2015 ро ку»
то що. Роз роб ка цих та інших нор ма тив них до ку ментів націле на на
ре алізацію од но го з най важ ливіших зав дань інфор маційно го су -
спільства: ство рен ня відкри то го дос туп но го нав чаль но го се ре до ви -
ща. Для роз вит ку на шої дер жа ви на де мок ра тич них за са дах однією
з важ ли вих проб лем є за без пе чен ня пра ва осо бис тості на рівний
дос туп до якісної освіти, зок ре ма, дітей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми, шля хом впро вад жен ня сис те ми інклю зив ної освіти.
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Проб ле ма інклю зив ної освіти ста ла пред ме том досліджень вітчиз -
ня них та за рубіжних уче них: Д. Бейлі, І. Ги ле вич, Д. Зай це ва, В. За -
сен ко, І. Ка за ко вої, Д. Ліпскі, М. Ма лофєєва, М. Оліве ра. та ін. На
дер жав но му рівні слід заз на чи ти такі нор ма тивні до ку мен ти: Конс -
ти туція Ук раїни, За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
ності інвалідів в Ук раїні», Пос та но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни
«Про зат ве рд жен ня По ряд ку ор ганізації інклю зив но го нав чан ня
у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах», На каз Міністер ства осві -
ти і на у ки Ук раїни «Про зат ве рд жен ня Кон цепції роз вит ку інклю -
зив ної освіти» та ін. Се ред ос нов них до ку ментів, що фігу ру ють на
міжна род но му рівні вар то зга да ти такі: За галь на дек ла рація прав
лю ди ни, Кон венція ООН про пра ва ди ти ни, Кон венція ООН про
пра ва інвалідів та ін. Уп ро довж ос танніх двад ця ти років у сфері
освіти відбу ли ся суттєві зміни. Зок ре ма, знач но роз ши рив ся спектр
за собів нав чан ня: на зміну тра диційних прийш ли муль ти медійні за -
со би, здатні інтег ру ва ти зви чай ний текст зі зву ком, графікою і відео.
Су часні світові пе рет во рен ня в освіті спря мо вані та онов лен ня зміс ту,
струк ту ри, ме тодів нав чан ня, спро мож них за до воль ни ти пот ре би
кож но го учас ни ка пе да гогічно го про це су, відкрив ши дос туп до на -
вчан ня тих, хто раніше не мав та кої мож ли вості.

Дзяв чук С.О.
сту дент гру пи кс51/15м Інсти ту ту комп’ютер них тех но логій

Універ си те ту «Ук раїна», Ramm4uk@ukr.net

БЕЗ КОШ ТОВ НА РОЗ РОБ КА САЙТІВ 
ЗА ДО ПО МО ГОЮ CMS 

ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. В даній ро боті виз на чені пот ре би лю дей з інвалідністю
у роз робці влас них про ектів сайтів для розміщен ня їх в ме режі Інтер -
нет. Про ве де ний ог ляд су час них CMS — сис тем уп равління кон тен -
том за до по мо гою яких ми влас не і бу де мо їх роз роб ля ти. Виз на чені пе -
ре ва ги і не доліки да них сис тем. Та кож розг ля да ють ся мож ли вості
роз роб ки аб со лют но без кош тов но. На ве дені прик ла ди по ши ре них на
да ний мо мент сис тем.

Annotation. This paper identified the needs of people with disabilities in
developing their own projects to host their websites on the Internet. The
review of modern CMS — Content Management System through which we
will actually develop them. The advantages and disadvantages of these sys-
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tems. Also consider the possibility of developing free. Examples of common
systems currently.

В су час но му Інтер неті, який де далі на би рає блис ка вич них
обертів у роз вит ку з’яв ля ють ся нові і нові тех но логії. До однієї з та -
ких тех но логій су час но го світу на ле жить CMS (роз шиф ро вуєть ся —
Content Management System (сис те ма уп равління кон тен том). Ці
сис те ми роз ро би ли для швид ко го і зруч но го ство рен ня та уп -
равління вебRсай та ми. От же, CMS — це прог рам не за без пе чен ня
яке роз роб ле не для констру ю ван ня і ке ру ван ня вебRсай та ми.

Сис те ма уп равління кон тен том доз во ляє ство рю ва ти ди -
намічні сай ти, онов лен ня яких мож на ро би ти навіть без спеціаль -
них знань язиків та азів прог ра му ван ня. Сис те ми ма ють зруч ний
інтер фейс, який лег ко ос воїти, а щоб до да ва ти ма теріали но ви ни,
на сайт дос татньо вміти ко рис ту ва тись текс то вим ре дак то ром який
уже пос тав ляєть ся у ць о му ПЗ. Такі CMS ста ли улюб ле ни ми се ред
як но вачків так і роз роб ників, оскіль ки ви ма га ють мінімум ча су,
ма ло вит рат і зу силь для ство рен ня сво го влас но го сай ту. Сис те ми
поділя ють на різні ка те горії, во ни приз на чені для різних пот реб.
Рад жу заз да легідь помірку ва ти яким ви хо че те ба чи ти ваш сайт, вам
потрібно виб ра ти та ку сис те му уп равління кон тен том, яка пов ніс -
тю відповідає двом кри теріям: має потрібний вам функціонал і мак -
си маль но прос та у ви ко рис танні, а ще щоб не бу ти тес ту валь ни ком
всіх CMS складіть для се бе декіль ка пунктів:

— не обхідна вам же функціональність;
— відповідність виділень ва шо го бюд же ту;
— по тенціал роз ши рен ня мож ли вос тей у май бутнь о му.
Це вам до по мо же у ви борі сис те ми, во ни між со бою різні, але

у них спіль на ме та. Існу ють платні і без кош товні CMS.
На да ний мо мент ши ро ко ви ко рис то ву ють ся без кош товні сис -

те ми з відкри тим ко дом які дос тупні зі спеціаль ною ліцензією на
ре да гу ван ня прог рам но го ко ду та вмісту, до них мож на віднес ти:
Joomla, WordPress, Drupal та інші.

Для ство рен ня сай ту не обхідно виб ра ти та за реєстру ва ти до -
мен, вста но ви ти сис те му на хос тинг або ло каль ний сер вер, об ра ти
шаб лон сай ту (ди зайн сай ту) і на лаш ту ва ти CMS під власні пот ре -
би. Дос тупність шаб лонів ди зай ну і мо дулів. Такі плат фор ми, як
WordPress, Joomla і Drupal, доз во ля ють швид ко і лег ко вста но ви ти
шаб лон ди зай ну, змінив ши зовнішній виг ляд сай ту до невпізнан ня
за лічені хви ли ни. І це ду же важ ли во, то му що існу ють CMS, де для
тієї ж са мої ро бо ти до во дить ся за лу ча ти фахівця, який, во че видь, не
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ро би ти ме ць о го без кош тов но. Всі шаб ло ни мож на відре да гу ва ти
під се бе за до по мо гою пев них прог рам для PHP, CSS, HTML, JS.
Шаб ло ни ма ють мо дулі, плагіни, та різні ком по нен ти, всі во ни
підля га ють ко рек ту ван ня та ре да гу ван ня, де які сис те ми підтри му -
ють роз роб ку влас ник ком по нентів або до датків

На мою дум ку CMS це найш вид ший та най де шев ший варіант
для ство рен ня влас но го по туж но го сай ту з мінімаль ни ми зат ра че -
ни ми зу сил ля ми. Особ ли вих знань не потрібно, тре ба тіль ки розі -
бра тись в інтер фейсі сис темі, та трішки ба зо вих знань. Виз на чен ня
кра щої CMS для ва шо го сай ту мож на звес ти до од но го ре чен ня: це
та кий дви жок, який повністю відповідає ва шим ви мо гам, не має
зай во го функціона лу, лег кий в адміністру ванні і має дос татній по -
тенціал для масш та бу ван ня в май бутнь о му. БудьRякий із варіантів
вар то оціню ва ти ли ше відповідно до пот реб бізне су або осо бис тих
ви мог. Завж ди вар то вит ра ти ти тро хи ча су на вив чен ня сис те ми,
перш ніж інвес ту ва ти в неї свій час і гроші. Ну і зви чай но ж, як що
є та ка мож ливість, обов’яз ко во радь те ся з фахівця ми, перш ніж ос -
та точ но вирішу ва ти.

Літе ра ту ра

1. http://www.i2r.ru/static/512/out_22237.shtml
2. http://rebill.me/showthread.php?t=2510
3. http://lemarbet.com/ua/razvitieRinternetRmagazina/vybiraemRdvizhokR

dlyaRsajta/
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Ди ка Лю бов Ле онтіївна
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

к.філол.н., до цент, до цент ка фед ри до ку мен тоз на в ства
та інфор маційної діяль ності, lyuba_22_77@mail.ru

МОВ НА КУЛЬ ТУ РА ЯК 
CКЛА ДО ВА ПЕ ДА ГОГІЧНОЇ КУЛЬ ТУ РИ ВИК ЛА ДА ЧА ВНЗ 

В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. У дослідженні висвітле но по нят тя пе да гогічної куль ту ри
за га лом та розг ля ну то пи тан ня мов ної куль ту ри як однієї із скла до вих
пе да гогічно го спілку ван ня вик ла да ча ВНЗ в інклю зив но му освітнь о му
се ре до вищі. Оха рак те ри зо ва но пе да гогічну ко мунікацію та виз на че но
за са ди фор му ван ня мов ної ком пе тенції вик ла да ча у про цесі взаємодії зі
сту ден та ми з особ ли ви ми проб ле ма ми. З’ясо ва но, що ос но вою пе да -
гогічної діяль ності є пра виль на ор ганізація взаємодії між пе да го гом і ви -
хо ван цем, особ ли во в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі. Мов лен ня
вик ла да ча ВНЗ є інстру мен том йо го про фесійної діяль ності, за до по -
мо гою яко го мож на виріши ти різні пе да гогічні зав дан ня та проб ле ми.
То му пе да гогічне спілку ван ня — це сис те ма соціаль но�пси хо логічної
взаємодії вик ла да ча та сту ден та, спря мо ва на на ство рен ня оп ти -
маль них соціаль но�пси хо логічних умов для спіль ної діяль ності.

Клю чові сло ва: куль ту ра мов лен ня, ети кет, пе да гогічне спілку -
ван ня, ко муніка тивність, функції мов лен ня, то ле рантність.

Annotation. The article deals with the notion of the pedagogical culture in
general and considers issues of language culture as one of the components of pe -
dagogical communication of the teacher of the higher educational institution in
inclusive educational environment. Pedagogical communication is characterized
and the principles of formation of language competence of the teacher in the
process of interaction with students with special needs. It is clarified that the basis
of pedagogical activity is the proper organization of interaction between teacher
and student, especially in an inclusive educational environment. The speech of
the lecturer is a tool of his professional activity, which can be used to solve a vari-
ety of pedagogical tasks and problems. Therefore, pedagogical communication is
a system of socio�psychological interaction of the teacher and the student, aimed
at the creation of optimal socio�psychological conditions for common activity.

Keywords: culture of speech, etiquette, pedagogical communication,
communicativeness, broadcasting functions, tolerance.

Про цес здо бут тя освіти у вищій школі — яви ще склад не, ба га -
тог ран не та ди намічне. Йо го спе цифіка зу мов люєть ся пе ре дусім
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роз ши ре ним спілку ван ням. Для вик ла да ча це не що інше, як про -
фесійна не обхідність. З йо го до по мо гою здійснюєть ся взаємовп лив
двох рівноп рав них суб’єктів — вик ла да ча й сту ден та.

Ефек тивність ць о го взаємовп ли ву бу де ли ше в то му ви пад ку,
ко ли у вик ла да ча пе ре ва жа ти муть такі по зи тивні ес те тичні по чут тя,
як лю дяність, гу манність, творчість. Окрім то го, діяльність вик ла -
да ча пов’яза на з мов ною куль ту рою, яка роз ви ваєть ся на ос нові
прин ци пу об’єктив но існу ю чих зв’язків між мо вою і пізна валь ни ми
про це са ми. То му важ ли вим є той факт, що ос но вою пе да гогічної
діяль ності є пра виль на ор ганізація взаємодії між пе да го гом і ви хо -
ван цем, особ ли во в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі. Са ме то му
однією з най важ ливіших умов за без пе чен ня ефек тив ності нав чаль -
ноRви хов но го про це су у ви що му нав чаль но му зак ладі є роз ви не на
мов на куль ту ра вик ла да ча.

Проб ле ма куль ту ри мо ви бу ла у центрі на у ко вих досліджень ба -
гать ох як вітчиз ня них, так і за рубіжних уче них. Так, проб ле ма мов -
ної куль ту ри у про фесійній діяль ності роз роб ля ла ся пси хо ло га ми та
пе да го га ми Л. Ви готсь ким, Л. Вве денсь кою, П. Галь періним, І. Зи -
мо вою, В. Ільїним, В. Краєвсь ким, О. Ксе но фон то вою, В. Макси -
мо вим, Л. Сквор цо вим, Л. Со ко ло вою та ін.

Проб ле мою вив чен ня струк ту ри пе да гогічно го спілку ван ня зай-
ма ли ся Н. Тру бець кой, А. Гардінер, Р. Якоб сон, В. Ар те мов, Я. Яно -
у шек та ін. Вив чен ням функціональ них оди ниць мов но го спілку -
ван ня зай ма ли ся М. Лісіна, Л. Харіва, Т. Пу тилівсь ка, А. Мар ко ва,
Т. Стеж ко, Л. Нікіпе ло ва та ін.

Куль ту ра спілку ван ня (або ж мов на куль ту ра) має гли бинні ви -
то ки і тісно пов’яза на з осо бистісни ми ри са ми вик ла да ча, а та кож
йо го мо ти ва ми і ціннісни ми орієнтаціями, са мосвідомістю, про -
фесійни ми ус та нов ка ми. Куль ту ра спілку ван ня пе да гогів у пер шу
чер гу впли ває на ре зуль та тивність нав чаль ноRви хов но го про це су,
вста нов лен ня і по си лен ня по зи тив ної ду хов ноRмо раль ної та доб ро -
зич ли вої ат мос фе ри учас ників взаємодії [3, с. 35].

Не за пе реч ним є той факт, що скла до вою пе да гогічної майс тер -
ності вик ла да ча ВНЗ в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі є йо го
мов лен ня. Це інстру мент про фесійної діяль ності пе да го га, за до по мо -
гою яко го мож на виріши ти різні пе да гогічні зав дан ня та проб ле ми:
зро би ти склад ну те му за нят тя ціка вою, а про цес її вив чен ня при ваб -
ли вим; ство ри ти щи ру ат мос фе ру спілку ван ня в ау ди торії, вста но ви -
ти кон такт, до сяг ти взаємо по ро зуміння зі сту ден та ми; сфор му ва ти
в них відчут тя емоційної за хи ще ності, все ли ти в них віру в се бе то що.
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Са ме то му ви мо ги до ко муніка тив них якос тей мов лен ня вик ла -
да ча ВНЗ в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі зу мов лені на сам -
пе ред функціями, які во но ви ко нує в пе да гогічній діяль ності, го -
лов ни ми із них є:

а) ко муніка тив на — вста нов лен ня і ре гу ляція взаємовідно син
між вик ла да чем та сту ден та ми, за без пе чен ня гу маністич ної спря -
мо ва ності роз вит ку сту дентів;

б) пси хо логічна — ство рен ня умов для за без пе чен ня пси хо -
логічної сво бо ди сту ден та, про я ву індивіду аль ної своєрідності йо го
осо бис тості; знят тя соціаль них за тисків, які за ва жа ють ць о му;

в) пізна валь на — за без пе чен ня пов ноцінно го сприй ман ня нав -
чаль ної інфор мації сту ден та ми, фор му ван ня в них осо бистісно го,
емоційноRціннісно го став лен ня до знань;

г) ор ганізаційна — за без пе чен ня раціональ ної ор ганізації на -
вчаль ноRпрак тич ної діяль ності сту дентів [6, с. 467].

Вар то заз на чи ти, що вик ла дач ВНЗ, який пра цює в інклю зив но -
му освітнь о му се ре до вищі, має дос ко на ло во лодіти пе да гогічною куль -
ту рою спілку ван ня, ад же спілку ван ня пе да го га зі сту ден та ми з особ ли -
ви ми пот ре ба ми розг ля даєть ся як умо ва, суттєвий чин ник ор ганізації
пе да гогічно го про це су, уп равління діяльністю, ко ли пред ме том ви -
вчен ня пос та ють соціаль ноRпси хо логічні, соціаль ноRмо ральні якос -
ті спілку ван ня, йо го емоційноRпси хо логічні ха рак те рис ти ки.

Окрім то го, пе да гогічна куль ту ра вик ла да ча ВНЗ є дже ре лом
ви я ву йо го на у ко вої і за галь ної еру диції, пе да гогічної майс тер ності,
куль ту ри мов лен ня і спілку ван ня, ду хов но го ба га т ства, про я вом йо -
го твор чої індивіду аль ності як віддзер ка лен ня ре зуль та ту постійно го
са мов дос ко на лен ня і са мо роз вит ку.

Звідси вип ли ває, що пе да гогічне спілку ван ня ви ко нує, у пер шу
чер гу, такі функції: взаємопізнан ня ви хо ва те ля і ви хо ван ця; обмін
дум ка ми, по чут тя ми та інфор мацією; ор ганізація і здійснен ня різ -
но манітних та ба га тог ран них нав чаль ноRви хов них за ходів; са мо ви -
ра жен ня, са мо виз на чен ня і са мо ут ве рд жен ня учас ників ць о го про -
це су [4].

От же, пе да гогічне спілку ван ня — сис те ма соціаль ноRпси хо ло гіч -
ної взаємодії між вик ла да чем та сту ден том, спря мо ва на на ство рен -
ня оп ти маль них соціаль ноRпси хо логічних умов для спіль ної діяль -
ності. Спе цифіка пе да гогічно го спілку ван ня як умо ви ство рен  ня
гу ман ної роз ви ва ю чо го се ре до ви ща в освітнь о му про цесі виз на чає
пріори тет ко муніка тив но го ас пек ту в осо бистісній куль турі вик ла -
да ча ВНЗ в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі.
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СОЦІОКУЛЬ ТУР НА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 
(НА ПРИК ЛАДІ ДУБ РО ВИЦЬ КОЇ БІБЛІОТЕ КИ ДЛЯ ДІТЕЙ)

Ано тація. У те зах по ру шу ють ся ак ту альні пи тан ня функціону -
ван ня су час них ди тя чих бібліотек, які ство рю ють на лежні умо ви для
пов ноцінно го жит тя та роз вит ку лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми з ме -
тою інтег рації їх у соціум. На го ло шуєть ся, що пріори тет ни ми нап рям-
ка ми ро бо ти ди тя чих бібліотек з діть ми з об ме жен ня ми мож ли вос тя ми
ма ють ста ти: соціаль ний, інфор маційний, пси хо логічний, дозвіллєвий
та про фесійно�ре абілітаційний.

Клю чові сло ва: ди тя ча бібліоте ка, соціокуль тур на діяльність,
діти з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, ме то ди ро бо ти.

Annotation. The tesah raised topical issues of functioning of modern chil-
dren’s libraries, which create the right conditions for normal life and develop-
ment of people with disabilities to integrate them into society. It is noted that the
priorities of children’s libraries with children with limited abi lities should be:
social, informational, psychological, recreational and vocational rehabilitation.

Keywords: Children’s Library, socio�cultural activities, children with
disabilities, working methods.
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Тре ба, щоб за две ри ма кож ної щас ли вої
лю ди ни сто яв хто�не будь з мо ло точ ком
і постійно на га ду вав сту ком, що є не щас -
ні, хворі і бідні, кот рим потрібне співчут -
тя. І як що ти ць о го не ба чиш і не чуєш, то
і твою біду не по ба чить і не по чує ніхто.

А.П. Че хов

Дані дер жав ної ста тис ти ки свідчать, що на тлі зни жен ня на ро -
джу ва ності у країні зрос тає ди тя ча інвалідність. Ви хо ван ня, нав чан ня,
соціаль на адап тація, са мо ст ве рд жен ня, а зго дом пра цев лаш ту ван ня
та ких дітей — важ ке зав дан ня для ро ди ни. То му інфор маційна скла -
до ва за ли шаєть ся домінан тою підтрим ки батьків з цих пи тань та
од ним з пріори тет них нап рямів діяль ності ди тя чих бібліотек.

На сь о годні де що зміню ють ся пог ля ди бібліоте карів на проб ле -
му соціаль них пріори тетів та мож ли вос тей. Ад же во ни розг ля да -
ють ся че рез приз му особ ли вої ува ги гро мадсь кості, дер жав них та
бла годійних фондів, то ва риств, церк ви до так зва них соціаль ноRне -
за хи ще них груп дітей — по тенційних ко рис ту вачів ди тя чих кни го -
збірень. Се ред них: дітиRінваліди, діти з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми, діти з ма ло за без пе че них, ба га тодітних сімей, шкілRінтер натів та
ті, що ви хо ву ють ся у бу дин ках сімей но го ти пу. Зва жа ю чи на це, не -
обхідно ак тивізу ва ти участь бібліотек у про цесі адап тації та ких дітей
в соціум. Це пот ре бує вне сен ня пев них змін у ос новні нап ря ми
діяль ності кож ної ди тя чої бібліоте ки сь о годні та на перс пек ти ву.

Дуб ро виць ка ди тя ча бібліоте ка пра цює за ціль о вою комп ле кс ною
прог ра мою «Творімо ми ло сер дя ра зом», ос новні ета пи якої спря мо -
вані на роз ви ток твор чих мож ли вос тей лю дей з об ме же ни ми мож -
ливос тя ми, по пу ля ри зацію їх твор чості че рез вебRсторінку бібліоте ки,
зап ро вад жен ня сис те ми вірту аль но го бібліотеч но го обс лу го ву ван ня
лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми (за пис до бібліоте ки та прийом
за мов лень те ле фо ном, eRmail, вірту аль на довідка, на дан ня інфор -
мації з ме режі Інтер нет); ор ганізацію за ходів із розк рит тя та лантів,
за хоп лень лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми (творчі ве чо ри, ве чо ри-
зустрічі, пер со нальні вис тав ки то що); про ве ден ня вікто рин, роз ви ва -
ю чих ігор, тренінгів, тестів, які спри я ють по до лан ню інфор ма цій ної
та пси хо логічної са мот ності дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми та ін.

До ак ту аль них нап рямків ро бо ти Дуб ро виць кої ди тя чої бібліо -
те ки з діть миRінваліда ми вар то віднес ти ство рен ня «до машнь о го
або не мен ту». До обс лу го ву ван ня че рез нь о го дітей з фізич ни ми
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вада ми, ма ло сп ро мож них осіб за лу че но ак тив бібліоте ки та во лон -
терів, які сис те ма тич но дос тав ля ють, при пот ребі, кни ги дітям-ін -
валідам та після про чи тан ня по вер та ють їх у бібліоте ку.

Ду же важ ли во, щоб кож на ди тя ча бібліоте ка знайш ла і до лу чи -
ла ся до та кої не обхідної бла годійноRпросвітниць кої та куль тур но-
освітньої діяль ності се ред цієї ка те горії дітей.

Се ред ве ли ко го роз маїття ма со вих за ходів, пе ред ба че но за хо ди
та акції ми ло сер дя до Ве ли кодніх свят, до Дня Свя то го Ми ко лая, до
Різдва і Но во го ро ку, різноп ла нові ляль кові вис та ви та каз кові манд ри.

Важ ли вим нап рям ком у ро боті ди тя чих бібліотек з діть ми з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми є каз ко те рапія, в якій ши ро ко ви ко рис -
то вуєть ся те ра пев тич ний вплив на род ної та ав торсь кої каз ки.
У каз ко те рапії ідея оду хот во рен ня нав ко лишнь о го світу дає ба га тий
ма теріал для роз вит ку осо бис тості чи та ча і тісно пе реплітаєть ся
з еко те рапією — чи тан ня творів при род ни чо го змісту. Працівни ки
бібліоте ки про по ну ють прак ти ку ва ти ігриRпо до рожі: «По до рож
країною Ка зок», «Сліда ми каз ко вих ге роїв», ад же во ни до по ма га -
ють дітямRучас ни кам та слу ха чам зня ти стре сові вра жен ня, апатію,
на бу ти впев не ності у осо бистій зна чи мості.

Ігро ва по езія та кож відіграє важ ли ву роль у про ве денні за ходів
ігро те рапії, оскіль ки во на до по мо же зня ти нер во ву нап ру гу, стрес,
сприяє ви хо ду не га тив них емоцій, до по мо же пе ре бо ро ти об ра зи
і стра хи.

Адап таційна соціокуль тур на прог ра ма ди тя чої бібліоте ки для
дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми вклю чає та кож са мостійну ху -
дож ню, мис тець ку, пись мо ву творчість. Са ме ці скла дові до по ма га ють
ди тині са мо ви ра зи тись, звіль ни ти ся від са мот ності, комп лексів. Це
мо жуть бу ти влас не на пи сані каз ки, оповідан ня, вірші, зроб лені
мак ра ме, ви шив ки, ви ро би з плас тиліну, ма люн ки, ви го тов лен ня
ляль ок та ін. Бібліоте ка ор ганізо вує вис тав киRпе рег ля ди твор чих
до ро бок чи тачівRдітей у стінах кни гозбірні.

Се ред ефек тив них ме тодів ро бо ти з діть ми з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми про па гуєть ся ак тив не ви ко рис тан ня новітніх інфор ма -
ційних тех но логій. З їх ви ко рис тан ням працівни ки бібліоте ки роз -
роби ли серію уроківRмандрівок — «Пер ли ни пер воз дан ної при роди»,
«Мандрівка книж ко вим містом», «Щоб кни га дов ше жи ла», крає -
знавчі екс курсії «Рівнен щи на — зем ля лю бові на шої», «Мандрівка
у кня жу РусьRУк раїну».

От же, Дуб ро виць ка ди тя ча кни гозбірня — це те ри торія інте лек -
ту аль но го дозвілля та нав чан ня для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.
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Соціокуль тур на діяльність бібліоте ки знач ною мірою впли ває на по -
зи тив ну ре пу тацію кни гозбірні та за без пе ченні її ролі соціаль но го
парт не ра, яка пе ред ба чає діло ве співробітницт во зі служ ба ми соціаль -
но го за без пе чен ня на се лен ня, гро мадсь ки ми ор ганізаціями, фон да ми,
ре абілітаційноRоз до ров чи ми, ліку валь ни ми зак ла да ми, що зна хо дять -
ся на те ри торії Рівнен щи ни. Ма ю чи універ сальні те ра пев тичні ре сур -
си для оз до ров лен ня душі, ця ди тя ча бібліоте ка цілком здат на сфор му -
ва ти по зи тивні зміни в осо бистій прог рамі роз вит ку ди ти ни.

Жуч ков О.Є.
сту дент Інсти ту ту комп’ютер них тех но логій 

Універ си те ту «Ук раїна»,
e�mail: zhuchov.alex@ukr.net. 

На у ко вий курівник: Воль невіч О.І., ст. вик ла дач

СТРУК ТУ РА СИС ТЕ МИ ЗА ПОВ НЕН НЯ ТЕСТІВ 
В СТАН ДАРТІ IMS

Ано тація. На су час но му етапі ак тив но впро вад жу ють ся новітні
тех но логії нав чан ня, зок ре ма дис танційна фор ма нав чан ня, яка вирі шує
зав дан ня ство рен ня дос туп ної та гнуч кої сис те ми освіти та підго -
тов ки кваліфіко ва них кадрів не ли ше для освітньої, а й інших га лу зей,
важ ли вою час ти ною цієї сис те ми є тес ти, в цій ро боті на даєть ся
інфор мація по сис темі для роз роб лен ня тесті за ос но ву ви ко рис тані
стан дарт IMS та СУБД SQLite.

Annotation. At present actively introducing advanced learning technolo-
gies, including distance learning, which solves the problem of creating acces-
sible and flexible education and training skilled workers not only education-
al, but also other industries, an important part of this system is the tests in this
paper provides information on system to develop a test basis used for standard
IMS program and databases SQLite.

Ба за да них для сис те ми за пов нен ня тестів бу ла роз роб ле на
в SQLite. Ця ба за по вин на за до воль ня ти такі особ ли вості: без пе ка —
за хист да них від не санкціоно ва но го дос ту пу; цілісність — інфор -
мація яка зна хо дить ся у базі не по вин на конфлікту ва ти(су пе ре чи -
ти) між со бою; піднов леність (мож ливість відка ту сис те ми) — ми
по винні ма ти змо гу відно ви ти данні втра чені під час збою сис те ми.

Сис те ма приз на че на зад ля зруч ної та швид кої роз роб ки тестів,
во на не по вин на пе ревіря ти їх вірність або точність ці кри терій по -
ви нен за да ти, та слідку ва ти за їх ви ко нан ням, роз роб ник те сту.
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БД сис те ми скла даєть ся за трь ох сут нос тей : Пер ша Testes — яка
містить у собі самі тест; Дру га Questions — це сутність яка містить
у собі усі пи тан ня; Тре тя — Answers зберігає в се ре дині се бе по де -
кіль ка варіантів відповіді на кож не за пи тан ня.

Послідовність зв’яз ку сут нос тей та ка Testes до Questions як 1 до
безлічі, Questions до Answers як 1 до безлічі. Зв’язок між сут нос тя ми
вста нов люєть ся че рез певні ат ри бу ти «ключі» які вка зу ють послі -
довність дій в БД.

Під стан дар том IMS ро зумієть ся що дані бу дуть збе ре жені в пев -
 но му (XML) фор маті який доз во лить за пус ти ти роз роб лені в моїй
сис темі тес ти на будь якій плат формі яка підтри мує цей стан дарт.
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ПЕРС ПЕК ТИ ВИ РОЗ РОБ КИ 
ПОР ТА ТИВ НО ГО ЕЛЕКТ РО КАРДІОГ РА ФА ТИ ПУ «ХОЛ ТЕР»

ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. В даній ро боті виз на чені пот ре би лю дей з інвалідністю
у зас то су ванні моніто ру ціло до бо во го моніто рин гу ЕКГ (хол терівсь ка
сис те ма, або хол тер) для постійно го і опе ра тив но го конт ро лю ста ну
сер це во�су дин ної сис те ми. Про ве де ний ог ляд су час них хол терівсь ких
сис тем вітчиз ня но го і іно зем но го ви роб ни цт ва свідчить про все біль -
ший по пит на рин ку са ме цих пор та тив них кардіог рафів. Виз на чені
пе ре ва ги і не доліки да них прист роїв. Та кож розг ля да ють ся мож ли -
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вості по бу до ви кардіог ра фа ти пу «хол тер» на су часній еле ментній
базі та сфор муль о вані кри терії да ної роз роб ки. Обґрун то вані соціальні
та еко номічні зав дан ня, які вирішить ре алізація да но го про ек ту. План
досліджень сфор мо ва ний на ос нові су час но го ста ну роз вит ку еле ме нт -
ної ба зи, ал го ритмів та інстру мен таль них за собів.

Annotation. This paper identified the needs of people with disabilities to
use the monitor around the clock monitoring of ECG (Holter system or
Holter) for permanent and operational control of the cardiovascular system.
The review of modern recording of domestic and foreign production demon-
strates the increasing market demand of these portable cardiograph. The
advantages and disadvantages of these devices. Also considered the possibi -
lity of building cardiograph type «Holter» on modern element base and for-
mulated the criteria of design. Grounded social and economic challenges that
will decide the realization of this project. Research plan formed based on the
current state of development components, algorithms and tools.

Відо мо всім, що лю дям з інвалідністю потрібна особ ли ва ува га
та піклу ван ня. Та кож не менш важ ли вим є конт роль за їх ста ном
здо ров’я, в пер шу чер гу виз на чен ня по точ но го ста ну сер це воRсу -
дин ної сис те ми, вимірю ван ня тис ку і час то ти пуль су. Для постійно -
го моніто рин гу ста ну сер це воRсу дин ної сис те ми існу ють декіль ка
де сятків мо де лей моніторів ціло до бо во го моніто рин гу ЕКГ, як
вітчиз ня но го так і іно зем но го ви роб ни цт ва. Такі прист рої діста ли
наз ву «хол терівсь ка сис те ма», або «хол тер», що по хо дить від наз ви
ме то да моніто рин гу ЕКГ сер ця. Ос нов на їх пе ре ва га ульт ра пор та -
тивність (ва га 50–80 г), мож ливість дов гот ри ва ло го зніман ня та за -
пи су ЕКГ при незмінно му ритмі жит тя су час ної лю ди ни. На далі за -
пи сані дані ЕКГ пе ре но сять ся на комп’ютер, де за до по мо гою
спеціаль но го прог рам но го за без пе чен ня про во дить ся ав то ма тич -
ний аналіз, на ос нові яко го кваліфіко ва ний фахівець мо же зро би ти
вис но вок про стан сер це воRсу дин ної сис те ми пацієнта і приз на чи -
ти відповідне ліку ван ня. Про те ду же ви со ка ціна (в се реднь о му біля
60 тис. грн.) пе реш код жає ши ро ко му ви ко рис тан ня та ких реєстра -
торів ЕКГ [1, 2]. Суттєвим не доліком цих реєстра торів ще є те, що
в них не пе ред ба чені такі важ ливі функції, як опе ра тив ний ав то ма -
тич ний аналіз от ри ма ної ЕКГ са мим прист роєм та опе ра тив на пос -
та нов ка діаг но зу по різно манітним оз на кам сиг на лу ЕКГ.

Місія про ек ту — за до воль ни ти пот ре би лю дей з інвалідністю
у на данні мож ли вості опе ра тив но виз на ча ти стан їх сер це воRсу дин -
ної сис те ми та ро би ти опе ра тив ний аналіз для по пе ред жен ня кри -
зо вих явищ зі здо ров’ям.
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Ме та да ної ро бо ти — виз на чи ти мож ливість роз роб ки пор та -
тив но го кардіог ра фа ти пу «хол тер» на су часній еле ментній базі з та -
ки ми мож ли вос тя ми:

— мобільність, яка за без пе чуєть ся ба та рей ним жив лен ням і без -
п ровідним зв’яз ком з ПК;

— ком пактність, зав дя ки рішен ням з ви со ким рівнем інтег рації;
— віднос но низь ка собівартість;
— ви со ка точність об роб ки сиг на лу ЕКГ та швид кий аналіз от ри-

ма них ре зуль татів без ви ко рис тан ня ПК для опе ра тив но го ре а гу ван ня.
Ре алізація про ек ту по роз робці пор та тив но го кардіог ра фа ви -

рішить такі соціальні та еко номічні зав дан ня:
1. До по мо же лю дям з інвалідністю та ма ло за без пе че но му на се -

лен ню Ук раїни от ри му ва ти опе ра тив ну кваліфіко ва ну ме дич ну діаг -
нос ти ку ста ну сер це воRсу дин ної сис те ми, що пок ра щить профілак -
ти ку та ких не без печ них зах во рю вань як ішемія, інсульт та ін.

2. На дасть мож ливість пра цю ючо му на се лен ню, в то му числі
і лю дям з інвалідністю, постійно конт ро лю ва ти стан сво го здо ров’я,
ад же знач не прис ко рен ня жит тя су час ної лю ди ни та соціальні кри зи
приз во дять до нес тачі ча су для піклу ван ня про се бе та своїх близь ких.

Під час ви ко нан ня про ек ту бу дуть про во ди ти ся:
1. Аналіз мож ли вих схе мо технічних варіантів по бу до ви пор та -

тив но го кардіог ра фа ти пу «хол тер» та вибір інно ваційних рішень.
2. Досліджен ня ме тодів та прист роїв циф ро вої об роб ки да них.
3. Досліджен ня та вибір комп’ютер них ме тодів аналізу да них

ЕКГ.
4. Зас то су ван ня безп ровідних ме реж пе ре дачі да них та за хист

пер со наль них да них ЕГК лю ди ни.
5. Ви го тов лен ня про то типів з ви ко рис тан ням різним елект -

рон них ком по нентів, в то му числі мікро ко нт ро лерів і ПЛІС (SOC).
6. Тес ту ван ня про то типів ви го тов ле них на різній еле ментній

базі та вибір оп ти маль но го вирішен ня на ос нові кри терію «точ ність-
цінаRком пактністьRмобільність». Кардіог раф та кож по ви нен ма ти
мож ливість мо дифікації для індивіду аль них пот реб спо жи ва ча.

7. Ос та точ не тес ту ван ня та ве рифікація про ек ту.
Ри нок пор та тив них ме дич них при ла доRкомп’ютер них сис тем

у світі роз ви ваєть ся до сить швид ки ми тем па ми, і це дає унікаль ну
мож ливість но вим інно ваційним роз роб кам зай ня ти свою нішу се -
ред лідерів у цій га лузі.
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БІБЛІОТЕ КА ЯК ВІДКРИ ТИЙ СОЦІАЛЬ НИЙ ІНСТИ ТУТ
ДЛЯ МО ЛОДІ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. У те зах про а налізо ва но ро бо ту Во линсь кої об лас ної
бібліоте ки для юнацт ва по за без пе чен ню інфор мацією мо лоді із інва -
лід ністю. Діяльність інфор маційно�кон суль таційно го цент ру, Пунк ту
без кош тов но го дос ту пу до Інтер не ту, Пунк ту євро пейсь кої інфор ма -
ції то що. Наз ва но ряд ма со вих за ходів, що відбу ли ся у 2016 році.

Annotation. In the thesis work of the Volhynia regional library is ana -
lysed for youth on providing of young people information with disability.
Activity informatively consultative to the center, to Point of free access to to
the Internet, to Point of European information and others like that. The row
of mass measures which took place in 2016 year is adopted.

Во линсь ка об лас на бібліоте ка для юнацт ва на ла го ди ла тісні
кон так ти з про фе сорсь коRвик ла даць ким та сту де нтсь ким ко лек ти -
вом Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»
з дня ство рен ня нав чаль но го зак ла ду — 25 січня 2000 р. Інсти тут
є єди ним на Во лині ВНЗ інтег ро ва но го ти пу, відкри тий для мо лоді
з не од на ко вим рівнем підго тов ки та ста ном здо ров’я, ме тою яко го
є за без пе чен ня рівно го дос ту пу до якісної освіти лю дей із інва -
лідністю. На ви ко нан ня рішен ня Во линсь кої об лас ної ра ди «Про
комп ле кс ну регіональ ну прог ра му «План дій з ре алізації кон венції
ООН про пра ва інвалідів та соціаль но го за хис ту осіб з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли вос тя ми на 2013–2020 рр.» від 21.02.13 р. №17/29,
у рам ках яко го здійснюєть ся чи ма ло за ходів бібліоте кою для обс лу -
го ву ван ня інфор мацією ко рис ту вачів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.
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Працівни ки про дов жу ють ре алізо ву ва ти про ект «Бібліоте ка і осві та:
успіх у взаємодії», який пе ред ба чає спіль ну твор чу діяльність бібліоте -
ки для юнацт ва з нав чаль ни ми ус та но ва ми на 2014–2018 рр., що
пок ли ка ний спри я ти за без пе чен ню рівно го та віль но го дос ту пу ін -
ва лідів до бібліотеч них пос луг, збіль шен ню ко ла їхнь о го спілку ван -
ня, роз вит кові твор чих здібнос тей. Ад же во ни страж да ють не тіль -
ки че рез свої фізичні ва ди, а й від по ру шен ня зв’яз ку зі світом,
не мож ли вості за до воль ни ти пот ре би в освіті, дос тупі до куль тур них
ціннос тей бібліотеч них ус та нов.

