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ПЕРЕДМОВА 
 

В історії людства питанням молоді завжди приділялась значна увага. 

Сьогодні в Україні проблеми молоді є болючими і не повною мірою 

вирішеними, як вимагає цього Основний закон держави. 

Вплив світових культурно-інтеграційних процесів спричинив певні зміни 

світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, загалом способу 

життя молоді. Ці зміни проявляються майже в усіх сферах життя. Вони 

справляють як позитивний, так і негативний вплив, викликають суперечливі 

наслідки. В сучасному суспільстві можна побачити тенденцію до падіння 

цінності людського життя, нехтування традиційними моральними цінностями, 

знецінення сім’ї, нації, почуття гідності, честі, патріотизму, дружби та 

терпимості до іншої думки. 

Сучасна молодіжна політика зорієнтована, передусім, на забезпечення 

рівності прав та обов’язків, соціальної перспективи молоді, її соціальний захист, 

розв’язання соціально-економічних проблем, створення для юнаків та дівчат 

необхідних стартових можливостей для влаштування їх у життя, адаптації в 

ньому; підтримка і стимулювання основних суспільно-корисних ініціатив 

молоді, її організацій, рухів; активної участі молоді, молодіжних організацій і 

об’єднань у здійсненні державних і громадських справ, розв’язанні своїх 

проблем. 

Відсутність гідних ідеалів або їх непереконливість в очах сучасної молодої 

людини поглиблює проблему формування гуманістичних орієнтацій, серед яких 

– вибір морального ідеалу, формування гуманістичної спрямованості 

особистості, почуття громадянства. Особливе місце у цьому процесі займає 

студентська молодь, яка є основою майбутнього середнього класу суспільства, 

кваліфікованими фахівцями та інтелігентними людьми, успішним майбутнім 

нації. 

Процес освіти для студентів повинен стати як причетність його до всього 

проблемного, що є в суспільстві. А діяльність освітніх закладів повинна бути 

інтегрованою з діяльністю інших суспільних інституцій в цьому напрямку. 

Одним з основних завдань ВНЗ вбачаємо у формуванні мотивації на ефективний 

соціально-психологічний і фізичний розвиток, вихованні національної 

самосвідомості. 

Вища освіта є завершальним етапом конституйованих форм навчання. 

Такою самою вона має виступати і в контексті реалізації культуротворчої 

функції, формуванні культурно-національної людини, яка повинна орієнтуватися 

в специфіці українського культурного поля, в історії, традиціях, установлених 

способах поведінки українства. Молода людина зобов’язана знати основи 

інтелектуальних, наукових, в цілому духовних досягнень нашого народу в 

контексті цивілізаційного поступу. Таким чином, буде формуватися не просто 

представник українського народу, а носій певної культури, транслятор 

українського з усіма його достоїнствами і проблемними рисами. 
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CПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
 

Л. Ю. Басс  
Хмельницький інститут соціальних технологій  

Університету «Україна», 
соціально-гуманітарний факультет, група ПС-31,  

спеціальність «Психологія» 

Науковий керівник: Деркач М. В. 

 

Спілкування є однією з проблем, через призму якої вивчаються питання 

сприймання і розуміння людиною один одного, лідерство і керівництво, 

згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. 

Інтерес до спілкування виявляють представники різних наук, бо воно є 

багатовимірним, багаторівневим феноменом. Його вивчають різноманітні науки 

філософія, етика, психологія, соціологія, медицина, педагогіка. 

Центром загальної системи психологічної науки в останній час стає 

проблема – спілкування. Актуальність дослідження зумовлена значним 

науковим прогресом в Україні, що нівелює різні соціальні, економічні та 

політичні інтереси. Спілкування є одним із найважливіших чинників 

формування особисті. Саме завдяки йому ми пізнаємо, змінюємо світ. Створення 

моральних цінностей, почуттів, ідеалів безпосередньо формуються завдяки 

спілкуванню. 

Порушуючи проблему спілкування слід відзначити, що її розробка, 

почалась ще за стародавніх часів (Конфуцій, Сократ, Платон, Арістотель) та в 

подальшому пов’язана з В. Паретто, У. Мак-Даугаллом та працями А. Леонтьєва, 

В. Соковкина, Б. Ананьєва.  

Розвиток людини – єдиний процес, детермінований історичними умовами 

суспільного життя. Результатом взаємодії біологічного і соціального в 

індивідуальному розвитку людини є формування індивідуальності. Її суть 

становить єдність і взаємозв'язок властивостей людини як особистості і суб'єкта 

діяльності. Потенціали розвитку включають індивідуальні, суб'єктні і 

особистісні особливості, які, перетворюючись під впливом діяльностей людини, 

становлять своєрідне поєднання потенціалів індивідуального розвитку. 

Якби з народження людина була позбавлена можливості спілкуватися з 

людьми, вона ніколи не стала би цивілізованим, культурно і морально 

розвиненим громадянином, була би до кінця життя приреченою залишатися 

напівтвариною, лише зовні, анатомофізіологічно нагадуючи людину. Про це 

свідчать численні факти, описані в літературі, що, будучи позбавленим 

спілкування з собі подібними, людський індивід, навіть якщо він, як організм, 

цілком збережений, проте залишається біологічною істотою в своєму 

психічному розвитку. 

Як приклад можна привести стани людей, яких час від часу знаходять серед 

звірів і які тривалий період, особливо в дитинстві, жили в ізоляції від 

цивілізованих людей або, вже будучи дорослими, в результаті нещасного 



 15 

випадку опинилися на самоті, надовго ізольованими від собі подібних 

(наприклад, після аварії корабля). Найбільш відомим є випадок що стався на 

початку ХХ століття в Індії, де в лігві вовків були виявлені дві дитини, що 

опинилися серед тварин. Дівчинка 3-х років і хлопчик 7 років, які не були 

пристосовані до людського образу життя [1]. 