Бібліоте ка для юнацт ва є по се ред ни ком між людь ми з особ ли -
ви ми пот ре ба ми та влад ни ми струк ту ра ми, щоб до нес ти шля хом
інфор мації їх пра ва, пе ред ба чені чин ним за ко но да в ством, нав чи ти
пра цю ва ти за комп’юте ром, на да ти дос туп до Інтер не ту для по шу -
ку не обхідної інфор мації для цієї ка те горії мо лоді. При бібліотеці
ство ре но інфор маційноRкон суль таційний центр на до по мо гу ор га ні -
зації нав чаль ноRви хов ної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
на ос нові бібліог рафічної ба зи да них «УФД/Бібліоте ка», пов но те -
кс то вої ба зи да них «Де фек то логія», вебліог рафії «ІнваRnet». За по -
чат ко вані дні інфор мації «Інфор маційний день вчи те ляRло го пе да»,
«Інфор маційні орієнти ри ви хо ва телівRде фек то логів». Бібліотечні
працівни ки уваж но вив ча ють інфор маційні пот ре би сту дентів та
вик ла дачів Універ си те ту «Ук раїна», фор му ють відповідні спис ки
но вих над ход жень та здійсню ють їх ціль о ве роз си лан ня елект рон ною
пош тою ко рис ту ва чамRінвалідам. Бібліоте ка про дов жує співпра цю
з Во линсь ки ми гро мадсь ки ми ор ганізаціями та об’єднан ня ми лю -
дей з інвалідністю. Ува га аку му люєть ся на діяль ності Пунк ту без -
кош тов но го дос ту пу до Інтер не ту, Пунк ту євро пейсь кої інфор мації,
де ство ре но всі мож ли вості для ро бо ти дітям та мо лоді з особ ли ви -
ми пот ре ба ми Діяльність в стінах ус та но ви та по за її ме жа ми до по -
ма гає ре алізації їх ду хов них пот реб та збіль шен ню якості і кіль кості
інфор мації [2, с. 93–96]. У 2016 р. для учнів Луць ко го нав чаль ноRре -
абілітаційно го цент ру «Надія» ор ганізо ва на пізна валь ноRроз ви -
валь на прог ра ма «Дружній бібліотеч ний простір», де пе ред ба че но
індивіду аль ний підхід до нав чан ня на комп’ютері. Про ве де но ряд
ціка вих за ходів: вікто ри ну «Світ ук раїнсь ких свят ко вих тра дицій»,
ка лей дос коп до Дня ма тері «Довіку матінку ша нуй те — свій най -
святіший оберіг» то що. Учнів зацікав лю ють ство рю ва ти прек рас не
влас ни ми ру ка ми шля хом майс терRкласів: «Свят ко вий бу кет», «Ви -
го тов лен ня но ворічних прик рас», «ЛистівкиRва лен тин ки», «Не да -
леч ко — чер во не яєчко», «Літні «фенічки» у творчій майс терні «На —
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вчись!». Працівни ки або не мен ту про ве ли в нав чаль ноRре абілі та цій -
но му центрі го ди нуRприс вя ту «Квітко вий бу кет для ма ми та ба бусі»,
свят ко вий ка лей дос коп «Осінній вальс для вчи телів», літе ра тур но-
му зич ну ком по зицію «Ко заць ко му ро ду не ма пе ре во ду», вечір-рек -
вієм «Я з Не бес ної Сотні…», го ди нуRприс вя ту «Літе ра турні зустрічі».
На захід «Ко заць ко му ро ду не ма пе ре во ду» зап ро ше ний боєць АТО
Шпиль о вий А. На кош ти, зібрані ним та йо го дру зя миRво лон те ра -
ми, прид ба на шкіль на дош ка і по да ро ва на уч ням. Бібліоте ка
співпра цює з чле на ми Во линсь ко го об лас но го мо лодіжно го Цент -
ру ре абілітації інвалідів з ди ти н ства «Дже ре ло жит тя». Що тиж не во
бібліоте карі відвіду ють Центр, при но сять літе ра ту ру, про во дять різ -
но манітні за нят тя, що до по ма гає от ри ма ти по зи тивні емоції, швид -
ше соціалізу ва ти ся. Мо лодь з Цент ру є учас ни ка ми та слу ха ча ми
ма со вих за ходів бібліоте ки, а са ме про ве де но: відео екс курсію «По -
до ро жуємо Ук раїною», бесідуRдіалог «Сим фонія квітів», по е тич не
асорті «По езія — сер ця мо ва» то що [1, с. 85–93].

Бібліоте ка є цент ром бла годійності, який во лодіє інфор мацією
про пот ре бу в до по мозі і є по туж ним «соціаль ним вирівню ва чем»,
на да ю чи кож но му віль ний, без кош тов ний дос туп до інфор мації,
здійс нює індивіду аль ний облік мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Пра -
цівни ки відділу або не мен ту про во дять обс лу го ву ван ня за місцем
про жи ван ня се ми мо ло дих лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож -
ли вос тя ми, здійсню ють ви да чу до ку ментів підви ще но го по пи ту
з фондів для ко рис ту ван ня до до му на виз на че ний час, при пер шо му
за писі до бібліоте ки ро бить ся помітка про піль го ве обс лу го ву ван ня
чи та ча. Для лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми зап ро -
вад же но сис те му пільг при ко рис ту ванні бібліоте ка ми (без кош тов -
ний за пис до бібліотек, обс лу го ву ван ня за місцем про жи ван ня,
спеціалізо вані інфор маційні пос лу ги). В інтер неті предс тав ле на ве -
ли ка кількість сайтів для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, особ ли ву
ува гу не обхідно звер ну ти на «Дос туп до бібліотек осіб з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми» [3].
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cту дент Інсти ту ту комп’ютер них тех но логій 

Універ си те ту «Ук раїна»,
е�mail: kensai@ukr.net

ЕФЕК ТИВНІСТЬ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
КОМП’ЮТЕР НИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

У НАВ ЧАННІ ЛЮ ДЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. На у ко вий, технічний прог рес та євро інтег рація, курс
на яку взя ла Ук раїна ос таннім ча сом, все це зу мов лює не обхідність от ри-
ман ня спеціалізо ва ної ви щої освіти. У та ких умо вах найбільш враз ли ви ми
ви яв ля ють ся не за хи щені лю ди, тоб то лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми.
Однією з ха рак те рис тик роз ви ну тої дер жа ви є соціаль не бла го по луч -
чя тих ка те горій на се лен ня, які пот ре бу ють особ ли вої ува ги та піклу -
ван ня. Здо бут тя освіти, зок ре ма ви щої, є важ ли вим ета пом у житті
кож ної лю ди ни. Комп’ютерні тех но логії дав но ви ко рис то ву ють ся
у нав чанні, во ни ста ли скла до вою лан кою нав чан ня у се редніх та ви -
щих зак ла дах освіти. Так, дис танційне нав чан ня мо же бу ти до поміж ним
за со бом здо бут тя знань та от ри ман ня освіти людь ми з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми.

Annotation. Scientific, technical progress and Euro integration course
which took Ukraine recently, all this makes it necessary to obtain specialized
higher education. In such circumstances, the most vulnerable are not pro-
tected people, people with disabilities. One of the characteristics of a deve -
loped state is the social welfare of the population groups that need special
attention and care. Education, including higher education, is an important
step in the life of every person. Computer technology has long been used in
training, they became an integral element of teaching in secondary and higher
educational institutions. Thus, distance learning can be an aid acquisition of
knowledge and education by people with disabilities.

Дис танційне нав чан ня (ДН) — це фор ма ор ганізації освітнь о го
про це су, ос но вою якої є са мостійна ро бо та лю ди ни, що нав чаєть ся [1].
Наз ва ний тип нав чан ня дає мож ливість от ри ма ти освіту ши ро ко му
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ко лу лю дей, які ма ють певні об ме жен ня з тим, щоб вчи ти ся оч но:
йдеть ся про пра цю ючих, війсь ко виків стро ко вої служ би, інвалідів,
в’язнів та ін. Уп ро вад жен ня ДН відкри ває нові перс пек ти ви для лю -
дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Дис танційну освіту як су час ну фор му
нав чан ня не обхідно ак тив но і послідов но роз ви ва ти в нашій дер жаві,
по си ла ю чись на досвід за рубіжних країн, зок ре ма Ве ли кої Бри танії,
Іспанії, Ки таю. Дис танційне нав чан ня має по лег ши ти пов ноцінне
вход жен ня Ук раїни у світо вий інфор маційний простір і збіль ши ти
дос туп до дис танційно го нав чан ня різних соціаль них груп та ка те -
горій на се лен ня, зок ре ма дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Ефек тивність са мостійно го нав чан ня біль ше, ніж інших форм
освіти, за ле жить від спо собів на дан ня нав чаль них ма теріалів, конт -
ро лю ван ня ро бо ти і кон так ту ван ня з вик ла да чем. То му, на сам пе -
ред, роз ви ток цієї фор ми нав чан ня був зу мов ле ний уп ро вад жен ням
новітніх інфор маційних тех но логій і за собів ко мунікації. Ево люція
в ць о му нап рям ку зу мо ви ла те, що в су час но му ро зумінні дис тан -
ційне нав чан ня — це су час на фор ма освіти, в якій інтег ро вані еле -
мен ти всіх видів нав чан ня (оч но го, вечірнь о го, за оч но го) на ос нові
ви ко рис тан ня новітніх комп’ютер них і те ле ко мунікаційних тех но -
логій. У нашій країні дис танційна фор ма освіти на бу ває особ ли вої
ак ту аль ності че рез не обхідність за без пе чен ня якісної підго тов ки та
пе репідго тов ки мак си маль ної кіль кості фахівців на всій те ри торії
Ук раїни з ви ко рис тан ням мінімаль них коштів.

Дос ко наліша фор ма ДН — це нав чан ня на ос нові ви ко рис тан ня
всесвітніх і ло каль них комп’ютер них ме реж [2]. Во на ви ко рис то вує
пе ре ва ги, що при та манні тра диційним фор мам нав чан ня, звіль ня -
ю чись від їхніх не доліків. ДН че рез Інтер нет за без пе чує постійний
кон такт і інтен сив ний обмін інфор мацією між слу ха чем та вик ла да -
чем, хо ча фізич но їх мо жуть розділя ти ти сячі кіло метрів.

На мою дум ку, ос нов ни ми прин ци па ми дис танційно го нав чан -
ня є:

1) комп’юте ри зація — пер ша прин ци по во не обхідна умо ва для
ре алізації дис танційної фор ми нав чан ня. Ко рекційноRроз ви валь на
сутність зас то су ван ня комп’ютер них тех но логій по ля гає в їх пе ре -
ва гах — порівня но з інши ми за со ба ми індивіду алізації нав чан ня.

2) нав чан ня без пе реш код — відстань «сту дент — освітня ус та -
но ва» не мо же бу ти пе реш ко дою для про це су нав чан ня;

3) гнучкість нав чаль но го про це су — мож ливість ви бо ру зруч -
но го графіка нав чан ня та адек ват но го тем пу оп ра цю ван ня ма те -
ріалу;
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4) мо дульність — кож на нав чаль на дис ципліна роз би ваєть ся на
пев ну кількість змістов них мо дулів; по ря док їх вив чен ня відповідає
індивіду аль ним пот ре бам сту ден та з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.;

5) па ра лельність — нав чан ня, у разі пот ре би, мо же збіга ти ся
з про фесійною діяльністю.

6) ак тив ний зво рот ний зв’язок — мож ливість постійно го спіл -
ку ван ня з вик ла да чемRкон суль тан том, обміну інфор мацією з ме тою
своєчас ної ко рекції на бу тих знань.;

7) ди намічність — розк рит тя здат нос тей сту дентів із об ме же ни ми
функціями здо ров’я до са мо виз на чен ня в май бутній про фесійній
діяль ності; роз ви ток осо бистісних, світог ляд них якос тей, їх зба га -
чен ня конк рет ни ми мож ли вос тя ми що до тієї чи іншої нав чаль ної
дис ципліни.

На сь о годнішній день дис танційне нав чан ня стає більш дос туп -
ним та на бу ває роз пов сюд жен ня в нав чаль них зак ла дах Ук раїни. При -
к ла дом впро вад жен ня дис танційної нав чан ня є Універ си тет «Ук -
 раїна», який ви ко рис то вує без кош тов ну плат фор му MOODLE для
на дан ня дис танційної освіти. Та ким чи ном, зап ро вад жен ня дис -
танційної фор ми нав чан ня для здо бут тя освіти людь ми з особ ли ви -
ми пот ре ба ми дасть змо гу ре алізу ва ти їхні здібності, за без пе чить
інтег рацію в су час не суспільство.
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ЕКО ЛОГІЧНЕ ВИ ХО ВАН НЯ СТУ ДЕНТІВ ВНЗ 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. Зроб ле но аналіз ста нов лен ня еко логічної куль ту ри мо -
лоді, як од но го із за собів ліквідації кри зо вих еко логічних явищ сь о го ден -
ня. По ка за но еко соціаль ний ха рак тер проб ле ми в єди но му комп лексі
пи тань соціаль но го роз вит ку суспільства. По ру шуєть ся ак ту аль на
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проб ле ма ста ну еко логічної освіту та про по ну ють ся шля хи при ро до -
охо рон ної освіти і ви хо ван ня на се лен ня.

Annotation. The article is devoted to the ecological culture formation of
the youth as one of the means of crisis ecological phenomena elimination of
the present day. The author focuses on the state of ecological education and
proposes the ways of nature protection education.

Ди ти на пос ту по во змінює власні уяв лен ня про цілісність світу,
вив ча ю чи ок ремі шма точ ки, за губ лю ючи перші уяв лен ня про
єдність при ро ди. Цей про цес по ши рюєть ся у ви щих нав чаль них
зак ла дах, роздрібню ючи єдність світу на безліч га лу зей.

Ме та еко логічно го ви хо ван ня та освіти в га лузі нав ко лишнь о го
се ре до ви ща в умо вах інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща вип ли -
ває із су час но го ро зуміння їх сут ності, виз на че ної ко лек тив ни ми
зу сил ля ми фахівців ба гать ох країн світу, спе цифіки вузівсь кої
орієнтації.

Во на до ся гаєть ся по е тап но шля хом вирішен ня освітніх і ви хов -
них зав дань та вдос ко на лен ня прак тич ної діяль ності. Най го -
ловніши ми зав дан ня ми еко логічної освіти в умо вах інклю зив но го
се ре до ви ща ма ють бу ти:

1. Фор му ван ня еко логічної куль ту ри всіх верств на се лен ня, що
пе ред ба чає:

— ви хо ван ня ро зуміння су час них еко логічних проб лем дер жа ви
й світу, усвідом лен ня їх важ ли вості, ак ту аль ності і універ саль ності;

— відрод жен ня кра щих тра дицій ук раїнсь ко го на ро ду у взаємо -
відно си нах з довкіллям, ви хо ван ня лю бові до рідної при ро ди;

— роз ви ток осо бис тої відповідаль ності за стан довкілля на міс -
це во му регіональ но му, національ но му і гло баль но му рівнях, вміння
прог но зу ва ти осо бис ту діяльність інших лю дей та ко лек тивів;

— роз ви ток умінь прий ма ти відповідальні рішен ня що до проб -
лем нав ко лишнь о го се ре до ви ща, ово лодіння нор ма ми еко логічно
гра мот ної по ведінки;

— ви хо ван ня гли бо кої по ва ги до влас но го здо ров’я та ви роб -
лен ня на ви чок йо го збе ре жен ня.

2. Підго тов ка фахівцівRеко логів для ро бо ти в умо вах інклю зив -
но го освітнь о го се ре до ви ща.

3. Вдос ко на лен ня, уз год жен ня і стан дар ти зація терміно логії
в га лузі еко логічних знань [1, с. 12].

Еко логічне ви хо ван ня до ся гаєть ся по е тап ним шля хом вирі шен-
ня освітніх, ви хов них і роз ви ва ю чих знань се ред яких мож на ви ді -
ли ти такі:
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— ви хо ван ня ро зуміння су час них проб лем нав ко лишнь о го се -
ре до ви ща та усвідом лен ня їх ак ту аль ності для всь о го людства, своєї
країни та рідно го краю:

— роз ви ток осо бис тої відповідаль ності за стан нав ко лишнь о го
се ре до ви ща на національ но му та гло баль но му рівнях:

— зас воєння ціннісних орієнтацій як кра щих до сяг нень за галь -
но людсь кої та національ ної куль тур, ро зуміння ба га тог ран ної
цінності при ро ди;

— ово лодіння на у ко ви ми знан ня ми про взаємозв’язок у сис темі
«лю ди наRсуспільствоRпри ро да», фор му ван ня знань і умінь дослід -
ниць ко го ха рак те ру, спря мо ва них на роз ви ток твор чої та діло вої ак -
тив ності при вирішенні еко логічних си ту ацій;

— роз ви ток умінь прий ма ти відповідальні рішен ня що до проб -
лем нав ко лишнь о го се ре до ви ща, ово лодіння нор ма ми еко логічно
гра мот ної по ведінки.

Досвід засвідчує, що існу ють два підхо ди до роз гор тан ня змісту
еко логічно го ви хо ван ня та освіти: пер ший — муль ти дис циплінар -
ний (еко логізація існу ю чих нав чаль них пред метів відповідно до спе -
цифіки їх змісту), дру гий — внутрішньоRдис циплінар ний (вве ден ня
до нав чаль но го пла ну спеціаль но го пред ме та еко логічно го змісту).

При пер шо му підході виділяєть ся еко логічний ком по нент в біль-
 шості нав чаль них дис циплін, при дру го му — вво дить ся спеціаль -
ний пред мет еко логічно го змісту на за вер шаль но му етапі вузівсь кої
освіти, що за без пе чує мож ливість інтег ру ва ти різні ас пек ти еко -
логічних знань і ре алізу ва ти комп ле кс не розк рит тя проб лем еко -
логії. Зав дан ня і прин ци пові по ло жен ня еко логічно го ви хо ван ня
націле но на різнобічну підго тов ки сту де нтсь кої мо лоді, яка змо же
вирішу ва ти еко логічні проб ле ми на ос нові на у ко вих знань про цесів
роз вит ку біос фе ри, здо ро во го глуз ду та на бу то го досвіду, ке ру ю чись
національ ни ми гу маністич ни ми іде я ми і тра диціями гос по да рю -
ван ня. Один з най важ ливіших фак торів підви щен ня ефек тив ності
еко логічно го ви хо ван ня є ак тив не впро вад жен ня но вих форм і ме -
тодів нав чан ня, за галь ної комп’юте ри зації нав чаль них ігор, різних
видів мо де лю ван ня еко логічних про цесів чи си ту ацій, про ве ден ня
екс курсій на еко логічні об’єкти, прак тич них, ла бо ра тор них робіт ,
спря му ван ня діяль ності та ких ор ганізацій, як «Зе ле ний світ» та ін -
ших ор ганізацій «зе ле них» то що.

Все більш по ши рюєть ся у світі пе да гогічна па ра диг ма не пе ре -
рв ної еко логічної сис те ми та ви хо ван ня, що орієнто ва на на фор му -
ван ня еко логічної свідо мості та еко логічної куль ту ри людства. На
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пер ший план ви хо дять по нят тя еко логічно го імпе ра ти ву, який ви ра -
жає не обхідність відповідаль ності при род ним за ко нам. Фор му ван ня
при род них за конів відбу ваєть ся на рівні зацікав ле ності, оз найом -
лен ня (зас воєння інфор мації), схвиль о ва ності, пе ре ко нан ня (мо ти -
вації дії) та мо ти во ва ної по ведінки. То му прий няв ши без пе ре рв ну
еко логічну освіту за сис те му, що роз ви ваєть ся, не обхідно заз на чи ти
струк ту ру еко логічної освіти та ви хо ван ня, прог ра му нав чан ня як
віднос но інваріант ний ком по нент та ре алізацію прог ра ми в нав -
чаль но му про цесі як варіатив ний у про цесі вик ла дан ня різних
пред метів та спеціаль них дис циплін у ви що му нав чаль но му зак ладі
(вик ла дач), бе ре до ува ги спе цифіку пред ме та, дот ри муєть ся стан дар -
ту, але мо же по руч з тим по ши рю ва ти одні розділи прог ра ми та ско ро-
чу ва ти інші, ви ко рис то ву ю чи різно манітні ме то ди ки вик ла дан ня.

Еко логічна куль ту ра — це і про цес і ре зуль тат фор му ван ня еко -
логічної свідо мості осо бис тості, що відоб ра жає не роз рив ну єдність
між су купністю знань, норм, уяв лень про при ро ду, емоційноRпо -
чуттєво го і цілісно го відно шен ня до неї і відповідних умінь, на ви -
чок, пот реб взаємодії і пра вил по ведінки лю ди ни в ото чу ю чо му
світі. Еко логічна куль ту ра — це і знан ня ос нов них за ко номірнос тей
і взаємозв’язків у при роді і суспільстві, пе ре жи ван ня і пе ре ко нан -
ня, діяль ноRпрак тич не відно шен ня до при ро ди. Це своєрідний «ко -
декс по ведінки», що ле жить в ос нові еко логічної діяль ності.

Ло пухіна Те тя на В’ячес лавівна
завіду вач відділу спеціаль ної та інклю зив ної освіти 

До нець ко го облІППО, 
кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент 

tatiana.lopukhina@yandex.ua

ПІДГО ТОВ КА ПЕ ДА ГО ГА В СИС ТЕМІ ІППО 
ДО ВИ КО РИС ТАН НЯ ІКТGТЕХ НО ЛОГІЙ

В ІНКЛЮ ЗИВ НЕ ОСВІТНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ

Ано тація. Виз на че но мож ли вості ви ко рис тан ня за собів ІКТ для
підви щен ня якості інклю зив ної освіти, ок рес ле но шля хи підго тов ки
фахівців у сис темі після дип лом ної пе да гогічної освіти в інфор маційно -
му суспільстві.

Annotation. In the article the possibilities of using ICT to improve the
quality of inclusive education, the ways of training specialists in the system of
postgraduate pedagogical education in the information society.
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Сь о го ден ня ха рак те ри зуєть ся гли бин ни ми зміна ми, що відбу ва -
 ють ся в різних га лу зях суспіль но го жит тя, у то му числі — в освітнь о -
му прос торі. У кон цеп ту аль них по ло жен нях «Но вої ук раїнсь кої шко -
ли» на го ло шуєть ся на не обхідності за без пе чен ня якості ви щої освіти
й про фесійної підго тов ки пе да гогів, оскіль ки са ме на су час но го пе да -
го га пок ла де но вирішен ня проб ле ми фор му ван ня осо бис тості но вої
ге не рації, здат ної ефек тив но пра цю ва ти й нав ча ти ся про тя гом жит тя.

Проб ле ми впро вад жен ня й ви ко рис тан ня ІКТ в освіті знайш ли
відоб ра жен ня в ро бо тах вітчиз ня них дослідників: В.Ю. Би ко ва,
А.М. Гуржія, Г.В. Єль ни ко вої, М.І. Жал да ка, Л.А. Кар та шо вої,
В.В. Ла пінсь ко го, О.І. Ля шен ка, О.В. Ов ча рук, О.М. Спіріна,
М.П. Шиш кіної та ін. На дер жав но му рівні пи тан ня впро вад жен ня
ІКТ в освіту відоб ра жені в низці нор ма тив них до ку ментів, зок ре ма
За коні Ук раїни «Про Ос новні за са ди роз вит ку інфор маційно го
суспільства в Ук раїні на 2007–2015 ро ки», Указі Пре зи ден та Ук раї -
ни «Про за хо ди що до за без пе чен ня пріори тет но го роз вит ку освіти
в Ук раїні», На казі Міністер ства освіти і на у ки, мо лоді та спор ту Ук -
раїни «Про зат ве рд жен ня пла ну за ходів що до ви ко нан ня Дер жав ної
ціль о вої прог ра ми впро вад жен ня у нав чаль ноRви хов ний про цес за -
галь но освітніх нав чаль них зак ладів інфор маційноRко мунікаційних
тех но логій «Сто відсотків» на період до 2015 ро ку» то що.

Однією з форм нав чан ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба-
ми є виз на на в ба гать ох країнах світу інклю зив на фор ма нав чан ня,
яка нині по ши рюєть ся в Ук раїні, в то му числі в До нецькій об ласті
з 2010 р.

Але з по чат ку про ве ден ня АТО в об ласті інклю зив на освіта по -
тре бує віднов лен ня та мо дернізації з об’єктив них при чин.

Пріори тет ним нап рям ком онов лен ня сис те ми інклю зив ної осві -
ти у До нецькій об ласті є впро вад жен ня су час них інфор мацій но-ко -
мунікаційних тех но логій, які за без пе чу ють по даль ше вдос ко на лен -
ня нав чаль ноRви хов но го про це су, дос тупність та ефек тивність
освіти, підго тов ку фахівців у сис темі після дип лом ної пе да гогічної
освіти в інфор маційно му суспільстві.

Зав дя ки ви ко рис тан ню ІКТ діти з особ ли ви ми освітніми пот -
ре ба ми здатні по до ла ти бар’єри на шля ху до нав чан ня, оскіль ки от -
ри му ють дос туп до різно манітних ди дак тич них ма теріалів у дос туп -
но му прий нят но му фор маті, а та кож де мо н стру ва ти свої нав чальні
до сяг нен ня. Ви ко рис тан ня ІКТ здійснюєть ся для ре алізації трь ох
ос нов них цілей: ко рекція де фек ту, соціалізація ди ти ни в суспільст -
ві, ефек тив не нав чан ня.
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Для удос ко на лен ня про фесійної майс тер ності пе да гогів із пи -
тань інклю зив но го нав чан ня у на у ко воRме то дичній діяль ності До -
нець ко го об лас но го інсти ту ту ППО ре алізу ють ся різні фор ми ро бо ти,
зок ре ма: обмін досвідом ро бо ти че рез вебіна ри, фо ру ми, елект рон -
ну пош ту то що; інфор маційне за без пе чен ня праці пе да го га, який
пра цює в інклю зив но му класі (елект ронні бан ки та ба зи да них);
роз пов сюд жен ня досвіду ро бо ти фахівців то що.

Важ ли вий ак цент ро бить ся на ме ре же ву взаємодію ме то дич них
служб освітніх ок ругів, район них (місь ких) ме то дич них кабінетів
(центрів) з об лас ним інсти ту том після дип лом ної пе да гогічної освіти,
ви щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми у зв’яз ку з орієнтацією не тіль ки на
тра диційні пред мет ноRме то дичні пос лу ги, а й нові ви ди пос луг у сфері
інклю зив ної освіти, се ред яких — інфор маційні та моніто рин гові.

Скла до вою струк ту ри підви щен ня кваліфікації керівників та
пе да гогів нав чаль них зак ладів, які пра цю ють у інклю зив них кла сах
(гру пах), є кур си підви щен ня кваліфікації. Зап ро вад же но нові те ми
лекційних, семінарсь ких та прак тич них за нять для кур со вої підго -
тов ки керівників, пе да гогів за галь но освітніх нав чаль них зак ладів та
учи телівRде фек то логів: «Про ек ту ван ня дис танційних курсів для
нав чан ня в се ре до вищі MOODLE», для керівників ЗНЗ «Ви ко рис -
тан ня ІКТ в ро боті освітніх ме нед жерів», «Інфор маційна куль ту ра
освітнь о го зак ла ду», «Інфор маційне се ре до ви ще сис те ми ЗСО»,
«Вплив вірту аль них ко мунікаційних про цесів в за галь но освітнь о му
прос торі на фор му ван ня ко муніка тив ної ком пе те нт ності пе да го га»,
«Інфор маційна куль ту ра пе да гогів в інклю зив но му се ре до вищі за -
галь но освітнь о го зак ла ду».

Удос ко на лен ня ІКТRком пе те нт ності здійснюєть ся і в між кур -
со вий період че рез: ро бо ту твор чих груп, постійно діючі семіна ри;
інструк тив ноRме то дичні семіна ри; яр мар ки пе да гогічних ідей; кон -
кур си про фесійної майс тер ності; тренінги; ме то дичні дні та ін.

Вис но вок. На су час но му етапі роз ви ток інклю зив ної освіти має
здійсню ва ти ся па ра лель но із роз вит ком спеціаль ної ко рекційної
шко ли та ство ре них інклю зив них ре су рс них центрів

По даль шо го вив чен ня пот ре бу ють перс пек ти ви ви ко рис тан ня
тех но логій дис танційно го нав чан ня в освіті осіб з особ ли ви ми пот ре -
ба ми; підго тов ка пе да гогів до ви ко рис тан ня ІКТ в інклю зивній освіті.
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СТРУК ТУ РА БА ЗИ ДА НИХ 
WEBGОРІЄНТО ВА НОЇ СИС ТЕ МИ ТЕС ТУ ВАН НЯ ЗНАНЬ

СТУ ДЕНТІВ З ВА ДА МИ СЛУ ХУ

Ано тація. У по даній ро боті розг ля ну то пи тан ня по бу до ви web-
орі єн то ва ної сис те ми тес ту ван ня, архітек ту ра якої не за ле жить від
конк рет ної ви ко рис то ву ва ної сис те ми уп равління ба за ми да них за ра -
ху нок роз роб ле ної об’єктно�орієнто ва ної обо лон ки (кла су) мо делі да них
тес ту ван ня. Підклю чен ня конк рет ної СУБД здійснюєть ся за ра ху нок
по бу до ви кла су обо лон ки, похідно го від ба зо во го кла су — обо лон ки.
Прак тич на ре алізація ви ко рис та но го підхо ду про де мо н стро ва но на
прик ладі зас то су ван ня СУБД SQLite.

Annotation. The presented research highlights issues of building web-
based system testing architecture which does not depend on the particular
used database management systems developed by object�oriented shell
(class) data model testing. Connecting the specific DBMS at the expense of
building shell class, derived from the base class — shell. Feasibility used
approach demonstrated by the use of database SQLite.

Ба зу да них WebRорієнто ва ної сис те ми тес ту ван ня роз роб ле но
з ви ко рис тан ням і ба зи да них SQLite. Ба за да них — пой ме но ва на су -
купність взаємозв’яза них да них, які зна хо дять ся під уп равлінням
СУБД. У базі да них зберіга ють ся дані, логічно пов’язані між со бою. До
го лов них влас ти вос тей ба зи да них на ле жать такі: цілісність: оз на чає,
що в будьRякий мо мент ча су відо мості в базі да них по винні бу ти не -
су пе реч ливі; без пе ка: оз на чає, що ви ко нуєть ся за хист да них від
санкціоно ва но го і не санкціоно ва но го дос ту пу; піднов леність: оз на чає
мож ливість віднов лен ня ба зи да них після збоїв ро бо ти сис те ми [3].

Роз роб ле на WebRорієнто ва на сис те ма тес ту ван ня приз на че на
для за без пе чен ня (са мо)пе ревірки зас воєних знань і мо же успішно

316

Секція VII Інформаційно-комунікаційні технології  



317

ви ко рис то ву ва ти ся для оціню ван ня сту дентів з ва да ми слу ху. В про -
цесі тес ту ван ня не виз на чаєть ся оцінка, а на даєть ся ли ше відсо ток
пра виль них відповідей та порівняль ний спи сок пи тань, на які на -
да но невірні відповіді. При ць о му по ка зуєть ся як по мил ко ва, так
і пра виль на відповідь сту ден та. Та кий підхід доз во ляє не ли ше
здійсни ти са мо ко нт роль сту ден том, але й виз на чає по мил ки, яких
він при пус тив ся.

За без пе чен ня зв’яз ку сторінки сай ту відповідей з ба зою да них
за прин ци па ми AJAX здійсне но за до по мо гою мо ду ля ajax.js роз -
роб ки Джо на Рейсінга (Java Script — про фесійні прийо ми прог ра -
му ван ня). Дані виз на че них сис те мою тестів зберіга ють ся в базі да -
них, по бу до ваній на ре ляційній SQLite.

Для за без пе чен ня се ансів зв’яз ку ко рис ту ва ча з си си те мою сай-
ту по бу до ва но до дат ко ву таб ли цю да них се ан су (main), яка містить
3 по ля: стро ко вий іден тифіка тор клієнта (по ду до ва но на ос нові ча -
су ви бо ру клієнтом те ми тес ту ва аня); чис ло вий іден тифіка тор клі єнта
(по ду до ва но на ос нові ча су ви бо ру клієнтом те ми тес ту ва аня в ча -
со во му фор маті Unix); по лем, де зберігаєть ся серіалізо ва на струк ту ра
да них, в якій відоб ра жаєть ся про цес тес ту ва аня. Струк ту ра да них,
в якій відоб ра жаєть ся про цес тес ту ва аня яв ляє со бою ієрархічну
струк ту ру, по бу до ва ну за до по мо гою списків сис те ми Python.

Ре алізо ва ний клас DbConnector не прос то на дає інтер фейс до
ба зи да них, але й ро бить інші час ти ни прог рам но го за без пе чен ня
сай ту не за леж ни ми від конк рет ної СКБД. Це до ся гаєть ся зав дя ки
то му, що всі спе цифічні еле мен ти зв’яз ку з СКБД, в то му числі —
опе ра то ри SQL, схо ва но в струк турі ць о го кла су. Окрім то го, цей
клас вклю чає ме то ди об роб ки струк ту ри підтрим ки се ан су зв’яз ку
з ко рис ту ва чем, в то му числі — ме ханізм се ри алізації по точ них
об’єк тів прог ра ми. При зміні СКБД не обхідно ли ше до ро би ти цей
клас згідно ви мог конк рет ної СКБД, не тор ка ю чись інших мо дулів
прог рам но го за без пе чен ня. Ме то ди кла су DbConnector мож на по -
ді ли ти на кіль ка груп відповідно до їх приз на чен ня.

От же, предс тав ле на струк ту ра ба зи да них WebRорієнто ва ної
сис те ми тес ту ван ня знань мо же бу ти ви ко рис та на для роз роб лен ня
onRline тестів для са мо пе ревірки знань сту ден та ми з ва да ми слу ху
у про цесі са мостійної ро бо ти.
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АЛ ГО РИТМ ВИ БО РУ ПОДВІЙНОЮ ЗАМІНОЮ 
ТА ЙО ГО ВИ КО РИС ТАН НЯ У BIG DATA

Ано тація. Ме тою да ної статті є зап ро по ну ва ти і про а налізу ва -
ти ал го ритм ви бо ру двос то рон нь ою заміною (2WRS), який є уза галь -
нен ням RS, от ри ма ний в ре зуль таті ре алізації двох куп замість однієї
купи, як це ре алізо ва но в RS. Відповідне уп равління ци ми дво ма ку па ми
доз во ляє стабіль но ге не ру ва ти по то ки, більші за дос туп ну пам’ять,
тоб то не за леж но від ха рак те рис тик на борів да них. За леж но від зміни
ха рак те рис тик вхідно го на бо ру да них, 2WRS приз на чає но вий за пис
да них в од ну або іншу ку пу, і збіль шує або змен шує кож ну ку пу, прис -
то со ву ю чись до зрос та ю чої або спад ної тен денції на бо ру да них. Бу ло
про тес то ва но обид ва ал го рит ми на ве ли ких на бо рах да них з різни ми
ха рак те рис ти ка ми і 2WRS до ся гає прис ко рень, що най мен ше, ана -
логічних RS, і біль ше у 2,5 ра зи, ко ли RS не в змозі ге не ру ва ти ве ликі
по то ки да них.

Annotation. The goal of this paper is to propose and analyze two�way
replacement selection (2WRS), which is a generalization of RS obtained by
implementing two heaps instead of the single heap implemented by RS. The
appropriate management of these two heaps allows generating runs larger
than the memory available in a stable way, i.e. independent from the char-
acteristics of the datasets. Depending on the changing characteristics of the
input dataset, 2WRS assigns a new data record to one or the other heap, and
grows or shrinks each heap, accommodating to the growing or decreasing ten-
dency of the dataset. We tested both algorithms on large datasets with different
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characteristics and 2WRS achieves speedups at least similar to RS, and over
2.5 when RS fails to generate large runs.

Вступ у кон цепцію Big Data
Ве ликі дані (англ. Big data) — серія підходів, інстру ментів і ме -

тодів об роб ки струк ту ро ва них і нест рук ту ро ва них да них ве ли чез них
об сягів і знач но го різно маніття для от ри ман ня ре зуль татів, що сприй -
ма ють ся лю ди ною, ефек тив них в умо вах без пе ре рв но го при рос ту,
роз поділу чис лен ни ми вуз ла ми об чис лю валь ної ме режі, що сфор му -
ва ли ся в кінці 2000Rх років, аль тер на тив них тра диційним сис те мам
уп равління ба за ми да них і рішень кла су Business Intelligence.

В ході ство рен ня роз поділе них фай ло вих сис тем і ря ду інших
прог рам них про дуктів Big Data ви роб ля ли ся нові підхо ди і ме то ди
те орії сор ту ван ня і по шу ку, що доз во ля ють пра цю ва ти з ве ли ки ми
об ся га ми да них. Од ним з та ких ме тодів є спосіб сор ту ван ня шля хом
двобічно го заміщен ня, ви най де ний у 2010 році, про який я й хо чу
роз повісти.

1. Вибір подвійним заміщен ням: опис ал го рит му
1.1. Вступ
Для опе рації зовнішнь о го сор ту ван ня в СУБД ба жані три особ -

ли вості: (а) опе рація сор ту ван ня по вин на бу ти в змозі по ча ти сор -
ту ван ня да них пе ред тим, як всі вхідні дані бу дуть зге не ро вані; (Б)
во на по вин на бу ти ефек тив ною з уже відсор то ва ни ми да ни ми,
оскіль ки по пе ред ня опе рація мо же бу ти вже відсор то ва ною або
част ко во відсор ту ва ла дані, що над хо дять; і (с) спо жи ван ня пам’яті
по вин не бу ти пе ред ба чу ва ним.

1.2. Вибір двос то роннім заміщен ням
Двос то ронній вибір заміни (2WRS) ре алізує дві ку пи, які ми на -

зи ваємо TopHeap і BottomHeap. Ме тою цих двох куп є співпра ця
для от ри ман ня більш дов гих по токів: TopHeap і BottomHeap за хоп -
лю ють зрос та ючі і спа да ючі послідов ності зна чень відповідно. Ця
архітек ту ра на га дує дві взаємодіючі RS ал го рит ми, що спіль но пра -
цю ють, які ви во дять їх ре зуль тат в по то ки а і б. Та ким чи ном, потік
А яв ляє со бою послідовність зрос та ю чих зна чень і потік Б яв ляє со -
бою послідовність спа да ю чих зна чень, які не пе рек ри ва ють ся.

Для то го, щоб виріши ти, яка ку па по вин на бу ти за пов не на
з кож ним но вим вхідним за пи сом, ми прий маємо рішен ня, зас но ва не
на вхідно му бу фері і ев рис тиці. Вхідний бу фер предс тав ляє со бою
ма сив за писів, який діє як бу фер ре гу ляр но го вве ден ня/ви ве ден ня,
який за ван та жує еле мен ти да них з дис ка і звіль няє їх за стра тегією
FIFO, як по ка за но на ма люн ку 1. Ко ли но вий за пис по ви нен бу ти
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встав ле ний од ну з куп, 2WRS ви би рає ви пад ко вим чи ном один з ко-
ре не вих за писів куп, який по ши рюєть ся на відповідний потік, а чи б.
При не за леж но му вирішенні, «вхідна» ев рис ти ка підби рає вхідний
бу фер і прий має рішен ня, в якій купі, TopHeap або BottomHeap, бу -
де зберіга ти ся за пис, от ри ма ний зі струк ту ри FIFO. Як що ев рис ти -
ка ви би рає ку пу, яка містить верхній за пис в купі, дві ку пи зберіга -
ють свій розмір. В іншо му ви пад ку, од на ку па рос те, а інша
змен шуєть ся. Про цес пов то рюєть ся до тих пір, до ки ніякі за пи си
біль ше не мо жуть бу ти ви да лені з будьRякої з куп (так як всі за пи си
поз на чені як на лежні до нас туп но го по то ку), а потім весь ал го ритм
бу де пе ре за пу ще ний, щоб об ро би ти но вий прогін.

2WRS доз во ляє ма ти спра ву зі збіль шу ва ни ми, змен шу ва ни ми
і зміша ни ми вход ни ми да ни ми, от ри му ю чи по то ки оп ти маль них
розмірів, і знач но дов ше, ніж RS. Більш то го, це поліпшен ня істот но
не погіршує дов жи ни пробігів 2WRS для ви пад ко вих роз поділів, дов -
жи на яко го ана логічна та ким у RS. Крім то го, до дат ко ва склад ність
ге не рації по токів амор ти зуєть ся швид ше за до по мо гою фа зи злит тя,
яка пе рет во рюєть ся в на ба га то швид ший за галь ний час ви ко нан ня.

Крім то го, об сяг пам’яті, виділе ної для 2WRS мо же бу ти фіксо -
ва ним заз да легідь, так як з RS, що ро бить на шу про по зицію підхо -
дя щую для СУБД. На решті, 2WRS підтри мує ку пи і архітек ту ру ге -
не рації по токів RS, що доз во ляє різно манітно її поліпшу ва ти, що
бу ло вже зап ро по но ва но в літе ра турі для RS, такі, як змінна
підтрим ка ключів, стра тегія по пе реднь о го чи тан ня або ієрархічне
сор ту ван ня да них та інші.
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UNREAL ENGINE 
ЯК ЗАСІБ ФОР МУ ВАН НЯ МІЖПРЕД МЕТ НИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ПРО ЦЕСІ ПІДГО ТОВ КИ МАЙ БУТНІХ ПРОГ РАМІСТІВ

Ано тація. Розг ля нуті проб ле ми фор му ван ня ал го ритмічно го мис -
лен ня при підго товці мо лод ших спеціалістів за спеціаль ності 5.05010301;
виз на че но роль міпред мет них зв’язків у про цесі вив чен ня про фесійних
дис циплін май бутніми прог раміста ми; зап ро по но ва но підхід до за без -
пе чен ня міжпред мет них зв’язків «Прог ра му ван ня — Фізи ка».

Annotation. The problems of forming of the algorithmic thinking at
preparation of junior specialists of spesiality 5.05010301 are considered; the
role of intersubject connections in the process of studying of professional dis-
ciplines by future programmers is certain; the approach to providing inter-
subject connection «Programming — Physics» is offered.

Най важ ливішою за да чею, із розв’язан ням якої пов’язуєть ся
до сяг нен ня ви со ко го рівня якості підго тов ки мо лод ших спеціа ліс -
тів зі спеціаль ності «Роз роб ка прог рам но го за без пе чен ня», є фор -
му ван ня у май бутніх прог рамістів ал го ритмічно го мис лен ня. Під
ал го ритмічним мис лен ням, як пра ви ло, маєть ся на увазі спро мож -
ність предс тав лен ня за дачі у виг ляді послідов ності кроків, не об хід -
них для її розв’язан ня [1].

Пер вин ний роз ви ток ал го ритмічно го мис лен ня май бутніх прог-
рамістів за без пе чу ють пе ре важ но ма те ма тичні дис ципліни, при ви -
в ченні яких фор муєть ся вміння ви ко ну ва ти такі ро зу мові опе рації,
як аналіз, син тез, порівнян ня, ана логія, кла сифікація то що. На бут -
тя от ри ма ни ми знан ня ми конк рет них форм та прак тич но го змісту
пок ла даєть ся на дис ципліни «Ос но ви інфор ма ти ки» і «Ос но ви
прог ра му ван ня та ал го ритмічні мо ви», що за без пе чу ють транс фор -
мацію абстра кт них ма те ма тич них конструкцій у конк ретні на вич -
ки. Ре зуль та тивність нав чан ня при ць о му суттєво за ле жить зок ре ма
від двох чин ників: 1) при ро ди та фор ми пос та нов ки за дач, які про -
по ну ють ся для розв’язан ня сту ден там; 2) за собів розв’язан ня, що
ви ко рис то ву ють ся сту ден та ми. Вплив при ро ди та фор ми по дан ня
за дач, що ви ко рис то ву ють ся, мо же бу ти оп тимізо ва ний за ра ху нок
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впро вад жен ня міжпред мет них зв’язків зок ре ма у нап рям ку «Прог -
ра му ван ня — Фізи ка» на різних ета пах нав чан ня: від по чат ко во го
знайо м ства до кур со во го про ек ту ван ня [2], а в якості за со бу їх роз -
в’язан ня ав то ри про по ну ють сис те му візу аль но го про ек ту ван ня —
Blueprint, що є скла до вою час ти ною по туж но го прог рам но го про -
дук ту для ство рен ня комп’ютер них ігор, візу алізації та мо де лю ван -
ня — Unreal Engine від ком панії Epic Games [3].

Ви ко рис тан ня Blueprint як за со бу по бу до ви ал го ритмів розв’я -
зан ня за дач при вив ченні ос нов ал го ритмізації та прог ра му ван ня
за без пе чує щільні міжпред метні зв’яз ки між дис ципліна ми про -
фесійно го спря му ван ня та фізи кою, поєднує пе ре ва ги, при та манні
«чис тим» схе мам ал го ритмів та конк рет ним мо вам прог ра му ван ня:
дос татній рівень абстракції розв’язу ва ної за дачі, пов на візу алізація
ал го ритмів, що бу ду ють ся (графічне предс тав лен ня), відповідність
схем, що бу ду ють ся, конструкціям мо ви прог ра му ван ня ви со ко го
(об’єктноRорієнто ва но го) рівня, мож ливість транс фор мації схе ми
у відповідний код мо вою С++.

Далі предс тав ле но прик лад розв’язан ня за дачі з ос нов ал го рит -
мізації в сис темі Blueprint.

Ре алізу ва ти прог ра му, яка ви во дить на дисп лей таб ли цю за леж -
ності стру му у спо жи вачі в елект рич но му лан цюзі, що скла даєть ся
з дже ре ла жив лен ня та спо жи ва ча, підклю че но го до нь о го, від внут -
рішнь о го опо ру дже ре ла r та опо ру спо жи ва ча R. Інтер ва ли та кро ки
зміни опорів, ЕРС дже ре ла за да ють ся ко рис ту ва чем.

Ри су нок — Фраг мент Blueprint розв’язан ня за дачі
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При розв’язанні да ної за дачі ви ко рис то вуєть ся BlueprintRблок
«Branch», що відповідає конструкції if — else мо ви прог ра му ван ня
С++ (за леж но від йо го вихідно го зна чен ня — «True» або «False» —
об чис лю валь ний про цес на бу ває пев но го нап рям ку), а та кож
BlueprintRблок «WhileLoop», що ут во рює цик ло ву конструкцію ал -
го ритмічно го ти пу «ПО КИ». Тіло цик лу розміщуєть ся на ви ході
«Loop body» цик ло во го бло ку.

Надз ви чай на пе ре ва га зас то су ван ня тех но логії Blueprint по ля -
гає в то му, що ре зуль та ти ви ко нан ня ал го ритмів, по бу до ва них з її
до по мо гою, мо жуть бу ти не ли ше предс тав лені в ал фавітноRциф ро -
во му виг ляді (як заз ви чай це відбу ваєть ся при ви ко рис танні універ -
саль них мов прог ра му ван ня), але й візу алізо вані в ре жимі 3D із зас -
то су ван ням, нап рик лад, фізич них мо де лей.

Та ким чи ном, ви ко рис тан ня тех но логії Blueprint доз во ляє фор -
му ва ти щільні міжпред метні зв’яз ки між дис ципліна ми про -
фесійно го та при род ни чоRма те ма тич но го нап рям ку у про цесі
підго тов ки май бутніх прог рамістів і ство рює пе ре ду мо ви для за без -
пе чен ня ви со кої якості їх підго тов ки.
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Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту.
На у ко вий керівник: Бу ро ва Г.В., к.соц.н.

ІНТЕР НЕТ ЯК ЗАСІБ КО МУНІКАЦІЇ 
ЛЮ ДЕЙ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Про а налізо ва но роль комп’ютер них тех но логій та Інтер-
 не ту в житті лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, розг ля ну то вплив
соціаль них ме реж, на ко мунікацію лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми, умо ви їх адап тації у соціумі.

Клю чові сло ва: Інтер нет, ко мунікація, соціальні ме режі.
Annotation. The article analyzes the role of computer technology and the

Internet in the lives of people with disabilities, the influence of social networks
for communication of people with disabilities, provided they adapt to society.

Keywords: Internet, communication, social networks.
На сь о годні зав дя ки прог ре сив но му роз вит ку комп’ютер них

тех но логій та Інтер не ту, який за ос танні де ся тиліття пе рет во рив ся
на най по пу лярнішу інфор маційноRко муніка тив ну струк ту ру, з’яви -
ли ся значні пе ре ва ги для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Ме -
ре жа доз во ляє бра ти їм ак тив ну участь у суспіль но му житті, і са ме
інтер нетRтех но логії да ють змо гу лю дині з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми жи ти більш пов ноцінним жит тям.

Інтер нет — це гло баль на комп’ютер на ме ре жа, що охоп лює
весь світ.

Інвалідність як соціаль не яви ще при та ман не кожній дер жаві. Рі -
вень інвалідності в наш час ста но вить близь ко міліар да, а це 15% від
усь о го світо во го на се лен ня. В Ук раїні ця проб ле ма ста но вить
близь ко 6%.

У Кон венції ООН що до прав інвалідів заз на че но, що дос туп до
інфор маційноRко мунікаційних тех но логій — це од на із умов, яка
доз во ляє лю дям з інвалідністю більш пов ноцінно бра ти участь
у всіх сфе рах жит тя [1].

В умо вах існу ю чої для осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми нез руч ності
в по буті склад но пе ре оціни ти роль інфор маційних тех но логій, за
до по мо гою яких мож на вірту аль но спілку ва ти ся, нав ча ти ся, підви щу -
ва ти кваліфікацію, зай ма ти ся творчістю. З’яви ла ся не ба че на до ць о -
го мож ливість спілку ван ня, зав дя ки якій лю ди на підтри мує зв’язок
з інши ми людь ми.
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Інтер нет зна ною мірою зба га тив мож ли вості ко мунікації, не
ка жу чи вже про соціальні ме режі, які ос таннім ча сом на бу ли ви нят -
ко вої по пу ляр ності.

За М. Кригіною, «соціаль на ме ре жа — інте рак тив ний ба га то -
ко рис ту ваць кий сайт, зміст яко го на пов нюєть ся йо го відвіду ва ча ми,
з мож ливістю вка зу ван ня будьRякої інфор мації про пев ну лю ди ну
за якою акант ко рис ту ва ча мо жуть най ти інші учас ни ки ме режі»[2].

Сь о годні дос татньо видів діяль ності, які мож на ви ко ну ва ти
вдо ма, кон так ту ю чи з ро бо то дав цем за до по мо гою різних за собів
зв’яз ку. До та ких видів робіт на ле жать набір текстів, роз роб ка прог рам,
по шук інфор мації в сис темі Інтер нет, ви ко нан ня робіт з комп’ю тер  ної
графіки та ма ке ту ван ня, роз роб ка пре зен тацій, ве ден ня ба зи да них.
На відмінну від здо ро вих лю дей, лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
во лодіють якос тя ми, що вигідно відрізня ють їх від інших. Ма ю чи
біль ше ча су та мен шу кількість відволіка ю чих інте ресів, лю ди з ін -
валідністю здатні ста ти кон ку рен то сп ро мож ни ми працівни ка ми
в ціло му ряді видів діяль ності, особ ли во тих, що пов’язані з ін фор -
маційни ми тех но логіями.

Відмо ви тись від соціаль них ме реж уже ніхто не змо же, оскіль ки,
як що це ме ре жа для спілку ван ня — то во на ду же зруч на, еко ном на
і прак тич на, як що для ро бо ти і твор чості — то є швид кою, про дук -
тив ною і ко рис ною. Вірту аль не спілку ван ня у ме режі до по ма гає со -
ціалізації лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми у вірту аль но му світі.
Але, зви чай но, ре аль но го спілку ван ня, людсь кої підтрим ки ніщо
не змо же заміни ти, тож не обхідно усіля ко підтри му ва ти інтег рацію
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми в суспільстві.
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МЕ ТО ДИ КА ВИК ЛА ДАН НЯ ЕКО НОМІЧНИХ ДИС ЦИПЛІН
У НАВ ЧАЛЬ НИХ ЗАК ЛА ДАХ 

З ІНКЛЮ ЗИВ НИМ НАП РЯ МОМ

Ано тація. Виз на че но суть, зав дан ня і зна чен ня еко номічної освіти
в ціло му, розг ля ну то тра диційні ме то ди нав чан ня при вик ла данні еко -
номічних дис циплін та дослідже но тех но логізацію за без пе чен ня нав чаль -
но го про це су у нав чаль них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом.

Annotation. In theses defined the essence, objectives and importance of
economic education in general, considered traditional teaching methods in
teaching economic subjects and investigated technologizing the educational
process in schools with inclusive direction.

Най важ ливішим зав дан ням сь о го ден ня у роз бу дові освіти Ук раї -
ни є зап ро вад жен ня пе ре до вих пе да гогічних тех но логій нав чаль но го
про це су. Са ме то му, XXI століття — століттям но вих тех но логій —
запро вад жен ня но вих тех но логій у нав чальній сис темі є об’єктив ним
про це сом, век тор яко го виз на чаєть ся на у ко воRтехнічним прог ре -
сом, інфор ма ти зації і тех но логізації суспільства, а та кож особ ли -
вос тя ми різних скла до вих сис тем освіти. Особ ливі ви мо ги до зап ро -
вад жен ня но вих тех но логій нав чаль но го про це су про яв ля ють ся
у ди фе ренціації нав чан ня і мож ли вості ви бо ру май бутньої про фесії,
змін форм і ме тодів ор ганізаційноRко муніка тив ної діяль ності сту -
дентів та пе да гогів, то ле ра нт ності та ви хо ван ня мо лоді.

На су час но му етапі роз вит ку бізне со вої цивілізації знач но зріс
інте рес до еко номічної те орії, оскіль ки во на пе ре бу ває у стані не -
обхідно го онов лен ня. Проб ле ма за без пе чен ня підго тов ки сту дентів
у нав чаль них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом, на на шу дум ку, по-
вин на розг ля да ти ся у трь ох скла до вих: поRпер ше, з особ ли вих під -
ходів вик ла дан ня змісту фун да мен таль ної еко номічної дис ципліни,
якою є еко номічна те орія; поRдру ге, з особ ли вих підходів до ме то -
ди ки вик ла дан ня еко номічних дис циплін та їх ме то дич но го за без -
пе чен ня; поRтретє, з особ ли вих підходів що до оцінки знань сту ден -
тів, їх відно шен ня до нав чаль но го про це су.

Не обхідність підви щен ня рівня еко номічної освіти в Ук раїні по -
т ре бує роз роб ки стра тегії і так ти ки вик ла дан ня еко номічних дис цип -
лін на за са дах національ ної кон цепції еко номічної освіти. Ос нов ною
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ме тою еко номічної освіти мож на вва жа ти фор му ван ня еко но міч -
но го мис лен ня, а її ре зуль та том — еко номічно обґрун то ва ну прак -
тич ну діяльність. В прак тиці вик ла дан ня еко номіки най важ ливі шим
є не тіль ки розк ри ти зміст еко номічних ка те горій та кон цепцій, але
знай ти ефек тивні фор ми знань, до мог тись їх зас воєння на рівні
мис лен ня та по ведінки лю ди ни.

Еко номічна освіта і ви хо ван ня до по ма га ють лю дині лег ше орі -
єнту ва ти ся в еко номічній діяль ності і прий ма ти пра виль не рішен ня,
ви ко ну ва ти свої еко номічні функції. Рівень еко номічно го ви хо ван ня
мо же бу ти од ним із по каз ників соціаль но го прог ре су.

Еко номічна освіта — ос но ва фор му ван ня еко номічної свідо мос -
ті, еко номічно го мис лен ня, вихідним мо мен том яко го є тво рен ня
еко номічної куль ту ри. Во на вклю чає в се бе сис те му ма со вої еко но -
мічної освіти і спеціаль ну підго тов ку кадрів усіх сфер еко номіки,
політи ки, куль ту ри.

Го лов не зав дан ня еко номічної освіти — розк рит тя змісту еко но -
мічних по нять, ка те горій, за конів, роз ви ток інте ре су до еко номіки
і пот ре би в постійно му онов ленні знань, фор му ванні на виків еко -
номічно го мис лен ня, фор му ванні еко номічної свідо мості.

Та ким чи ном, еко номічна освіта і еко номічне ви хо ван ня є важ -
ли ви ми чин ни ка ми фор му ван ня еко номічної куль ту ри. Са ме во ни
ма ють ста ти не одмінним ат ри бу том будьRякої свідо мої діяль ності, пе -
реду мо вою успішної ро бо ти прак тич но в усіх сфе рах жит тя, невід’єм -
ною скла до вою куль тур но го роз вит ку мо ло дої лю ди ни, фор му ван ня
еко номічно го світосп рий нят тя мо лоді, до по ма га ють їй усвідо ми ти
пра вильність, істинність еко номічної те орії, зро зуміти еко номічні
пог ля ди, ідеї, співвідно си ти те орії із ре аль ною по ведінкою, го тов -
ністю діяти відповідно до зас воєних еко номічних знань.

Од ним із шляхів удос ко на лен ня нав чаль но го про це су у нав чаль-
них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом є шир ше ви ко рис тан ня ме -
то дів ак тив но го нав чан ня. Це обу мов ле но тим, що тра диційні (по -
яс ню вальні, ілюст ра тивні, реп ро дук тивні) ме то ди не за без пе чу ють
на леж но го твор чо го роз вит ку здібнос тей сту дентів. Дані досліджень
пси хо логів свідчать: «…в пам’яті лю ди ни за кар бо вуєть ся 10% по чу -
то го, 50% по ба че но го і по чу то го. Зроб ле не ж са мою лю ди ною за кар -
бо вуєть ся в пам’яті на 90%» [1, с. 6].

Тра диційні ме то ди нав чан ня у нав чаль них зак ла дах з інклю зив -
ним нап ря мом, роз ра хо вані на віднос но стабіль ну нав чаль ну
інфор мацію, на су час но му етапі є ма ло е фек тив ни ми. Об сяг інфор -
мації з еко номічних дис циплін настіль ки швид ко змінюєть ся як за
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кількістю, так і за на си ченістю, що уза галь ни ти йо го на лекціях
і повністю зас воїти та ким чи ном не мож ли во.

Ве ли ко го зна чен ня в цих умо вах на бу ває са мопідго тов ка, гли бо -
ке ос мис лен ня те о ре тич них і прак тич них ос нов май бутньої про фесії.
Ць о му пов ною мірою відповіда ють ме то ди ак тив но го нав чан ня у на -
в чаль них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом. Де які вчені на зи ва ють
їх ак тив ни ми ме то да ми нав чан ня, ми ж дот ри муємось іншо го ви -
зна чен ня, що ме то ди ак тив но го нав чан ня зу мов лю ють усвідом ле ну
зацікав ле ну ро зу мо ву діяльність сту дентів, ак тив не сприй нят тя те -
о ре тич но го ма теріалу в нав чаль но му про цесі, роз ви ток умінь та на -
ви чок са мостійно го ви роб лен ня рішень із проб лем них пи тань.

Су час ний май бутній еко номіст має бу ти не тіль ки досвідче ним
фахівцем, але й умілим ор ганіза то ром, який цінує ко лек тив ний досвід,
вра хо вує дум ку то ва ришів, кри тич но оцінює до сяг ну те, рішу че об -
стоює власні пог ля ди. Го ту ю чи та ких фахівців, не обхідно вра хо ву -
ва ти те, що сь о годні ви пу ск ни ки є ос нов ним по тенціалом ро бо чої
си ли XXI століття, а ХХІ століття — це час інфор маційних тех но -
логій, гло баль ної комп’юте ри зації, сис тем но го прог ра му ван ня,
ши ро ко го ви ко рис тан ня мікро е ко номіки, ла зер ної техніки.

Аналіз пе да гогічної прак ти ки пе ре ко нує в не дос татній ефек -
тив ності тра диційно го ти пу нав чан ня що до вирішен ня наз ва них
зав дань че рез тра диційний ме тод ор ганізації вик ла дан ня.

А. Пет ровсь кий під ак тивізацією про це су нав чан ня ро зуміє ці -
лесп ря мо ва ну діяльність вик ла да ча, ске ро ва ну на роз роб ку й ви ко -
рис тан ня та ко го змісту, форм, ме тодів і прийомів, за собів нав чан ня,
які спри я ють підви щен ню інте ре су, ак тив ності, твор чої са мос тій -
ності сту дентів у зас воєнні знань, фор му ванні вмінь і на ви чок ви -
корис тан ня їх на прак тиці [2, с. 197]. Пи тан ня ак тивізації діяль ності
осо бис тості в про цесі нав чан ня має дав ню історію, яка три ває від
Сок ра та і Де мок ри та, про дов же на Ка менсь ким у ХVII столітті,
Пес та лоцці і Дістер ве гом на по чат ку ХІХRго. Ве ли кий вне сок у роз -
ви ток ме тодів вузівсь ко го нав чан ня внес ли М. Ло мо но сов, М. Ло -
ба че вс кий, М. Ост рог радсь кий, А. Міна ков та ін. [3, с. 8].

Прак тичні за нят тя відігра ють ду же ве ли ку роль у фор му ванні про -
філю май бутнь о го фахівця, здат но го пра цю ва ти в рин ко вих умо вах.
Са ме на цих за нят тях пе ревіряєть ся ступінь зас воєння й ро зуміння
те о ре тич но го ма теріалу, відбу ваєть ся на бут тя сту ден та ми прак тич -
них умінь і на ви чок.

Та ким чи ном, тех но логізація за без пе чен ня нав чаль но го про це -
су у нав чаль них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом, яв ляє роз роб ку
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та зап ро вад жен ня сис тем за собів та нав чаль ноRме то дич но го за без -
пе чен ня, раціональ них ме тодів, ор ганізаційних форм за нять, пе да -
гогічних тех но логій, за без пе чу ю чи ефек тив ну ор ганізацію нав чаль -
но го про це су у нав чаль них зак ла дах з інклю зив ним нап ря мом.
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Ру дюк Л.В.
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

ІННО ВАЦІЙНІ НАВ ЧАЛЬНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ 
У ФОР МУ ВАННІ ПРО ФЕСІЙНИХ КОМ ПЕ ТЕ НТ НОС ТЕЙ

МАЙ БУТНІХ ЕКО НОМІСТІВ

Ано тація. Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти проб ле ми
підго тов ки кон ку рен тоз дат них фахівців на вітчиз ня но му рин ку праці.
Про а налізо ва но су час ний стан роз вит ку світо во го рин ку освітніх
пос луг, виз на че но су часні тен денції йо го роз вит ку; виз на че но век тор
перс пек тив но го роз вит ку національ но го рин ку освітніх пос луг з ура ху -
ван ням особ ли вос тей гло балізаційних про цесів та тен денцій; обґрун -
то ва но нові підхо ди до розг ля ду ме ханізмів функціону ван ня ви щої
освіти в Ук раїні, пог либ ле но на у ко во�те о ре тичні за са ди досліджен ня
су час ної інте рак тив ної пе да гогіки в кон тексті інно ваційно го роз вит -
ку суспільства. Вста нов ле но най по ши реніші дис танційні тех но логії
підтрим ки нав чаль но го про це су у вищій школі. Розк ри то влас ний досвід
зап ро вад жен ня інно ваційних нав чаль них тех но логій у ВНЗ, спря мо ва них
на підви щен ня якості підго тов ки кон ку рен тоз дат них еко номістів.
Ак ту алізу ють ся проб ле ми зап ро вад жен ня інно ваційних форм та ме -
тодів у нав чаль ний про цес ВНЗ.

Annotation. The theoretical and practical aspects of training competitive
specialists in the domestic labor market. The current state of the global edu-
cation market, determined by current trends of its development; vector defined
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future development of the national market of educational services with the
peculiarities and globalization trends; reasonably new approach to the mecha-
nisms of higher education in Ukraine, in�depth scientific study theoretical
basis of modern interactive pedagogy in the innovative development of socie-
ty. Established most common remote technology support for learning in higher
education. Reveals their experience implementing innovative educational
technologies in higher education designed to improve the quality of competi-
tive economics. Actualized the problem of introducing innovative forms and
techniques in the educational process of the university.

Проб ле ма підго тов ки кон ку рен тоз дат них еко номістів на рин ку
праці в Ук раїні, зок ре ма сту дентів з інвалідністю, завж ди є ак ту аль -
ною. Сь о годні в епо ху гло балізації, ви со ких тех но логій за пи ти
інфор маційно го суспільства та бізне су зу мов лю ють пот ре бу в но вих
тех но логіях нав чан ня. Ре зуль та ти на шо го досліджен ня пе ре ко ну -
ють, що зас то су ван ня інно ваційних тех но логій у нав чаль но му про -
цесі ВНЗ — од на з найбільш важ ли вих і стійких тен денцій роз вит -
ку світо во го рин ку освітніх пос луг. Слід заз на чи ти, що Ук раїна
чітко виз на чи ла век тор в єди ний євро пейсь кий освітній і на у ко вий
простір, то му здійснює ре фор му ван ня освітньої діяль ності ВНЗ
в кон тексті су час них євро пейсь ких ви мог. Аналіз пси хо ло гоRпе да -
гогічних досліджень ви я вив, що більшість дослідників під інте рак -
тивністю, на сам пе ред, ро зуміють прин цип по бу до ви і функціону -
ван ня пе да гогічно го, пси хо логічно го та комп’ютер но го спілку ван ня
в ре жимі діало гу. Вста нов ле но, що най по ши реніши ми дис тан цій -
ни ми тех но логіями підтрим ки нав чаль но го про це су у вищій школі
нині є: кейсRтех но логії; те левізійноRсу пут ни ко ва тех но логія; ме ре -
жеві інфор маційноRко мунікаційні тех но логії. Так, сь о годні у ВНЗ
«ВМУ РоЛ «Ук раїна» роз роб лені сис те ми он лайнRнав чан ня та ін -
фор маційноRко мунікаційні тех но логії ото чу ють нас всю ди: дис тан -
ційні кур си для ор ганізації са мостійної ро бо ти сту дентів, аудіоR та
відеоR ма теріали на за нят тях, пре зен тації вик ла дачів та сту дентів, під -
руч ни ки на елект рон них носіях, муль ти медійні прог ра ми, нав чальні
сай ти. Ство рен ня муль ти медійних ре сурсів як вик ла да ча ми, так
і сту ден та ми — су час ний і нез во ротній тренд у ВНЗ. Слід заз на чи -
ти, що муль ти медійні тех но логії доз во ля ють в 3–4 ра зи швид ше та
ефек тивніше опа но ву ва ти зап ро по но ва ний вик ла да чем ма теріал,
з’яв ляєть ся мож ливість синк ре тич но го нав чан ня (зо ро ве і слу хо ве
відтво рен ня ма теріалу од но час но, ак тив на та твор ча участь в йо го
по дачі, по вер нен ня до тих термінів, тем, змістов них мо дулів, які
по т ре бу ють пов тор но го аналізу), що є надз ви чай но ак ту аль но для

330

Секція VII Інформаційно-комунікаційні технології  



331

нав чан ня сту дентів з інвалідністю, ад же якість підго тов ки фахівця
є за по ру кою якості на дан ня освітніх пос луг у ВНЗ. Вва жаємо, що
суттєвою умо вою підви щен ня рівня підго тов ки сту дентів еко но міч -
но го нап рям ку до про фесійної діяль ності є зап ро вад жен ня освітніх
інно вацій у нав чаль ний про цес ВНЗ, які ґрун ту ють ся на су час них
інфор маційних та мо дуль них тех но логіях нав чан ня, на інте рак тив -
них ме то дах та прийо мах, на твор чо му зас то су ванні су час них ефек -
тив них технічних за собів нав чан ня, та спря мо вані на підви щен ня
якості підго тов ки кон ку рен тоз дат них фахівців. Од нак, якість
підго тов ки май бутніх еко номістів за ле жить від про фесійно го рівня
вик ла даць ко го скла ду [2].

На наш пог ляд, в су часній ме то диці нав чан ня фінан со воRеко -
номічних дис циплін ефек тив ним є кейсRметoд (ствoрен ня пев ної
прoблем ної си ту ації на oснові фактів із ре альнoго жит тя): проб лем на
лекція, проб лем на си ту ація, проб лем не си ту аційне зав дан ня, про -
блем не пи тан ня, дис кусія з еле мен та ми аналізу, семінарRдис кусія, ді -
лова гра, семінарRвирішен ня си ту аційних зав дань, семінарRкон фе рен -
ція, семінарRрозв’язан ня проб лем них зав дань, семінар — «моз го вий
штурм», семінарRроз гор ну та бесіда, фрон таль ний конт роль. Так, із
ба га то го ме то дич но го ар се на лу су час ний вик ла дач ВНЗ про по нує
сту ден там здійсни ти аналіз проб ле ми і знай ти шля хи до ефек тив -
но го вирішен ня да ної проб ле ми, що роз ви ває інте лект та по си лює
про фесійну підго тов ку май бутніх кон ку рен тоз дат них фахівців. То -
му, са ме інно ваційні нав чальні тех но логії при пус ка ють існу ван ня
«спеціаль но го» бан ку спо собів до сяг нен ня ре зуль татів і цілей, до -
пус ка ють зас то су ван ня «обхідних шляхів» та по шук раціональ них
рішень із вра ху ван ням змінних, інко ли не пе ред ба чу ва них умов [3].

Та ким чи ном, ме то ди ка вик ла дан ня фа хо вих еко номічних дис -
циплін у ВНЗ, уп равління да ним про це сом — склад на на у ко воRпрак -
тич на сис тем на діяльність вик ла да ча, що постійно вдос ко на люєть ся
і транс фор муєть ся під впли вом об’єктив них та суб’єктив них чин -
ників [1, с. 6]. Ба зу ю чись на кла сич них та інно ваційних підхо дах до
нав чаль ноRпізна валь ної діяль ності сту дентів ВНЗ, ви ко рис то ву ю чи
пе ревірені досвідом та кре а тивні фор ми і ме то ди ро бо ти, су час на
тех но логія вик ла дан ня фінан со воRеко номічних дис циплін інтен -
сифікуєть ся, здійснюєть ся про цес її оп тимізації з ура ху ван ням як
еко номічних, так і соціаль них змін в Ук раїні, що сприяє роз вит ку
сту дентів (сту дентів з інвалідністю!), здат них нес тан да рт но, кре а тив -
но мис ли ти та прий ма ти са мостійні уп равлінські рішен ня. Од нак,
слід заз на чи ти, здійсне ний на у ко вий по шук не ви чер пує ас пек ти
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розг ля ну тої проб ле ми. Зап ро вад жен ня інно ваційних форм та ме -
тодів у нав чаль ний про цес ви ма гає від вик ла да ча як кре а ти ву, так і
знач них зу силь, що на сь о годні є ак ту аль ною проб ле мою у ВНЗ та
перс пек тив ним нап ря мом по даль ших досліджень.
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Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

СУ ЧАС НА ЕКО НОМІЧНА ОСВІТА 
У КОН ТЕКСТІ НОВІТНІХ МЕ ТО ДИК ВИК ЛА ДАН НЯ

Ано тація. Обг рун то ва но об’єктив ну не обхідність у прак тич них
роз роб ках інно ваційних форм та ме тодів нав чан ня на рівні су час них ви -
мог підго тов ки фахівців у ВНЗ (із сис тем ни ми та інстру мен тар ни ми
ком пе тенціями) в кон тексті за без пе чен ня кон ку рен тоз дат ності май -
бутніх еко номістів на вітчиз ня но му рин ку праці; досліджен ню ок ре -
мих чин ників, які суттєво впли ва ють на про цес їх підго тов ки у ВНЗ;
ефек тив ної інтег рації інно ваційних тех но логій та ме тодів в освітній
про цес; ефек тив ності їх зас то су ван ня в за леж ності від спе цифіки
конк рет но го про це су нав чан ня.

Annotation. Grounded in practical objective need to develop innovative
methods of teaching up to date training in universities (with systemic compe-
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tences and toolkit) in the context of future economists competitiveness in the
domestic labor market; the investigation of certain factors that significantly
affect the process of their training in universities; effective integration of inno-
vative technologies and methods in the educational process; the effectiveness
of their use depending on the specifics of a particular learning process.

Сь о годні в епо ху гло балізації та ви со ких тех но логій за пи ти інфор -
маційно го суспільства, бізне су (на про фесійні знан ня, уміння та на-
 вич ки ви со кок валіфіко ва них фахівців на вітчиз ня но му рин ку праці)
зу мов лю ють пот ре бу в но вих тех но логіях нав чан ня. Су часні стан -
дар ти ви щої освіти в Ук раїні пе ред ба ча ють підго тов ку фахівців із
сис тем ни ми ком пе тенціями (здатність зас то со ву ва ти знан ня на прак -
 тиці; дослідницькі на вич ки та уміння; здатність про дов жу ва ти нові
ідеї; лідерські якості; пла ну ван ня та уп равління про ек та ми; ініціа -
тивність та дух підприємницт ва; здатність адап ту ва ти ся до но вих
си ту ацій) та інстру мен тар ни ми ком пе тенціями (здатність до аналізу
і син те зу, здатність до ор ганізації та пла ну ван ня, здатність до роз -
в’я зан ня проб лем, здатність до прий нят тя рішень). Так, сь о годні
є оче вид ним, що ВНЗ в Ук раїні в су час них умо вах інфор маційно го
суспільст ва, ро зуміючи не обхідність мо дернізації сис те ми ви щої
освіти, послідов но і нез во ротньо впро вад жу ють інно ваційні освітні
тех но логії та ме то ди нав чан ня, що да ють ве ликі мож ли вості як сту -
ден там, так і вик ла да чам у нав чаль но му про цесі [2]. Про те, інтен -
сив ний по шук но вих підходів до про ве ден ня за нять еко номічних
дис циплін на рівні су час них ви мог, ефек тив ної інтег рації інно -
ваційних тех но логій та ме тодів в освітній про цес вітчиз ня но го ВНЗ
є проб ле мою ак ту аль ною як для мо ло дих вик ла дачів, так і досвідче -
них. Аналізу ю чи дже ре ла на у ко вої літе ра ту ри з да ної проб ле ма ти ки,
не обхідно заз на чи ти, що інте рес дослідників вик ли ка ють ви ко рис -
тан ня інте рак тив них тех но логій у ВНЗ та удос ко на лен ня в на в чаль -
но му про цесі інте рак тив них ме тодів нав чан ня як го лов них скла до вих
інно ваційних тех но логій. Зва жа ю чи на значні здо бут ки су час них
на у ковців, існує об’єктив на не обхідність у прак тич них роз роб ках
інно ваційних форм та ме тодів нав чан ня для про фесійної підго тов -
ки май бутніх еко номістів; досліджен ню ок ре мих чин ників, які
суттєво впли ва ють на про цес їх підго тов ки у ВНЗ; ефек тив ності їх
зас то су ван ня в за леж ності від спе цифіки конк рет но го про це су на -
вчан ня. На наш пог ляд, не дос татньо приділяєть ся ува га на у ковців
сис тем но му підхо ду до ор ганічної інтег рації інно ваційних тех но -
логій та ме тодів в нав чаль ний про цес ВНЗ в кон тексті за без пе чен -
ня кон ку рен тоз дат ності май бутніх еко номістів на рин ку праці.
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Аналіз фа хо вої пси хо ло гоRпе да гогічної літе ра ту ри засвідчив, що
термін «інте рак тив на пе да гогіка» до на у ко во го обігу ввів німець кий
дослідник Ганс Фріц у 1975 р., який за го лов ну ме ту інте рак тив но го
проце су виз на чив зміну і поліпшен ня мо де лей по ведінки йо го учас -
 ників. Вста нов ле но, що у су часній пе да гогіці об’єктив но існу ють
декіль ка підходів: осо бистісно орієнто ва ний, кре а тив ний, ант ро по -
логічний, куль ту ро логічний, соціологічний, інфор маційний, ціліс ний
(холізм) і тех но логічний. Про те заз на чені підхо ди не поз бав лені не -
доліків, на яких ак цен ту ють ува гу дослідни ки В.Ю. Стрельніков,
І.Г. Брітчен ко [3, с. 12]. Осо бистісно орієнто вані тех но логії («тех но -
логії XXI століття») є найбільш по ши ре ни ми в да ний час у всіх роз -
ви ну тих країнах світу. Про ве де ний аналіз су час них на у ко вих
досліджень дає підста ви стве рд жу ва ти, що од ним з ос нов них прин -
ципів інно ваційно го роз вит ку ВНЗ в Ук раїні є прин цип сту ден то -
це нт риз му — су час ної мо делі роз вит ку ви щої освіти, за якої сту дент
пе рет во рюєть ся в ак тив но го учас ни ка на у ко воRосвітнь о го про це су.
Сту ден то це нт ризм кон це нт рує зу сил ля на вра ху ванні індивіду аль -
них якос тей, здат нос тей, на фор му ванні індивіду аль них освітніх
траєкторій та відповідно індивіду аль но го профілю ком пе те нт нос тей.
От же, від вик ла дачів ви щої шко ли нині ви ма гаєть ся ви ко рис тан ня
імпровізацій у нав чаль но му про цесі, щоб мак си маль но наб ли зи ти сту -
дентів до ре аль них си ту ацій та не обхідності прий ма ти адек ватні уп -
равлінські рішен ня; вміло го поєднан ня кла сич них знань з новіт ні ми
тех но логіями нав чан ня, спро мож ни ми ефек тив но зас воїти знан ня,
уміння і на вич ки сту дентів. Ре зуль та ти аналізу вітчиз ня ної на уко вої
літе ра ту ри свідчать, що для вирішен ня нав чаль них зав дань нині вик -
ла дач ВНЗ ви ко рис то вує такі інте рак тивні фор ми: інфор маційні та
мо дульні тех но логії нав чан ня; про ве ден ня онRлайн кон фе ренцій
(вебінарів); ви ко рис тан ня кейсRтех но логій; «круг лих сто лів»; «моз ко -
вий штурм»; де ба ти; фо кусRгру пи; ділові і роль ові ігри; casеRstudy
(аналіз конк рет них, прак тич них си ту ацій); нав чальні гру пові дис кусії;
тренінги. Од нак, як заз на ча ють дослідни ки, ко жен із заз на че них ме -
тодів нав чан ня має певні пе ре ва ги і не доліки. Ефек тивність їх зас то су -
ван ня виз на чаєть ся спе цифікою конк рет но го про це су нав чан ня.
Універ саль них ре ко мен дацій що до скла ду і зас то су ван ня ме тодів нав -
чан ня не існує. Вик ла дач має са мостійно виріши ти, який ме тод об ра -
ти з ме тою мак симізації ефек тив ності про це су нав чан ня [2, с. 94].

Ре зуль та ти на шо го досліджен ня пе ре ко ну ють, що на су час но му
роз вит ку суспільства освітні нав чальні тех но логії на ос нові су час них
те ле ко мунікацій, комп’ютер них тех но логій та муль ти медіа ство ри -
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ли об’єктив ну ос но ву для ра ди каль них інно вацій в сис темі ви щої
освіти. Зок ре ма, зап ро вад жен ня SmartRтех но логій ство рює нові мож-
ливості для сис те ми ви щої освіти, що сприяє роз ши рен ню освітнь о го
прос то ру, йо го відкри тості і гнуч кості [1, с. 28].

Та ким чи ном, інно ваційність вклю чає зап ро вад жен ня новітніх
світо вих освітньоRме то дич них тех но логій, ме тодів, ефек тив них сис -
тем ме не дж мен ту та оціню ван ня сту дентів. Од нак, в ць о му кон тексті
не обхідно розв’яза ти гострі пи тан ня що до не обхідності кар ди наль -
них змін у сис темі оп ла ти праці вик ла дачів вітчиз ня них ВНЗ, до слід -
ників та вве ден ня но вих ме ханізмів оцінки їх діяль ності. Для по даль -
шої ре алізації освітньої ре фор ми у вищій школі Ук раїни на галь ним
є ство рен ня національ но го «think tank» (пе ре до вий досвід Ко реї) —
так зва но го моз ко во го цент ру, що зап ро вад жує освітні нав чальні
інно вації, спря мо вані на підви щен ня якості ви щої освіти.
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Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

СУ ЧАС НИЙ «ПОРТ РЕТ» ВИК ЛА ДА ЧА ВНЗ 
ОЧИ МА СТУ ДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти проб ле ми
підви щен ня пе да гогічної майс тер ності су час но го вик ла да ча ВНЗ у кон -
тексті інтер націоналізації ви щої шко ли Ук раїни. Розк ри то влас ний
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ав торсь кий підхід до роз роб ки діло вої гри «Ство ри влас ний бізнес» за кре -
а тив ним ме то дом ство рен ня ідей — ме то дом «шес ти ка пе люхів мис лен -
ня», що до по ма гає сту ден там з інвалідністю роз ви ва ти гнучкість ро зу -
му, кре а тивність, прий ма ти пра вильні уп равлінські рішен ня, фор мує
світог ляд май бутніх фахівців, зак ла дає ос но ву про фесіоналізму.