Починаючи з підліткового віку, велику роль у розвитку особистості відіграє 

спілкування з ровесниками, друзями, серед яких дитина проводить значну 

частину часу. Це дозволяє їй зробити істотний крок від залежності до 

незалежності і перейти на автономний, самостійний шлях подальшого 

особистісного розвитку. Усе більшого значення з цього вікового періоду 

набувають самовиховання і самовдосконалення особистості, що в юності стають 

головними засобами її розвитку. Характер, воля, мотиви, соціальні потреби, 

моральні почуття формуються і розвиваються в процесі спілкування. 

Якщо людина відчуває дефіцит спілкування з іншими людьми, у неї не 

можуть у достатній мірі розвинутися комунікативні навички та вміння. У 

кращому випадку, дана людина буде володіти деяким порівняно примітивним 

набором невербальних засобів спілкування, які передаються у спадок. При 

цьому у нього не буде вербальних засобів спілкування, пов'язаних з людською 

культурою, а так само вербальних засобів спілкування, пов'язаних зі знанням і 

використанням мови [2]. 

Що стосується слабкого розвитку інтелекту, то воно виступає як результат 

дефіциту спілкування людини з людьми з таких причин. По-перше, внаслідок 

слабкого розвитку мови, по-друге, через те, що людина позбавляється 

можливості навчатися на прикладі інших людей, з більш розвиненим, ніж у 

нього самого, інтелектом.  

Недорозвиненість почуттів виступає як наслідок нестачі спілкування з 

людьми з таких причин. Коли люди перебувають разом і тим більше, коли вони 

спілкуються один з одним, то переживання однієї людини безпосередньо 

передаються іншому, який йому співчуває. Це відбувається за рахунок 

особливого соціально-психологічного механізму прямого емоційного впливу 

людей один на одного, яке відоме як «зараження». Емоційного зараження не 

відбувається, якщо люди не спілкуються.  

Крім того, через інший механізм навчання, – «наслідування», люди 

спілкуючись і спостерігаючи один за одним, навчаються переживати, тобто, 

відповідно до культурних норм висловлювати свої почуття.  

Спеціальні дослідження з вивчення впливу індивідуальної ізоляції на 

людину показують, що тривале перебування в герметичній камері веде, як 

правило, до цілого ряду порушень у сфері сприйняття, мислення, пам'яті, 

емоційних процесів і т.д. Цікавим і корисним матеріалом для розуміння того, як 

діє на людину ізоляція, є свідчення людей, добровільно або випадково 

опинилися в ситуації відірваності від суспільства і позбавлених 

міжособистісного спілкування. Всі вони в умовах ізоляції незабаром починають 

говорить вголос. Спочатку це свого роду коментарі відведені або відбувається. 

Потім з'являється потреба звернутися до кого-небудь або чого-небудь; деякі 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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розмовляють самі з собою: підбадьорюють, дають поради, віддають команди, 

задають питання. Основна причина такої поведінки людини, полягає в тому, що 

у неї немає можливості для задоволення потреби в спілкуванні. Тому він 

компенсує відсутність реального міжособистісного спілкування представляють, і 

уявним [3]. 

Отже, спілкування людей один з одним має навіть більше значення для 

психологічного розвитку, ніж діяльність. Саме завдяки спілкуванню у спільній 

діяльності люди колись зуміли подолати свій тваринний, природний спосіб 

життя, піднятися над власною біологічної обмеженістю, створити суспільство та 

культуру. З перших днів життя немовля починає спілкуватися з дорослими 

людьми, і це спілкування не переривається протягом усього життя. За 

допомогою такого спілкування дитина засвоює все, що психологічно робить 

його людиною взагалі і сучасною людиною зокрема. Це стосується і людських 

особливостей його пізнавальних процесів, їх довільності і опосередкованості; і 

людських особливостей його поведінки (мораль, етика, культура поведінки); і 

людських особливостей його особистості (воля, здібності, характер, потреби, 

почуття); і людських взаємин (доброта , порядність, чуйність тощо). 

Спілкування – важлива умова людського буття. Воно є одночасно і 

об'єктивним зовнішнім фактором впливу на людину і, в той же час, формою 

існування її індивідуально-психологічного буття.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

З НЕПОВНИМИ СІМ'ЯМИ 
 

Ю. В. Білик  
Хмельницький інститут соціальних технологій  

Університету «Україна», 
соціально-гуманітарний факультет, група СР-21,  

спеціальність «Соціальна робота» 

Науковий керівник: Болкун Т. А. 

 

Терміном «неповні» позначають категорії сімей, в яких дитина до 16 років 

проживає з одним із батьків, який несе за неї повну відповідальність. У 

більшості неповних сімей батьківські функції виконує мати. Питома вага власне 

«батьківських» сімей незначна – усього близько 1%. Основні причини 

формування неповної сім'ї – позашлюбне народження дитини, розлучення 

батьків, смерть когось із них, а також економічний фактор (свідома відмова 

чоловіків від шлюбу та сім'ї, яку неспроможні утримувати). Дитина завжди 

глибоко страждає, якщо валиться сімейне вогнище. Поділ родини чи розлучення, 

навіть коли усе відбувається найвищою мірою чемно і поштиво, незмінно 

викликає в дітей психічний надлам і сильні переживання. 

Соціально-педагогічна діяльність – це цілеспрямовані послідовні дії 

соціального педагога, які забезпечують найбільш оптимальне досягнення певної 

соціально-педагогічної мети в соціальному розвитку, вихованні (перевихованні, 

виправленні), оволодінні вміннями й навичками в самообслуговуванні, навчанні 

й професійній підготовці об'єкта. Об'єктом діяльності соціального педагога 

є4діти й молодь, які потребують допомоги в процесі їх соціалізації. 

Неповні сім'ї – це кризова категорія населення, яка сприймається оточенням 

як нормальне явище і, тому є незахищеною перед реальністю життя. Соціально-

педагогічна робота у формі тренінгів, лекцій, диспутів, ігор покликана озброїти 

батьків і дітей з неповних сімей необхідними їм знаннями і навичками, щоб 

повноцінно реалізувати себе як особистість, а отже і успішно соціалізуватися. 

Цю проблему досліджують ряд науковців: О. Максимович, Постовий В. 