Annotation. The theoretical and practical aspects of improving the peda-
gogical skills of the modern university teacher in the context of the internation-
alization of higher education in Ukraine. Reveals its own architectural approach
to developing business game «Create your own business» for the creative method
of creating ideas — by «six hats of thinking», which helps students with disabi -
lities develop flexibility of mind, creativity, make the right management decisions
shaping the outlook of future experts, lays the foundation of professionalism.

«Не має неціка вих лекційних тем, а є прос то
їх скуч ний вик лад. Спра ва не в те мах, а в лю -
дях, котрі їх вик ла да ють.»

Вста нов ле но, що гло бальні про це си та тен денції, що ма ють міс -
це в сис темі ви щої про фесійної освіти, ви су ва ють проб ле му якості
освіти. Як свідчать на у кові праці дослідників, нинішня сис те ма ви -
щої освіти в Ук раїні ви бу до ву ва ла ся три ва лий час і на бу ла хро ніч них
проб лем, які роб лять її інерт ною сто сов но но во го. Про те оче вид ну
не обхідність зап ро вад жен ня кре а тив ної сис те ми ви щої освіти,
інно ваційних пе да гогічних тех но логій у ВНЗ за пе ре чу ва ти не мож -
на. Сь о годні інте рак тивні тех но логії та ме то ди вис ту па ють по туж -
ним до пов нен ням до пе да гогічної майс тер ності су час но го вик ла да ча
ВНЗ, кот рий вміло поєднує кла сичні знан ня з новітніми тех но ло -
гіями, ме то да ми нав чан ня, спро мож ни ми ефек тив но зас воїти фа -
хові знан ня, уміння та на вич ки сту дентів [2, с. 95].

Аналіз і влас на прак ти ка свідчать, що на у ко воRпе да гогічна пра -
ця вик ла да ча ВНЗ є особ ли вою фор мою про фесійної діяль ності,
ад же її ре зуль та том є роз ви ток сту ден та, йо го осо бистісне, інте лек -
ту аль не удос ко на лен ня, зат ре бу ваність відповідно го фахівця як на
вітчиз ня но му рин ку праці, так і на міжна род но му. То му ВНЗ в Ук -
раїні ста ють «візитівкою» дер жа ви, пе рет во рю ють ся на підґрун тя між -
на род ної кон ку рен то сп ро мож ності країни, ак тив но вклю ча ють ся
у про цес інтер націоналізації [1, с. 48].

Світо вий досвід пе ре ко нує, що діло ва гра є од ним із ефек тив -
них ме тодів інте рак тив но го нав чан ня як у ВНЗ, так і на «озб роєнні»
в провідних міжна род них кор по раціях. Вва жаємо, що за до по мо гою
діло вих ігор мож ли ве фор му ван ня в сту дентів цілісно го ба чен ня
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про фесійної діяль ності, її ди наміки; роз ви ток проб лем ноRпро фе -
сій но го та соціаль но го досвіду, те о ре тич но го та прак тич но го мис -
лен ня в май бутній про фесійній сфері. Зок ре ма, за ме то дом «шес ти
ка пе люхів мис лен ня» ми роз ро би ли діло ву гру «Ство ри влас ний
бізнес» для зас то су ван ня на прак тич них за нят тях зі сту ден та ми 1Rго
кур су Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту під час вив чен ня дис -
ципліни «Вступ до спеціаль ності». Ме тод спря мо ва ний на ре алі за -
цію нас туп них цілей: ор ганізація мис лен ня, ро бо та з інфор мацією,
роз ви ток кре а тив но го мис лен ня, звер нен ня до інтуїтив ної сфе ри,
ге не рація кре а тив них ідей, роз ви ток логічних умінь і на ви чок. Слід
відміти ти, що в 2005 р. заз на че но му ме то ду знайш лось пев не зас то -
суван ня в інно ваційно му сек торі Ве ли коб ри танії, де йо го зап ро по ну-
вали де які по се ред ницькі ком панії, після чо го йо го бу ло вип ро бу ва но
в дер жавній службі Ве ли коб ри танії. В ос нові ме то ду (роз роб ник —
бри тансь кий пси хо лог, док тор ме дич них на ук, фахівець в об ласті
твор чо го мис лен ня Ед вард де Бо но, 1985 р.) зна хо дить ся кон цепція
па ра лель но го мис лен ня. Як пра ви ло, те чи інше рішен ня ви ни кає
при зіткненні ду мок, у дис кусії і по леміці. При та ко му підході пе ре -
ва га час то віддаєть ся не найк ра що му з варіантів, а найуспішнішо му,
з ог ля ду на обґрун ту ван ня, в по леміці. При па ра лель но му мис ленні
(конструк тив но му, по суті) різні підхо ди, дум ки та ідеї співісну ють,
а не про тис тав ля ють ся і не сти ка ють ся ло ба ми. Особ ли вості ме то ду:
1) чер во ний ка пе люх (чер во ний колір ха рак те ри зує во гонь): пов’я -
заний з емоціями, інтуїцією, по чут тя ми і пе ред чут тя ми. Тут не по тріб -
но нічо го обґрун то ву ва ти. Ваші по чут тя існу ють, і чер во ний ка пе -
люх дає мож ливість їх вик лас ти; 2) жов тий ка пе люх (жов тий колір
на во дить на дум ку про сон це та оп тимізм): під жов тим ка пе лю хом
ми на ма гаємо ся знай ти чес но ти і пе ре ва ги про по зиції, перс пек ти -
ви та мож ливі виг раші, ви я ви ти при хо вані ре сур си; 3) чор ний ка пе люх
(чор ний колір на га дує про мантію судді і оз на чає обе режність): ре жим
кри ти ки і оцінки, які вка зу ють на не доліки і ри зи ки, та по яс ню ють,
чо му щось мо же не вий ти; 4) зе ле ний ка пе люх (зе ле ний колір на га -
дує про рос ли ни, зрос тан ня, енергію, жит тя): ре жим твор чості, ге -
не рації ідей, нес тан да рт них підходів та аль тер на тив них пог лядів;
5) білий ка пе люх (білий колір фо ку сує ува гу на всій інфор мації,
якою ми во лодіємо): тіль ки фак ти і циф ри; 6) синій ка пе люх (ви ко -
рис то вуєть ся на по чат ку об го во рень, щоб пос та ви ти зав дан ня мис -
лен ню і виріши ти, чо го ми хо че мо до сяг ти): ре жим спос те ре жен ня
за са мим про це сом мис лен ня і уп равління ним (фор му лю ван ня
цілей, підве ден ня підсумків та ін.) [3].
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Та ким чи ном, зас то су ван ня діло вої гри «Ство ри влас ний біз -
нес» — су час на фор ма про ве ден ня прак тич них за нять з дис ципліни
«Вступ до спеціаль ності», «ме тод шес ти ка пе люхів» — кре а тив ний ме -
тод ство рен ня ідей (як різно вид моз ко во го штур му), один з най дієві -
ших прийомів з ор ганізації мис лен ня, що до по ма гає сту ден там
з інва лідністю роз ви ва ти гнучкість ро зу му, кре а тивність, прий ма ти
пра вильні уп равлінські рішен ня, фор мує світог ляд май бутніх фахів -
ців, зак ла дає ос но ву про фесіоналізму та сприяє ре алізації осо бис -
тісноRорієнто ва но го підхо ду в ор ганізації нав чаль но го про це су ВНЗ.

Літе ра ту ра

1. Кляп М.І. Підви щен ня пе да гогічної майс тер ності вик ла да ча ВНЗ
у кон тексті інтер націоналізації ви щої шко ли Ук раїни / М.І. Кляп // На у ко -
вий ча со пис НПУ імені М.П. Дра го ма но ва. Серія 16 : Твор ча осо бистість
учи те ля: проб ле ми те орії і прак ти ки. — 2015. — Вип. 25. — С. 47–52.

2. Ру дюк Л.В. Інте рак тивні тех но логії нав чан ня в ме то дич но му ар се налі
су час но го вик ла да ча фінан со вих дис циплін [Текст] / Л.В. Ру дюк // На у кові
еко номічні досліджен ня: те орії та про по зиції : збірник ма теріалів II Між -
на  род ної на у ко воRпрак тич ної конф. (м. За поріжжя, 1–2 лип ня 2016 р.) /
Східно ук раїнсь кий інсти тут еко номіки та уп равління. — За поріжжя : ГО
«СІЕУ», 2016. — С. 93–96.

3. Ме тод «шес ти ка пе люхів мис лен ня» [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу: http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/30shistRkapelRuhiv_de_bono.html.

Ру дюк Л.В.
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви.

Они щук Д.
І курс, гру па ЕМ�11/16, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

СВІТО ВИЙ ДОСВІД ПІДГО ТОВ КИ 
БА КА ЛАВРІВ З ЕКО НОМІКИ

Ано тація. Обг рун то ва но об’єктив ну не обхідність пог либ лен ня
те о ре тич них досліджень та прак тич них роз ро бок сто сов но комп ле -
кс но го підхо ду до роз вит ку інно ваційної освітньої діяль ності на рівні
вітчиз ня но го ВНЗ в кон тексті інно ваційно го роз вит ку суспільства.
Про ве де ний аналіз досвіду про фесійної підго тов ки ба ка лаврів з еко но -
міки у США, розк ри то підхо ди нав чан ня провідних бізнес�шкіл США —
світо вих лідерів на гло баль но му рин ку освітніх пос луг, зап ро по но ва но
ви ко рис тан ня інно ваційних ме тодів нав чан ня у ВНЗ, зап ро вад же них
у світовій та власній прак тиці у вищій школі.
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Annotation. Grounded objective necessity of deepening theoretical
research and practical developments concerning an integrated approach to
the development of innovative educational activities at the national universi-
ties in the innovative development of society. The analysis of the experience
of professional bachelors in economics in the US, revealed teaching approaches
leading business schools in the US — the world leaders in the global educa-
tion market, proposed the use of innovative teaching methods in universities
introduced in the world and own practice in higher education.

Ре зуль та ти на шо го досліджен ня пе ре ко ну ють, що нині світ охоп-
ле ний про це са ми гло балізації, комп’юти ри зації, дигіталізації, інжи -
нірин гу, про ни за ний інфор маційноRкомп’ютер ни ми та ме ре же ви -
ми тех но логіями, які є рушійною си лою йо го роз вит ку та ак тив ним
їх впро вад жен ням у пов сяк денність. Інно ваційність є виз на чаль ною
ха рак те рис ти кою су час них на у ко воRтехнічних, ви роб ни чих, со ціаль -
но-еко номічних та усіх суспіль них про цесів. Про цес ре фор му ван ня
сис те ми вітчиз ня ної ви щої освіти є до сить склад ним і ди намічним,
який пот ре бує постійної ува ги. На ос нові про ве де но го досліджен ня
та з ог ля ду на не обхідність по даль шої мо дернізації ви щої освіти
в Ук раїні, слід заз на чи ти, що від ово лодіння інно ваційни ми ме -
ханізма ми роз вит ку за ле жить і до ля ви щої освіти: чи чітко ру ха ти -
меть ся во на в нап рямі вход жен ня до чис ла роз ви не них країн чи за -
ли шить ся стаг ну ю чою країною на узбіччі на у ко воRтехнічно го
прог ре су в гло баль но му освітньоRна у ко во му прос торі. Аналізу ю чи
літе ра турні дже ре ла з да ної проб ле ма ти ки, ми звер ну ли ува гу на той
факт, що пе ре важ на більшість дослідників орієнтуєть ся на ви ко рис-
тання су час них тех но логій, ме тодів нав чан ня, комп’ютер ної техніки,
муль ти медійних за собів. Про те не дос татньо приділяєть ся ува ги пи -
тан ням роз вит ку освітнь о го по тенціалу вітчиз ня них ВНЗ в за без пе -
ченні кон ку рен то сп ро мож ності національ ної еко номіки на прог ре -
су ю чих сег мен тах гло баль но го рин ку. Зва жа ю чи на значні здо бут ки
на у ковців, існує об’єктив на не обхідність по даль шо го пог либ лен ня
те о ре тич них досліджень та прак тич них роз ро бок сто сов но комп ле кс -
но го підхо ду до роз вит ку інно ваційної освітньої діяль ності на рівні
вітчиз ня но го ВНЗ в кон тексті інно ваційно го роз вит ку суспільства.

Про ве де ний аналіз досвіду нав чан ня ба ка лаврів з еко номіки
у США, особ ли вос тей нав чаль но го про це су у бізнесRшко лах засвід -
чив, що для ефек тив но го нав чан ня, спря мо ва но го на прак тич ну
підго тов ку май бутніх кон ку рен то сп ро мож них фахівців, у підго товці
пе ре ва жа ють інте рак тивні тех но логії та ме то ди нав чан ня. За да ни ми
аме ри кансь ких на у ковців, вста нов ле но, що під час лекції сту дент
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зас воює всь о го лиш 5% ма теріалу, під час чи тан ня — 10%, ро бо ти
з відео/аудіома теріала ми — 20%, під час де мо н страції — 30%, під час
дис кусії — 50%, під час прак ти ки — 75%, а ко ли сту дент нав чає інших
чи відра зу зас то со вує знан ня — 90%. Вста нов ле но, що на За ході роз -
роб ле но ба га то різних ме то дик, що зас то со ву ють ся в інте рак тив но му
нав чанні ВНЗ як для вик ла дан ня, зас воєння но во го ма теріалу, так і для
пе ревірки знань сту дентів: кейсRме тод, тренінгRсеміна ри, дис кусії
(«круг лий стіл», «засідан ня екс пе рт ної комісії», «засідан ня су ду», «фо -
рум», «дис пу ти», «де ба ти», «турніри»), майс терRклас, ро бо та в ма лих
гру  пах, нав чан ня як сис те ма тич не досліджен ня, «си нек ти ка», ділові
ігри, імітаційні ігри, си ту аційні впра ви, зав дан ня та ін. [1, с. 391–392].
Заз на че но, що особ ли во яск ра во дієвість зас то су ван ня та ких ме тодів
де мо н стру ють су часні бізнесRшко ли США (прак ти коRорієнто ва ний
підхід та ши ро ке зас то су ван ня інте рак тив них ме тодів та су час них ін -
фор маційних за собів). Вста нов ле но, що се ред найбільш по ши ре них
аме ри кансь ких бізнесRшкіл, які кон ку ру ють на гло баль но му рин ку
освіт ніх пос луг, найбільш ефек тив но вдос ко на лю ють ме то ди ки та ви -
роб ля ють ефек тивні підхо ди нав чан ня, мож на відзна чи ти: Stanford
University GSB, Harvard Bu siness School, University of Pennsylvania:
Whar ton, Columbia Business School, Chicago GSB, Northwestern Univer -
sity (Kellog), MIT Sloan, University of Michigan (Ross) та ін. Найбільш
по ши ре ним у пе да го гічній діяль ності аме ри кансь ких бізнесRшкіл
є під хід Гар ва рдсь кої шко ли бізне су: зас то су ван ня кейсRме то ду (ство -
рен ня пев ної проб лем ної си ту ації на ос нові фактів з ре аль но го жит тя).
Підхід Ок ла хомсь ко го універ си те ту по ля гає у то му, щоб за лу ча ти до
вик ла дан ня цілих курсів бізнес менівRпрак тиків, котрі ма ють пев ний
хист до пе да гогічної ро бо ти і досвід вик ла даць кої діяль ності («хро -
нічний дефіцит» вик ла дачів, здат них вик ла да ти дис ципліни з ура ху -
ван ням су час них тен денцій роз вит ку бізне су). То му інтег рація те орії та
прак ти ки тут здійснюєть ся шля хом ак тив но го і про ду ма но го сумі щен -
ня вик ла даць кої ро бо ти на за са дах за лу чен ня уп равлінсь ко го пер со на -
лу провідних ком паній (ви пу ск ни ки провідних шкіл бізне су США,
котрі ма ють ступінь МВА). Каліфорнійсь кий підхід у бізнесRнав чанні
ґрун туєть ся пе ре важ но на підго товці фахівців у нав чаль них цент рах
в се ре дині ком паній, орієнту ю чись на сам пе ред на влас ний досвід
фірм. Ме тод досліджень Чи казь кої шко ли бізне су ґрун туєть ся на са -
мостійних досліджен нях слу ха ча ми публікацій і діяль ності кор по рацій
з пев них пи тань, нас туп но му об го во ренні от ри ма них вис новків і ре -
зуль татів та на вне сенні про по зицій що до прий нят тя відповідних
рішень у ком паніях [2, с. 79–80].
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От же, ре зуль та ти досліджен ня досвіду бізнесRшкіл США та влас-
ний прак тич ний досвід яск ра во засвідчи ли не обхідність ви ко рис тан -
ня інно ваційних тех но логій, ме тодів та за собів нав чан ня. На наш
пог ляд, ефек тив ни ми є кейсRме тод, ділові ігри, «моз ко вий штурм».
Крім то го, під час вив чен ня еко номічних дис циплін вик ла да чу
доціль но та не обхідно ви ко рис то ву ва ти інно ваційні фор ми лекцій,
зап ро вад жені у світовій прак тиці ви щої шко ли (мініRлекція, ба га -
тоціль о ва лекція, проб лем на лекція, лекціяRбрей нстормінг, ду аль на
лекція, бінар на лекція, лекція із заз да легідь зап ла но ва ни ми по мил -
ка ми, лекціяRкон фе ренція та лекція пресRкон фе ренція, лекція-бри -
фінг, віде о лекція, лекціяRвізу алізація, лекціяRекс курсія, інте рак тив на
лекція — лекція із зас то су ван ням техніки зво рот но го зв’яз ку, лекція-
кон суль тація та ін.), що за без пе чу ють су час ний підхід до пе ре дачі та
сприй нят тя нав чаль но го ма теріалу. Для чи тан ня лекцій з ви ко рис -
тан ням муль ти медійних тех но логій не обхідно укомп лек ту ван ня ау -
ди торії не обхідни ми су час ни ми технічни ми за со ба ми. Про те, слід
заз на чи ти, що нав чальні інно вації у ВНЗ не ви ни ка ють спон тан но,
а є ре зуль та том сис тем них на у ко вих по шуків, аналізу, уза галь нен ня
пе да гогічно го досвіду. Ос нов ною рушійною си лою інно ваційної
діяль ності є вик ла дач ВНЗ як твор ча осо бистість, а ви ща освіта
є клю чо вим еле мен том національ ної без пе ки. Світог ляд про фесій -
них еко номістів зак ла даєть ся са ме у вищій школі, то му ви ко рис -
тан ня інно ваційних тех но логій, ме тодів, за собів нав чан ня у ВНЗ
стає більш дієвим та ефек тив ним тіль ки в поєднанні з кла сич ни ми
ме то да ми ор ганізації нав чаль но го про це су. За про ве де ни ми дослі -
джен ня ми до ве де на ефек тивність зас то су ван ня відео та аудіо ма -
теріалів в нав чаль но му про цесі. Візу аль на на си ченість нав чаль но го
ма теріалу ро бить йо го яск ра вим, більш лег ким для сприй нят тя, пе -
ре кон ли вим, сприяє інтен сифікації йо го зас воєння, що доз во ляє
ви к ла да чам вітчиз ня них ВНЗ підви щи ти мо ти вацію сту дентів (сту -
дентів з інвалідністю), про фесійноRпрак тич ну нап рав леність
лекційно-семінарсь ких за нять, а відтак, до би ва ти ся більш га ран -
това них зап ла но ва них ре зуль татів у своїй на у ко воRпе да гогічній
діяль ності.
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ЕЛЕКТ РОН НА КНИ ГА У НАВ ЧАЛЬ НО МУ ПРО ЦЕСІ

Ано тація. У те зах до повіді вик ла де на інфор мація про доцільність
більш масш таб но го зас то су ван ня елект рон ної кни ги у нав чаль них за -
кла дах Ук раїни. Розг ля да ють ся мож ли вості мак си маль но ефек тив но го
ви ко рис тан ня елект рон ної кни ги. Аналізу ють ся плю си і міну си ди дак -
тич но го зас то су ван ня елект рон них книг. Елект рон ну кни гу мож на
вва жа ти не заміни мою в сис темі інклю зив ної освіти. Ви ко рис тан ня
елект рон ної кни ги у нав чаль но му про цесі по зи тив но поз на чаєть ся як
на нав чальній діяль ності, так і на рівні за галь но го роз вит ку шко лярів
і сту дентів.

Annotation. In tezah Reports of vikladena іnformatsіya about dotsіlnіst bіlsh
scale zastosuvannya elektronnoї books from The Teaching mortgages Ukraine.
Rozglyadayutsya mozhlivostі maximum efektivnosti vikoristannya elektronnoї
book. Analіzuyutsya plus i mіnusi didacticism zastosuvannya E�books. E�books
can be vvazhati nezamіnimoyu in sistemі іnklyuzivnoї osvіti. Vikoristannya
elektronnoї books from The Teaching protsesі positive poznachaєtsya yak on
navchalnіy dіyalnostі, so i on rіvnі zagalnogo rozvitku shkolyarіv i studentіv.

Технічний прог рес не стоїть на місці. Елект рон на кни га сь о -
годні міцно увійшла в наш по бут. Про те во на досі ще не ви ко рис то -
вуєть ся зі стовідсот ко вою ефек тивністю у нав чаль но му про цесі за -
галь но освітньої і ви щої шко ли. Да вай те розг ля не мо плю си і міну си
ди дак тич но го зас то су ван ня елект рон них книг.

Плю си елект рон них книг:
1. Розмір елект рон ної кни ги і її ва га приб лиз но дорівнює відпо -

відним па ра мет рам па пе ро вої. Але інфор мації в ній мо же зберіга ти -
ся на ба га то біль ше. Без пе реч но, це пе ре ва га. В одній книзі відра зу
мо же розмісти ти ся ціла бібліоте ка.

2. БудьRяку кни гу мож на знай ти і ска ча ти в Інтер неті. Най час -
тіше без кош тов но. Це за о щад жує кош ти і час. Не потрібно шу ка ти
ба жані кни ги в бібліоте ках і кни гар нях. Існує дос татньо елект рон -
них бібліотек, що на да ють дос туп до ве ли ко го пе реліку літе ра ту ри.
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За ван та жи ти та ку кни гу прос то і швид ко. А де які тво ри так і не пот -
ра пи ли до дру ку й існу ють тіль ки в елект рон но му виг ляді.

3. Елект рон на кни га має чу до ву функцію: яск равість ек ра ну
і розмір шриф ту мож на зміню ва ти, за леж но від освітлен ня та інших
обс та вин. Шрифт па пе ро вої кни ги іноді бу ває ду же дрібним, а як -
що він ве ли кий, то кни га біль ша і важ ча.

4. В елект ронній книзі не потрібні зак лад ки, во на завж ди «пам’я -
тає», на чо му закінчи ли чи тан ня, будьRяку фра зу або аб зац мож на
швид ко знай ти че рез по шук, прос то пе рей ти на будьRяку сторінку
або гла ву, поз нач ки і виділен ня фраз не псу ють елект рон ну кни гу,
на відміну від па пе ро вої.

5. Елект рон на кни га мо же місти ти суп ро вод жу ючі му зичні фай -
ли або анімацію, що до по ма гає пе рей ня ти ся ат мос фе рою чи тан ня
ще біль ше.

Міну си елект рон них книг:
1. Час те чи тан ня елект рон ної кни ги (окрім ріде ра) мо же не га -

тив но впли ну ти на зір.
2. Елект рон на кни га не яв ляє со бою цінності як ес те тич ний

пред мет (ко лекційна кни га), а та кож ма теріаль ний пред мет (ви дан ня,
обк ла дин ка).

3. У про цесі ко рис ту ван ня елект рон ною кни гою, як і будь-яким
іншим прист роєм, мож ливі технічні збої, по лом ка й інші склад нощі.

4. Ілюст рації і фо тог рафії втра ча ють свою якість при пе ре не -
сенні в елект рон ний фор мат.

5. Елект рон на кни га — до сить не де ше вий пристрій.
6. Елект рон на кни га пра цює від аку му ля то ра, а це оз на чає, що

її потрібно ре гу ляр но за ряд жа ти
Щоб мінімізу ва ти мож ли ву шко ду здо ров’ю, дітям і сту ден там

слід ви ко рис то ву ва ли ріде ри. Ці прист рої для зо ру не не без печніші
за зви чайні кни ги. Елект рон не чор ни ло, на ос нові яких зроб лені рі -
де ри, ство рю ють зоб ра жен ня у відби то му світлі, як і зви чай ний
папір.

Фахівці підра ху ва ли, що учні й сту ден ти про во дять в Інтер неті
в се реднь о му 3 го ди ни на день. З них 43% ча су приділяєть ся нав -
чан ню, 49% — спілку ван ню, ще 8% — іграм. Як що ж шкіль ний клас
чи сту де нтсь ка гру па от ри му ють пов ну «елект рон ну добірку» нав -
чаль но го ма теріалу, час «пе ре бу ван ня» в Інтер неті у них дорівнює
приб лиз но півто ри го ди ни. При ць о му близь ко 60% ча су відво дить ся
нав чан ню, 32% — спілку ван ню в соц ме ре жах і 9% — іграм. Та ким
чи ном, ви ко рис тан ня елект рон ної кни ги у нав чаль но му про цесі
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по зи тив но поз на чаєть ся як на нав чальній діяль ності, так і на рівні
за галь но го роз вит ку шко лярів і сту дентів.

Елект рон ну кни гу мож на вва жа ти не заміни мою в сис темі ін -
клю зив ної освіти. Нап рик лад, об ме жені мож ли вості ру хо вої ак тив -
ності учнів і сту дентів з інвалідністю нерідко не доз во ля ють їм віль но
ко рис ту ва ти ся фон да ми бібліотек. В той час як дос туп до елект рон -
них бібліотек в Інтер неті прак тич но не об ме же ний. Для учнів і сту -
дентів з проб ле ма ми зо ру вирішаль ною мо же ста ти функція елект -
рон ної кни ги, пов’яза на з мож ливістю істот но збіль шу ва ти розмір
шриф ту. В ціло му, елект рон на кни га має ба га то пе ре ваг і мож ли вос -
тей. То му доціль но більш ак тив но й більш масш таб но зас то со ву ва -
ти її у нав чаль них зак ла дах Ук раїни.

Са рах ман М.І.
аспірант Універ си те ту «Ук раїна», 

marsarakhman@gmail.com

АРХІТЕК ТУ РА МІКРО СЕРВІСІВ НА БАЗІ ПРИН ЦИПІВ
СЕРВІСНОGОРІЄНТО ВА НОЇ АРХІТЕК ТУ РИ (SOA)

Ано тація. При вер таєть ся ува га до но вої архітек ту ри мікро сер ві сів,
як аль тер на ти ви стан да рт ним мо нолітним рішен ням. Ста вить ся ме -
та та зав дан ня для мікро сервісно го підхо ду. Розг ля ну то особ ли вості
по бу до ви сер вер них прог рам них рішень із зас то су ван ням мікро сервісів
на базі прин ципів сервісно�орієнто ва ної архітек ту ри. Про по нуєть ся
порівняль ний аналіз мікро сервісів та сервісно�орінто ва ної архітек ту -
ри (SOA). Розг ля да ють ся ос новні пе ре ва ги мікро сервісів над інши ми
SOA ре алізаціями та в ціло му.

Annotation. Attention is paying to the new microservices architecture as
an alternative to standard monolith solutions. The goal and the task for the
new microservice approach are set. Features of the constructing service solu-
tions with using microservices on a basis of service�oriented architecture
principles are examined. A comparative analysis of microservices and serv-
ice�oriented architecture (SOA) is proposed. The main advantages of micro -
services over other SOA implementations and overall are reviewed.

По нят тя «Архітек ту ра мікро сервісів» з’яви лось до сить не дав но
і не має чітко го виз на чен ня, що го во рить про ета пи досліджен ня
но вої архітек ту ри. Архітек ту ра мікро сервісів — це підхід до роз роб ки
прог ра ми, як на бо ру ма лих сервісів, ко жен з яких пра цює у своєму
про цесі і спілкуєть ся з інши ми та ки ми ж не ве ли ки ми ме ханізма ми,
заз ви чай, по про то ко лу HTTP[1]. Ці сервіси бу ду ють ся нав ко ло
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бізнесRпот реб і не за леж но роз гор та ють ся за до по мо гою ав то ма тич них
тех но логій роз гор тан ня. Для сервісів, що мо жуть бу ти на пи санні на
різних мо вах прог ра му ван ня і ви ко рис то ву ва ти різно манітні тех но -
логії, не обхідно аб со лют ний мінімум цент ралізо ва но го уп равління.

Мікро сервісний підхід до роз бит тя ста вить за ме ту роз бит тя на
сервіси у відповідності з пот ре ба ми бізне су. Такі сервіси вклю ча ють
в се бе пов ний набір тех но логій, не обхідних для цієї бізнесRпот ре би,
у то му числі ко рис ту ваць кий інтер фейс, схо ви ще да них та будьRякі
зовнішні взаємодії [2]. Все це приз во дить до фор му ван ня крос-функ -
ціональ них ко манд, що ма ють пов ний набір не обхідних на виків:
userRexperience, ба зи да них і project management.

Мікро сервіси на да ють мож ливість кож но му сервісу ке ру ва ти
влас ною ба зою да них: ство рю ва ти ок ремі інстан си за галь ної СУБД
ком панії чи навіть ви ко рис то ву ва ти нес тан дартні ви ди баз да них.

Ко ли мо ва йде про мікро серівси, заз ви чай, ви ни кає пи тан ня про
те чи не яв ляєть ся це зви чай ною сервісноRорієнто ва ною архітек  ту -
рою (SOA), про яку ми вже знаємо декіль ка де сятків років. Це пи -
тан ня є до сить влуч ним, оскіль ки стиль мікро сервісів ду же схо жий
на те, що про по ну ють при хиль ни ки SOA. Проб ле ма в то му, що
термін SOA має надз ви чай но ба га то різних зна чень, заз ви чай че рез
надмірний фо кус на ESB, що заз ви чай ви ко рис то вуєть ся для інтег -
рацій мо нолітних прог рам [3].

Між да ни ми архіту ра ми є ба га то спіль но го, од нак пра вильніше
бу де ска за ти, що архітек ту ра мікро сервісів це ди зайн шаб ло ну SOA
і во ни все ж та ки відрізня ють ся. Перш за все, ре алізація тра дицій -
ної SOA бу дуєть ся нав ко ло мо ноліта. В архітек турі мікро сервісів, на
про ти ва гу SOA, сервіси завж ди бу ду ють ся та роз гор та ють ся без
будьRяких за леж нос тей від ос нов но го сер ве ра зас то сунків чи прог -
ра ми. Інши ми сло ва ми, сервіси пра цю ють як ок ремі про це си опе -
ра ційної сис те ми і ду же ма ло обміню ють ся да ни ми між со бою[4].

Дійсно, ми ба чи ли стіль ки прик ладів нев да лих ре алізацій SOA
(по чи на ю чи з тен денції при хо ву ва ти складність за ESB, закінчу ю -
чи про ва ле ни ми ініціати ва ми три валістю кіль ка років, які кош ту ва -
ли мільйо ни до ларів і не при нес ли жод ної ко ристі), що ча сом за над то
склад но абстра гу ва ти ся від цих проб лем. Ці проб ле ми SOA приз ве -
ли до то го, що де які при хиль ни ки мікро сервісів відмов ля ють ся від
терміну «SOA», хо ча інші при ць о му вва жа ють мікро сервіси однією
із форм SOA, або пра виль ною ре алізаціє SOA[5]. Тим не мен ше, той
факт, що SOA має різні зна чен ня, го во рить про те, що не обхідно
ма ти ок ре мий термін для поз на чен ня ць о го архітек тур но сти лю.
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От же, архітек ту ра мікро сервісів ви ник ла не з ме тою повністю
заміни ти мо нолітні рішен ня. Мікро сервіси — важ ли ва ідея, яку
вар то розг ля да ти для enterprise прог рам як аль тер на ти ву мо нолітам.
Зреш тою, мікро сервіси не є чи мось но вим, а ли ше SOA, яка впро -
вад же на пра виль но. Тим не мен ше, в си лу своїх особ ли вос тей та пе -
ре ваг, мож на стве рд жу ва ти, що мікро сервіси — це май бутнє про ек -
ту ван ня прог рам но го за без пе чен ня.
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ПРОБ ЛЕ МИ У ВИК ЛА ДАННІ ДИС ЦИПЛІНИ 
«ОС НО ВИ ОХО РО НИ ПРАЦІ» 

ДЛЯ ІНЖЕ НЕР НИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ

Ано тація. У те зах на го ло шуєть ся на постійно му збіль шенні не га -
тив них фак торів впли ву на лю ди ну та нав ко лишнє се ре до ви ще у про -
цесі без пе ре рв но го людсь ко го роз вит ку, та зок ре ма, змін ви роб ни чо го
се ре до ви ща; висвітлюєть ся важ ливість здо бут тя май бутніми керів -
ни ка ми ба зо вих знань з охо ро ни праці; на во дить ся пе релік проб лем
у вик ла данні дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці», які не досліджені або
не дос ко на ло досліджені у про цесі на у ко вої діяль ності да но го нап рям ку.
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Annotation. The article emphasizes the constant increase of negative
impacts on people and the environment in the process of continuous human
development, and in particular, changes in the working environment; high-
lights the importance of getting the basic knowledge of labour protection by
future managers; presents a list of problems in teaching the subject «Prin -
ciples of labour protection» that are not researched or not researched enough
in the scientific activities of the area.

В умо вах мо дернізо ва но го ви роб ни чо го се ре до ви ща проб ле ма
охо ро ни праці на бу ває особ ли во важ ли во го зна чен ня. Су час не су -
спільство, в яко му до во дить ся пра цю ва ти лю дині, має спе цифічні
умо ви, які ха рак те ри зу ють ся тех но логічни ми про це са ми, на явністю
різно манітних комп’юте ри зо ва них та енер ге тич них сис тем із чин -
ни ка ми, що здатні не га тив но впли ва ти на лю ди ну та нав ко лишнє
се ре до ви ще. Оскіль ки, у ви щих нав чаль них зак ла дах про во дить ся
підго тов ка май бутніх керівників ви роб ни цт вом, то від якості цієї
підго тов ки за ле жить без пе ка про це су да но го ви роб ни цт ва, а та кож
жит тя і діяльність лю дей, які пра цю ва ти муть у да но му се ре до вищі.
На да ний мо мент для керівни ка ви роб ни чо го підприємства,
фахівця, на сам пе ред інже не ра, є особ ли во не обхідни ми знан ня пи -
тань, пов’яза них із за без пе чен ням без печ них та ком фо рт них умов
праці на відповідно му рівні. Крім то го, інже нер має нес ти пер шо -
чер го ву відповідальність за до ру че ну йо му спра ву. По мил ки у ви ко -
нанні ць о го зав дан ня мо жуть кош ту ва ти йо му фінан со вої або ад мі -
ністра тив ної, а в де я ких ви пад ках — криміналь ної відповідаль ності.

За да ни ми ста тис ти ки, про тя гом ос танніх років поміче но по зи -
тив ну тен денцію до зни жен ня при пус ти мо го рівня не без пе ки і шкід -
ли вих на ван та жень, а та кож не щас них ви падків на підприємствах
Ук раїни. З ог ля ду на такі по зи тивні ре зуль та ти, на галь ною є не -
обхідність удос ко на лен ня нав чаль но го про це су з підго тов ки інже -
нерів із зас воєнням дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці». От же, для
ви хо ван ня у сту дентів інже нер них спеціаль нос тей якос тей інже не -
ра, обізна но го з пи тань охо ро ни праці, не обхідно для вик ла дачів
мак си маль но за лу ча ти індивіду аль ний підхід для роз ши рен ня по -
тенціалу кож но го сту ден та в про цесі йо го про фесійно го нав чан ня.

Не досліджені проб ле ми у вик ла данні дис ципліни «Ос но ви
охо ро ни праці»:

1. Вдос ко на лен ня сис те ми вик ла дан ня дис ципліни «Ос но ви
охо ро ни праці» для інже нер них спеціаль нос тей шля хом зас то су -
ван ня но вих ме тодів висвітлен ня проб ле ма ти ки з пи тань охо ро ни
праці в інже нер них га лу зях.
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2. Підви щен ня ком пе те нт ності вик ла дачів дис ципліни шля хом
за лу чен ня про фесіональ них фахівців у га лу зях, за до по мо гою яких
мож на пог либ ле но вив чи ти та досліди ти тон кощі тех но логічних
про цесів на ок ре мих підрозділах ви роб ни чо го підприємства.

3. Не дос татньо роз ви не на сис те ма ме то до логічних підходів до
вик ла дан ня дис ципліни сту ден там ок ре мих га лу зей інже нер но го
спря му ван ня.

4. Вузь ке ко ло прик ладів із ре аль но го прак тич но го зас то су ван -
ня під час нав чаль но го про це су май бутніми фахівця ми інже нер но -
го спря му ван ня своїх знань з пред ме та. Проб ле ма на яв ності діло -
вих ігор, аналітич них зав дань для сту дентів, що опа но ву ють да ну
дис ципліну, зад ля кра що го ро зуміння ре аль них си ту ацій.

Го лов ним зав дан ням для вирішен ня проб ле ми є — висвітли ти не -
обхідність важ ли вості про ход жен ня підго тов ки з дис ципліни «Ос но ви
охо ро ни праці» для сту дентів інже нер них спеціаль нос тей, виз на чи ти
ос новні особ ли вості вик ла дан ня да ної дис ципліни у ви щих на в чаль -
них зак ла дах, ак цен ту ва ти ува гу на про фесійній ба га то гранній обізна -
ності вик ла дачів у тех но логічних про це сах інже нер них га лу зей.
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НЕ ОБХІДНІСТЬ ВИВ ЧЕН НЯ ДИС ЦИПЛІНИ 
«ОС НО ВИ ОХО РО НИ ПРАЦІ» 

ДЛЯ МАЙ БУТНІХ ІНЖЕ НЕРІВ

Ано тація. Виз на ча ють ся ос новні при чи ни обов’яз ко во го вив чен ня
дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці» у ви щих нав чаль них зак ла дах та
на го ло шуєть ся на важ ли вості вик ла дан ня цієї дис ципліни. Ак цен -
туєть ся ува га на мож ливій не дос тат ності обізна ності вик ла дачів
у спе цифічних га лу зях, віднос но яких вив чаєть ся дис ципліна. Про по ну -
ють ся за хо ди що до підви щен ня ефек тив ності та ре зуль та тив ності
вик ла дан ня дис ципліни та зас воєння її сту ден та ми.

Annotation. The article identifies the main reasons of studying the course
«Principles of labour protection» in higher education and highlights the
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importance of teaching this discipline. The attention is focused on the possi-
ble lack of awareness of teachers in specific areas within which discipline is
studying. There are offered measures to improve the efficiency and effective-
ness of teaching and mastering by students.

«Ос но ви охо ро ни праці» — це нор ма тив на дис ципліна, яка ви -
в чаєть ся з ме тою фор му ван ня у май бутніх фахівців із ви щою освітою
не обхідно го в їхній по дальшій про фесійній діяль ності рівня знань
й умінь із пра во вих та ор ганізаційних пи тань охо ро ни праці, ос нов
фізіології, гігієни праці, ви роб ни чої санітарії, без пе ки про цесів
праці і по жеж ної без пе ки, виз на че но го відповідни ми дер жав ни ми
стан дар та ми освіти, а та кож ак тив ної по зиції що до прак тич ної ре алі -
зації прин ци пу пріори тет ності охо ро ни жит тя та здо ров’я праців ників
що до ре зуль татів ви роб ни чої діяль ності. Важ ли ве місце в струк турі
охо ро ни праці зай ма ють зв’яз ки з без пе кою життєдіяль ності, ер го -
номікою, фізіологією й пси хо логією праці, технічною ес те ти кою.

У су час них умо вах, за відсут ності дос татньої прак тич ної підго -
тов ки фахівців і життєво го досвіду, у зв’яз ку зі зрос тан ням кіль кості
не без пек у по буті, ви роб ництві та довкіллі, пок ра щен ня підго тов ки
май бутніх інже нерів у вирішенні цих проб лем має відбу ва ти ся, зок -
ре ма, за ра ху нок удос ко на лен ня вик ла дан ня дис циплін «Без пе ка
життєдіяль ності» та «Ос но ви охо ро ни праці».

З ог ля ду на ви щес ка за не, на леж не вик ла дан ня да ної дис цип -
ліни у ви щих нав чаль них зак ла дах є важ ли вим фак то ром фор му -
ван ня у сту дентів ро зуміння не обхідності вив чен ня да но го пред ме -
та. Кож на га лузь, з точ ки зо ру якої вив чаєть ся дис ципліна «Ос но ви
охо ро ни праці», має свої певні особ ли вості, на які не обхідно звер -
та ти ува гу при вик ла данні май бутнім фахівцям. У зв’яз ку з цим, існує
та ка проб ле ма, що знач на кількість вик ла дачів мо же бу ти не обі зна -
на з при во ду тих чи інших особ ли вос тей тех но логії ви роб ни цт ва
в га лузі, тех но логічно го ос на щен ня підприємств ма ши но будівної
та при ла до будівної га лу зей, а та кож, на пре ве ли кий жаль, не має ні
досвіду, ні знань, які не обхідні як для пе да гогічної, так і для ме то -
дич ної ро бо ти з май бутніми фахівця ми у певній га лузі.

Та ким чи ном, однією з особ ли вос тей вик ла дан ня да ної дис -
ципліни є те, що ко жен вик ла дач по ви нен ма ти певні ба зові знан -
ня, пов’язані з тех но логічни ми та технічни ми про це са ми в га лу зях,
що розг ля да ють ся з точ ки зо ру за без пе чен ня без пе ки під час ро бо -
ти на ви роб ництві. На яв них те о ре тич них ма теріалів, на разі, не дос -
татньо, щоб на леж ним чи ном охо пи ти всі тон кощі без пе ки праці
в кожній га лузі ок ре мо та до нес ти не обхідну важ ли ву інфор мацію
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з при во ду за ходів без пе ки до сту дентів — май бутніх фахівців у конк -
 ретній га лузі.

Та кож, на на шу дум ку, є не обхідним ство рен ня фахівця миRпро -
фесіона ла ми в конк рет них га лу зях пев них про ектів, прог рам, ме то -
ди ки, по рад що до на го ло шен ня на ос нов них проб ле мах без пе ки
в тій чи іншій га лузі са ме для вик ла дачів дис ципліни. Та ким чи ном,
вик ла дачі, спи ра ю чись на конк ретні дані, змо жуть сфор му ва ти спе -
цифічні по ло жен ня що до вик ла дан ня дис ципліни, а та кож певні
пра ви ла без пе ки, адап то вані до конк рет ної га лузі, тех но логічно го
про це су та си ту ації.

От же, не обхідно заз на чи ти, що нас туп ною особ ливістю вик ла -
дан ня дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці» для інже нер них спе -
ціаль нос тей є гли бо ке досліджен ня вик ла да ча ми проб лем без пе ки
в ок ре мих га лу зях та висвітлен ня да них проб лем ау ди торії спеціаль -
ним ме то дич ним підхо дом.

Тропіна Аліна Олексіївна,
Універ си тет «Ук раїна», Інже нер но�тех но логічний інсти тут, 
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ЗАС ВОЄННЯ ЗНАНЬ ТА ПОК РА ЩЕН НЯ АК ТИВІЗАЦІЇ
НАВ ЧАЛЬ НО ГО ПРО ЦЕ СУ 

ПРИ ВИВ ЧЕННІ ДИС ЦИПЛІНИ 
«ОС НО ВИ ОХО РО НИ ПРАЦІ»

Ано тація. У тезі на го ло шуєть ся на зас то су ванні інте рак тив них
ме тодів вик ла дан ня дис ципліни, вклю ча ю чи зас то су ван ня су час них
комп’ютер них тех но логій. На ве де но ре зуль та ти опи ту ван ня вик ла -
дачів та сту дентів що до шляхів пок ра щен ня ак тивізації нав чаль но го
про це су. Про по нуєть ся пе релік новітніх ме тодів вик ла дан ня дис цип -
ліни, які підви щать зацікав леність сту дентів до вив чен ня пред ме ту.

Annotation. The article focuses on the use of interactive methods of
teaching, including the use of modern computer technology. There are pre-
sented the results of a survey of teachers and students on ways of improving
the activation of studying process. There is proposed list of the newest methods
of teaching that will enhance the interest of students to study the subject.
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Найк ра ще зас во ю ють ся ті ма теріали, які містять в собі не тіль ки
те о ре тичні за са ди, але й на очні прик ла ди з жит тя, візу альні предс тав-
лен ня си ту ації, її наслідки на шля хи вирішен ня. Тоб то прин ци пи
вик ла дан ня ма ють бу ти по бу до вані як цілесп ря мо ва на взаємодія
ви к ла да ча і сту ден та зад ля до сяг нен ня ви со ко го рівня знань із пра -
це о хо рон ної діяль ності інже не ра. Вик ла дач має заціка ви ти сту ден -
тів прий ма ти участь в аналізі си ту ацій, дис кусій що до вирішен ня
проб лем з пи тань охо ро ни праці на підприємствах, про по ну ванні
своїх но вих перс пек тив них рішень що до то го чи іншо го пи тан ня.

Під час досліджен ня бу ло про ве де но опи ту ван ня сту дентів та
вик ла дачів ви що го нав чаль но го зак ла ду, що вклю ча ло в се бе клю чо -
ве пи тан ня: «Чи за до во лені Ви на яв ним нав чаль ноRме то дич ним за -
без пе чен ням кур су «Ос но ви охо ро ни праці»? Ре зуль та ти опи ту ван -
ня бу ли та ки ми (діагр. 1):

Діаграма 1 — Рівень за до во лен ня сту дентів та вик ла дачів нав чаль ноGме то дич ним
за без пе чен ням кур су «Ос но ви охо ро ни праці»

Що до шляхів пок ра щен ня ак тивізації нав чаль но го про це су сту  ден -
тів при вив ченні дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці» 50% ви кла да чів
вва жа ють, що не обхідно збіль ши ти кількість та місткість прак тич них
за нять із дис ципліни, на дум ку 30% слід обов’яз ко во зап ро шу ва ти
для про ве ден ня за нять фахівців з інже нер ної сфе ри, 10% стве рд жу -
ють, що потрібно сис те ма тич но про во ди ти нав чальні екс курсії.
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Та ким чи ном, про а налізу вав ши про ве де не опи ту ван ня, мож на
за ува жи ти, що не обхідно за без пе чи ти глиб ше струк ту ру ван ня та вдос-
ко на лен ня вже діючо го та роз роб ки но во го нав чаль ноRме то дич но -
го за без пе чен ня з дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці».

Су пе реч ності в пос та новці зав дань, ме тодів і форм нав чан ня
що до за без пе чен ня ово лодіння ос но ва ми на ук про ри зик і охо ро ну
праці, мож ли во, потрібно виріши ти на за галь но дер жав но му рівні.
Не дос ко налість прог рам підго тов ки сту дентівRінже нерів не доз во ляє
виз на чи ти і на бу ти не обхідні на вич ки з охо ро ни праці для їх прак -
тич ної ре алізації як у про фесійній діяль ності, так і у по буті.

В по даль ших досліджен нях для пок ра щен ня підго тов ки фа хів -
ців інже нер но го спря му ван ня не обхідно відійти від тра диційно го
ме то ду ско ро чен ня ау ди тор но го на ван та жен ня й збіль шен ня са -
мостійної підго тов ки, який ре алізуєть ся про тя гом ос танніх років,
до те о ре тич но обґрун то ва но го ме то ду оп тимізації нав чаль но го на -
ван та жен ня для сту дентів ден ної і за оч ної фор ми нав чан ня з ура ху -
ван ням змісту й ча су вик ла дан ня ос нов них дис циплін про фесійно -
го спря му ван ня.
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ОР ГАНІЗАЦІЯ НАВ ЧАЛЬ НО ГО ПРО ЦЕ СУ 
ПРИ ВИВ ЧЕННІ ДИС ЦИПЛІНИ 

«ОС НО ВИ ОХО РО НИ ПРАЦІ»

Ано тація. В тезі на го ло шуєть ся на не обхідності постійно го
підви щен ня вик ла да чем рівня своєї пе да гогічної кваліфікації, вдос ко на -
лен ня знань що до особ ли вос тей вик ла дан ня дис ципліни у конк рет них
га лу зях. Заз на ча ють ся ха рак терні якості, яки ми має во лодіти су час -
ний кон ку рен то сп ро мож ний спеціаліст будь�якої сфе ри. Ак цен туєть ся
ува га на існу ванні мож ли вих перс пек тив по даль шо го вдос ко на лен ня дис -
ципліни та за без пе чен ня ефек тив ності нав чаль но�ви хов но го про це су.

Annotation. The article emphasizes the necessity of teacher’s continu-
ously improving of educational qualification’s level, improving knowledge of
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the features of teaching in specific areas. There are indicated the character-
istic qualities that must have a modern competitive specialist in any field. The
attention is focused on the existence of possible prospects for further improv-
ing of discipline and ensuring the effectiveness of the educational process.

У про цесі вик ла дан ня дис ципліни «Ос но ви охо ро ни праці» ви -
к ла да чу, окрім знань ос нов них по ло жень пра це о хо рон ної діяль ності,
необхідно по ка за ти сту ден ту нап рям ки для по даль шо го вдос ко на лен -
ня наз ва ної діяль ності з ура ху ван ням гли бо ко го за не па ду про мис -
ло вості Ук раїни, то му що са ме сь о годнішнім сту ден там не обхідно
бу де ви во ди ти підприємства Ук раїни з кри зи. Слід підкрес ли ти, що
вик ла дач по ви нен обов’яз ко во зай ма ти ся підви щен ням як спеціаль -
ної, так і пе да гогічної кваліфікації, впро вад жу ва ти нові пе да гогічні
тех но логії. За не обхідності, що зу мов ле на не дос татнім рівнем пе да -
гогічно го досвіду, ме то дич на ро бо та вик ла да ча пос ту по во має пе ре й ти
в пот ре бу без пе ре рв но підви щу ва ти свою майс терність вик ла дан ня
кур су з пи тань охо ро ни праці. Ви мо ги до майс тер ності вик ла дан ня
пи тань інже нер ноRтех но логічної без пе ки мож на зоб ра зи ти та ким
чи ном (рис. 1):

Рис. 1 — Ви мо ги до майс тер ності вик ла дан ня 
пи тань інже нер ноGтех но логічної без пе ки
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Не обхідно заз на чи ти, що вик ла дач дис циплін «Ос но ви охо ро -
ни праці» обов’яз ко во по ви нен во лодіти майс терністю фор му ван ня
у сту ден та та ких якос тей су час но го інже не ра, як мобільність, про -
фесійна енергійність, за пов зятість, кон ку рен то сп ро можність. Зад ля
ць о го зав дан ня вик ла дач має во лодіти спеціаль ни ми ефек тив ни ми
ме то да ми нав чан ня сту дентів, як нап рик лад, ме то дом мо де лю ван -
ня пра це о хо рон них функцій інже не ра.

За пов зят ливі фахівці праг нуть до сяг ти та кої ме ти, як поліп шення
якості про дукції за ра ху нок підви щен ня без пе ки її ви ко рис тан ня,
що, у свою чер гу, сприяє зрос тан ню рівня ста ту су йо го як майстра.
Не обхідно відміти ти, що су час не ви роб ни цт во пот ре бує якісно но -
во го ти пу фахівця пра це о хо рон ної діяль ності, який був би кон ку рен -
то сп ро мож ний, а особ ли во, щоб у йо го діяль ності важ ли ве місце
посідав інте лек ту аль ний твор чий ком по нент. Кон ку рен то сп ро мож-
 ний спеціаліст, який, до то го ж, во лодіє знан ня ми з пи тань охо ро -
ни праці, поRпер ше, має надз ви чай но ви со кий рівень го тов ності до
ви ко нан ня пра це о хо рон них функцій.

У порівнянні з інши ми, він має са мостійну вда чу за ра ху нок на -
бу тих у ви що му нав чаль но му зак ладі знань, вмінь, сфор мо ва них
особис тих якос тей. ПоRдру ге, та кий фахівець по ва жає і се бе, і інших
за про фесійну ком пе тентність, а то му на по ля гає на то му, щоб гідно
оціни ли йо го пра цю і пра цю йо го співпрацівників.

В ході досліджен ня бу ло виз на че но такі ре зуль та ти й мож ливі
перс пек ти ви:

1. Досліджен ня по ка зу ють, що окрім ви щої освіти, вик ла дачі дис -
 ципліни «Ос но ви охо ро ни праці», ма ють та кож прак тич но ово лодіти
су купністю пев них ефек тив них пе да гогічних тех но логій та підходів
що до вик ла дан ня пред ме та для інже нер них спеціаль нос тей.

2. Особ ли во ефек тив ним є про цес нав чан ня сту дентів як ціле -
сп ря мо ва на взаємодія вик ла да ча й сту ден та, ад же як ре зуль тат, сту -
дент лег ше до ся гає ви со ко го рівня знань із пи тань охо ро ни праці.

3. Існує не обхідність зас то со ву ва ти у нав чаль но му про цесі тех -
нологію мо де лю ван ня пра це о хо рон них функцій інже не ра, що доз во -
лить фор му ва ти такі спеціаліста, як ком пе тентність із пи тань охо -
ро ни праці на ви роб ництві, а та кож кон ку рен то сп ро можність як
фахівця в га лузі.

4. Аналіз ста ну вик ла дан ня пи тань охо ро ни праці у ви щих на -
вчаль них зак ла дах до во дить доцільність по даль шо го досліджен ня ролі
осо бис тості вик ла да ча у нав чаль ноRви хов но му про цесі, а та кож у про -
цесі при щеп лен ня сту ден там на леж них мо раль ноRетич них ціннос тей.
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5. З ме тою вдос ко на лен ня нав чаль ноRви хов но го про це су підго -
тов ки май бутніх інже нерів, не обхідно зап ро шу ва ти фахівцівRпро -
фесіоналів конк рет ної інже нер ної га лузі зад ля ре аль но го сприй нят-
тя сту ден та ми ро бо чої си ту ації, в якій до ве деть ся пра цю ва ти. Та ким
чи ном, сту ден ти бу дуть зацікав лені у глиб шо му вив ченні дис -
ципліни «Ос но ви охо ро ни праці» та пізнанні не обхідних прин ципів
та по ло жень що до за без пе чен ня норм охо ро ни праці в се ре до вищі,
у яко му бу дуть під час тру до вої діяль ності.

Фра динсь ка Аліна Петрівна
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

к.пси хол.н., до цент, до цент ка фед ри пси хо логії, alehandra1@mail.ru

ПРОБ ЛЕ МА ВИЗ НА ЧЕН НЯ 
ДИ ФЕ РЕНЦІЙНОGДІАГ НОС ТИЧ НИХ ПО КАЗ НИКІВ 

ПРИ РО БОТІ З ДІТЬ МИ ІЗ ЗПР
ТА ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЮ НЕ ДОС ТАТНІСТЮ

Ано тація. Те за до повіді прис вя че на проб лемі виз на чен ня ди фе рен -
ційно�діаг нос тич них по каз ників при ро боті з діть ми із ЗПР та інте лек-
ту аль ною не дос татністю. За у ва же но на доціль ності орієнту ван ня на
за гальні і спе цифічні за ко номірності ано маль но го роз вит ку дітей вка за -
них ка те горій. Та кож не обхідним є вра ху ван ня за ко номірнос тей психіч -
но го роз вит ку в умо вах нор маль но го он то ге не зу, що ви ра жа ють ся
в якіс но�кількісних по каз ни ках.

Клю чові сло ва: зат рим ка психічно го роз вит ку, інте лек ту аль на
не дос татність, ди фе ренційно�діаг нос тичні по каз ни ки.

Annotation. The thesis of the report is dedicated to the problem of deter-
mination of differentiated and diagnostic determinants while working with
children with retardation and intellectual disabilities. The attention is accen-
tuated on the expediency of orienting on the general and specific regularities
of abnormal development of children of the categories, mentioned above. It is
also necessary to take into consideration the regularities of psychic develop-
ment in conditions of normal ontogenesis, which are expressed in qualitative
and quantitative determinants.

Keywords: retardation, intellectual disability, differentiated and diag -
nostic determinants.

Пси хо логічна діаг нос ти ка дітей є ли ше по чат ко вим ета пом в ді -
яль ності спеціаль но го пси хо ло га так са мо, як і будьRяко го іншо го
фахівця. Во на обов’яз ко во має за вер шу ва ти ся прог но зу ван ням та
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ре ко мен даціями. Во лодіння су час ни ми ме то да ми пси хо ко рек цій -
ної, пси хоп рофілак тич ної та ор ганізаційноRпросвітниць кої ро бо ти
з діть ми та найб лиж чим соціумом — є не обхідністю для успішної
ре алізації ос нов них за дач спеціаль ної пси хо логії в освіті.

У ос нові роз роб ки будьRяких діаг нос тич них ме то дик, спря мо -
ва них на ви яв лен ня зат рим ки пси хофізич но го роз вит ку різно го
сту пе ня ви раз ності, ле жить орієнту ван ня на за гальні і спе цифічні за -
кономірності ано маль но го роз вит ку, а та кож вра ху ван ня за ко но -
мір нос тей психічно го роз вит ку в умо вах нор маль но го он то ге не зу,
що ви ра жа ють ся в якісноRкількісних по каз ни ках [2].

Ре зуль та ти досліджен ня дітей без ано малій роз вит ку, дітей, з ро-
зу мо вою відсталістю та ЗПР, що бу ло здійсне но різни ми ав то ра ми
(Т. Его ро ва, А. Іва но ва, Т. Ро за но ва, У. Ульєнко ва та ін.), вка зу ють
на те, що най надійнішим ди фе ренційноRдіаг нос тич ним по каз ни ком,
що дає змо гу розрізня ти дітей заз на че них ка те горій між со бою, є по -
каз ник нав чан ня, а точніше, відмінності в швид кості, якості, усві дом -
леності зас воєння но вих знань, на ви чок, вмінь. З цією ме тою мож на
зас то со ву ва ти як спеціаль но роз роб лені пси хо логічні ме то ди діаг -
нос ти ки нав чан ня, так і будьRяку си ту ацію пе да гогічної взаємодії
з ди ти ною, яка має бу ти по бу до ва на згідно струк ту ри нав чаль но го
екс пе ри мен ту, тоб то ма ти три йо го ос нов них струк тур них еле мен ти
(три ета пи нав чаль но го екс пе ри мен ту).

Заз на че на струк ту ра мо же бу ти ви ра же на у виг ляді фор му ли
нав чан ня, зап ро по но ва ної А. Іва но вою з ме тою якісноRкількісно го
виз на чен ня по каз ни ка нав чан ня (ПН) ди ти ни: ПН = ОР (1 етап) +
+ СД (2 етап) + ЛП (3 етап).

На пер шо му етапі (орієнтов но му) — відбу ваєть ся зас то су ван ня
са мостійних спроб в ово лодінні будьRяким знан ням, умінням то що,
де має про яв став лен ня ди ти ни до зап ро по но ва но го зав дан ня, ступінь
її зацікав ле ності та рівень ре зуль та тив ності са мостійних спроб ви -
рі шен ня но вої за дачі тоб то рівень її ак ту аль но го роз вит ку.

На дру го му етапі (здатність до сприй нят тя до по мо ги) відбу ва -
єть ся влас не на учіння — від сти му лю ючих і ор ганізу ю чих впливів —
до пов но го на учіння. На ць о му етапі не обхідно фіксу ва ти ха рак тер
і пев ну кількість до по мо ги, що на даєть ся. БудьRяка до по мо га має
фіксу ва ти ся в вер балізо ваній формі з ме тою ство рен ня оп ти маль -
них пе ре ду мов для усвідом ле но го ово лодіння будьRяки ми но ви ми
знан ня ми.

На треть о му етапі (логічно го пе ре не сен ня) діаг нос туєть ся ре -
зуль тат на учіння, здібність до пе ре не сен ня. Для ць о го мо де люєть ся
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ситу ація, в якій ди ти на має зас то су ва ти на буті знан ня, вміння. Здіб -
ність до пе ре не сен ня от ри ма них знань в нові умо ви є го лов ним кри -
терієм ре зуль та тив ності про це су нав чан ня і рівня нав че ності ди ти -
ни [1]. Мож на ви ок ре ми ти такі рівні логічно го пе ре не сен ня:

1) пов не пе ре не сен ня: ди ти на пра виль но ви ко нує не обхідну
но ву впра ву (або зас то со вує но ве знан ня) і здійснює йо го опис;

2) не пов не пе ре не сен ня: ди ти на пра виль но ви ко нує не обхідну
но ву впра ву (або зас то со вує но ве знан ня), але дає ли ше част ко вий
опис ви ко ну ва них вправ). Де які знан ня зас воєні ме ханічно без усві -
дом лен ня;

3) пов не пе ре не сен ня в на оч ноRдійовій формі: нові знан ня від -
тво рю ють ся, але не відоб ра жені в мовній формі;

4) не пов не пе ре не сен ня в на оч ноRдійовій формі: зас во ю ють ся
і відтво рю ють ся в діяль ності ли ше де які з зас воєних знань і на ви -
чок, їхнє відоб ра жен ня у мовній формі не відбу ваєть ся;

5) відсутність пе ре не сен ня: знан ня та на вич ки, яким нав ча ли ся
діти, не зас во ю ють ся в якості «інстру мен ту» зас то су ван ня в іншій
де що відмінній си ту ації. Діти із ЗПР, заз ви чай, де мо н стру ють 2Rй
і 3Rй рівень пе ре не сен ня, тоді як для ро зу мо во відста лих дітей ха -
рак тер ним є 4Rй і 5Rй рівні.

Дру гим по каз ни ком в ди фе ренціаль ноRдіаг нос тич но му ас пекті
є рівень і ди наміка роз вит ку різних форм мис лен ня: на оч ноRдійо во-
го, на оч ноRоб раз но го і сло вес ноRлогічно го. Нап рик лад, при ро зу мо -
вій відста лості в будьRяко му сту пені по ру шені усі ви ди інте лек ту аль ної
діяль ності, по чи на ю чи від на оч ноRдійо во го. При ЗПР пе ре важ но
по ру шуєть ся на оч ноRоб раз не і сло вес ноRлогічне мис лен ня.

Для ди фе ренціації сла бо ви ра же них відхи лень при ЗПР, доціль -
но спи ра ти ся на ре зуль та ти досліджен ня що до співвідно шен ня
рівнів роз вит ку пізна валь ної сфе ри в он то ге незі ди ти ни і сфе ри
довіль ної ре гу ляції діяль ності. При не дос татнь о му роз вит ку пізна -
валь ної сфе ри ди ти на заз на ва ти ме труд нощі в зас воєнні знань і уяв -
лень про нав ко лишній світ [1].

На ко пи чені пси хо логічні знан ня є пе ре кон ли вим обґрун ту ван -
ням фор му ван ня спеціаль но ор ганізо ва ної пси хо ло гоRпе да гогічної
до по мо ги дітям опи са них ви ще ка те горій. Для успішної адап тації,
зок ре ма шкіль ної, є своєчас ним по ча ток ко рекційноRроз ви валь ної
ро бо ти з діть ми. Для ко ор ди нації діяль ності різних фахівців на базі
освітніх ус та нов ре ко мен дуєть ся ство рен ня пси хо ло гоRме ди коRпе -
да гогічних кон силіумів (ПМПК).
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МЕ РЕЖІ ПЕТРІGМАР КО ВА 
І ВЕ РИФІКАЦІЯ ПРОГ РАМ НО ГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ

Ано тація. У до повіді розг ля даєть ся ме то ди ка ви яв лен ня інфор ма -
ційних за леж нос тей в прог рам но му коді. Приділяєть ся ува гу про це су
аналізу вихідно го текс ту прог ра ми, опи суєть ся ал го ритм по бу до ви
гра фа інфор маційних зв’язків, а та кож на во дить ся прик лад, який
ілюст рує ета пи ви яв лен ня інфор маційних за леж нос тей. На во дить ся
ряд нап рямків, для яких розг ля ну та ме то ди ка має ви со ку ступінь зас -
то сов ності. Однією з та ких зав дань є зав дан ня оп тимізації склад нос -
ті об чис лень, при вирішенні якої не обхідно вра хо ву ва ти як всі мож ливі
при хо вані за леж ності станів за да ни ми, так і ви ко нан ня опе рацій в їх
логічній послідов ності.

Annotation. In the report the method of identifying information depen -
dencies in the code. Attention is paid to the process of analyzing the source pro-
gram, describe an algorithm for constructing a graph information links, and
an example that illustrates the stages of identifying information dependencies.
We give a number of areas for which The method has a high degree o appli-
cability. One of these problems is the problem of optimizing the complexity of
computing when deciding which must consider all the possible hidden states
depending on the data and operations in their logical sequence.

Ви яв лен ня при хо ва них за леж нос тей в прог рам но му за без пе -
ченні є ос но во по лож ним ета пом про ве ден ня ве рифікації прог ра ми
і доз во ляє от ри ма ти пов ну схе му взаємодії різних функціональ них
блоків прог рам но го за без пе чен ня. Та ким чи ном, по бу до ва гра фа
інфор маційних за леж нос тей прог ра ми є од ним з мож ли вих підходів
вирішен ня проб ле ми роз па ра ле лю ван ня об чис лень. Крім то го, зап ро-
по но ва на ме то ди ка доб ре зас то сов на в об ласті ве рифікації прог рам -
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но го за без пе чен ня. Граф інфор маційних за леж нос тей доз во ляє вра -
хо ву ва ти всі особ ли вості логічної та інфор маційної струк ту ри прог -
ра ми, що є ос нов ним ас пек том при по бу дові мо де лей прог ра ми.

У до повіді розг ля даєть ся ме то ди ка ви яв лен ня інфор маційних
залеж нос тей в прог рам но му коді. Приділяєть ся ува гу про це су аналізу
вихідно го текс ту прог ра ми, опи суєть ся ал го ритм по бу до ви гра фа
інфор маційних зв’язків, а та кож на во дить ся прик лад, який ілюст -
рує ета пи ви яв лен ня інфор маційних за леж нос тей. На во дить ся ряд
нап рямків, для яких розг ля ну та ме то ди ка має ви со ку ступінь зас то -
сов ності. Однією з та ких зав дань є зав дан ня оп тимізації склад ності
об чис лень, при вирішенні якої не обхідно вра хо ву ва ти як всі мож -
ливі при хо вані за леж ності станів за да ни ми, так і ви ко нан ня опе -
рацій в їх логічній послідов ності.

Ви яв лен ня при хо ва них за леж нос тей в прог рам но му за без пе -
ченні є ос но во по лож ним ета пом про ве ден ня ве рифікації прог ра ми
і доз во ляє от ри ма ти пов ну схе му взаємодії різних функціональ них
блоків прог рам но го за без пе чен ня. Та ким чи ном, по бу до ва гра фа
інфор маційних за леж нос тей прог ра ми є од ним з мож ли вих підходів
вирішен ня проб ле ми роз па ра ле лю ван ня об чис лень. Крім то го, зап ро-
поно ва на ме то ди ка доб ре зас то сов на в об ласті ве рифікації прог рам -
ного за без пе чен ня. Граф інфор маційних за леж нос тей доз во ляє вра хо -
ву ва ти всі особ ли вості логічної та інфор маційної струк ту ри прог ра ми,
що є ос нов ним ас пек том при по бу дові мо де лей прог ра ми.
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Шко ви ра Р.В.
магістран та спеціаль ності «До ку мен тоз на в ство та інфор маційна діяльність»

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни, гру пи ДКм(з)�2.1.
На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к.філол.н., до цент.

МІСІЯ БІБЛІОТЕК У РО БОТІ 
З ЛЮДЬ МИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. У те зах на го ло шуєть ся, що су час на бібліоте ка — важ -
ли вий соціаль ний інсти тут, що за без пе чує взаємодію лю дей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми та різно манітних служб і ор ганізацій; ува гу зак цен -
то ва но на інно ваційних нап рям ках ро бо ти су час них кни гозбірень.

Клю чові сло ва: бібліоте ка, лю ди з інвалідністю, інно ваційні нап -
рям ки ро бо ти.

Annotation. The tesah notes that the modern library is an important
social institution that provides the interaction of people with special needs
and diverse services and organizations; the attention is focused on the inno-
vative directions of modern libraries.

Key words: library, people with disabilities, innovative areas of work.
Ми увійшли в но ве ти ся чоліття, яке мо же і по вин но відрізня ти ся

від по пе редніх ство рен ням умов для пов ноцінно го жит тя та роз вит -
ку усіх членів суспільства, в то му числі лю дей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, і су час на бібліоте ка по вин на взя ти участь у про цесі інтег рації
цієї ка те горії гро ма дян у суспільство.

Нині в світі про жи ває близь ко 600 мільйонів інвалідів, тоб то
кож ний де ся тий меш ка нець пла не ти має якісь серйозні проб ле ми
зі здо ров’ям. В Ук раїні та ких лю дей май же три мільйо ни. Їх на зи ва -
ють поRрізно му: інваліди, не пов но сп равні, осо би з особ ли ви ми
пот ре ба ми, лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. У Європі — це
«лю ди з підви ще ни ми пот ре ба ми».

Місія бібліоте ки — за без пе чи ти фізич ний та інте лек ту аль ний
дос туп до інфор мації чи та чам з об ме жен ня ми фізич ни ми мож ли -
вос тя ми, че рез які їм важ ко або не мож ли во ви ко рис то ву ва ти за -
галь но дос тупні ре сур си. Це сто суєть ся та кож лю дей з тим ча со вою
інвалідністю, нап рик лад, че рез не щас ний ви па док, а та кож тих, хто
має певні об ме жен ня че рез вікові зміни.

Бібліоте ки по винні бра ти участь в ре алізації дер жав них прог рам,
здійсню ва ти інфор маційноRбібліог рафічне обс лу го ву ван ня оди но ких
лю дей по хи ло го віку, інвалідів, лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми,
на да ва ти віль ний та без кош тов ний дос туп до бібліотеч них ре сурсів.
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Обс лу го ву ван ня соціаль но не за хи ще них груп на се лен ня, лю -
дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, до по мо га їм у соціаль но му ста -
нов ленні і соціальній адап тації, пог либ лен ня та роз ши рен ня знань,
підви щен ня куль тур но го рівня, за лу чен ня до спілку ван ня, ор гані -
зація їхнь о го дозвілля — один із пріори тет них нап рямків діяль ності
бібліотек.

Проб ле ми лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, зок ре ма їх пра во на
дос туп до інфор мації, по винні зна хо ди ти конк рет не розв’язан ня
у біб ліоте ках.

Ро бо ту бібліотек не обхідно про во ди ти за та ки ми нап рям ка ми:
— ор ганізація ро бо ти що до ство рен ня регіональ ної ба зи да них

лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми, які пот ре бу ють інфор мацій но-
бібліотеч но го обс лу го ву ван ня;

— збір інфор мації в регіоні що до лю дей з фізич ни ми об ме жен ня -
ми, шля хом опи ту ван ня (ан ке ту ван ня), з’ясу ван ня їх інфор мацій -
них пот реб;

— про ве ден ня інструк та жу, нав чан ня пер со на лу бібліоте ки;
— комп лек ту ван ня бібліотеч но го фон ду ви дан ня ми у спеціаль -

них фор ма тах (аудіо кни ги, кни ги зі шриф том Брай ля, друк ве ли ки -
ми літе ра ми то що), а та кож елект рон ни ми прог ра ма ми зву ко во го
суп ро во ду дру ко ва ної інфор мації;

— об лад нан ня спеціаль них комп’юте ри зо ва них ро бо чих місць
ко рис ту вачів;

— ство рен ня інфор маційних ку точків, те ма тич них вис та вок,
по лиць, пресRдосьє, кар то тек з пи тань пра во во го та соціаль но го за -
без пе чен ня лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми;

— здійснен ня інфор маційноRбібліотеч но го обс лу го ву ван ня
лю дей з об ме жен ням життєдіяль ності по за стіна ми бібліотек (кни -
го но шен ня);

— зап ро вад жен ня сис те ми вірту аль но го бібліотеч но го обс лу го -
ву ван ня лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми (за пис до бібліоте ки та
прийом за мов лень те ле фо ном, eRmail, вірту аль на довідка, на дан ня
інфор мації з ме режі Інтер нет);

— про ве ден ня вікто рин, роз ви ва ю чих ігор, тренінгів, тестів,
які спри я ти муть по до лан ню інфор маційної та пси хо логічної са мот -
ності лю дей з об ме жен ня ми;

— ор ганізація інфор маційноRбла годійних за ходів (бла годійне
свя то, інфор маційний ма ра фон, день спон со ра то що);

— ак тив на участь у за хо дах, які про во дять ся місце ви ми гро -
мадсь ки ми ор ганізаціями інвалідів;
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— моніто ринг та зап ро вад жен ня пе ре до во го досвіду ор ганізації
обс лу го ву ван ня особ ли вих ка те горій ко рис ту вачів та інші.

У цент раль них район них та місь ких бібліоте ках сис те ма тичній
ро боті спри я ти ме ство рен ня бібліоте ра пев тич но го цент ру для лю -
дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Пра цю ючи індивіду аль но з людь ми з інвалідністю, не обхідно
ви ко рис то ву ва ти тра диційні фор ми бібліотеч ної ро бо ти: кни го но -
шен ня, бесіди, індивіду аль не інфор му ван ня, індивіду альні зап ро -
шен ня на ма сові за хо ди бібліоте ки, скла дан ня те ма тич них добірок,
ре ко мен даційних списків то що.

По ши рен ню життєво не обхідної інфор мації се ред лю дей з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми спри я ти муть «зо ни діло вої інфор мації»,
які мо жуть вклю ча ти:

1. Інфор маційні стен ди.
2. Те ма тичні пап ки: «За ко но да в ство Ук раїни», «Піль ги інва лі -

дам», «Освіта», «Ме ди ци на», «Оформ лен ня суб сидій», «Пра цев лаш -
ту ван ня», «Лю ди на та її здо ров’я» та ін.

3. Пап киRдосьє, які вміщу ють фак тог рафічну інфор мацію.
4. Те ма тичні кар то те ки: «Лю ди для лю дей», «Служ ба взаємо до -

по мо ги», «Вас за хи щає за кон» та ін., що спри я ти муть роз ши рен ню ко-
ла знайомств між людь ми, які зна хо дять ся в інфор маційно му ва ку умі.

Та ким чи ном, зміни в ор ганізації внутрішнь о го прос то ру, якос -
ті сервісних бібліотеч них пос луг, струк турні пе рет во рен ня, спря мо -
вані на знят тя об ме жень в ко рис ту ванні інфор мацією, спілку ван ня
з ко рис ту ва ча ми че рез соціальні ме режі, бібліотечні бло ги доз во ля -
ють бібліоте ка рям знай ти пра вильні век то ри у своїй ро боті з людь ми
з інвалідністю.
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СЕКЦІЯ VIII

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 
БЕЗБАР’ЄРНОГО 
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ан то нюк О.В.
гру па ДЗ�41, спеціальність «Ди зайн» 

Інже нер но�тех но логічний інсти тут Універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Хав хун Г.М., канд. арх., 

до цент ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук раїна»

АВАН ГА РД НИЙ СТИЛЬ — 
НО ВИЙ ПОГ ЛЯД НА ПРО ТЕ ЗУ ВАН НЯ

Ано тація. На даєть ся тлу ма чен ня терміну «аван гар дизм» та йо го
істо ричні та соціальні пе ре ду мо ви. Розг ля даєть ся но вий нап ря мок аван -
 га рд ної мо ди за учас тю мо де лей�інвалідів та ор ганізація міжна род но -
го кон кур су одя гу і ак се су арів для лю дей з об ме же ною мобільністю.
Розг ля даєть ся, як ре зуль тат кре а тив но го підхо ду до проб ле ми про -
тезів — ви ник нен ня но во го трен да «ес те тич них про тезів». Зроб ле ний
вис но вок про те, що аван га рд на мо да сь о годні зас тав ляє нас пе рег ля -
ну ти старі кор до ни «нор маль но го» і прий ня ти та звик ну ти до но вих
тілес них ка нонів.

Annotation. The interpretation of the term «avant�garde» is given and its
historical and social background. We consider a new line of avant�garde
fashion models involving disabled and organization of the international con-
test of clothes and accessories for people with limited mobility. Considered as
the result of a creative approach to the problem of dentures — the emergence
of a new trend of «aesthetic prostheses.» The conclusion is made that the
avant�garde fashion today makes us see the old boundaries of «normal» and
to accept and adjust to new bodily canon.

Аван гар дизм — комп лекс явищ у мис тецтві 1Rої тре ти ни XX ст.,
яко му при та ман не праг нен ня до ра ди каль но го онов лен ня змістов -
них та фор маль них прин ципів твор чості, і як наслідок, відмо ва від
ка нонів мис те цт ва епох, що пе ре ду ва ли йо му. По я ва аван гар диз му



бу ла зу мов ле на низ кою істо ри коRполітич них, філо софсь ких і со -
ціокуль тур них при чин. Зок ре ма, соціальні зміни у світі на по чат ку
XX століття, що ви ник ли під впли вом соціалістич них та ко муніс тич -
них те орій, в підґрунті яких ле жа ла ідея до корінної пе ре бу до ви світу,
спри чи ни ли й ана логічні праг нен ня до пе рет во рен ня мис те цт ва [1].

Історія сло ва «аван гард» не має нічо го спіль но го з мис те цт вом
і оз на чає пе ред ню лінію військ, ме тою якої є про рив лінії за хис ту суп -
ро тив ни ка. І хо ча ос нов не зна чен ня ць о го терміну збе рег ло ся і по нині,
пос ту по во йо го ста ли зас то со ву ва ти до будьRяко го нез вич но го і пе ре -
до во го яви ща, яке ви пе ред жає свій час. Сь о годні аван гар дис та ми на -
зи ва ють но ва торів в різних ви дах мис те цт ва і, зок ре ма, в ди зайні мо ди.

Аван гар ду в моді відповідає цілий ряд оз нак: ви ко рис тан ня нез ви -
чай них ма теріалів, форм, ліній, ство рен ня нес тан да рт них си лу етів, ви -
ко рис тан ня помітних ак се су арів. Ро до на чаль ни ком ць о го сти лю вва -
жаєть ся П’єр Кар ден (Pierre Cardin) з йо го «космічною ко лекцією»,
яка бу ла прис вя че на за пус ку пер шо го штуч но го су пут ни ка Землі.