розглядають неповну сім'ю як особливий світ, де існують своєрідні особливості 

формування індивіда; Гурко Т. працює над розробкою спеціальної програми 

соціальної роботи з даною категорією; Єршова Н. досліджує специфіку 

виховання дітей у середовищі неповної сім'ї; Фігдор Г., Мещерякова З., 

Боровікова Н., Федоренко З., Шмурак С., Брутман В., Радіонова М. виділили 

причини утворення і формування названої кризової категорії.  

Одним з факторів формування неповних сімей є психологічна неготовність 

матерів до вагітності і народження дитини. В зарубіжній літературі виділено 

більше 700 чинників, представлених в 46 шкалах, які характеризують адаптацію 

жінки до вагітності і раннього періоду материнства, включаючи історію життя 

жінки, її сімейний, соціальний стан, особистісні якості, зв'язок з особливостями 

розвитку дитини (О. Шмурак). В концепції З. Мещерякової психологічна 
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готовність до материнства розглядається як специфічна особиста освіта, 

стержнем створення якої є суб'єкт-суб'єктна орієнтація у ставленні до ще 

ненародженої дитини. Вона формується під впливом нероздільних біологічних і 

соціальних чинників і, з одного боку, має інстинктивну основу, а з іншого – 

виступає як особлива особиста освіта. 

Основними складовими структури психологічної готовності до 

материнства є: 

 особливості комунікативного досвіду, одержаного в дитинстві; 

 переживання жінкою вагітності, у тому числі ставлення до дитини, що 

ще не народилася; 

 орієнтація на стратегію виховання і догляду за немовлям. 

Першою, і головною проблемою неповної сім'ї є, звісно, відчуття 

родинного дискомфорту, яке переживають діти в таких сім'ях. Відсутність 

батька (або мами) призводить до того, що у дитини з неповної сім'ї розвивається 

ряд комплексів, пов'язаних з неповноцінністю, відсутністю внутрішньої 

гармонії, психологічні зрушення по відношенню до створення в майбутньому 

власної сім'ї. Діти з таких сімей відчувають себе обділеними долею, відчувають 

заздрість до тих, у кого є хороші і дружні родини. Специфічна проблема 

неповної сім'ї – виховна. У ході соціологічних досліджень лише третина 

позашлюбних і розлучених матерів відповіли, що їхня дитина зустрічається з 

батьком і тільки 40% визнали, що він активно допомагає у вихованні. 

Дослідження науковців показують, що загалом діти, які зросли в неповних 

материнських сім'ях, більше страждають порушеннями розумового розвитку й 

емоційної сфери, пристосуванні до соціуму, ніж ровесники з повних сімей. 

Причиною вважається не сам по собі факт відсутності батька, а постійні стреси, 

що переживаються членами неповної сім'ї, брак системи соціальної підтримки . 

Всі ці фактори згодом викликають порушення особистісної сфери як у дітей, так 

і у їхніх батьків. Тому їм необхідний соціальний захист, допомога і підтримка. 

Змістовно, взаємодія соціального педагога з сім'єю визначається як сприяння 

інтеграції дитини в суспільство, допомога в її розвитку, вихованні, навчанні, 

професійному становленні. Метою діяльності соціального педагога є створення 

умов для психологічного комфорту й безпеки дитини, задоволення її потреб за 

допомогою соціальних, правових, психологічних, медичних, педагогічних 

механізмів, попередження й подолання негативних явищ у сім'ї. Діяльність 

здійснюється за трьома напрямами: освітнім, психологічним, посередницьким. 

Згідно теоретичних обґрунтувань, довготривалий тренінг найбільш повно і 

широко обґрунтована форма роботи з неповними сім'ями, яка передбачає 

реалізацію основного змісту соціально-педагогічної роботи з неповними сім'ями: 

 формування позитивного мислення; 

 профілактика помилок у родинному вихованні; 

 просвітництво з прав сім'ї та дітей; 

 корекція стосунків сім'ї та її членів з мікросередовищем; 

 допомога в навчанні та працевлаштуванні.  
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В рамках соціально-культурних проектів міської ради Львова, що 

проходять кожного року, громадська організація «Відкриті двері» створила і 

реалізувала Центр з надання консультативних та соціально-психологічних 

послуг неповним сім'ям, який передбачав зустрічі 1 раз на тиждень. Суть 

проекту полягала у проведенні ряду тематичних тренінгів з батьками неповних 

сімей і корекційно-розвивальної ігрової роботи з дітьми. Проект тривав 2 місяці і 

показав такі результати: цілі проекту щодо консультативних послуг та 

соціально-психологічної підтримки одиноких матерів досягнуто, хоча 

передбачувана нами потреба в індивідуальних та групових консультаціях 

дитячого і сімейного психолога не справдилась. Великий інтерес викликали 

запропоновані консультативні послуги юриста – у багатьох одиноких мам були 

індивідуальні чи типові запити щодо різноманітних юридичних моментів. Були 

реалізовані тренінги на наступні теми: «Ефективне спілкування. Тренінг на 

знайомство»; «Шляхи подолання стресових ситуацій. Як зберегти внутрішню 

рівновагу?»; «Ефективне вирішення конфліктних ситуацій у сім'ї. 

Конфліктологічний тренінг»; «Психологія любові. Вміння налагоджувати 

стосунки з протилежною статтю»; «Батькам про дітей. Дітям про батьків. 

Формування нашої ідентичності» та інші. 

Робота з дітьми показала, що у 80% присутні певні відхилення у 

особистісному та психічному розвитку, але ця проблема вирішилася шляхом 

надання індивідуальних консультацій батькам і корекційних занять з дітьми. 

Одною з цілей проекту було засвоєння дітьми соціальних навичок, адже як 

виявилось, батьки абсолютно не підготували своїх дітей до соціального 

середовища і спілкування з вихователями (основна категорія дітей, які брали 

участь у проекті – дошкільнята). 