Ос таннім ча сом на подіумах і на обк ла дин ках мод них жур налів
все частіше ста ли з’яв ля ти ся мо деліRінваліди. Се ред пер ших мож на
зга да ти аме ри кан ку Еймі Маллінс, у якої в ди тинстві ам пу ту ва ли
обидві но ги ниж че коліна че рез врод же ну відсутність ма ло гомілко -
вої кістки. Нез ва жа ю чи на це, во на ста ла ре ко р дсмен кою Па ра -
олімпійсь ких ігор з бігу і в стриб ках в дов жи ну. Фо тог рафії Еймі, що
бігає на кар бо но вих про те захRле зах, обійшли світо ву пре су. А не за -
ба ром англійсь кий ди зай нер Олек сандр Мак куїн зап ро сив її взя ти
участь у по казі своєї ко лекції. Еймі ви хо ди ла на подіум на де рев’яних
про те зах — чо бо тях на ви со ких підбо рах, які бу ли ви го тов лені спе -
ціаль но для неї. Аван га рд ний по тенціал її об ра зу оцінив зна ме ни тий
ре жи сер Метью Барні, який зап ро сив Еймі зніма ти ся в своєму фільмі
«Кре мас терR3» (2002), де во на грає роль жінкиRге пар да з про те за ми
змо дель о ва ни ми з лап ге пар да.

У 2010 році ком панія Debenhams plc про ве ла рек лам ну фо то -
зйом ку за учас тю мо де лейRінвалідів. Об лич чям осінньоRзи мо вої ко -
лекції бу ла об ра на па ралізо ва на Шан нон Маррі, яка пе ре су ваєть ся
в крісліRко лясці.

Вже став тра диційним міжна род ний кон курс одя гу і ак се су арів
для лю дей з об ме же ною мобільністю «Bezgraniz Couture», який був
засно ва ний в 2010 році. Це єди ний в світі міжна род ний кон курс, який
про фесійно звер таєть ся до цієї те ма ти ки і спря мо ва ний на під трим -
ку ди зай нерів, що ство рю ють зруч ний, су час ний і еле га нт ний одяг
для лю дей з особ ли вос тя ми бу до ви тіла, об ме же ною мобільністю
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і ін валідністю. Екс пер ти зі світу мо ди з дев’яти країн відби ра ють
кращі ко лекції, які бе руть участь у фіналь но му по казі — їх де мо н ст -
ру ють мо делі з інвалідністю.

Ос таннім ча сом все частіше ди зай не ри звер та ють ся до ідеї «мод -
них про тезів», які спеціаль но роз ра хо вані на те, щоб сприй ма ти ся, на -
сам пе ред, як зримі ак се су а ри, що підкрес лю ють осо бисті сма ки влас -
ни ка. Кре а тив ний підхід до проб ле ми про тезів приніс нес поді вані
ре зуль та ти: ви ник нен ня но во го трен да «ес те тич них про тезів» («proaes -
thetics»). Так, ди зай нер Даміан О’Салліван зро бив пор це ля но ву «ши -
ну» з ве се ли ми квіточ ка ми для фіксації зла ма ної ру ки — цей кон  цепт
обіграє ана логію між тендітною пор це ля ною і тендітної кісткою.

Він вва жає, що но си ти подібну ши ну приємніше, ніж зви чай ну
гіпсо ву пов’яз ку а після то го, як кістки зрос туть ся її мож на зберіга ти як
скарб. Італійсь кий ди зай нер Фран чес ка Лан за веккіа зап ро по ну ва ла
цілу серії подібних прис то су вань: трос ти ну, скомбіно ва ну з ка во вим
сто ли ком, еле га нт ний плас ти ко вий кор сет для хреб та, який де ко -
руєть ся зоб ра жен ня ми в стилі та ту і пер фо рацією, що на га дує пірсинг.
Ди зай не ри То ня До у реі і Карлі Хег гем про по ну ють замість відсутньої
ру ки но си ти де ко ра тив ний ак се су ар — кри ло з пір’я і квітів [2].

Та ким чи ном, мож на го во ри ти про те, що аван га рд на мо да сь -
о годні ла має наші старі упе ред жен ня, зас тав ляє пе рег ля ну ти старі
кор до ни «нор маль но го» і, зав дя ки ус та новці на то ле рантність,
прий ня ти та звик ну ти до но вих тілес них ка нонів.

Літе ра ту ра

1. Аван гар дизм [Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: https://uk.
wikipedia.org/wiki

2. Мо де лиRин ва ли ды. [Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: http://
www.ampgirl.su/2013/06/24/modeliRinvalidy/

Бе лаш О.В.
2 курс, спеціальність «Мар ке тинг» Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, стар ший вик ла дач

ВИВ ЧЕН НЯ ДОС ТУП НОСТІ 
ОБ’ЄКТІВ ГРО МАДСЬ КО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ 

ДЛЯ ГРО МА ДЯН З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. В те зах дослідже но проб ле ма об лаш ту вань місць за галь -
но го ко рис ту ван ня всім не обхідним, для лю дей з інвалідністю в Ук раїні.

Клю чові сло ва: се ре до ви ще, інваліди.
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Annotation. In theses investigated the problem oblashtuvan public spaces
all necessary for people with disabilities in Ukraine.

Keywords: environment, disabled.
Поч не мо з то го, що Конс ти туція Ук раїни виз нає всіх рівни ми

у своїх пра вах. Тоб то, нап рик лад, лю ди на ,що пе ре су ваєть ся на візку
має пра во, як і будьRхто, відвіду ва ти місця праці, відпо чин ку, торгівлі,
куль тові то що. Про те ре аль но це є не мож ли вим. Та кож за ко но дав -
чо ви мо ги що до без бар’єрності в соціальній інфра ст рук турі пе ред -
ба че но ще у 1991р. За ко ном «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності
інвалідів в Ук раїні». У на казі Держ бу ду від 05.09.2001 р. № 175 йдеть ся
про не до пу щен ня про ек ту ван ня, про ве ден ня екс пер ти зи, вве ден ня
в експлу а тацію об’єктів, які не вра хо ву ють ви мо ги дер жав них буді -
вель них норм що до за без пе чен ня прав осіб з інвалідністю. Зреш тою,
є дер жав на прог ра ма, зат ве рд же на пос та но вою Кабіне ту Міністрів
Ук раїни «Про за без пе чен ня дос ту пу лю дей з інвалідністю до об’єк тів
жит ло во го та гро мадсь ко го приз на чен ня» від 04.06. 2003 р. № 863.
Та поп ри це, лю ди на на візку про дов жує до ла ти бар’єри, нерідко
ціною влас но го жит тяа всі на ка зи за ли ша ють ся на па пері.

Підсум ком ба га толітньої са мовідда ної діяль ності ба гать ох лю дей
з інвалідністю, ста ла прий ня та на решті у липні 2012 ро ку «Прог ра -
ма зі ство рен ня на леж них умов для дос ту пу лю дей з інвалідністю до
об’єктів транс по рт ноRдо рожньої, ту рис тич ної інфра ст рук ту ри та
пош то во го зв’яз ку на 2012—2016 ро ки». За га лом, відзна ча ю чи цей
до ку мент як до сяг нен ня у про цесі ство рен ня в Ук раїні без бар’єрно -
го се ре до ви ща, йо го мож на підсум ком, а не фіна лом праці.

Та кож ве ли ким прик ла дом для всіх зак ладів є Універ си тет «Ук -
раїна», єди ний ви щий нав чаль ний зак лад,що повністю відповідає
всім нор мам без бар’єрної архітек ту ри. Пан ду си,ве ликі ліфти об лад -
нані го ло со вим сповіщен ням, пе ре хо ди між кор пу сам, кож на дрібни -
ця має зна чен ня для лю ди ни з інвалідністю, то му та ких зак ладів, як
наш універ си тет по вин но бу ти яко мо га біль ше.

Літе ра ту ра

1. За кон «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні».
2. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів».
3 .За кон Ук раїни «Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні» (№2961R1V від

06.10.2005).
4. Указ пре зи ден та Ук раїни «Про пер шо чер гові за хо ди що до ство рен ня

спри ят ли вих умов для життєдіяль ності осіб з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми» (№900 від 2005 ро ку).
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Бібер С.Г.
стар ший вик ла дач ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук раїна»

sonya_sveta2015@yandex.ru

ОСОБ ЛИ ВОСТІ УСТ РОЮ ПАН ДУСІВ 
ПРИ ФОР МУ ВАННІ ДОС ТУП НО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 

ДЛЯ МА ЛО МОБІЛЬ НИХ ГРУП НА СЕ ЛЕН НЯ

Ано тація. Досліджуєть ся особ ли вості уст рою пан ду су. Ця спо ру да
є функціональ но�пла ну валь ним еле мен том будівлі. Пан ду си не обхідні
для вра ху ван ня пот реб ма ло мобіль них груп на се лен ня. Для без пе ки пе -
ре су ван ня тре ба ви ко ну ва ти нор ма тивні ви мо ги при про ек ту ванні
пан дусів. Ви ко рис тан ня різних типів пан дусів кра ще за без пе чить без -
бар’єрний простір та пок ра щен ня місь ко го се ре до ви ща.

Annotation. The article examines features of the device ramp. This buil ding
is a functional design element of the building. Ramps necessary to accommodate
the needs of little mobile groups of the population. For safety of movement it
is necessary to comply with regulatory requirements in the design of ramps.
The use of different types of ramps will better ensure the barrier�free space
and improve the urban environment.

На сь о годнішній день в Ук раїні існу ють за ко ни та нор ми, що
за хи ща ють пра во ма ло мобіль них груп на се лен ня на дос туп до гро -
мадсь ких і жит ло вих будівель. Се ред та ких до ку ментів, зок ре ма,
Конс ти туція Ук раїни, в якій вка за но, що всі лю ди рівні в пра вах
і ма ють рівний дос туп до будівель та спо руд. За ко но да в ство рег ла мен-
тує діяльність архітек торів та ди зай нерів, що до про це су адап тації
вхідних вузлів будівель к особ ли вим пот ре бам лю дей, що відчу ва -
ють труд нощі при са мостійно му пе ре су ванні і відно сять ся до ма ло -
мобіль них груп на се лен ня, зок ре ма, ство рен ня пан дусів.

В да но му дослідженні розг ля ну то особ ли вості уст рою пан дусів,
як функціональ ноRпла ну валь них еле ментів вхідної гру пи, що пок ра -
щують архітек тур не се ре до ви ще в якості без бар’єрно го прос то ру для
пе ре су ван ня лю дей, що відно сять ся до ма ло мобіль них груп на се лен-
ня, а са ме лю дей з пос лаб ле ним здо ров’ям, вагітних, лю дей по хи ло -
го віку та гро ма дян, що пе ре су ва ють візки для дітей та інвалідів.
В кожній будівлі один з вхідних вузлів відповідно до за ко но да в ства
по ви нен ма ти пан дус. Що та ке пан дус, які ви мо ги до йо го воз ве -
ден ня? Пан дус це по хи ла по ве рх ня для пе реміщен ня візків та лю -
дей з пос лаб ле ним здо ров’ям, що влаш то ва на в місцях пе ре па ду ви -
сот біль ше 4 см на пішохідних шля хах при вхо дах та внутрішніх
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приміщен нях будівель та спо руд. Він скла даєть ся з го ри зон таль них
і по хи лих по вер хонь.

На хил пан ду су — це важ ли ва йо го ха рак те рис ти ка, то му як що
по хилі по верхні ви ко нані з на хи лом, що біль ше нор ми — йо го ви -
ко рис тан ня не без печ но. Ве ли чи на до пус ти мо го ку та на хи лу пан ду -
су рег ла мен туєть ся і за нор ма ми має бу ти не біль ше 1:20 (5% або
2,86 гра дусів) і дов жи на од но го мар шу не біль ше 8м, за ви нят ком
ви падків, ко ли пе ре пад ви сот між го ри зон таль ни ми по ве рх ня ми не
біль ше 0.8м — на хил до 1:12 (8%) або мен ше 0,2 і дов жи на мар шу не
біль ше 6м — на хил до 1:10 (10%).

Роз ра ху ва ти на хил пан ду су(н.п.) мож ли во за до по мо гою фор -
му ли: н.п.= Н/L — відно шен ня ви со ти (Н) на яку не обхідно об лад -
на ти пан дус до дов жи ни (L) го ри зон таль ної про екції по хи ло го мар -
шу пан ду су (рис. 1).

Рис. 1 — Скла дові час ти ни пан ду су: 1 — пер ша го ри зон таль на ділян ка; 
2 — по хи лий марш пан ду су; 3 — дру га го ри зон таль на ділян ка

Ши ри на пан ду са при вик люч но од нобічно му русі по вин на бу -
ти не мен ше 1,0 м, в решті ви падків її слід прий ма ти за ши ри ною
сму ги ру ху. Пло щад ка на го ри зон тальній ділянці пан ду са при пря -
мо му шля ху ру ху або на по во роті по вин на бу ти гли би ною не мен ше
1,5 м. Уз довж обох боків усіх сходів і пан дусів, а та кож біля всіх пе -
ре падів ви сот біль ше 0,45 м не обхідно вста нов лю ва ти ого ро жу з по -
руч ня ми. По ручні пан дусів слід роз та шо ву ва ти на ви соті 0,7 і 0,9 м,
сходів — на ви соті 0,9 м, а в дошкіль них зак ла дах, пар ках, ди тя чих
май дан чи ках — та кож і на ви соті 0,5 м. По ру чень пе рил з внут ріш -
нь о го бо ку сходів по ви нен бу ти без пе ре рв ним по всій їх ви соті. За -
вер шальні час ти ни по руч ня по винні бу ти довші мар шу або по хи лої
час ти ни пан ду са на 0,3 м. В Табл.1 на ве де но ос новні ви мо ги до роз -
роб ки пан дусів.

Про ектні рішен ня об’єктів, дос туп них для інвалідів, не по винні
об ме жу ва ти умо ви життєдіяль ності інших груп на се лен ня, а та кож
ефек тивність експлу а тації бу динків. З цією ме тою слід про ек ту ва ти
адап то вані до пот реб інвалідів універ сальні еле мен ти бу динків і спо -
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руд, які ви ко рис то ву ють ся усіма гру па ми на се лен ня. Аль тер на ти -
вою пан ду сам мо жуть бу ти ліфти або плат фор ми, що підніма ють ся.
Будівлі, що бу ли по бу до вані раніше і не ма ють пан дусів, пот ре бу ють
обов’яз ко вої ре ко н струкції з влаш ту ван ням та ких спо руд. Це ро -
бить ся під час капіталь но го ре мон ту або за за яв ка ми ко рис ту вачів.
Пан ду си за ти пом ма теріалу з яко го ви ко нані, мо жуть бу ти бе тонні,
цег ляні чи ме та леві. Пок рит тя з ас фаль ту, ке рамічної плит ки, пер -
фо ро ва но го ме та лу, важ ли во при ць о му за без пе чи ти нес лизь ку по -
ве рх ню, щоб вик лю чи ти ков зан ня в зи мо вий період. Не сучі конст -
рукції пан дусів слід ви ко ну ва ти з не го рю чих ма теріалів. За ме то дом
експлу а тації пан ду си мо жуть бу ти стаціонарні та прист рої, що скла-
дають ся або транс фор му ють ся. Прик ла дом мо жуть слу гу ва ти відкидні
та те лес копічні ти пи пан дусів.

Таб ли ця 1 — Нор ма тивні ви мо ги до про ек ту ван ня пан дусів

При ре алізації комп лек су архітек тур ноRпла ну валь них за ходів,
що до ор ганізації без бар’єрно го прос то ру в місь ко му се ре до вищі,
не обхідно за без пе чи ти дос тупність будівель та спо руд. Са ме для рі -
шен ня цієї склад ної за дачі потрібні досліджен ня особ ли вос тей уст рою
пан дусів та роз роб ка більш дос ко на лих їх типів для пок ра щен ня
шляхів пе ре су ван ня ма ло мобіль них груп на се лен ня.
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При підйомі на
ви со ту

До пус ти мий 
на хил 

Мах 
дов жи на мар шу

Проміжна 
ділян ка

До 5% (1:20)
Не рег ла мен -

туєть ся
Не потрібна

До 0,2 м Від 5 до 10% (1:10) 4 м Не потрібна
Від0,2 до 0,8 м Від 5 до 8% (1:12) 6–10 м Не обов’яз ко во 

Від 0,8 м
та біль ше

Від 5 до 10%
(1:12)

6–10 м
Потрібно че рез

6–10 м

Біль ше 0,2 м На хил біль ше 8% у вик люч них ви пад ках
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ДОСВІД ОР ГАНІЗАЦІЇ «ЖИТ ТЯ БЕЗ БАР’ЄРІВ» 
В ЯПОНІЇ

Ано тація. Розг ля даєть ся досвід вирішен ня пи тан ня що до ство рен -
ня умов для без пе реш код но го дос ту пу гро ма дян з об ме же ни ми фізич ни -
ми мож ли вос тя ми до об’єктів жит ло во го та гро мадсь ко го приз на чен ня
(забез пе чен ня дос туп ності архітек тур ної та транс по рт ної інфра ст рук -
ту ри) в Японії. Ви яв лені ос новні нап рям ки прог ра ми «Нор малізація».
На ве де ний прик лад що до ор ганізації орієнтирів для нез ря чих. Розг ля -
да ють ся технічні за со би для лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли -
вос тя ми. На да ють ся ха рак те рис ти ки су час них мо де лей ав то мобілів
для інвалідів. Зроб ле ний вис но вок про те, що рівень жит тя інвалідів
в Японії свідчить про те, що ця країна є цивілізо ва ною дер жа вою.

Annotation. We consider the experience of creating conditions for free
access of citizens with disabilities to residential and public buildings (to
ensure the availability of architectural and transport infrastructure) in Japan.
The basic direction of the program «Normalization» is determined. The exam-
ple on the organization of reference points for blind people is given. We consi -
der the mechanical facilities for people with disabilities. Modern cars charac-
teristics for the disabled are given. The conclusion is made that the standard
of living of the disabled in Japan proves this country is civilized.

У цивілізо ва но му суспільстві по вин но бу ти ро зуміння то го, що
світ існує для всіх і всі лю ди, не за леж но від ста ну здо ров’я чи фізич -
них об ме жень ма ють од на кові пра ва. Однією з умов за без пе чен ня
цих прав є ство рен ня умов для без пе реш код но го дос ту пу гро ма дян
з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми до об’єктів жит ло во го та
гро мадсь ко го приз на чен ня (за без пе чен ня дос туп ності архітек тур -
ної та транс по рт ної інфра ст рук ту ри).

Вар тий ува ги досвід вирішен ня ць о го пи тан ня має Японія. На
по чат ку 90Rх років ми ну ло го століття в країні був роз роб ле ний план
до по мо ги інвалідам в пов сяк ден но му житті, прий няті відповідні за -
ко ни і ство ре на гро мадсь ка прог ра ма «Політи ка що до інвалідів».
Її ме та — ство рен ня в містах се ре до ви ща, зруч ною для кож но го жи те -
ля, але в пер шу чер гу — для лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми. З оп ри -
люд нен ням прог ра ми в японській пресі з’яви ло ся сло во «нор малі за -
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ція». Во но оз на чає фор му ван ня та ко го се ре до ви ща про жи ван ня, де і
здо рові, і хворі бу дуть жи ти в тісній взаємодії, без ви му ше ної ізо ляції.
«Нор малізація» об’єднує всі ко лишні прог ра ми до по мо ги інвалідам
та постійно по пов нюєть ся но ви ми ініціати ва ми і конк рет ни ми спра -
ва ми. Нап рик лад, прог ра мою «За зручні для інвалідів міста» ста ном
на 2013 рік вже охоп ле но близь ко ти сячі адміністра тив них оди ниць.
Фінан су ван ня прог ра ми на тре ти ну бе ре на се бе дер жа ва. Пе ред ба -
чаєть ся на дан ня по дат ко вих пільг при ви ко нанні конк рет них за мов -
лень, нап рик лад, по об лад нан ню ліфтів для під йо му інвалідів на
плат фор ми станцій місь ких залізниць. Спеціаль на «Ра да зі ство рен -
ня зруч но го для інвалідів се ре до ви ща про жи ван ня» роз ро би ла комп -
ле кс ну прог ра му досліджень за ходів, що по лег шу ють по бут інвалідів.

Ще з 70Rх років ми ну ло го століття жит ло ве будівницт во в краї -
ні вра хо вує особ ли вості немічних лю дей. Місь ка інфра ст рук ту ра до
дрібниць адап то ва на до пот реб лю дей з проб ле ма ми пе ре су ван ня.
Обов’яз ко вим ат ри бу том усіх будівель є зручні пан ду си та ліфти.
Всі підземні пе ре хо ди об лад нані спеціаль ни ми з’їзда ми, а гро мадські
ту а ле ти, які в Японії на кож но му кроці, існу ють всю ди в трь ох ва рі -
ан тах. Се ре ди на тро ту а ру вик ла де на плит кою з риф ле ною по ве рх -
нею, яка є своєрідним орієнти ром для нез ря чих, який во ни відчу -
ва ють крізь тон ку підош ву спеціаль но го взут тя. Пе ред проїзною
час ти ною нап ря мок риф лень зас те реж ли во змінюєть ся.

Для лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми в Японії
є ду же ба га то різних технічних за собів: від спеціаль ної лож ки або
прис то су ван ня для мит тя го ло ви — до візка, ке ро ва но го си лою дум -
ки. Всі японські фірмиRви роб ни ки ви пус ка ють серійну версію «ав то
для інваліда», а та кож спеціальні сис те ми, що по да ють візок з ба гаж-
ни ка до водійсь ких две рей. Ри нок візків ду же варіабель ний: «для
до му», «для про гу ля нок», «для по до ро жей» (ва гою всь о го 5 кг), з вмон -
то ва ни ми дисп леєм і клавіату рою (для лю дей з втра тою мо ви).

Фірма «Honda» з 1975 ро ку ви го тов ляє ав то мобілі з крісла ми, які
виїжджа ють для по сад ки. А сь о годні «Honda» про по нує найрізно -
манітніші мо дифікації ав то мобілів для лю дей з інвалідністю:
«Odyssey» — із руч ним ке ру ван ням, «Fit» — для уп равління тіль ки
но га ми. Але найбіль шим по пи том ко рис ту ють ся ав то мобілі інди -
віду аль ної збірки, ко ли ди ле ри «підга ня ють» ав то під особ ли вості
і пот ре би конк рет но го водія. Фірма «Nissinmedicalindustries» ви го -
тов ляє елект ровізки з при во дом від еко логічно чис тої нікель ме -
талгідрідної аку му ля тор ної ба та реї ва гою 25 кг. Після 2Rго дин ної за -
ряд ки її пробіг ста но вить 5 км, швидкість — 4,5 км/год. [1].
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Без бар’єрне се ре до ви ще і без пе реш код не пра цев лаш ту ван ня
спри я ють то му, що ба га то японсь ких інвалідів пра цю ють і жи вуть
пов ноцінним жит тям, що свідчить про те, що ця країна є цивілізо -
ва ною дер жа вою.

Літе ра ту ра

1. М. Пар ша ко ва.Ин ва ли ды в стра не вос хо дя ще го солн ца. [Елект рон -
ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу:http://www.helloRperm.ru/invalidyRvRstraneR
vosxodyashhegoRsolnca/

Ду да рець В.М.
кан ди дат архітек ту ри, про фе сор Універ си те ту «Ук раїна»

ПРИ РОД НОGЕКО ЛОГІЧНІ СА ДИ ТА ЇХ ОР ГАНІЗАЦІЯ

Ано тація. Досліджу ють ся ор ганізація та проб ле ми фор му ван ня
при род но�еко логічних садів, їх стилі та роль у ство ренні нав ко лишнь -
о го ланд ша фт но го се ре до ви ща.

Annotation. The features and the problems of formation of the natural
ecological gardens, their styles and their role in the creating of the surrounding
landscape are investigated in the article.

Однією з важ ли вих проб лем при род ноRеко логічних садів Ук -
раїни є досліджен ня їх су час но го ста ну та ор ганізації, що пов’яза но
з їхнім існу ван ням, як важ ли во го чин ни ка за галь ної еко логічної
сис те ми нав ко лишнь о го се ре до ви ща. На сь о годнішній день світо ве
садо воRпар ко ве мис те цт во — це безцінна скарб ни ця ху дожньої куль -
ту ри на ро ду, що че рез ди во вижні пей зажі при ро ди не се ве лич сла вет -
 ної історії ба гать ох куль тур і ук раїнсь кої куль ту ри зок ре ма та ак тив но
впли ває на збе ре жен ня еко логічної рівно ва ги.

В зв’яз ку з тим, що при род ноRеко логічні са ди є син те зом різ них
мис тецтв та особ ли вим нап ря мом су час но го са ду, то бе зу мов но, ак -
ту аль ним є вив чен ня са ме ста ну при род ноRеко логічних садів та ана -
лізу їх особ ли вос тей та фор му ван ня.

Вив чен ня особ ли вос тей ор ганізації при род ноRеко логічних
садів, як різно ви ду новітніх са до воRпар ко вих сис тем.

При род ноRеко логічний сад — це особ ли вий нап рям в роз вит ку
су час но го са до воRпар ко во го мис те цт ва, що пот ре бує сво го аналізу
та досліджен ня.

На дум ку ав то ра, в зв’яз ку з несп ри ят ли вою еко логічною си ту а -
цією у світі да ний нап рям от ри мує знач но го роз вит ку і по ши рен ня.
В да но му ключі ви ни ка ють два ос новні зав дан ня: віднов лен ня по ру -
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ше ної еко логії та одер жан ня мак си маль них ре зуль татів при най мен -
ших вит ра тах, пов’яза них з об лаш ту ван ням ланд ша фт ної ділян ки [3].

При ство ренні еко логічно го са ду не завж ди мож на ке ру ва ти ся
за галь ноп рий ня ти ми пра ви ла ми та мо дою й ко рис ту ва ти ся ос тан ні ми
її до сяг нен ня ми. Тут на пер ший план ви хо дить фак тор при род но го
се ре до ви ща, що за без пе чує нор маль не існу ван ня жи вих ор ганізмів
у різних еко сис те мах: лісах, го рах, сте пах, озе рах, річках то що.

При фор му ванні при род но го са ду за ли ша ють ся незмінни ми
рельєф, склад ґрун ту й рос ли ни, що ви рос та ють на нь о му. Як що на
ділянці є рівча ки та за па ди ни, то в них мож на влаш ту ва ти во дой му
й за са ди ти її во ло го люб ни ми рос ли на ми, які бу дуть зби ра ти до що -
ву во ду й зай ву во ло гу. На відкри тих со няч них місцях мож на ство -
ри ти квіту чу га ля ви ну. Ско ше на тра ва, сухі гілки й об па ле лис тя, як
мініRеко сис те ми та кож зна хо дять своє при род не зас то су ван ня.

На ділянці з при род ним са дом мо жуть співісну ва ти відра зу
кіль ка еко логічних зон: на со нячній ділянці — «степ» або «лу ки»,
у во ло гих місцях — «бо лот це» або «ста вок», у гор бистій місце вості —
«го ри», у тіні — «ліс» і т.д. Та кий при род ноRеко логічний сад мо же
транс фор му ва ти ся і пос ту по во пе ре хо ди ти в існу ю чий ліс [6].

Крім пе ре ра хо ва них особ ли вос тей, цей нап ря мок са до вих об’єк -
тів суттєво не відрізняєть ся від інших. В такій при род ноRеко логічній
струк турі мо жуть ма ти місце ди тячі май дан чи ки, квітни ки, бру ко -
вані доріжки, малі архітек турні фор ми то що. Ос но вою для та ко го
еко логічно го са ду є прин цип збе ре жен ня нор маль но го функціону -
ван ня еко логічної сис те ми, за без пе чен ня дов говічності всіх йо го
ком по нентів та скла до вих еле ментів.

Потрібно ство ри ти всі не обхідні умо ви для рос лин і тва рин, що
мак си маль но наб ли жені до при род них. Зро би ти це мож на, ви ко ну -
ю чи такі ос новні умо ви :

1. Ор ганізу ва ти зба лан со ва ний аг ро фон для фло ри й фа у ни, що
за се ля ють сад і во дой ми.

2. Ре тель но підібра ти комп лекс при род них рос лин, ви хо дя чи з то -
го, що де які з них доб ре рос туть по сусідству з інши ми, але зов сім
не ви но сять сусідство третіх.

3. Ство ри ти спри ят ливі умо ви для успішно го співісну ван ня
рос лин, тва рин, птахів, риб і ко мах.

4. Вик лю чи ти всі шкідливі та не без печні для лю ди ни й всіх жи -
вих ор ганізмів міне ральні доб ри ва та от ру тохіміка ти.

От же, підво дя чи підсум ки ха рак те рис ти ки при род ноRеко ло -
гічних садів, слід заз на чи ти, що са до вий ди зайн по чат ку треть о го

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



ти ся чоліття — це не прос то зра зок са до во го мис те цт ва, а пог ляд на
місце лю ди ни в ур банізо ва но му і постійно мінли во му світі. Це від -
бит тя сти лю жит тя, спо со бу мис лен ня, ес те тич них пе ре ваг. І, по суті,
не важ ли во, скіль ки ти ся чоліть на ра хо вує історія са до во го мис те цт -
ва — сь о годні кож ний ство рює її за но во, поRсвоєму. Гар монія із зов -
ніш  нім світом, гар монія із со бою, ком фо рт ний простір, кра са й прос -
то та, ре тель не пла ну ван ня, кропітка ро бо та із ґрун том, послідовність
цвітіння різних куль тур, нескінчен не варіюван ня де та лей — все це
ха рак те ри зує і уо соб лює зміст при род ноRеко логічно го са ду.
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ПО НЯТ ТЯ «ІНВАЛІДНІСТЬ» ЯК БА ЗО ВА ПРИ ЧИ НА 
ПРОБ ЛЕМ СОЦІАЛЬ НОЇ НЕРІВНОСТІ

Ано тація. В те зах піднімаєть ся пи тан ня про не мож ли вості по -
даль шо го вирішен ня проб ле ми рівності лю дей з фізи ко�пси хо логічни ми
де фек та ми, з умов не а дек ват ності по нятійної мо делі, сфор мо ва ної
соціаль ним се ре до ви щем. На во дить ся до ка зо ва ба за ак ту аль ності
підня то го пи тан ня. Досліджу ють ся ос новні пе ре ду мо ви ви ник нен ня
різних по нять в про цесі ніве лю ван ня нерівності. Те о ре тич не обґрун ту -
ван ня не а дек ват ності по нят тя інвалідності. Ог ляд проб ле ми крізь
про фесійне сприй нят тя ото чу ю чо го світу. Те зи не містить в собі
конк рет них дій для вирішен ня проб ле ми, а ста вить на те о ре тич но му
рівні певні пи тан ня та за дає нап ря мок їх вирішен ня.
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Annotation. This thesis raise a question about further inability solving
problem of human with physical and psychological disablement equal being, in
condition of inadequate concept model build by social environment. There are
evidence of topicalityrised question. Main preconditions are investigated in key
of nascency different concepts in leveling process of inequality. Theoretical
reasoning inadequation of invalid concept. There is point of view on problem
in case of design speciality. Thesis dose not contains of clear action for prob-
lem solving, but rise them on theoretical level and sets vector to solute it.

Інвалідність — соціаль на не дос татність внаслідок об ме жен ня
жит тєдіяль ності лю ди ни, яка вик ли ка на по ру шен ням здо ров’я зі стій -
ким роз ла дом функцій ор ганізму, що приз во дить до не обхідності
соціаль но го за хис ту і до по мо ги.

Ос нов ни ми пе ре ду мо ва ми фор му ван ня по нят тя інвалідність
є за галь но соціальні про це си фор му ван ня рівності в суспільстві. Як
наслідок відбу ваєть ся де фор мація ус та нов ле них норм мо ралі. Не див -
ля чись на на явність ідеї від пер ших її про явів до прий нят ної кон -
цепції взаємовідно син в се ре дині пев но го по ля, за ко но дав чо пи тан ня
інвалідності по чи нає вирішу ва тись ак тив но з се ре ди ни ХХ сторіччя,
оскіль ки са ма ідея, та як наслідок, ут во рен ня по нят тя рівності
віднос но лю дей з пев ною фізи коRпси хо логічною неп ри датністю за -
з нає силь них змін, а та кож за ра ху нок про я ву інтер по ляційно го ефек -
ту від гло балізації, ко ли ідея, ут во ре на в об ме же но му чи спе цифіч -
но му полі, мо же бу ти пе ре не се на та прий ня та в іншо му.

Пос та нов ка пи тан ня інвалідності є од ним з клю чо вих етапів
у фор му ванні сь о годнішнь о го суспільства, оскіль ки відбув ся сам
факт ви ок рем лен ня та виділен ня проб ле ми фізи коRпси хо логічної
нерівності пев ної кіль кості лю дей.

По пе редні спро би виріши ти проб ле му неп ри дат них лю дей та
ви рівня ти їх з се реднь ос та тис тич ною при дат ною лю ди ною, від штов -
ху ю чись від за галь но прий нят но го по нят тя інвалідність, заз на ва ли
нев дачі по трь ом при чи нам:

— не го товність прий нят тя рівності на мо раль ноRетич но му рівні;
— низь кий тех но логічний рівень;
— по нят тя інвалідність.
Ко ли сь о годні перші дві при чи ни або вирішені, або зна хо дять ся

на межі їх знят тя (лобіюван ня за конів віднос но прий нят ності та рів -
ності неп ри дат них лю дей є по каз ни ком ви со ко го сту пе ня го тов ності
прий нят тя на мо раль но му рівні; а роз ви ток точ них на ук, комп’ю -
тер них тех но логії, кло ну ван ня та інших га лу зей, як ре алізація цих
знань у вирішенні інших пи тань доз во ляє, як мінімум, стве рд жу ва ти
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про го товність до ніве лю ван ня нерівності лю дей на фізи коRпси хо -
логічно му рівні), то по нят тя інвалідності за ли шаєть ся точ кою не -
мож ли вості по даль шо го ру ху у вирішенні ць о го пи тан ня.

Це по яс нюєть ся тим, що са ме по нят тя інвалідності є про це сом
ак цен ту ван ня на фізич них та пси хо логічних ва дах лю ди ни, са ме
сло во «інвалід» оз на чає «неп ри дат ний». Тоб то ут во рив ся пев ний
афект, що про яв ляєть ся в са мо за цик ленні рішен ня на проб ле му та
нав па ки — проб ле ми на рішен ня.

Та кож вар то пе ре вес ти цю проб ле му з соціаль ноRмо раль но го
рівня на технічноRди зай нерсь кий рівень: по фак ту нерівність лю дей
про яв ляєть ся в нерівних мож ли вос тях взаємодіяти з се ре до ви щем.

То му ми сь о годні спос терігаємо не ли ше не ефек тив не вирі шен-
ня цієї проб ле ми, а й рух по екс тен сив но му нап рям ку її вирішен ня.
Це рішен ня по ля гає у спро бах оз на чен ня се ре до ви ща на од но му
рівні взаємодії як при дат них, так і не при дат них лю дей, хо ча ефек -
тив ним та інтен сив ним підхо дом до вирішен ня проб ле ми рівності
бу ло б на дан ня фізи коRпси хо логічних мож ли вос тей до од на ко во го
рівня взаємодії з се ре до ви щем для неп ри дат них та при дат них лю -
дей (яск ра вим прик ла дом є ро зуміння, що неп ри дат на лю ди на мо же
взаємодіяти не ли ше з ант ро по ген ним се ре до ви щем, а й з не ант ро -
по ген ним, де будьRякі фор мот ворчі оз нач ни ки лю ди ною відсутні).

Рішен ням цієї проб ле ми — не проб ле ми рівності, а проб ле ми
понят тя інвалідності є йо го ніге ляція (ро зум но ре алізу ва ти як по е тап -
ну де фор мацію та повністну ба зо ву зміну се ман тич но го на ван та -
жен ня), тоб то суспільство пот ре бує вве ден ня по нят тя мо дифікації
тіла чи мо дуль но го тіла: це доз во лить не ак цен ту ва ти пе ре ду мо ви
вне сен ня ко рек тив в фізи коRпси хо логічні особ ли вості тіла пев ної
люди ни, ця проб ле ма має вирішу ва тись на мо раль ноRетич но му рівні
як заміна про ко ло то го ко ле са чи пе ре горілої лам пи (пе ре не сен ня
проб ле ми на бу ден ний рівень). Оче вид но, що лю ди від на род жен ня
чи в міру пев них обс та вин, кот рим не обхідна та ка мо дифікація, ма -
ють спон со ру ва ти ся за ра ху нок дер жа ви (це і є про яв рівності, ко ли
суспільство са ме праг не прирівня ти неп ри дат них до сво го рівня
при дат них), лю ди, що за хо чуть внес ти мо дифікації з пев них при -
чин (а з ча сом во ни будь все більш ак ту альні, оскіль ки в про ти ва гу
ста вить ся не дос ко на ло му людсь ко му тілу — дос ко на ле біотехніче)
оп ла чу ють своїм кош том.

Вирішен ня проб ле ми рівності лю дей ак ту аль не як ніко ли —
оскіль ки суспільство са ме фор мує нор ма ти ви для зчи ту ван ня адек ват -
ності сво го роз вит ку, а не ви ко нан ня та ких при ве де до мо раль ноRетич -
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них ре во люцій; тим па че, ми маємо всі пе ре ду мо ви до вирішен ня про -
б ле ми рівності лю дей з пси хоRфізіологічни ми ва да ми. Нас туп ним
кро ком має бу ти лобіюван ня в суспільстві за ра ху нок масRмедіа,
куль тур них за ходів та за ко но дав чих актів відмо ви від по нят тя інва -
лід ності та вве ден ня но во го по нят тя. Обов’яз ко вим еле мен том для
успішно го ви ко нан ня ць о го ета пу має бу ти відмо ва від за ходів ти пу
«па ралімпіади» та інших — це доз во лить пе ре нес ти суспільство
в од ну сис те му ко ор ди нат взаємодії і зро бить їх дійсно рівни ми. Да -
ний крок пот ре бує де таль но го та чітко го пла ну ван ня до йо го ре -
алізації, а та кож спро можність за без пе чи ти ре сур са ми різно го ти пу
про цес ви ко нан ня.

Ку чер Д.С.
гру пи ДЗ�41, спеціальність «Ди зайн», Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Хав хун Г.М., канд. арх., 
до цент ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук раїна»

ІСТОРІЯ БУ ДИН КУ ІНВАЛІДІВ В ПА РИЖІ

Ано тація. . Розглядається історія Будинку Інвалідів в Парижі від
дати заснування і по теперішній час. Описані основні музеї комплексу
і його найвідоміша пам’ятка — гробниця імператора Наполеона.
Акцентується увага на тому, що і сьогодні будівля продовжує тради-
ції добродійного закладу Людовика XIV і використовується не тільки
в якості пам’ятки і пам’ятника, а й за прямим призначенням — тут
функціонують будинок престарілих і Державний військовий шпиталь
«Дім Інвалідів», призначені для ветеранів.

Annotation. We consider the history of Les Invalides in Paris starting the
founding date till nowadays. The main museums of the complex and its most
famous attraction — the tomb of the emperor Napoleon are described. It is
emphasized that even today the building continues the traditions of charita-
ble in situation of Louis XIV and is used not only as a monument and memo-
rial, but also for its intended purpose — a nursing home and State military
hospital «Les Invalides» designedfor veterans are operating there.

Будинок Інвалідів (фр. Les Invalides) в Парижі — комплекс бу -
ді вель та споруд, що включає в себе музеї, монументи, Державний
військовий шпиталь. Будівництво комплексу розпочалось в 1670 ро -
ці за указом короля Людовика XIV. У той час після численних воєн
в країні було багато калік, постарілих і слабких здоров’ям колишніх
військовослужбовців, які ще до того ж, в більшості своїй, були
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бідні. Тому і було прийнято рішення зібрати і розмістити їх в одно-
му місці. Ця будівля мала стати притулком і шпиталем для хворих
і постарілих солдатів. До того ж, створення такого притулку для про-
стих солдатів підвищувало престиж армії в очах громадян країни.
Керувати роботами було доручено архітекторові Лібералю Брюану.
В 1674 році в будинку з’явились перші пенсіонери. В 1677 році було
розпочато будівництво церкви, що надалі розділилася на Солдатську
церкву та Купольну церкву. Будівництво було завершено в 1706 році
архітектором Жюлем Ардуен-Мансаром [1].