Соціальна робота з неповними сім'ями повинна полягати у психологічній і 

педагогічній допомозі, адже часто, проблемою стає те, про що батьки і не 

здогадуються. Тренінгова та ігрова робота – це найоптимальніший шлях 

соціально-педагогічної допомоги неповним сім'ям, адже саме це створює 

оптимальні умови для самовиявлення і психологічного комфорту батьків  

неповних сімей, і максимально глибоко намагається розкрити потенціал дітей. За 

допомогою саме такої групової та індивідуальної роботи найбільш повно 

виявляються і корегуються всі проблеми та недоліки. 
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ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРУ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
С. С. Білоус  

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна», 

соціально-гуманітарний факультет, група ПР-51,  

спеціальність «Правознавство» 
Науковий керівник: Кожушко О. О. 

 

Людина не може жити, працювати, задовольняти свої матеріальні та 

духовні потреби не спілкуючись з іншими людьми. Історично і в процесі 

індивідуального розвитку спілкування є необхідною умовою існування людини, 

одним із найважливіших чинників її соціального розвитку. Будучи суттєвою 

стороною будь-якого різновиду людської діяльності, спілкування відображає 

об’єктивну потребу людей в об’єднанні, співробітництві один із одним, а також є 

умовою розвитку самобутності, цілісності, індивідуальності особистості. 

За умов людської комунікації можуть виникати специфічні комунікативні 

бар’єри, пов’язані з уразливими місцями в будь-якому каналі комунікації або з 

помилками у кодуванні чи декодуванні. Вони мають соціальний або 

психологічний характер. З одного боку, такі бар’єри можуть виникати через 

відсутність єдиного розуміння ситуації спілкування, зумовленого не просто 

різною «мовою», якою говорять учасники комунікативного процесу, а 

відмінностями глибшого плану. Це можуть бути соціальні, політичні, релігійні, 

професійні відмінності, які не тільки призводять до різної інтерпретації одних і 

тих самих понять, а й взагалі до різного світосприймання, світорозуміння.  

Такі бар’єри породжені об’єктивними соціальними причинами, 

приналежністю партнерів до різних соціальних груп. Комунікація в цьому 

випадку демонструє тільки те, що вона є стороною спілкування. Звичайно, 

процес комунікації здійснюється і за наявності таких бар’єрів. Але вся ситуація 

комунікативного акту значно ускладнюється за цих обставин. 

На мою думку бар’єри під час комунікації можуть мати виражений 

психологічний характер: вони виникають або внаслідок індивідуальних 

психологічних особливостей тих, хто спілкується або через якість особливі 

психологічні відносини, що склалися між партнерами. У ході комунікації 

відбувається не тільки передача інформації, а й соціальна орієнтація учасників.  

На думку Б. Ф Поршнєва, поширення інформації в суспільстві відбувається 

через своєрідний «фільтр» довіри чи недовіри. Цей фільтр діє так, що абсолютно 

істинна інформація може стати неприйнятною, а хибна – прийнятною. 

Психологічно важливо з’ясувати, за яких обставин той чи інший канал 

інформації може бути блокований цим фільтром. Адже існують різні засоби, які 

допомагають прийняттю інформації, послабленню чи підсиленню дії фільтрів. 

Отже, сукупність таких засобів називається фасцинацією. Фасцинація є 

спеціально організованими засобами впливу для зменшення втрат семантично 
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значущої інформації під час її сприймання реципієнтами, за рахунок чого 

підвищується довіра до неї та можливості її впливу на поведінку. Засоби  

фасцинації відіграють роль підсилювача семантично значущої інформації, 

створюючи їй додаткове «тло», яке частково долає фільтр недовіри. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ 
 

С. С. Блажієвська  
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна», 
соціально-гуманітарний факультет, група СР-31, 

спеціальність «Соціальна робота» 

Науковий керівник: Рабійчук С. О. 

 

Головною метою соціальної роботи з обдарованими дітьми та молоддю є 

створення умов для формування високоінтелігентної, активної, творчої 

особистості. 

Для досягнення поставленої мети система соціальної роботи з обдарованою 

молоддю має бути органічною сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та 

засобів, які ставлять дитину в умови суб'єкта творчої діяльності й забезпечують 

формування її особистості як дослідника. Найважливішим в організації роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю є створення загального «поля креативності», 

яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів. 

Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей, відомо, що 

Т. Шевченко змалку любив ліпити з глини, малювати, пізніше – списувати вірші 

у саморобні, оздоблені візерунками книжечки. Можна помітити, що коли 

звичайній дитині запропонувати під час гри якусь іншу гру, то вона легко 

згодиться і забуде через декілька хвилин попередню гру. Обдарована ж дитина 

http://www.mon.gov.ua/


 22 

завжди впевнена, що робить важливу справу, схильна займатись нею регулярно, 

не дозволяє псувати наслідки своєї праці. В талановитої дитини відразу помітні 

тонка спостережливість, зосередженість, посидючість, вміння наполегливо 

переслідувати поставлену мету, самостійність, незалежність у діяльності. 

Обдаровані діти, як правило мимоволі привертають до себе увагу. 

Важливим принципом виховання слід визначити також утилітаризм – 

озброєння дитини знаннями і вміннями, які становитимуть реальну користь у 

житті і допоможуть вихованцеві посісти достойне місце в суспільстві [1, с. 21]. 

Проблема соціальної роботи з обдарованими дітьми та молоддю існує уже 

дуже довго. Тему виховання обдарованої дитини розробляли всі педагоги і 

психологи різних часів [2, с. 36]. 

Цю проблему досліджували видатні вченні психологи, педагоги, філософи 

такі як: Ф. Гальтон, А. Треєм, К. Гельвіцій, Р. Стернберг, Дж. Локк, Ф. Канигін, 

А. Савченко. 

Термін «обдарований» був вперше вжитий А. Треєм у 1839 р. у розумінні 

слова «геній». Обдарована дитина – та, яка виділяється яскравими, очевидними, 

іноді видатними досягненнями (або має передумови до цього) у тому або іншому 

виді діяльності. 

Види обдарованості:  

 загальна інтелектуальна;  

 академічна; 

 розумова (інтелектуальна);  

 творча (креативна);  

 художня. 

Аналіз теоретичних джерел свідчить, що обдарованими можна вважати 

дітей, якщо вони: часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку; 

у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні; рано починають 

класифікувати і категоризувати інформацію, що надходить до них; із 

задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не 

приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, 

систематизація її на нових підставах; мають великий словниковий запас, із 

задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і 

поняття; можуть займатись кількома справами відразу, наприклад, стежити за 

двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них; дуже допитливі, 

активно досліджують навколишній світ, і не терплять будь-яких обмежень своїх 

досліджень; у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, 

робити правильні висновки; можуть тривалий час концентрувати увагу на одній 

справі, вони буквально «занурюються» в своє заняття, якщо воно їм цікаве; 

мають сильно розвинуте почуття гумору; постійно намагаються вирішити 

проблеми, які їм поки що не під силу; відзначаються різноманітністю інтересів, 

що породжують схильність починати кілька справ одночасно; часто 

роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, 

що завжди мають рацію; їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерпеливі 

та поривчасті [3, с. 40]. 
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Кожна обдарована дитина чи молода людина – індивідуальність, яка 

потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування вимагає 

організації особливого середовища, зокрема, спеціальної освіти, яка виходить за 

межі навчання у звичайній школі. 

З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання 

і підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі міської освіти 

м. Хмельницького працює заклад нового типу – Хмельницька школа мистецтв. 
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Науковий керівник: Деркач М. В. 

 

Майбутня професійна діяльність студентів-психологів висуває особливі 

умови до їх особистості, покликаної надавати психологічну допомогу людині у 

ситуації «неможливості жити» [1]. Особистість практичного психолога виступає 

еталоном психологічного здоров'я і комфорту та є, за словами Р. Мея, «основним 

інструментом, знаряддям праці» [2]. Таким чином, серйозним завданням системи 

професійної підготовки практичних психологів має бути сприяння їх 

особистісному розвиткові, культивування потреби у постійному 

самовдосконалення. 

Слід зазначити, що саме період навчання у вищому навчальному закладі, 

процес формування фахівця нероздільно пов'язані з утворенням світоглядних, 

громадянських якостей, формуванням творчих рис, розвитком професійного 

мовлення.  
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У відповідності з дослідженнями Л. Подоляк та В. Юрченко, основними 

напрямками професіоналізації студента є [3]:  

1. формування всіх пізнавальних процесів: професійного сприймання, 

спостережливості, професійної пам'яті, уяви, мислення; 

2. формування механізмів планування своєї діяльності, програмування 

своїх дій, оцінки результатів та їх корекція;  

3. розвиток професійної спрямованості: мотивації, розуміння і прийняття 

професійних завдань. 

Традиційні форми навчання (лекції, семінари, практичні, лабораторні) не 

дають в повній мірі самореалізуватися та самовиразитися студенту ,оскільки 

традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю суттю 

є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за 

все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові 

форми навчання повністю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її 

компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, 

здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Звичайно, традиційна форма 

передачі знань не є сама по собі чимось негативним, проте у світі швидких змін і 

безперервного старіння знань традиційна форма навчання має звужені рамки 

застосування. 

Професор П. Щербань подає цікаві данні щодо порівняння ефективності 

різних способів навчання у вигляді «Піраміди пізнання»: 

 лекція – 5%; 

 читання – 10%; 

 використання аудіо – візуальних засобів – 20%; 

 демонстрація чи наочне навчання – 30%; 

 обговорення в групах – 50%; 

 навчання на практиці – 70%; 

 перебування в ролі того, хто навчає – 90%. 

У відсотковому співвідношенні поданий приблизний обсяг засвоєння 

навчального матеріалу. Піраміда, свідчить, що чим більший ступінь участі тих, 

хто навчається, в процесі пізнання, тим більше інформації та навичок вони 

засвоюють [4]. Тому, участь студентів у тренінгових програмах і, особливо, 

безпосереднє проведення ними тренінгів сприяють набуттю практичних знань та 

навичок і створюють безпрецедентну «територію» для самореалізації ,розвитку 

та вдосконалення особистості майбутніх психологів. 

З іншого боку, сама тренінгова робота може виступати як надійний засіб 

самопізнання особистості майбутніх практичних психологів, а, отже, й 

усвідомлення функціонування особливостей їх психічного життя, певних сфер 

життєдіяльності, та, звичайно, професійно значущих особистісних якостей. 

Тобто студенти в межах навчання у вузі мають можливість познайомитись з 

тренінговою роботою, включитись в групову діяльність і за допомогою інших 

учасників групи та тренера – викладача зростати особистісно, набувати не лише 

теоретичні знання, але й досвід. 
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Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке 

відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, 

заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових 

методів, тому що ці методи роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим. 

Термін «тренінг» (від англ. train) має ряд значень: навчання, виховання, 

тренування. Наукове визначення тренінгу також характеризується подібною 

багатозначністю. 

Так, Петровська Л. розглядає соціально-психологічний тренінг «як засіб 

впливу , спрямований на розвиток знань, соціальних установок, вмінь і досвіду в 

галузі міжособистісного спілкування», «засіб розвитку компетентності у 

спілкуванні, засіб психологічного впливу» [5].  

Досвідчений фахівець з активних методів навчання Ємельянов Ю. зазначає, 

що термін «тренінг» повинен використовуватись не для «„...позначення методів 

навчання, а для позначення методів розвитку здібностей до навчання, або 

оволодіння будь-яким складним видом діяльності, і, зокрема, спілкуванням» [6].  

С. Макшанов розуміє поняття «тренінг» як «спосіб перепрограмування 

наявної у людини моделі управління своєю поведінкою й діяльністю». Тренінг 

визначається як процес створення нових функціональних утворень (або розвиток 

уже існуючих), які керують поведінкою, або як «група методів розвитку 

здібностей до навчання й оволодіння будь-яким складним видом діяльності» [7]. 

Отож,тренінг – це одночасно: 

 цікавий процес пізнання себе та інших; 

 спілкування; 

 ефективна форма опанування знань; 

 інструмент для формування умінь і навичок; 

 форма розширення досвіду. 

Тренінгове навчання має чітко структуровану основу. Кожний з етапів 

зустрічі (заняття) має свою мету та завдання. Правильно організована діяльність 

дозволяє досягти такого результату, який сприяє повній чи частковій соціальній 

адаптації людини у суспільстві незалежно від змісту проблеми та її рівня. 