У кінці 17 століття Дім Інвалідів був як справжнє місто в мініа-
тюрі — комплекс складався з п’ятнадцяти внутрішніх дворів. Тут
мешкало 4000 ветеранів, життя яких було організоване згідно з цер-
ковними правилами та військовим статутом. Вони були об’єднані
в роти під керівництвом офіцерів і працювали в майстернях: швець-
кій, гобеленній та гравюр. 

Пeрeд цeнтрaльним вxoдoм до Будинку Iнвaлiдiв були встановле-
ні cтaрoвиннi гaрмaти і рoзбитий caд в 125 тиc. Квaдрaтниx метрів.
Нa впрoти цeнтрaльнoгo вxoду в центрі найбільшого внутріш нього
двора, який використовувся для військових парадів, розташований
Сoбoр Святoгo Людoвiкa, за зразок якого був узятий Собор Святого
Петра в Римі. Цeнтрaльнa чacтинa собору пiдкрecлeнa витoнчeнoю
кoлoнaдoю, a вінчaє грандіозну cпoруду мacивний купол висотою
107 метрів. Сaмe в coбoрi Святoгo Людoвiкa при Будинку Iнвaлiдiв
Нaпoлeoн вручaв cвoїм oфiцeрaм пeршiи ордени Почесного легіо-
ну. А сама споруда стала одним із символів барокової архітектури
Франції. 

Однією з найвідоміших пам’яток комплексу є гробниця імпе-
ратора Наполеона, прах якого був перенесений сюди з острова Свя -
тої Єлени в 1840 році. Тут поховані також кілька членів сім’ї Напо -
леона та низка військових полководців Франції.

У наш час тут знаходяться пам’ятники і музеї, пов’язані з війсь -
ковою історією країни, зокрема Музей Del’Armee — військовий музей,
який висвітлює військову історію від Середньовіччя до Другої сві-
тової війни — тут зберігаються карти, зброя, уніформа... Музей
deCartes, в якому демонструються масштабні моделі укріплених
міст і фортець Франції. Музей del’Ordre de la Liberation, присвяче-
ний Франції в Другій світовій війні і її лідеру, Шарлю де Голлю [2].

Крім того, тут функціонують будинок престарілих і Державний
військовий шпиталь «Дім Інвалідів», призначені для ветеранів. Та -
ким чином, і сьогодні будівля продовжує традиції добродійного
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закладу Людовика XIV і використовується не тільки в якості пам’ят -
ки і пам’ятника, а й за прямим призначенням. Заслуговує поваги
те, що за 350 років існування цієї будівлі ані у монархів, ані у рево-
люціонерів, ані у високо посадовців Французької республіки не ви -
никла думка виселити з палацу в центрі найдорожчої столиці світу
його господарів – простих військових інвалідів і ветеранів.

Літе ра ту ра

1. Бу ди нок інвалідів [Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: https://
uk.wikipedia.org/wiki

2. Дом Ин ва ли дов (Па риж) [Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192562
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Еко номіко�гу манітар но го фа куль те ту 
дер жав но го ви що го нав чаль но го зак ла ду ЗНУ 
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ДИ ЗАЙН УС ТАТ КУ ВАН НЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 
У ЖИТ ЛО ВО МУ ПРИМІЩЕННІ

Ано тація. У ро боті при ве де но ос новні ви мо ги та за со би підго тов -
ки та ство рен ня ди зайн�про ектів про фесійни ми ди зай не ра ми. В даній
ро боті ре тель но розг ля ну то пи тан ня про ек ту ван ня ком па кт но го ус -
тат ку ван ня з ура ху ван ням усіх по ба жань по тенційних клієнтів.
Особ ли во звер не но ува гу на пла ну ван ня жит ло во го приміщен ня ви хо дя -
чи з мож ли вос тей ви ко нан ня усіх ос нов них функцій під час про жи ван -
ня лю дей з по ру шен ням опор но�ру хо вої сис те ми.

Клю чові сло ва: ди зайн, ус тат ку ван ня, жит ло ве приміщен ня, ін -
валідний візок.

Annotation. The paper shows the basic requirements and means of
preparation and creation of design projects by professional designers. In this
paper carefully considered design of compact equipment with all the wishes of
potential customers. Particularly drawn attention to the planning premises on
the basis of performance capabilities for all major functions during the stay of
people with disorders of the musculoskeletal system.

Keywords: design, equipment, living room, wheelchair.
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Су час ний ди зайн не стоїть на місці і ру хаєть ся у но гу із суспільст -
вом. Роз роб ка ди зайнRпро ек ту будьRяко го ус тат ку ван ня для лю дей
з по ру шен ням опор ноRру хо вої сис те ми завж ди бу де ак ту аль ною те -
мою, ад же у та ких лю дей є певні пот ре би, що якісно відрізня ють ся
від пот реб здо ро вої по ло ви ни людства.

До осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми (інвалідів) на ле жать лю ди,
част ко во або повністю поз бав лені пра цез дат ності внаслідок врод же -
них де фектів роз вит ку, хво ро би або каліцтва. Відповідно до вад ін -
валідності втра ча ють ся суспільні зв’яз ки, пе ре род жуєть ся психіка,
ви ни кає не обхідність у сто ронній до по мозі та у спеціаль них прис то -
суван нях се ре до ви ща пе ре бу ван ня, що ком пен су ють фізичні і психіч -
ні ва ди та спри я ють тру довій і соціальній ре абілітації інвалідів.

Ос нов ну ува гу от ри ма ла проб ле ма з об ме же ни ми мож ли вос тя ми,
що пот ре бує дот ри ман ня пев них ер го номічних ви мог і спеціаль них
за собів для ро бо ти. Спе цифіка прос то ро вої ор ганізації се ре до ви ща
скла даєть ся, го лов ним чи ном, у фор мах ос воєння ць о го се ре до ви -
ща ви хо ван ця ми на рівні їхньої мобіль ності.

Об’єктом досліджен ня стає проб ле ма про ек ту ван ня комп лек ту
по бу то вих пред метів, доціль не їх ком по ну ван ня на певній площі
з ура ху ван ням ант ро по мет рич них по каз ників лю дей з по ру шен ням
опор ноRру хо вої сис те ми.

Інваліди в пер шу чер гу звер та ють ува гу на якість, ер го номічно
вда ле рішен ня, при датність меблів жит ло во го приміщен ня са ме для
їх діяль ності. Все по вин но бу ти про ра хо ва но до дрібниць, ко жен
ву зол ма ти важ ли ву конструк тив ну роль; а оформ лен ня по вин не
відрізня ти ся су час ним і ла конічним сти лем. Це має ве ли ке зна чен -
ня на вітчиз ня но му рин ку ди зайнRпро ектів, прак тич не ви ко рис тан -
ня, еко номічне обґрун ту ван ня, ри нок по пи ту та ри нок збу ту, ад же
те ма є ней мовірно ак ту аль ною.

Інваліди і лю ди по хи ло го віку заз ви чай не в змозі віль но орі єн -
ту ва ти ся у нав ко лишнь о му се ре до вищі без спеціаль но го обліку їх
спе цифічних пот реб і особ ли вос тей [1]. В ор ганізмі лю дей відбу ва -
ють ся як вікові зміни, так і функціональні по ру шен ня, які пов’я зані
з врод же ни ми чи прид ба ни ми де фек та ми, пе ре не се ни ми трав ма ми
і зах во рю ван ня ми. У зв’яз ку з чим лю дям ста но вить ся склад но ко -
рис ту ва ти ся гро мадсь ким транс пор том, пов ноцінно ви ко ну ва ти ви -
роб ничі обов’яз ки, ак тив но бра ти участь у куль тур них і спор тив них
за хо дах, ко рис ту ва ти ся ус тат ку ван ням у власній домівці. Ця ка те -
горія на се лен ня втра чає мож ливість віль но го поєднан ня індивіду аль-
них інте ресів із гро мадсь ки ми. Пос тає проб ле ма функціональ ної
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і струк тур ної адап тації ото чен ня для пе ред ба чен ня об ме жен ня спілку -
ван ня і мож ли вос тей пе реміщен ня інвалідів і лю дей по хи ло го віку.

Вра ху ван ня спе цифічних особ ли вос тей цієї ка те горії на се лен -
ня — важ ли вий фак тор у соціаль ноRеко номічних за хо дах з ор ганіза ції
праці, пла ну ван ня місь ко го се ре до ви ща і жит ло во го будівницт ва,
а та кож при ви роб ництві про мис ло вих ви робів. У кон тексті рішен -
ня цих за дач фор муєть ся вив чен ня пси хофізіологічних мож ли вос -
тей і особ ли вос тей різних ка те горій інвалідів і ство рен ня ме то ди ки
вра ху ван ня от ри ма них да них при про ек ту ванні об лад нан ня для
гро мадсь ких, адміністра тив них і жи лих будівель, ро бо чих місць, зна -
рядь праці і про мис ло вих ви робів.

Го лов ни ми чин ни ка ми у виз на чанні відповідно го ком по ну ван -
ня ус тат ку ван ня є сидіння і ро бо ча по ве рх ня, кут лінії пог ля ду, ви -
со та роз та шу ван ня ро бо чої по верхні, простір для колін, на хил пе -
редпліччя і ви со та ліктя, еко логічність і без печність ви ко рис та них
ма теріалів, надійність конструкції. Ер го номічна без пе ка на сам пе -
ред пе ред ба чає пра виль ну ор ганізацію місця.

Ско ро чен ня фізич них і ча со вих зат рат при пе реміщенні та ви -
ко нанні будьRяких робіт в жит ло во му приміщенні — го лов ний ер -
го номічний прин цип при роз та шу ванні всіх меблів і ос нов но го об -
лад нан ня. У йо го ос нові ле жить за без пе чен ня мінімаль них шляхів
при пе ре су ванні від жит ло вої кімна ти до підсоб них приміщень та
ро бо чих пло щин, зручність вхо ду в приміщен ня ззовні та віль не пе -
ре су ван ня по схо дам та іншим приміщен ням зі схо да ми.

Літе ра ту ра

1. Ди зайн ар хи тек тур ной сре ды / Се рия: Ди зайн ар хи тек тур ной сре ды. —
СПб.: Ар хи тек ту раRС, 2005. — 504 с.

2. Вибір ак се су арів для ди зай ну інтер’єру кімнат — для вітальні, кухні та
спальні [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://budkom.kiev.ua/
vibirRaksesuarivRdljaRdizajnuRinterReruRkimnat/.

3. 3D про ек ти ро ва ние ди зай на квар ти ры [Елект рон ний ре сурс]. — Ре -
жим дос ту пу: http://www.vashdom.ru/articles/dimd_1.htm.
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Мол ча но ва К.В.
гру па ДЗ�21, спеціальність «ди зайн» Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Су хоць кий А.П.,
ст. вик ла дач ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук раїна»

ЕК ЗОС КЕ ЛЕТ ДО ПО МА ГАЄ ДО ЛА ТИ 
АРХІТЕК ТУРНІ БАР’ЄРИ

Ано тація. На даєть ся тлу ма чен ня терміну «ек зос ке лет» та на во -
дить ся йо го біологічний про то тип. Розг ля даєть ся істо рич ний роз ви -
ток ек зос ке ле ту. Ви яв лені ос новні нап рям ки їх зас то су ван ня. На да -
ють ся ха рак те рис ти ки су час них мо де лей. Зроб ле ний вис но вок про те,
що ек зос ке лет в май бутнь о му до по мо же ма ло мобіль ним лю дям до ла -
ти архітек турні бар’єри.

Annotation. The interpretation of the term «exoskeleton» is given and its bio-
logical prototype is provided. We consider the historical development of the
exoskeleton. The basic directions of their application are considered. Modern
modelscharacteristics are given. The conclusion is made that the exoskeleton will
help people with limited mobility toovercome architectural barriers in the future.

До по мог ти ма ло мобіль ним не відчу ва ти дис ком фор ту при під -
йомі схо да ми чи у разі будьRяких пе ре падів рівнів траєкторії ру ху
до по ма гає ек зос ке лет (в пе рек ладі з грець кої — зовнішній ске лет).
Ек зос ке ле том на зи ва ють пристрій, який ви ко рис то ву ють для збіль -
шен ня си ли м’язів лю ди ни і роз ши рен ня ампліту ди рухів за ра ху -
нок зовнішнь о го кар ка са і еле ментів жив лен ня. Йо го біологічним
про то ти пом є опор на сис те ма чле нис то но гих — твер дий неклітин -
ний зовнішній пок рив, що скла даєть ся з плас ти нок і тру бок. Труб -
час та бу до ва еле ментів доз во ляє при не ве ликій тов щині вит ри му ва ти
значні на ван та жен ня, а чле нистість кінцівок за без пе чує од но час но
і за хист, і рух ливість.

Ідея та ко го прист рою не но ва — ще в 1890 році в Аме риці був
за реєстро ва ний па тент «Еластіпе да» російсь ко го ви нахідни ка
М. Ф. Яг на, який скла дав ся із сис те ми пру жин, закріпле них на тілі
лю ди ни, які по винні бу ли по си лю ва ти стриб ки і ру хи при русі вго -
ру, зок ре ма, при підйомі на схо дах. Аме ри кансь кий ви нахідник
Леслі С. Келлі в 1917 році зап ро по ну вав про то тип схо жо го прист рою,
наз ва но го «Пе до мо тор», в яко му ви ко рис то ву вав ся па ро вий дви -
гун. Пе до мо тор до по ма гав по лег ши ти на ван та жен ня на м’язи, але
був до сить громіздким і то му не мав впро вад жен ня.

Зав дя ки фан тас тич ним ро ма нам Е.Е. Сміта та Р.Е. Хайн лай на
ек зос ке ле ти ста ли по пу ляр ни ми ге ро я ми фільмів і коміксів.
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Пер ший ек зос ке лет Hardiman був роз роб ле ний General Electric
і United Statesmilitary в 60Rх ро ках ми ну ло го століття. Він міг під -
німа ти 110 кг при зас то су ванні зу сил ля, як при підйомі 4,5 кг, од нак
був неп рак тич ним че рез знач ну влас ну ва гу (680 кг).

Ек зос ке лет пов то рює біоме ханіку лю ди ни для про порційно го
збіль шен ня зу силь під час рухів. Для виз на чен ня цих про порцій ви -
ко рис то ву ють ана томічну па ра мет ри зацію (відповідність між різ -
ни ми ана томічни ми ха рак те рис ти ка ми бу до ви людсь ко го тіла і па -
ра мет ра ми ме ханічно го прист рою, що обу мов лює оп ти маль ну
ро бо ту біоме ханічної сис те ми).

Су часні ек зос ке ле ти роз ви ва ють ся пе ре важ но за 2 нап рям ка ми —
для ме дич них цілей і для війсь ко вих пот реб. Роз роб ля ють ся та кож
мо делі для ви ко нан ня спе цифічних зав дань в про мис ло во му ви роб -
ництві, службі по ря тун ку, для ро бо ти в умо вах радіаційно го заб руд -
нен ня і кос мо су.

Ме тою про ек ту TALOS, над яким пра цює кіль ка де сятків при -
ват них і дер жав них ком паній США та де я ких інших країн світу,
є ство рен ня пер со наль ної броні для кож но го сол да та, яка збіль шить
йо го фізичні мож ли вості і шан си ви жи ти під час бойо вих дій. В ос -
нові сис те ми TALOS ле жить бронь о ва ний ек зос ке лет, який не тіль -
ки за хи щає сол да та від по па дан ня в нь о го куль і ос колків, але та кож
доз во ляє йо му лег ко і віль но пе ре су ва ти ся зі спо ряд жен ням ма сою
до 45 кілог рамів. Кос тюм TALOS має вбу до ва ну сис те му тур бо ти
про здо ров’я бійця. Він ос на ще ний безліччю дат чиків, які відсте жу -
ють фізич ний стан сол да та, а сис те ма на дув них ман жетів доз во лить
в ав то ма тич но му ре жимі зу пи ня ти кро во те чу при от ри манні ра ни.
Очікуєть ся, що ос та точ на версія кос тю ма бу де прий ня та на озб -
роєння армії США в 2018 році [1].

Ек зос ке ле ти Hybrid Assistive Limbта Honda Walking Assist Device
ство рені для ре абілітації лю дей з проб ле ма ми опор ноRру хо во го апа -
ра ту та лю дей по хи ло го віку. Як і м’язи в людсь ко му ор ганізмі, во -
ни ре гу лю ють ся біое ле кт рич ни ми сиг на ла ми, що ви хо дять з моз ку
лю ди ни. Honda Walking Assist Device ви го тов ляєть ся ком панією
Honda в трь ох розмірах — ма лий, се редній (ма са 2,8 кг), ве ли кий [1].

Ро бо ти зо ва но кос тю ми HAL (Японія) приз на чені, перш за все,
для інвалідів і зас то со ву ють ся для ліку ван ня та ких зах во рю вань, як
дист рофія, спіналь на ат рофія, аміот рофічний скле роз і ожиріння.
Ро бо та кос тю ма зас но ва на на дії спеціаль них дат чиків, які прий ма ють
та рет ра нс лю ють сиг на ли нер во вої сис те ми лю ди ни. В ході вип ро бу -
вань ек зос ке ле та з’ясу ва ло ся, що лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
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мо жуть до ла ти в нь о му значні відстані, прак тич но не відчу ва ю чи
вто ми. Кос тюм до по ма гає хво рим присіда ти, на хи ля ти ся і навіть під -
німа ти ван тажі. Здо ровій лю дині кібер помічник доз во ляє підні ма -
ти ва гу, яка в п’ять разів пе ре ви щує по силь не на ван та жен ня [1].

З кож ним ро ком мо делі ек зос ке летів удос ко на лю ють ся і мож на
стве рд жу ва ти про те, що в май бутнь о му во ни до по мо жуть тим, хто
втра тив мож ливість віль но пе ре су ва ти ся, не відчу ва ти архітек тур -
них бар’єрів і жи ти пов ноцінним жит тям.

Літе ра ту ра

1. Поч ти Же лез ный Че ло век: 5 ре аль но су ще ст ву ю щих эк зос ке ле тов.
[Електрон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу:http://www.novate.ru/blogs/060614/
26602/

Овер чен ко А.В.
гру па ДЗ�21, спеціальність «ди зайн» Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Зи ку нов О.П.,
ст. вик ла дач ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук раїна»

ДОСВІД ВИРІШЕН НЯ ПРОБ ЛЕ МИ СЛІПИХ 
ЩО ДО ОРІЄНТАЦІЇ В МІСЬ КО МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. Розг ля даєть ся досвід вирішен ня проб ле ми сліпих в Ук -
раїні і за кор до ном. Ви яв лені нап рям ки по шу ку но вих рішень що до пок -
ра щен ня умов існу ван ня нез ря чих лю дей в умо вах міста. На во дять ся
нові тех но логії і прис то су ван ня. Ак цен туєть ся ува га на фак торі не ро -
зуміння гро ма дя на ми на шої країни проб лем нез ря чих лю дей.

Annotation. We consider the experience of solving problems of the blind
in Ukraine and abroad. The identified areas of search for new solutions to
improve the living conditions of blind people in urban environments. We pres-
ent new technologies and devices. The attention to factor misunderstanding
citizens of our country’s problems blind people.

Ма буть ко жен з нас поспіша ю чи вранці на ро бо ту чи нав чан ня
хоч раз помічав нез ря чих лю дей се ред на тов пу. Ми ба чи мо їх у транс -
порті, на ву лиці, в ма га зині...Ми ди вуємо ся і не ро зуміємо як це —
жи ти в цілко витій тем ряві. Ми за даємось пи тан ням, як цій лю дині
жи веть ся у ве ли ко му місті, що во на відчу ває.

Лю дині, яка не ба чить з ди ти н ства, або втра ти ла зір на про тязі
жит тя надз ви чай но важ ли во ма ти особ ливі умо ви для ком фо рт но го
існу ван ня.
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У нас в Ук раїні, на жаль, їх не має. Зви чай но, вла да на ма гаєть ся
щось ро би ти: бу ду ють пан ду си, до поміжні пе ри ла, змен шу ють ви -
со ту бар дю ра, став лять зву кові світло фо ри... Але, на жаль, цих умов
не дос татньо — особ ли во, ко ли гро ма дя ни країни зовсім не го тові до
то го, що де які лю ди ма ють інакші особ ливі пот ре би, які знач но більші
за їхні. Ма буть, не один раз спус ка ю чись в мет ро ви ба чи ли тор -
говців, які си дять пря мо біля до поміжних пе рил, бло ку ю чи та ким
чи ном пе ре су ван ня нез ря чих. Водії час то зу пи ня ють ся не на зу -
пинці, а далі від неї, або не доїзжа ю чи вза галі.

В ба гать ох країнах вже дав но вирішу ють да не пи тан ня як на дер -
жав но му рівні, так і на бла годійних за са дах і то му умо ви для нез ря -
чих на ба га то якісніші, ніж в Ук раїні. Нап рик лад, в Німеч чині вла да
що ро ку виділяє кош ти на ут ри ман ня нав че них со бак, які слу жать
не тіль ки дру гом для сліпої лю ди ни, а й до по ма га ють пе ре су ва тись
в умо вах міста. Та ким чи ном, не щас них ви падків на до ро гах ста ло
на ба га то мен ше. Та кож є за кон, за яким водії зо бов’язані зу пи ня ти -
ся са ме на спеціаль но відве де но му місці, щоб сліпа лю ди на мог ла
вчас но поміти ти під’їзжа ю чий транс порт. Водій зо бов’яза ний про -
вес ти та ку лю ди ну до са ло ну і виділи ти їй си дя че місце.

В Лон доні є найбіль ша у світі бібліоте ка для нез ря чих, в якій
близь ко ти сячі кни жок на пи са них шриф том Брай ля. Вар то відзна чи -
ти, що Луї Брайль — фран цузь кий тиф ло пе да гог сам був сліпим. Ще
ма лень ким хлоп чи ком він по ра нив очі но жем, після чо го на за вж ди
втра тив мож ливість ба чи ти. Щоб до по мог ти собі та іншим не зря чим
лю дям, він ство рив спеціаль ний рельєфноRкрап ко вий шрифт для
сліпих (1829 р.), яким ко рис ту ють ся і в наші дні у всь о му світі. На ос -
нові тих же прин ципів вче ний при ду мав і спеціальні но ти для сліпих,
що да ло мож ливість нез ря чим лю дям зай ма ти ся му зи кою.

Сь о годні вчені та кож не за ли ша ють ся бай ду жи ми до проб ле ми
нез ря чих і ство рю ють різні ви на хо ди, се ред яких GPS навіга то ри,
вбу до вані в оку ля ри, до поміжні па лич ки, го дин ни ки то що.

В Японії се ре ди на тро ту а ру вик ла де на плит кою з риф ле ною
по ве рх нею, яку сліпі відчу ва ють крізь тон ку підош ву спеціаль но го
взут тя, а пе ред проїзною час ти ною нап ря мок риф лень зас те реж ли -
во змінюєть ся.

В Росії се ред про по зицій що до за без пе чен ня та ким лю дям без -
печ но го пе ре су ван ня бу ли такі, як: фар бу ван ня трос ти ни в яск раві
коль о ри, для то го щоб водій зав час но помічав се ред на тов пу сліпу
лю ди ну; нез ря чим но си ти яск ра ву жов ту пов’яз ку на руці. Але не
всі по го ди лись з да ни ми про по зиціями, а особ ли во жінки, які навіть

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



поп ри те, що во ни сліпі, хо чуть ма ти гар ний виг ляд, а яск ра ва жов -
та пов’яз ка зіпсує їм увесь об раз. То му, поп ри жва ву дис кусію та су -
пе реч ки, рішен ня що до виділен ня та ких лю дей з на тов пу так і не
бу ло прий ня то.

В Латвії та кож бу ла нев да ла спро ба пок ра щи ти нез ря чим жит тя за
до по мо гою ство рен ня спеціаль но го квар та лу для про жи ван ня та ких
лю дей. Поп ри довгі су пе реч ки та кий про ект так і за ли шив ся ли ше
про ек том, то му що сліпі лю ди не за хотіли аби їх настіль ки виділя ли.

Зви чай но, за кор до ном більш спри ят ливі умо ви для нез ря чої
лю ди ни, але і в Ук раїні є прог рес: є спеціальні шко ли, де дітей вчать
чи та ти шриф том Брай ля, ви пус ка ють ся спеціальні зо ши ти і підруч -
ни ки. Су часні тех но логії доз во ля ють нез ря чим пра цю ва ти на
комп’ютері. Існу ють спеціальні прог ра ми з оз ву чен ням — ко ли тор -
каєшся до клавіші, ма ши на оз ву чує бук ву, яка їй відповідає — це доз -
во ляє на би ра ти текст [1]. І як би ще наші лю ди хоч інко ли поміча ли
ко гось окрім се бе — жи ти нез ря чим ста ло б на ба га то кра ще.

Літе ра ту ра

1. Жит тясліпо го у Києві: тяж ко, склад но, але не без надійно. [Елект -
рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу:http://forRua.com/analytics/2012/03/30/
084513.html

Поліщук М.В.
гру па ДЗ�41, спеціальність «ди зайн» Універ си те ту «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ло мовсь кий А.І., 
до цент Універ си те ту «Ук раїна»

ЛЮ ДИ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ, 
ЯКІ ДО МОГ ЛИ СЯ УСПІХУ

Ано тація. Опи су ють ся біог рафії ви дат них му зи кантів, вче них,
спор тс менів, співаків, які нез ва жа ю чи на фізичні ва ди зав дя ки своїй
муж ності, стійкості, ге роїзму та цілесп ря мо ва ності до сяг ли успіху.
Зроб ле ний вис но вок про те, що на ве дені історії і біог рафії мо жуть
ста ти прик ла дом для кож но го з нас, то му що їх жит тя, пра ця і ді -
яльність — ве ли чез ний под виг.

Annotation. Biographies of famous musicians, scientists and athletes are
described, singers who succeeded despite physical disabilities, due to their
courage, persistence, heroism and sense of purpose. The conclusion is made
that the above histories and biographies could be an example for all of us,
because their life, work and activity are a huge achievement.
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Лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, які до мог ли ся успіху, по ка -
зу ють усім нам прик лад муж ності, стійкості, ге роїзму та цілесп ря -
мо ва ності.

Од ним із них є німець кий му зи кант і ком по зи тор, предс тав ник
віденсь кої шко ли — Людвіг ван Бет хо вен. Вже бу ду чи відо мим, він
по чав втра ча ти слух і зго дом зовсім ог лух. Але са ме тоді, нез ва жа ю -
чи на трагічні обс та ви ни, він на пи сав більшість своїх со нат, «Ге -
роїчну сим фонію», «Уро чис ту ме су», опе ру «Фіделіо» і во каль ний
цикл «До да ле кої ко ха ної».

Му зи кант Рей Чарльз, який осліп у се мирічно му віці че рез рап -
то во роз ви не ну гла у ко му, про жив 74 ро ки і є ав то ром 70 студійних
аль бомів, за пи са них у стилі джа зу та блю зу. Хво ро ба не ста ла пе -
реш ко дою для йо го здібнос тей. Рей Чарльз от ри мав 12 на го род
Grammy, йо го відзна чи ли в чис лен них за лах сла ви. Сліпий му зи кант
Стіві Уан дер зай має дру ге місце се ред ви ко навців ест ра ди за кіль -
кістю от ри ма них ста ту е ток Grammy.

Особ ли вої ша ни зас лу го ву ють лю ди з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми, які до сяг ли успіху в спорті. Їх ду же ба га то, але в пер шу чер гу
хо четь ся відзна чи ти Еріка Вай хен майе ра, який, бу ду чи сліпим, пер -
шим у світі заб рав ся на вер ши ну грізно го і мо гутнь о го Еве рес ту.
Ска ло лаз став нез ря чим ще в 13Rрічно му віці, про те зумів закінчи ти
нав чан ня, от ри ма ти про фесію і спор тив ний роз ряд. Він зумів
залізти на сім найбільш не без печ них піків у світі, се ред яких Ельб -
рус і Кіліманд жа ро. Ще од на всесвітньо відо ма осо бистість — Ос кар
Пісторіус. Став ши інвалідом прак тич но з пер ших днів сво го жит тя,
в май бутнь о му він зумів пе ре вер ну ти уяв лен ня про су час ний спорт.
Чо ловік, не ма ю чи ніг ниж че колін, на рівних зма гав ся зі здо ро ви ми
ат ле та миRбігу на ми і до сяг ве ли чез них успіхів та чис лен них пе ре мог.

Се ред вче них зас лу го вує особ ли вої ува ги і ша ни відо мий анг -
лійсь кий фізик Стівен Віль ям Хокінг — ав тор те орії про пер винні
чорні діри. Вче ний хворіє аміот рофічним скле ро зом, який спо чат -
ку поз ба вив йо го мож ли вості ру ха ти ся, а потім і го во ри ти. Нез ва -
жа ю чи на це, він ак тив но пра цює ке ру ю чи інвалідним кріслом
і спеціаль ним комп’юте ром за до по мо гою пальців пра вої ру ки —
єди ної ру хо мої час ти ни йо го тіла. За раз він зай має ви со ку по са ду,
яка три століття то му на ле жа ла Іса аку Нь ю то ну — про фе со ра ма те -
ма ти ки в Кембріджсь ко му універ си теті.

Нік Вуй чич — всесвітньо відо мий австралійсь кий хрис ти янсь кий
про повідник, пись мен ник, гро мадсь кий діяч і мо ти ваційний спі -
кер. Цей життєрадісний чо ловік і ха риз ма тич ний ора тор унікаль ний
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тим, що домігся всесвітнь о го виз нан ня, нез ва жа ю чи на те, що на -
ро див ся без рук і ніг. У 2009 році Нік Вуй чич зняв ся у фільмі «Цирк
ме те ликів», що роз повідає про лю ди ну без рук і ніг і йо го жит тя.
Нік об’їздив по над 25 країн світу, вис ту пав в різних універ си те тах
і ор ганізаціях. Він прий має участь в те ле шоу, пи ше кни ги, зні ма -
єть ся у філь мах.

Вікто рия Мо дес та — бри тансь ка фо то мо дель і співач ка лат -
війсь ко го по ход жен ня. Во на не тіль ки змог ла зай ма ти ся твор чою
діяльністю на рівних зі здо ро ви ми людь ми, але і пе рет во ри ла свою
не ду гу в пе ре ва гу. В дев’ят над цять років Вікторія зва жи ла ся на ам -
пу тацію но ги до коліна. Після ць о го світ дізнав ся про неї як про фо -
то мо дель, яка не на ма гаєть ся бу ти та кою як усі. У Вікторії є, крім
зви чай них про тезів, оригінальні і нез ви чайні, з фу ту рис тич ним ав -
торсь ким ди зай ном. Це і при нес ло їй міжна род ну по пу лярність.
Крім то го, во на до мог ла ся успіху в якості співач ки і ве де гро мадсь -
ку діяльність, до во дя чи всім, що інвалідність не мо же і не по вин на
об ме жу ва ти лю ди ну в ре алізації йо го твор чих мож ли вос тей [1].

Всі ви ще на ве дені історії і біог рафії мо жуть ста ти прик ла дом
для кож но го з нас, то му що їх жит тя, пра ця і діяльність — ве ли чез -
ний под виг.

Літе ра ту ра

1. Лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, які до мог ли ся успіху. [Елект рон -
ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: http://faqukrn.ru/zdorovRja/ljudiRzRobmezhenimiR
mozhlivostjami/2190RljudiRzRobmezhenimiRmozhlivostjamiRjakiRdomoglisja.html

Се ме нюк Л.А.,Універ си тет «Ук раїна», 
ЗДЗ�61/16�М, спеціальність «Ди зайн»
Хав хун Г.М., Універ си тет «Ук раїна», 

канд. арх., до цент ка фед ри ди зай ну, на у ко вий керівник

ДОСВІД ОР ГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗО ВА НОЇ КІМНА ТИ 
ДЛЯ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

У МІСТІ РІВНЕ

Ано тація. Розг ля даєть ся досвід ро бо ти цент ру ре абілітації для
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, який пра цює у рам ках соціаль но го про -
ек ту «Ти не один» хрис ти янсь кої місії в м. Рівне. В ме жах цент ру ор га -
нізо ва на спеціалізо ва на кімна та для ре абілітації дітей�інвалідів. На ос -
нові аналізу ор ганізації і ро бо ти цієї кімна ти на дані ре ко мен дації що до
ди зайн�про ек ту ван ня інтер’єрів та ких приміщень. Зроб ле ний вис но -
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вок про те, що ди зайн ре абілітаційної кімна ти для дітей з особ ли ви ми
пот ре ба ми має бу ти до машньо�за тиш ним, каз ко вим, довірли вим та
по зи тив ним.

Annotation. We consider the experience of rehabilitation center for children
with special needs, that working within the social project «You Are Not Alone» of
Christian Mission in the city Rivne. In the center of borders organized a spe-
cialized room for children with special needs rehabilitation. Based on the analy-
sis of this room done of recommendations for the design of interior rooms. The
conclusion is made that the design of rehabilitation rooms for children with spe-
cial needs should be household, cozy, fairytale, trusting and positive.

В умо вах еко номічної кри зи в Ук раїні згор та ють ся дер жавні
соціальні про ек ти, або їх фінан су ван ня не до хо дить до пе ресічних
сімей. На Рівнен щині за реєстро ва но найбіль ше в Ук раїні дітей-
інвалідів. На сь о годні їх налічуєть ся по над 5100 і близь ко 1000 з них —
діти із зах во рю ван ня ми опор ноRру хо во го апа ра ту. Діаг нос ти ка цих
зах во рю вань на ранніх стадіях пот ре бує ве ли ких коштів — то му
щоміся ця кількість та ких дітей збіль шуєть ся. За ста тис ти кою 50%
сімей з діть миRінваліда ми не ма ють бать ка і пе ре бу ва ють в особ ли -
во скрут но му ста но вищі — діти в та ких сім’ях не дос татньо хар чу ють -
ся, не за без пе чені ліка ми, за со ба ми гігієни то що. В Рівненській об -
ласті діють два дер жав них ди тя чих ре абілітаційних цент ри, але во ни
не спро можні на да ти не обхідну підтрим ку та за без пе чи ти ре абілі -
тацію для всіх дітейRінвалідів. Пос лу ги при ват них кабінетів ре абілі -
тації кош ту ють до ро го, то му та ке ліку ван ня не дос туп не пе ре важній
біль шості сімей з діть миRінваліда ми. В зак ри то му прос торі своїх
домівок дітки на візках пе ре бу ва ють у са мот ності, ізо ляції, деп ресії.

У рам ках соціаль но го про ек ту «Ти не один» (прог ра ма уз год же -
на з ме то дич ни ми роз роб ка ми по ор ганізації ре абілітаційної ро бо -
ти з діть ми з особ ли ви ми пот ре ба ми) хрис ти янсь ка місія в м. Рівне
відкри ла центр ре абілітації для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, який
охоп лю ва ти ме кон тин гент найбільш ма ло за без пе че них сімей,
в яких є дітиRінваліди і за без пе чу ва ти ме їх пов ноцінним хар чу ван -
ням, відпо чин ком на свіжо му повітрі, не обхідни ми ліка ми та за со -
бами. Особ ливістю ць о го цент ру є комп ле кс на до по мо га як для ді тей
на візках, так і для їх ма терів. Ме тою діяль ності цент ру є за лу чен ня
сімей з діть миRінваліда ми до пов ноцінно го жит тя в об щині здо ро -
вих лю дей. Ре зуль та том діяль ності має ста ти не ли ше ре абілітація
дітей на візках та віднов лен ня функцій ор ганізму, але й адап тація їх до
пов сяк ден но го жит тя, ду хов на ре абілітація, впев неність у своїх си лах
та ду шев на рівно ва га, які тут фор му ють ся на хрис ти янсь ких за са дах.
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В ме жах цент ру ор ганізо ва на спеціалізо ва на кімна та для ре абі -
літації дітейRінвалідів, особ ливість ро бо ти якої по ля гає в поєднанні
комп ле кс но го ма са жу, оз до ров чої те рапії, ре абілітації на спеціалі -
зо  ва них тре на же рах, вправ з роз вит ку мов лен ня, мо то ри ки та сен -
со ри ки. На ос нові аналізу ор ганізації і ро бо ти цієї кімна ти мож на
зро би ти нас тупні вис нов ки і ре ко мен дації що до ди зайнRпро ек ту -
ван ня інтер’єрів та ких приміщень.

Інтер’єр та ко го зак ла ду, в пер шу чер гу, має ство рю ва ти відчут тя
прос то ру і за без пе чу ва ти відсутність лікар ня ної ат мос фе ри — з цією
ме тою ви ко рис то ву ють ся речі з пов сяк ден но го вжит ку, ба жа но руч -
ної ро бо ти, які є звич ни ми для сприй нят тя ди ти ни. Пло ща кімна ти
пе ред ба чає зо ну ван ня для пев них видів ре абілітації.

Про цес ре абілітації для дітей має про хо ди ти у формі гри. То му
ди зайн інтер’єру по ви нен це вра хо ву ва ти і ви ко рис то ву ва ти те ма -
ти ку каз ки. Коль о рові пріори те ти ма ють бу ти по бу до вані на лег ких
та чис тих коль о рах, ак тив них слід уни ка ти. Конт рас ти не по винні
бу ти аг ре сив ни ми. Ве ли ку пло щу в кімнаті ба жа но зро би ти з м’яким
пок рит тям вор со вим ки ли мом. Та кий ки лим по ви нен місти ти
коль о рові слідки, на які сту па ти ме ди ти на. Пред ме ти для роз вит ку
дрібної мо то ри ки ма ють не ли ше відповіда ти санітар ним нор мам,
мати на лежні сер тифіка ти, але й ви ко ну ва ти ес те тич ну функцію, по -
зи тив но сприй ма ти ся ди ти ною. Пред ме ти на сте ла жах (кулі, цилінд -
ри, іграш ки) тре ба розміщу ва ти на рівні, дос туп но му ди тя чим очам.
Вікна доціль но про ек ту ва ти на ви соті, яка доз во лить ди тині ог ля да -
ти краєвид — це роз ви ває спос те реж ливість, ство рює відчут тя спо -
кою та врівно ва же ності. В оформ ленні вікон не ба жа но ви ко рис то -
ву ва ти важкі што ри. Важ ли вим ас пек том є на явність в кімнаті
ве ли ких дзер кал для спос те ре жен ня ди ти ноюRінвалідом влас них
рухів. Та кий ог ляд з усіх сторін спри я ти ме са мо ко нт ро лю та фор му -
ван ню пра виль них рухів. Важ ли вою скла до вою ре абілітаційної
кімна ти є тре на же ри для ко рекції ру ху. Ди зайн тре на жерів, вер ти -
каліза торів не по ви нен на га ду ва ти ме дич не об лад нан ня, по ви нен
ма ти звич ний для сприй нят тя ди ти ною виг ляд. До пов ни ти інтер’єр
мож на спеціалізо ва ною шведсь кою стінкою.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок про те, що ди зайн ре -
абілітаційної кімна ти для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми має бу ти
до машньоRза тиш ним, каз ко вим, довірли вим та по зи тив ним.
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Сте па нець Ю.Ю., гру па ДЗ�51/16�М, 
спеціальність «ди зайн», Універ си тет «Ук раїна».