Різноманітність методів, які використовують на кожному етапі, дає можливість 

опрацьовувати різні проблеми та працювати з різними категоріями клієнтів. 

Методи, що застосовують під час проведення тренінгу, передбачають 

використання системи прийомів, спрямованої головним чином не на 

повідомлення учням готових знань, а на організацію умов для самостійного 

одержання знань. 

Провідними чинниками активізації навчального тренінгу у вищих 

навчальних закладах є: 

1. готовність навчального закладу до педагогічних інновацій; 

2. професійно-педагогічна і методична компетентність викладачів;  

3. 3.своєчасна підготовка та перепідготовка викладацького персоналу;  

4. відповідна матеріально-технічна база. 

Як бачимо, впровадження тренінгової практики у вищому навчальному 

закладі не вимагає «титанових» зусиль, а результати перевершують усі 
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сподівання, адже тренінг – це гра, в процесі якої вирішуються справжні життєві 

проблеми та одна з найбільш важливих – потреби у самовираженні, в тому числі 

– розвитку своєї особистості. 
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спеціальність «Психологія» 

Науковий керівник: Новікова О. А. 

 

Психологи стверджують, що характер людини формується в перші 5-7 років 

життя, і від того, якими вони були, багато в чому залежить її подальша доля. У 

всьому світі є діти-сироти, і наша країна, звичайно, не виключення. Складна 

соціально-економічна ситуація в країні сьогодні, на жаль, впливає і на 

українську сім’ю. Йдеться мова про соціальне сирітство, тобто про 

неблагополучні родини, яких позбавляють батьківських прав (батьки – 

алкоголіки, наркомани, злочинці, батьки, які жорстоко ставляться до своїх дітей, 

не займаються їх вихованням, примушують працювати, жебракувати).  
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За офіційними даними сьогодні в Україні більше 100 тисяч дітей позбавлені 

батьківського піклування та виховуються в державних закладах: школах-

інтернатах, дитячих притулках; 40% з цих дітей не мають рідних взагалі.  

За неофіційними даними безпритульних дітей, жебраків, дітей, що 

відносяться до груп ризику, сиріт, дітей із соціально неблагополучних сімей в 

декілька разів більше, понад 1 мільйон. Щороку 6 тисяч осіб в Україні 

позбавляють батьківських прав. 

Для дитини, позбавленої сім’ї – держава є і батько, і мати. Показником 

розвинутого суспільства є ставлення до підростаючого покоління, розуміння 

того, що чужих дітей не буває.  

Сьогодні наша держава фінансує дитячі будинки і школи-інтернати. 

Державою узаконено систему пільг для дітей-сиріт: на утримання житла, 

допомога при працевлаштуванні, пільги при вступі до навчальних закладів, 

матеріальна допомога на навчання, державні стипендії та інші. 

Працюють державні органи піклування про дітей-сиріт. Органи опіки 

перевіряють умови утримання, виховання, навчання дітей-сиріт, клопочуть про 

захист їх прав, при потребі розшукують батьків. 

Соціальні центри сім’ї і молоді надають дітям, позбавленим батьківського 

піклування послуги щодо їх соціальної та психологічної адаптації у суспільстві, 

підготовки до самостійного життя. 

У багатьох містах України створено кризові центри – це тимчасові дитячі 

притулки де протягом місяця дитина, яка має неблагополучну сім’ю, зазнала 

жорстокості в сім’ї, втекла з дому і опинилася на вулиці, броде, голодує, 

жебракує, ночує по підвалах і на вокзалах може знайти тимчасовий притулок, 

поїсти, помитися, отримати медичну допомогу, консультацію психолога. 

Під час перебування дітей в кризовому центрі соціальні працівники 

уточнюють чи є в дитини родина, чи може дитина повернутися в сім’ю, чи 

займаються батьки вихованням дитини. При потребі оформлюють документи на 

влаштування дитини до інтернату. 

Суспільство не байдуже до малюків, яким не пощастило з батьками. Не 

залишають на стороні громадські організації, студенти, школярі, бізнес 

структури. Вони організовують спонсорську допомогу, акції по збору допомоги 

(одяг, взуття, підручники, канцтовари, продукти харчування, солодощі, 

подарунки), влаштовують свята для вихованців дитячих будинків. 

Але за результатами спілкування 80% дітей, які мешкають в дитбудинках та 

школах-інтернатах вважають себе нещасливими. Інтернат ніколи не стане 

альтернативою сім’ї, його можна розглядати лише як місце тимчасового 

перебування дитини. На формування особистості дитини, яка виховується в 

інтернаті негативно впливають такі чинники: 

 відсутність родинних зв’язків, спілкування з батьками; 

 нестача любові, ласки, уваги; 

 замкнутість кола спілкування; 

 життя за розкладом часу; 

 закомплексованість; 
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 підвищене почуття тривоги; 

 відсутність свободи вибору; 

 відсутність матеріальної та моральної підтримки після закінчення 

закладу; 

 відсутність соціальних навичок власного життя, тобто побутові 

проблеми, коли діти навіть не можуть заварити чай, користуватися побутовими 

приборами. 

За статистикою в Україні всиновлюють лише 30-35% дітей-сиріт. Усі інші 

залишаються в інтернатах. Про тих, кому знайшли прийомних батьків, говорять 

як про «улюбленців долі». 

Отже, визначення «діти – наше майбутнє» не потребує доказів. Дитина-

сирота повинна відчувати турботу про себе, і не лише державну, а й має право 

жити в сім’ї, виховуватись за принципом цієї міні-моделі суспільства, щоб потім 

відтворити її у власному житті.  

Такою системою подачі інформації володіє лише родина, яка дозволяє 

дитині засвоювати її з максимальною зацікавленістю, повнотою, швидкістю. 

Компоненти цієї системи – батьківська любов, довіра до батьків, позитивний 

психологічний клімат в сім’ї.  

Аналізуючи, міжнародний досвід опіки над дітьми-сиротами та дітьми 

позбавленими батьківського піклування свідчить, що саме дитячі будинки 

сімейного типу та прийомні сім’ї є гуманнішими формами опіки порівняно з 

державними установами, але, на жаль, їх в Україні ще дуже мало. 
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Науковий керівник: Болкун Т. А. 