Акопнік С.В., до цент КНУ БА, го лов ний архітек тор про ек ту

ОР ГАНІЗАЦІЯ БЕЗ БАР’ЄРНО ГО 
АРХІТЕК ТУР НО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 

В ЗАК ЛА ДАХ ГРО МАДСЬ КО ГО ХАР ЧУ ВАН НЯ

Ано тація. На прик ладі дип лом но го ди зайн�про ек ту інтер’єру ка -
фе�ба ру «Бла кить» на Вок зальній площі в місті Києві розг ля да ють ся
особ ли вості про ек ту ван ня інтер’єрів ка фе з вра ху ван ням пот реб ма ло
мобіль них груп на се лен ня. Пла ну валь не рішен ня ка фе за без пе чує дос -
тупність до приміщень і без пе реш кодність пе ре су ван ня в інтер’єрно му
прос торі ма ло мобіль них відвіду вачів; без пе ку шляхів ру ху; інфор мо -
ваність що до орієнтації в прос торі; ви ко рис тан ня об лад нан ня з вра ху -
ван ням ко рис ту ван ня ним відвіду вачів з особ ли ви ми пот ре ба ми; за без -
пе чен ня зруч ності от ри ман ня пос луг. Ви яв лені кон цеп ту аль на ідея та
за со би ес те тич ної ви раз ності інтер’єру. Роз роб ле ний ди зайн�про ект
ство рює функціональ но доціль не, ес те тич но при ваб ли ве, зруч не та ком-
 фо рт не для всіх груп відвіду вачів се ре до ви ще

Annotation. Based on the example of graduate design work of cafe�bar
«Blakyt» interior at Vokzalna Square in Kyiv, we consider the peculiarities of
cafes’ design interiors for people with limited mobility. Planning solution pro-
vides accessibility to premises and free movement in interior space for visitors
with limited mobility; security of motion paths; orientation in space aware-
ness; use of equipment with regard to its use by visitors with special needs;
ensuring the convenience of receiving services. Conceptual idea and means of
interior aesthetic expression are identified. Elaborated project design creates
a functionally appropriate, aesthetically attractive, convenient and comfort-
able environment for all groups of visitors.

Зак ла ди гро мадсь ко го хар чу ван ня, заз ви чай, крім функції спо -
жи ван ня їжі ви ко ну ють ще функцію відпо чин ку, спілку ван ня,
місця діло вих зустрічей.

З вра ху ван ням не обхідності ре алізації Кон венції ООН про пра ва
інвалідів, в та ких зак ла дах ма ють бу ти за без пе чені умо ви без бар’єр -
но го архітек тур но го се ре до ви ща. Тоб то, зав дан ням ди зай не ра є ство -
рен ня прос то ру, який за без пе чить рівні мож ли вості і ком форт для
всіх відвіду вачів не за леж но від їх мобіль ності.

Особ ли вості про ек ту ван ня інтер’єрів ка фе з вра ху ван ням пот реб
ма ло мобіль них груп на се лен ня розг ля нуті на прик ладі дип лом но го
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ди зайнRпро ек ту інтер’єру ка феRба ру «Бла кить» на Вок зальній площі
в місті Києві.

Ка фе розміще не на шос то му по версі тор го вель но го цент ру
(ГАП Акопнік С.В.). Ши ри на схо ди нок зовнішніх сходів ста но вить
0,40 м, а ви со та підйо му 0,12 м. Схо дин ки глухі, рівні, без вис тупів
і дуб лю ють ся пан ду сом з ухи лом 8%. Уз довж обох боків сходів і пан -
ду са вста нов ле на ого ро жа з подвійни ми по руч ня ми на ви соті 0,7
і 0,9 м. По кра ях ши ри ни мар шу схо ди і пан дус ма ють бор ти ки зав -
виш ки 0,05м для за побіган ня зісков зу ван ню но ги, па лиці, ми лиці.
По ве рх ня пок рит тя вхідно го май дан чи ка твер да і не до пус кає ков -
зан ня під час на мо кан ня. Май дан чик має навіс і во довідве ден ня.
Гли би на вхідно го там бу ра 2 м. Вхід до обідньої за ли ор ганізо ва ний
че рез схо до ву клітку і ліфт. З ліфта відвіду вачі пот рап ля ють без по -
се редньо до за ли. В зоні вхо ду пе ред ба чаєть ся віль ний простір,
який ви ко рис то вуєть ся як аван зал та за без пе чує без пе реш код ний
прохід до бан кет ної за ли, ба ру, на те ра су та до обідніх столів всім
ка те горіям відвіду вачів, в то му числі і на візках. Дверні прорізи не
ма ють по рогів, підло га у всіх приміщен нях на од но му рівні, що від -
повідає нор мам без пе ки та зруч но го пе ре су ван ня. В приміщенні за -
ли меблі роз та шо вані та ким чи ном, що вит ри му ють ся ви мо ги що -
до зо ни для са мостійно го роз во ро ту кріслаRвізка (1,5 м) і підхо ду до
меблів (1,2 м) та бар ної стійки, яка роз та шо ва на навп ро ти вхо ду.
В універ сальній кабіні ту а ле ту (1,65 х 2 м) влаш то вані по ручні [1, 2].

Та ке пла ну валь не рішен ня за без пе чує дос тупність до примі -
щень і без пе реш кодність пе ре су ван ня в інтер’єрно му прос торі ма -
ло мобіль них відвіду вачів; без пе ку шляхів ру ху; інфор мо ваність
що до орієнтації в прос торі; ви ко рис тан ня об лад нан ня з вра ху ван -
ням ко рис ту ван ня ним відвіду вачів з особ ли ви ми пот ре ба ми; за без -
пе чен ня зруч ності от ри ман ня пос луг.

Ос нов ним кон цеп ту аль ним еле мен том інтер’єру є не бес но бла -
китній колір — азур, з яким пов’яза на наз ва ка фе «Бла кить».» Моя
до ро га ле жить за краєм бла кит них не бес...» пи сав ки тайсь кий філо -
соф Хун Цзи Че на — цей ви раз мо же бу ти епігра фом до ідеї інтер’єру,
оскіль ки місце роз та шу ван ня зак ла ду (Вок заль на пло ща) — це пос -
тійний потік лю дей та пе реп летіння їх шляхів, а ка фе «Бла кить» —
це спро ба транс фор му ва ти ме туш ню і вто му до ро ги в приємний
спокій і ре лакс. Для ство рен ня ць о го ефек ту ви ко рис то вуєть ся під -
вісна сте ля бла кит но го коль о ру, яка асоціюєть ся з не бом та абстра кт -
не пан но на всю стіну у гли бині за ли, що ілю зор но про дов жує простір
ка фе в «космічну бла кить». Бар на стійка пов то рює лінії стелі і плав но
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вхо дить у стіну. На стіні ба ру пе ред ба ча ють ся сте лажі — вітри на для
ал ко го лю, які поєдну ють ся з де ко ра тив ни ми еле мен та ми — ак ва па -
не ля ми (повітря ноRбуль баш ко вою сис те мою). Підсвітка по си лює
де ко ра тив ний ефект цієї зо ни і ство рює свят ко вий настрій.

Роз роб ле ний ди зайнRпро ект інтер’єру ка фе ви ко на ний згідно
ви мог ДБН В.2.2R17R2006 «Бу дин ки і спо ру ди. Дос тупність бу дин ків
і спо руд для ма ло мобіль них груп на се лен ня» [1,2], ство рює функ -
ціональ но доціль не, ес те тич но при ваб ли ве, зруч не та ком фо рт не
для всіх груп відвіду вачів се ре до ви ще
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та пси хо логії ка фед ра ор то пе да гогіки та ре абіліто логії
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УНІВЕР САЛЬ НИЙ ДИ ЗАЙН 
ЯК СКЛА ДО ВА БЕЗ БАР’ЄРНО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Ано тації. В те зах містить ся інфор мація про по нят тя універ саль но -
го ди зай ну, що доз во ляє зро би ти се ре до ви ще дос туп ним. Розк ри то пи -
тан ня дос туп ності, йо го ви ди та на ве де но прик ла ди без бар’єрності.
Предс тав ле но досліджен ня що до кон цепції універ саль но го ди зай ну,
висвітле но її прин ци пи. Виз на че но особ ли вості ство рен ня дос туп ності
в Ук раїні та проб ле ми їх впро вад жен ня.

Annotations. In the theses contains information about the concept of
Universal Design that allows to make an environment accessible. Reveals the
question accessibility its types and is examples of accessibility. Presented by
research concerning concept of universal design highlighted her principles.
Defined the features creating of accessibility in Ukraine and problems of their
implementation.
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Про а налізу вав ши дже ре ла що до історії ста нов лен ня ко рек цій -
ної освіти ба чи мо, що із давніх часів лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми
при вер та ли до се бе ува гу. Зок ре ма М. Ма ло фе ев по да ю чи періоди -
зацію виз на чив шлях роз вит ку спеціаль ної освіти який прой шов
ета пи від аг ресії і неп рий нят тя осіб з по ру шен ня ми роз вит ку до
інклюзії та їх пов но го за лу чен ня до суспільства [4]. Са ме пе ред ба -
чен ня соціаль ної взаємодії лю дей з об ме жен ня ми життєдіяль ності
та суспільства в ціло му спо ну ка ло до роз роб ки універ саль но го ди -
зай ну та по бу до ви се ре до ви ща рівних мож ли вос тей.

Пи тан ню обґрун ту ван ня універ саль но го ди зай ну в Ук раїні та
йо го лобіюван ню особ ли ву ува гу приділя ли В. Азін, Л. Бай да, Я. Гри -
бальсь кий, О. Кра сю ко ваRЕннс, С. Бу ров, Ю. Най да й інші, що зна -
йш ло відоб ра жен ня у ряді досліджень та роз робці прог ра ми «Спри -
ян ня інтег раційній політиці та пос лу гам для лю дей з інвалідністю
в Ук раїні». Кот ра ре алізуєть ся за підтрим ки Прог ра ми роз вит ку ООН,
Ди тя чо го фон ду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої ор ганізації охо ро ни
здо ров’я, Міжна род ної ор ганізації праці ра зом з Міністер ством со -
ціаль ної політи ки Ук раїни та Національ ною асамб леєю інвалідів
Ук раїни.

Під час зап ро вад жен ня про ектів, що сто су ють ся без бар’єрно го
архітек тур но го се ре до ви ща в Ук раїні ви ник ли труд нощі пов’язані
із: ро зумінням «комп ле кс ної дос туп ності» (для ко го це потрібно);
бу ду ван ням но вих об’єктів дос туп ності за чітко заз на че ни ми ви мо га-
ми, що пе ред ба чає май же пов не архітек тур не пе реп ла ну ван ня місця;
відсутністю дос туп ності в важ ли вих гро мадсь ких місцях; ство рен -
ням транс по рт ної дос туп ності (до ро ги, ав то мобілі та гро мадсь кий
транс порт, що пот ре бує змін (вхо ди, ви хо ди місця для сидіння); об -
ме жені фінан сові мож ли вості то що.

В ос нові по бу до ви універ саль но го ди зай ну ле жить дос тупність,
тоб то усу нен ня пе реш код: фізич них (пан ду си, ліфти, різні доріжки,
відповідні про хо ди, транс пор ти для пе ре су ван ня по місту), інфор -
маційних (ви ко рис тан ня жес то вої мо ви, суб титрів, шрифт Брай ля,
піктог рам), інсти туційних та мен таль них (за ко ни, прог ра ми, які на
дер жав но му рівні доз во ля ють прий ма ти лю дям з інвалідністю рі -
шен ня, здо бу ва ти освіту, бра ти участь у різних за хо дах).

Для розк рит тя сут ності універ саль но го ди зай ну не обхідно спи -
ра тись на прин ци пи роз роб лені Р. Мей сом в 1997 році спіль но з гру-
пою архітек торів, ди зай нерів, інже нерів:
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1) рівноп рав не ви ко рис тан ня (рівність і дос тупність се ре до ви -
ща для кож но го, шля хом ство рен ня од на ко вих за собів ко рис ту ван -
ня для всіх);

2) гнучкість у ви ко рис танні (ди зайн має відповіда ти різним
пот ре бам і ма ти ши ро кий пе релік індивіду аль них на лаш ту вань);

3) прос те та зруч не ви ко рис тан ня ди зай ну (при та манні дос -
тупність та прос то та у ви ко рис танні);

4) сприй нят тя інфор мації не за леж но від сен сор них мож ли вос -
тей ко рис ту вачів (ефек тив не до не сен ня інфор мації до ко рис ту -
вачів, не за леж но від їхніх мож ли вос тей);

5) при пус тимість по ми лок (ди зайн по ви нен звес ти до мініму му
не без пе ку для жит тя при ко рис ту ванні);

6) низь кий рівень фізич них зу силь (лег кий у ви ко рис танні
і з мінімаль ним ви ко рис тан ням зу силь);

7) розмір та простір для підходів і ви ко рис тан ня (ди зайн має
вра хо ву ва ти простір для різних маніпу ляцій при різних фізич них
мож ли вос тях та ант ро по мет рич них ха рак те рис ти ках лю ди ни) [3].

Як ми ба чи мо універ саль ний ди зайн ви хо дить з ідеї ти по вих
умов, що без печні для всіх і то му на зи ва ють ся «ди зайн для всіх». Це
соціаль на кон цепція, що пе ред ба чає ство рен ня дос туп но го се ре до -
ви ща, для мак си маль ної кіль кості лю дей і в то му числі тих, які ма -
ють по ру шен ня пси хофізич но го роз вит ку. Універ саль ний ди зайн
ство рює мак си маль но ком фо рт не і дос туп не се ре до ви ще, яке ро -
бить пред ме ти — дос туп ни ми, а лю ди ну з особ ли ви ми пот ре ба ми
час ти ною суспільства, а не ок ре мою лан кою. В Ук раїні це мож ли во,
але ли ше за умо ви ви ко нан ня за ко ну та дот ри ман ня ви мог нор ма -
тив них актів та всіх не обхідних ре ко мен дацій.
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Шу гаєва І.М., асис тент
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

ПРИН ЦИ ПИ ФОР МУ ВАН НЯ 
СА ДО ВИХ КОМ ПО ЗИЦІЙ В ДИ ЗАЙНІ

Ано тація. В статті розг ля ну то пи тан ня ком по зиції садів в кон -
тексті їх істо рич но го, су час но го та перс пек тив но го роз вит ку, про а -
налізо ва но струк тур но�ком по зиційний та денд ро логічний ха рак тер їх
по бу до ви та ху дожньо�денд ро логічно го на пов нен ня.

Annotations. In the article the question of the composition of the gardens
in the context of their historical, contemporary and future development, ana ly -
zes the structural�composition and deontological nature of their construction
and art�deontological filling.

Пос та нов ка проб ле ми. Пос та нов ка проб ле ми по ля гає у вирі шен ні
пи тань ком по зиційної ор ганізації не ве ли ких за пло щею са до во-
пар ко вих об’єктів, які відповіда ють ви со ко му рівню ху дожньоRес -
те тич ної спря мо ва ності що до їх об лаш ту ван ня та ви ко рис тан ня су -
час них євро пейсь ких ма теріалів.

Ви ни кає пот ре ба у на у ко во му обґрун ту ванні і сис те ма ти зації
прин ципів су час но го ком по зиційноRпла ну валь но го та архітек тур -
ноRху дожнь о го фор му ван ня місь ких садів. Інтен сив ний ріст міст
Ук раїни в умо вах сь о го ден ня сприяє зо се ред жен ню ува ги до пи тань
ор ганізації садів. Вра хо ву ю чи знач ний дефіцит рек ре аційних площ,
са ди розміром до 10 га мо жуть віднов лю ва ти кис не вий за пас міста
і вод но час бу ти цент ром для роз ваг і відпо чин ку на се лен ня. То му ви -
ни кає ба га то пи тань що до ор ганізації но вих типів су час них місь ких
садів в склад них умо вах суспіль ноRеко номічних та рин ко вих відно син
на фоні тієї еко логічної си ту ації, яка скла ла ся на по чат ку XXI сто -
ліття. Зе лені на сад жен ня — один з важ ли вих фак торів, які не обхідно
врахо ву ва ти в про цесі місто бу ду ван ня, їх роль по ля гає не ли ше в по -
ліпшенні санітар но го ста ну та ство ренні умов для праці та відпо чин -
ку гро ма дян, а й та кож у фор му ванні індивіду аль них рис зовнішнь о го
архітек тур ноRху дожнь о го виг ля ду на се ле но го пунк ту.

Ме та ро бо ти: Досліджен ня прин ципів фор му ван ня са до вих ком -
по зицій в ди зайні.

Сад — це озе ле не на те ри торія (від 2 до 10 га) в зоні за бу до ви, при -
зна че на для відпо чин ку на се лен ня та тран зит но го ру ху, з мож ли вістю
на си чен ня ви до вищ ни ми, спор тив ни ми, пар ко ви ми спо ру да ми.
Са ди у комп лексі жит ло вих районів і мікро районів до пов ню ють
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ме ре жа парків. Їх ство рю ють го лов ним чи ном у тих райо нах міста,
де не має дос татніх за розміра ми площ для об лаш ту ван ня пар ку. За
ха рак те ром ви ко рис тан ня міські са ди мож на підрозділи ти на дві
гру пи. У пер шу гру пу вхо дять са ди, приз на чені в ос нов но му для
про гу ля нок і спокійно го відпо чин ку. У них розміщуєть ся не ве ли ка
кількість спо руд. До дру гої гру пи відно сять ся са ди, в яких по бу до -
вані кіно те ат ри, чи тальні, май дан чи ки для ігор та спор ту.

Ма лий сад підпо ряд ко ва ний особ ли вим за ко нам про ек ту ван -
ня. Йо го не ве ли ка пло ща зо бов’язує ланд ша фт но го архітек то ра
про ду ма ти функціональ не ви ко рис тан ня те ри торії. Ве ли ке зна чен -
ня в са ду ку пу ють де талі — де ко ра тивні стінки, пер го ли, павільйо -
ни відпо чин ку і т. д.

Ве ли ку ува гу слід приділя ти «інерт ним» ма теріалам, які в по -
єднанні з квітни ка ми ство рю ють цікаві ком по зиції. Плит кові пе ре -
хо ди че рез га зо ни, фон та ни, кам’янисті прист рою, квіти се ред ка -
менів, пер го ли і трель яжі, по виті зе лен ню, ва зи, де ко ру ючі ок ремі
ділян ки — все це доз во ляє ство ри ти «зе лені кімна ти» на повітрі.

Малі фор ми, пок рит тя, во дой ми ща та інші еле мен ти са ду по винні
ство рю ва ти єди ну ком по зицію з на сад жен ня ми.

Ма лий сад в ланд шафті міста має не мен ше зна чен ня, чим біль ші
ма си ви місь ко го пар ку. Історія са до воRпар ко во го мис те цт ва дає
нам чис ленні прик ла ди рішень ма ло го са ду, так як сад при бу дин ку
на об ме же них те ри торіях був у ми ну ло му ос нов ним об’єктом про -
ек ту ван ня са до вих ком по зицій.

У фор му ванні су час но го ма ло го са ду, як і в інших об лас тях ланд -
ша фт но го про ек ту ван ня, ве ли ка роль на ле жить рельєфу. Він виз на чає,
з од но го бо ку, мікрокліма тичні умо ви ділян ки, роз поділ во ди і, от же,
стан рос лин ності; з іншо го сто ро ни — об раз ну ха рак те рис ти ку но во го
ланд шаф ту, об’ємноRпрос то ро ву струк ту ру і, от же, йо го своєрідність.

З усіх ланд ша фт них ком по нентів рос линність предс тав ляє чи
не найбільші труд нощі у про ек ту ванні, будівництві, експлу а тації.

Не обхідно ре тель но про ду му ва ти колірне рішен ня прос то ру ма -
ло го са ду. Рос ли ни мо жуть бу ти різно манітні за коль о ром, розміром,
фак турі і ма люн ку, і цей ефект мо же бу ти по си ле ний оформ лен ням
квіта ми.

БудьRякий штуч но ство рю ва ний пей заж ба жа но спро ек ту ва ти
та ким чи ном, щоб по за ба рв лен ню він був ціка вий у всі по ри ро ку,
був «сад без пе ре рв но го цвітіння».

Вис нов ки. Су часні пар ки, що ство рю ють ся в умо вах ак тив ної
місь кої за бу до ви, не до реч но пла ну ва ти за зак ри тим ти пом.
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В ре зуль таті про ве де но го досліджен ня ви яв лені такі прин ци пи
ор ганізації са до воRпар ко вих ком по зицій:

1. Ви ко рис тан ня при род ної чи штуч ної домінан ти (ви яв лен ня
го лов но го при род но го чи штуч но го еле мен та).

2. Інтег рації еле ментів са до вої ком по зиції (ком по зиційно-сти -
ль о ва супідрядність еле ментів са ду).

3. Вра ху ван ня са до воRпар ко вих рішень що до но вої за бу до ви
міста (по год женість в ор ганізації місь ких садів що до но вої та істо -
рич ної за бу до ви).

4. Гар монійна єдність при род но го та штуч но го се ре до ви ща
(цілісність пла ну валь ноRфункціональ ної струк ту ри).

Літе ра ту ра

1. Вер гу нов А.П. Ар хи тек тур ная ком по зи ция са дов и пар ков. — М.:
Стройиз дат, 1980.

2. Жир нов А., Мель ни чук Я. Будівницт во та експлу а тація са до воRпар -
ко вих об’єктів. Навч .посібник, Л. 2000.

3. Ла за рев А.Г., Ла за ре ва Е.В. Ланд ша фт ная ар хи тек ту ра. — Рос -
товRнаRДо ну. «Фе никс» , 2005.

4. Иль и нс кая П.С. Са до воRпар ко вое ис ку с ство Япо нии. — Л., 2001.
5. Родічкін І.Д. Ланд ша фт на архітек ту ра. — К.: Будівель ник, 1990.

398

Секція VIII Наукові напрями дизайну
безбар’єрного архітектурного середовища



399

ЗМІСТ

Секція 4.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Андрієнко В.А., Сердюк Є.В.
Проблеми працевлаштування людей з інвалідністю в Україні  . . . . . 4

Бабіцька Д.В., Іванова К.І.
Проблеми професійної самореалізації осіб з особливими 
потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Бенедюк І.О., Бурова Г.В.
Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Берестенюк Ф.В., Лавриненко Л.М.
Люди з інвалідністю на ринку праці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Боржемська Т.І., Лавриненко Л.М.
Забезпечення реалізації трудового права інвалідів в Україні  . . . . 13 

Бундак О.А.
Працевлаштування людей з інвалідністю на Волині: 
проблеми та реалії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Бундак О.А., Неясов В.В.
Реалізація соціальних програм для людей з особливими 
потребами на Волині  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Вітько К.В.
Актуальні проблеми працевлаштування інвалідів  . . . . . . . . . . . . . 21

Волощук Н.Ю., Країло Г.Д.
Малий бізнес: становлення та аналіз сучасного розвитку 
в Карпатському регіоні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Глоба С.М.
Особливості консультування осіб з інвалідністю у центрах 
зайнятості при вирішенні проблеми їхньої професійної 
орієнтації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 



Гусар Р.Ю., Дадерко Л.Ф.
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю  . . . . 28 

Дончева Т.Г., Лебеденко В.І.
Соціальний захист інвалідів під час працевлаштування  . . . . . . . 30 

Карпинець В.І., Ревть Ю.І.
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю 
та шляхи їх вирішення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Лазоренко П.В., Дадерко Л.Ф.
Проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . 35

Нагорна А.М., Іванова К.І.
Комплексний підхід до проблеми працевлаштування людей 
з особливими проблемами в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Нагорна А.М., Кучмєєв О.О.
Особливості працевлаштування людей з обмеженими 
можливостями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Нкіавете Н.М., Дабіжа В.В.
Актуальні проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю  . . . . 42 

Орищенко В.В., Дабіжа В.В.
Працевлаштування людей з інвалідністю в Україні  . . . . . . . . . . . 44 

Осійський Ю.О.
Проблема співвідношення освіти та працевлаштування осіб 
з обмеженими можливостями в сучасній Україні  . . . . . . . . . . . . . 47 

Павленко А.О., Дабіжа В.В.
Проблема зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю . . . . 50

Павленко К.М., Дадерко Л.Ф.
Працевлаштування осіб з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Панасюк О.А., Орловська І.Г.
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю  . . . . 54 

Петрухно О.В., Марченко М.Г.
Працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні  . . . . . . . . . . . . . 56

400



Пономаренко Д.В., Мирвода С.І.
Проблеми соціально-трудової інклюзії людей з інвалідністю 
на ринку праці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Потачало С.В., Бундак О.А.
Перспективи входження інклюзії у навчальні осередки 
України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Рябокінь Н.О.
Потенціал людей із обмеженими можливостями.
Potenziale von menschen mit behinderung erkennen  . . . . . . . . . . . . .64

Селезньова О.О.
Сучасні реалії працевлаштування молодих людей 
з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Смолярчук Н.Ю., Аршулік О.В.
Проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні  . . . . 69 

Солдатенко Ю.Г., Дабіжа В.В.
Шляхи вирішення проблем працевлаштування людей 
з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Убийвовк І.І.
Проблематика працевлаштування людей з інвалідністю  . . . . . . . 73 

Чемес М.В., Бундак О.А.
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю  . . . . 76 

Секція 5.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Алимова А.Г., Лебеденко В.І.
Про основи соціальної захищеності інвалідів  . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Балабаш М.В., Кушпетюк О.І.
Роль міжнародних організацій у формуванні політики в галузі 
інклюзивної освіти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Балахонова О.В.
Реалізація і впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні  . . . . 84 

401



Ваколюк С.М.
Роль інклюзивної освіти у забезпечені права на працю людей 
з інвалідністю в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

Войцеховский О.С., Марченко М.Г.
Доказування правомірності рішення в адміністративному 
судочинстві  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Волкова А.І., Дадерко Л.Ф.
Правові та організаційні основи формування і розвитку 
інклюзивного освітнього середовища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Ворона В.В.
Недержавні організації та установи осіб з інвалідністю  . . . . . . . . 94 

Галко О.М.
Удосконалення законодавчого регулювання та забезпечення 
прав осіб з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Ганоцька Я.О., Орловська І.Г.
Права жінок з інвалідністю в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Гатіятулліна О.Р., Ізуїта П.О.
Сучасний стан інвестування в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Гребенюк А.С., Терещенко А.Л.
Поняття та види суб’єктів господарського права  . . . . . . . . . . . . 105 

Громніцька М.О., Рудюк Л.В.
Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні  . . . 107 

Демидюк Ю., Бурова Г.В.
Зарубіжний досвід впровадження інклюзивного навчання  . . . . 109

Євась Т.В.
Проблеми організації фінансового забезпечення інклюзивної 
освіти в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Жукова О.А. 
Організаційні проблеми навчання студентів з особливими 
потребами в інтегрованому освітньому середовищі  . . . . . . . . . . 114 

402



Зубко В.О., Олійник О.О.
Умови відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням життя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Зубрицький Д., Орловська I.Г.
Поняття та види способів забезпечення законності 
в державному управлінні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118  

Іванчо Ю.Ю., Мурашин О.Г.
Проблеми притягнення до юридичної відповідальності
Президента України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Ізуїта П.О.
Принципи заходів щодо забезпечення зайнятості інвалідів  . . . 123

Ірклієнко А.
Проблема державної політики в сфері інклюзії  . . . . . . . . . . . . . . 126 

Кісс С.В.
Інвалідність як соціальний феномен сучасного українського 
суспільства: історико-правовий аналіз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Кальян О.С.
Окремі історико-правові аспекти нормативного регулювання 
соціально-правового захисту осіб з особливими потребами 
у період з XVIII ст. до 1918 р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

Кaрлaщук В.М.
Прaвoвi acпeкти нaвчaння дiтeй з ocoбливими пoтрeбaми  . . . . 134 

Карнаух І.В., Лебеденко В.І.
Відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

Ковальчук Д.О., Ізуїта П.О.
Соціально-правовий захист осіб з інвалідністю в Україні  . . . . . 139 

Ковтун О.С., Тарасенко Н.М.
До питання методології оцінки безпеки інклюзивного 
освітнього середовища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Коломієць П.В.
Щодо визначення статусу юридичних клінік  . . . . . . . . . . . . . . . . 144

403



Лазоренко Я.О., Дадерко Л.Ф.
Запобігання жіночої злочинності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Ластовецька А.М., Марченко М.Г.
Актуальність та доцільність відновлення військових судів 
в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Лебедич Н.В., Пікалюк С.С.
Договірне регулювання праці осіб з обмеженими фізичними 
можливостями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Любич І.О., Ружицький А.В.
Працевлаштування інвалідів: аспект соціально-етичного 
маркетингу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

Майборода В.М., Кушпетюк О.І.
Закон України «Про вищу освіту» щодо права на рівний 
доступ до вищої освіти для осіб з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . 157 

Миронюк О.В., Дабіжа В.В.
Чи люди з особливими потребами «зайві люди» в Україні?  . . . 159 

Мозолюк-Боднар Л.М.
Соціально-правові засади державної політики щодо захисту 
інвалідів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

Мурашин О.Г.
Піклування про інвалідів як функція міжнародного 
співтовариства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Мякушко Н.С.
Теоретичні основи соціальної політики держави в умовах 
глобалізації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Нечипоренко І.О., Марченко М.Г.
Пересування осіб з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Омельченко М.В., Орловська І.Г.
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці  . . . 171

Орловська І.Г.
Демократична держава як гарант здійснення та захисту прав
людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

404



405

Орловська І.Г.
Право людей з інвалідністю на участь у політичному 
та суспільному житті  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

Оропай О.П., Рудюк Л.В.
Проблеми соціальної реабілітації людей з інвалідністю  . . . . . . 177  

Пікалюк С.С.
Окремі аспекти правового регулювання діяльності органів 
публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод 
інвалідів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Павленко І.В., Ізуїта П.О.
Конституційно-правові основи реалізації соціальної функції 
держави в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Пастушенко К.І., Рудюк Л.В.
Необхідність розробки сучасних концепцій системи 
інклюзивного освітнього середовища для дітей з інвалідністю  . . . 185

Поліщук В.Ю., Лебеденко В.І.
Пільги, що передбачені чинним законодавством для осіб 
з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Пригоцький В.А.
Проблемне питання оподаткування інвалідів у контексті 
правосуб’єктності податкових агентів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Рева К.С.
Забезпечення права людей з інвалідністю на освіту в контексті
Закону України «Про вищу освіту»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

Рудюк Л.В., Рудюк К.Б.
Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки  . . . . . . . . . . 194

Сарана С.В.
Удосконалення правового регулювання питань оподаткування 
для навчання осіб з інвалідністю шляхом застосування 
податкових режимів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

Сарапулова Є.Г., Кучерявий І.Т., Павлюкова Л.О.
Проблеми інклюзивної освіти в загальноосвітній школі 
України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202



Сінельникова А.В., Орловська І.Г.
Право людей з інвалідністю на освіту  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Сіташ Т.Д.
Розвиток інклюзивної освіти в Україні: економіко-теоретичні
аспекти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Сломнюк Л.М., Гараніна І.І.
Особливості проведення співбесіди під час прийняття 
на роботу працівника з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Слюсар К.С.
Підвищення рівня законності в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Смолянінова К.М., Ковальчук Н.С.
Фактори праці, важливі при підборі роботи для працівника 
з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Сосненко А.В., Рудюк Л.В.
Соціально-правовий захист інвалідів в Україні: проблеми 
та шляхи розв’язання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Таланчук І.В.
Етапи адміністративно-правового впровадження інклюзивної
освіти у Литві  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Терлецький В.К.
Дистанційна освіта в інклюзивному навчанні студентів  . . . . . . 223

Тирсіна А.В., Орловська І.Г.
Правовий статус фізичних осіб з особливими можливостями 
як суб’єктів міжнародного приватного права  . . . . . . . . . . . . . . . 225 

Ткаченко Д.В., Орловська І.Г.
Роль правової діяльності держави в утвердженні демократії 
і розвиткові громадянського суспільства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

Туpбaнicт C.Д.
Правові питання при пpaцeвлaштувaнні оciб з обмeжeними 
вaдaми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Фісоченко С.В., Дадерко Л.Ф.
Правові та організаційні засади формування та розвитку 
інклюзивного освітнього середовища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

406



407

Фаст О.О.
Еволюція правового статусу інвалідів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

Чайченко А.В.
Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
в інтегрованому освітньому середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238  

Шмульська М., Ізуїта П.О.
Кримінальна відповідальність за порушення трудового 
законодавства України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Штофель В.О., Орловська І.Г.
Правове регулювання соціального захисту громадян України 
з особливими потребами у відносинах з «Іноземним
елементом»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Штофель В.О., Марченко М.Г.
Правове становище іноземців в цивільному процесі  . . . . . . . . . 246

Якименко А.А.
Теоретико-правові аспекти закріплення терміну «інклюзивна 
освіта» в законодавстві України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Секція 6. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ 

ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бублик Г.А.
Впровадження ресурсозберігаючих процесів і технологій 
в роботі закладів ресторанного господарства  . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Гаврилюк С.П., Бокова С.Л.
Актуальні аспекти інвестиційної діяльності підприємств 
ресторанного господарства в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Завдинська О.Ю.
Технологія напоїв для дієтичного харчування  . . . . . . . . . . . . . . . 258

Іжевська О.П., Дробот В.І.
Вплив способу приготування тіста зі шротом насіння льону 
на якість хліба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260



Калакура М.М.
Шляхи збагачення кондитерських виробів біологічно 
активними компонентами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Корзун В.Н., Деркач А.В.
Рекомендації з харчування населення у нинішній екологічній
ситуації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Любенок О.Б.
Вплив структури харчових продуктів на медико-фізіологічні 
якісні показники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

Рачинський В.А., Кутліна І.Ю.
Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку дієтичних 
хлібобулочних виробів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Хлопяк О.К., Латишева В.М.
Дослідження фіто-рослинної сировини як фактору впливу 
на здоров’я людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Юліна А.І., Оліферчук О.Г.
Харчування сучасної людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Секція 7.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Бєлоусова Н.В.
Інклюзивний туризм в Україні як соціальне явище  . . . . . . . . . . 279

Броварська О.А.
Використання поетикальних засобів художнього твору 
у педагогічному процесі в умовах інклюзивного освітнього 
середовища (на матеріалі повісті Оксани Радушинської
«Метелики в крижаних панцирах»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Бурло А.О.
Підвищення ефективності застосування інформаційних
технологій у навчальному процесі загальноосвітньої і вищої
школи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

408



409

Геделевич Є.В.
Необхідність використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в інклюзивній освіті  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

Денисенко А.М., Дадерко Л.Ф.
Використання засобів ІКТ для підвищення якості 
інклюзивної освіти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

Дзявчук С.О.
Безкоштовна розробка сайтів за допомогою CMS для людей 
з обмеженими можливостями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Дика Л.Л.
Мовна культура як складова педагогічної культури викладача
ВНЗ в інклюзивному освітньому середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Жалко Т.Й.
Соціокультурна діяльність бібліотек (на прикладі 
Дубровицької бібліотеки для дітей)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Жучков О.Є., Вольневіч О.І.
Структура системи заповнення тестів в стандарті IMS  . . . . . . . 301

Коваленко В.В.
Перспективи розробки портативного електрокардіографа 
типу «Холтер» для людей з обмеженими можливостями  . . . . . . 302

Конон Н.Г.
Бібліотека як відкритий соціальний інститут для молоді 
з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Кратко І.М.
Ефективність використання комп’ютерних технологій 
у навчанні людей з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Курняк Л.М.
Екологічне виховання студентів ВНЗ в інклюзивному 
освітньому середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Лопухіна Т.В.
Підготовка педагога в системі ІППО до використання
ІКТ-технологій в інклюзивне освітнє середовище  . . . . . . . . . . . 313



Майєр Р.С., Вольневич О.І.
Структура бази даних WEB-орієнтованої системи тестування
знань студентів з вадами слуху  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Машковський С.С.
Алгоритм вибору подвійною заміною та його використання 
у Big Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Монастирська В.В., Левченко В.В.
Unreal Engine як засіб формування між предметних зв’язків 
у процесі підготовки майбутніх програмістів  . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Пархомчук Л., Бурова Г.В.
Інтернет як засіб комунікації людей з обмеженими 
можливостями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 

Романюк А.А.
Методика викладання економічних дисциплін у навчальних
закладах з інклюзивним напрямом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 

Рудюк Л.В.
Інноваційні навчальні технології у формуванні професійних 
компетентностей майбутніх економістів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Рудюк Л.В., Співак Х., Фальковський В.
Сучасна економічна освіта у контексті новітніх методик 
викладання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Рудюк Л.В., Какулія І.М.
Сучасний «портрет» викладача ВНЗ очима студентів 
з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 

Рудюк Л.В., Онищук Д.
Світовий досвід підготовки бакалаврів з економіки  . . . . . . . . . . 338 

Сарапулова Є.Г.
Електронна книга у навчальному процесі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Сарахман М.І.
Архітектура мікросервісів на базі принципів 
сервісно-орієнтованої архітектури (SOA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

410



411

Тропіна А.О., Малишев В.В.
Проблеми у викладанні дисципліни «Основи охорони праці» 
для інженерних технологій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 

Тропіна А.О., Малишев В.В.
Необхідність вивчення дисципліни «Основи охорони праці» 
для майбутніх інженерів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348  

Тропіна А.О., Малишев В.В.
Засвоєння знань та покращення активізації навчального 
процесу при вивченні дисципліни «Основи охорони 
праці»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Тропіна А.О., Малишев В.В.
Організація навчального процесу при вивченні дисципліни
«Основи охорони праці»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 

Фрадинська А.П.
Проблема визначення диференційно-діагностичних показників 
при роботі з дітьми із ЗПР та інтелектуальною недостатністю  . . . 355 

Цибко С.В.
Мережі Петрі-Маркова і верифікація програмного 
забезпечення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Шковира Р.В., Жалко Т.Й.
Місія бібліотек у роботі з людьми з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . 360 

Секція 8.
НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 

БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Антонюк О.В., Хавхун Г.М.
Авангардний стиль — новий погляд на протезування  . . . . . . . . 363

Белаш О.В., Іванова К.І.
Вивчення доступності об’єктів громадського призначення
для громадян з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Бібер С.Г.
Особливості устрою пандусів при формуванні доступного 
середовища для маломобільних груп населення  . . . . . . . . . . . . . 367 



Василенко А.А., Ломовський А.І.
Досвід організації «Життя без бар’єрів» в Японії  . . . . . . . . . . . . 370 

Дударець В.М.
Природно-екологічні сади та їх організація  . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 

Котенко А.С., Гук Л.Й.
Поняття «Інвалідність» як базова причина проблем 
соціальної нерівності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Кучер Д.С., Хавхун Г.М.
Історія будинку інвалідів в Парижі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Мовчан С.І., Дереза О.О.
Дизайн устаткування для інвалідів у житловому приміщенні  . . . 379

Молчанова К.В., Сухоцький А.П.
Екзоскелет допомагає долати архітектурні бар’єри  . . . . . . . . . . 382

Оверченко А.В., Зикунов О.П.
Досвід вирішення проблеми сліпих щодо орієнтації 
в міському середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Поліщук М.В., Ломовський А.І.
Люди з обмеженими можливостями, які домоглися успіху  . . . . 386

Семенюк Л.А., Хавхун Г.М.
Досвід організації спеціалізованої кімнати для реабілітації 
дітей з особливими потребами у місті Рівне  . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

Степанець Ю.Ю., Акопнік С.В.
Організація безбар’єрного архітектурного середовища 
в закладах громадського харчування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Суховірська І.Р., Заплатинська А.Б.
Універсальний дизайн як складова безбар’єрного 
середовища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

Шугаєва І.М.
Принципи формування садових композицій в дизайні  . . . . . . . 396

412



Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ

З ІНВАЛІДНІСТЮ

ACTUAL PROBLEMS OF PEOPLE EDUCATION
IN INTEGRATED EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION 
OF THE CONVENTION ABOUT THE RIGHTS 

OF PERSONS WITH DISABILITIES

Тези доповідей 
XVI міжнародної 

науково-практичної конференції
(м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.)

Частина 2

Thesis of Speech
XVI Іnternational Scientific-practical Conference

(Kyiv, November 23–24, 2016)
Part 2

Комп’ютерна верстка — С. С. Думанецька
Дизайн обладинки — Ю.С. Колодяжна

Матеріали подані в авторській редакції.

Формат 60х84/16.
Ум. друк. арк. 24,01.

Наклад 150 прим. Замовлення №

Видавець і виготовлювач Університет «Україна»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23

тел. (044) 424-40-69, (044) 424-56-26, e-mail: ukraina.vdk@mail.ru
Свідоцтво про держав ну реєстрацію ДК №405 від 06.04.01