 

Однією із самих актуальних і соціально значимих задач, що стоять перед 

нашим суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження росту 

злочинності серед молоді і підвищення ефективності її профілактики. 

Необхідність якнайшвидшого рішення цієї задачі обумовлена не тільки тим, що 

в країні продовжує зберігатися досить складна криміногенна обстановка, але 

насамперед тим, що в сферу організованої злочинності втягується усе більше і 
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більше неповнолітніх кримінальними угрупованнями, створеними підлітками, 

скоюються небезпечні злочини, і число їх неухильно росте. Реформування 

пенітенціарної системи України передбачає залучення до участі у різних формах 

роботи з засудженими, зокрема неповнолітніми, досить широкого кола фахівців і 

представників громадськості. 

Неповнолітня особа (у кримінальному праві) – особа, яка на момент 

вчинення злочину не досягла вісімнадцятирічного віку (ч. І ст. 102 

Кримінального кодексу України) [6]. Досягнення встановленого КК України віку 

– одна із загальних умов притягнення особи до кримінальної відповідальності (ч. 

І ст.18). Встановлення мінімальної календарної вікової межі для кримінальної 

відповідальності має бути соціально та кримінологічно обґрунтованим. При 

цьому враховується ряд факторів: ступінь фізичного і психічного розвитку, 

соціально-психологічні особливості (інтелектуальні, вольові, емоційні) людини, 

рівень її соціалізації як особи, що визначають здатність даного суб'єкта під час 

вчинення діяння усвідомлювати його фактичний характер і суспільну 

небезпечність; кримінологічні показники (поширеність діянь даного виду серед 

осіб певного віку, їх тяжкість тощо); принципи кримінальної політики 

(наприклад, доцільність установлення кримінально-правової заборони). 

Сучасний підхід даної роботи полягає у визначенні здатності дитини перенести 

пов'язані з кримінальною відповідальністю моральні та психологічні аспекти, 

тобто у визначенні можливості притягнення дитини, в силу індивідуальних 

особливостей, сприйняття і розуміння, до відповідальності за явно 

антигромадську поведінку [2]. 

Лише з досягненням певного віку під впливом сім'ї, школи, соціального 

середовища підліток досягає певного рівня свідомості, який дозволяє йому 

розрізняти добре і погане, що може спричинити шкоду іншим людям. Це 

уможливлює пред'явлення до неповнолітніх вимоги узгоджувати свою поведінку 

з встановленими в суспільстві правилами. 

Кримінальний кодекс України встановлює диференційовані вікові межі для 

притягнення особи до кримінальної відповідальності: загальну – 16 років (ч. 1 

ст.22) та більш низьку – 14 років за вчинення ряду злочинів, вичерпний перелік 

яких наведений у ч. 2 ст.22 [6].  

Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи 

для дітей – злочинців означає поміщення до загальноосвітньої школи соціальної 

реабілітації або професійного училища соціальної реабілітації, статус яких 

визначений Законом «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 [1]. Ці заклади мають 

напівзакритий характер, направлення до них є найсуворішим примусовим 

заходом виховного характеру. Основним завданням загальноосвітніх шкіл і 

професійних училищ соціальної реабілітації є: створення належних умов для 

життя, навчання і виховання учнів підвищення їх загальноосвітнього і 

культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей 

і нахилів, забезпечення необхідної медичної допомоги; забезпечення соціальної 

реабілітації учнів, їх правового виховання та соціального захисту в умовах 
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постійного педагогічного режиму (ст. 8 Закону від 24 січня 1995) [1]. 

Неповнолітній направляється до спеціальної навчально-виховної установи до 

його виправлення на визначений судом строк, який не може перевищувати трьох 

років. До загальноосвітньої школи соціальної реабілітації направляються 

неповнолітні віком від 11 до 14 років, а до професійного училища соціальної 

реабілітації – від 14 до 18 років. У загальноосвітніх школах соціальної 

реабілітації(ЗОШСР) неповнолітні тримаються до досягнення ними 14 років, а у 

професійних училищах соціальної реабілітації (ПУСР) – 18 років. 

У теорії соціальної педагогіки прийнято виділяти два основні аспекти 

соціальної роботи в пенітенціарній сфері: правовий і психологічний. Розглянемо 

кожен з них. 

Однією з функцій соціального працівника в пенітенціарній сфері для 

неповнолітніх є правова підтримка засуджених. Це в першу чергу: 

 надання інформації неповнолітнім засудженим про їх права і обов'язки; 

 захист прав ув'язнених; 

 надання консультацій з правових питань; 

 нагляд за дотриманням прав ув'язнених як адміністрацією і 

педагогічним колективом, так і іншими ув'язненими. 

 проведення бесід і лекцій стосовно правового виховання ; 

 консультації юриста. 

У діяльності соціального працівника в установах позбавлення волі для 

неповнолітніх, надзвичайно важливо проводити роботу по діагностиці і 

подоланню психологічних відхилень пов'язаних із перебуванням неповнолітніх в 

даних закладах. Підліток, який в перше потрапив у виправно-трудову установу, 

отримує важку психологічну травму. Основу патогенетичного конфлікту 

підлітків, які знаходяться в місцях позбавлення волі, складають такі особистісні 

риси як підвищена збудливість і неврівноваженість, конфліктність у відносинах, 

уразливість і злопам'ятність, лабільність емоцій, демонстративність емоційних 

виявлень, схильність до афектів, що визначають профілі по шкалах СМОЛ – 

психопатії, істерії, депресії, іпохондрії, параної (більш характерно для 

хлопчиків) і психастенії (більш характерно для дівчаток). Функції соціального 

працівника полягають в діагностиці особи засудженого за допомогою різних 

психологічних методик, висновок про особу на основі отриманих даних і 

розробка спільно з адміністрацією ВК програм перевиховання, виправлення і 

способів спілкування із засудженим. Основою підходу соціальних працівників 

до психологічної взаємодії з засудженими повинні стати індивідуалізація 

підходу і комплексність або системність, що припускає комплексний підхід і 

поєднує в собі різні методики по відношенню до неповнолітнього. Основними 

напрямами психологічної пенітенціарної соціальної роботи повинні стати: 

1. вивчення особистості засудженого і становлення його «злочинної 

кар'єри»; 

2. розробка індивідуальних програм дії і допомоги засудженим; 
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3. соціально-психологічна допомога в адаптації до середовища 

пенітенціарних установ; 

4. соціально-психологічна і професійна допомога в підготовці виходу з 

місць позбавлення волі. 

Головною метою пенітенціарних установ є формування у засуджених 

готовності до соціально-нормативної саморегульованої поведінки. Для 

здійснення перевиховання і ресоціалізації засуджених пенітенціарних установ 

повинні залучатися висококваліфіковані фахівці, зокрема соціальні педагоги, які 

здійснюють супровід неповнолітніх та молоді, яка перебуває у місцях 

позбавлення волі або звільнилася з них. У процесі перевиховання особистості 

одним з головних завдань є досягнення єдності свідомості та поведінки, 

переконань та дій, вчинків. Це здійснюється шляхом тривалого впливу складної 

системи методів та прийомів перевиховання. Направлення неповнолітнього до 

спеціальної навчально-виховної установи для дітей – злочинців означає 

поміщення до загальноосвітньої школи соціальної реабілітації або професійного 

училища соціальної реабілітації, статус яких визначений Законом «Про органи і 

служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 

24 січня 1995. У теорії соціальної педагогіки прийнято виділяти два основні 

аспекти соціальної роботи в пенітенціарній сфері: правовий і психологічний. 

Однією з функцій соціального працівника в пенітенціарній сфері для 

неповнолітніх є правова підтримка засуджених. 
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На сучасному етапі розвитку та становлення українського суспільства 

особливе занепокоєння викликають поширення наркоманії в молодіжному 

середовищі, зниження віку, з якого починають вживати наркотичні засоби та 

психотропні речовини, проникнення наркотиків до закладів освіти. Мають місце 

непоодинокі випадки виявлення фактів незаконного обігу наркотиків 

безпосередньо в навчальних закладах та на прилеглих до них територіях, 

затримання неповнолітніх у стані наркотичного сп’яніння, вилучення 

наркотичних засобів та психотропних речовин у школах та вищих навчальних 

закладах. На сьогодні наркоманію зараховують до проблем соціальних. У 

виникненні адиктивної поведінки звинувачують і безробіття, і політичну 

нестабільність, і моральну розбещеність [4]. 

Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства 

характеризується не лише віковими ознаками, а й місцем, яке вона посідає у 

соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення, своїм 

суспільним призначенням. Саме молодь виступає провідником демографічного, 

соціально-економічного, політичного та духовного поступу. Під соціальною 

роботою з молоддю розуміється професійна діяльність з надання допомоги як 

окремій молодій людині, так і групам молодих людей з метою покращення чи 

відновлення їх здатності до соціального функціонування. Можна визначити дві 

моделі соціальної роботи з молоддю – інтегративну і дефіцитну. Інтегративна 

модель – це соціальна робота в широкому значенні, яка повинна сприяти 

соціалізації молоді. У цьому аспекті соціальна робота практично співвідноситься 

з таким видом професійної діяльності, як соціальна педагогіка. Реалізація даної 

моделі можлива лише через за діяння державно-громадського затратного 

механізму, використання значних фінансових, а також людських і матеріальних 

ресурсів. Тому більшість країн з ринковою економікою вибирає дефіцитну 

модель розвитку соціальної роботи, орієнтовану, в першу чергу, на соціально 

уражені прошарки населення [1]. 

Державна політика щодо соціально-правового захисту дітей спрямована на 

формування науково-теоретичних та методичних підходів до забезпечення 

повноцінного розвитку, захисту прав та інтересів підростаючого покоління, 

удосконалення нормативно-правової бази, поліпшення матеріально технічного 

становища суб’єктів соціально-педагогічної діяльності. 

На відміну від закордонних дослідників, більшість українських дослідників 

вважають адикцію синонімом залежності, а адиктивну поведінку синонімом 
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залежного поводження, у вітчизняній літературі адиктивна поведінка частіше 

означає хворобу, яка ще не сформувалася, а має місце порушення поводження, у 

відсутності фізичної й індивідуальної психологічної залежності [2]. 

Прагнення до нових, незвичайних відчуттів і переживань лежить в основі 

мотивації підліткової адикції. Почуття відповідальності може виступати як 

конфронтуюча сила. 

Адиктивну поведінку можна визначити як форму девіантної поведінки, 

тобто, порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними 

речовинами, що змінюють психічний стан людини, тобто замість природного 

стану настає штучний стан, включаючи алкоголь і тютюн, до того моменту, коли 

фіксується факт психічної і фізичної залежності і без якого людина не знає куди 

себе подіти [5]. 

В наш час існують такі фактори адиктивної поведінки як: мода, прагнення 

вписатися в те оточення, ту компанію, яка для молодої людини важлива, цікава і 

де споживання наркотиків – норма; молодь приваблює поширена помилка, 

начебто споживання наркотиків – ознака сучасного модного устрою життя; 

психологи вважають, що споживання наркотиків – один із щаблів віддалення від 

реального життя. А наступна – самогубство. 

Умовами вживання наркотичних речовин може бути: негативне ставлення 

до навчання, відсутність соціально узгодженої активності та соціально значущих 

установок, вузьке коло й нестійкість інтересів, відсутність захоплень і духовних 

запитів; неповна сім’я, сильна зайнятість батьків, спотворені сімейні стосунки, 

що приводять до неправильного засвоєння соціальних ролей, неправильне 

виховання; спадкова обтяженість у відношенні психологічних захворювань і 

алкоголізму, важкі соматичні захворювання в ранньому дитинстві, органічні 

ураження мозку; низький опір емоційному навантаженню, підвищена 

тривожність, імпульсивність, схильність до ризикованої поведінки, недостатня 

соціальна адаптація [2]. 

Розрізняють такі три групи різновидів адиктивної поведінки: нехімічні 

адикції (патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг), комп’ютерна 

адикція, трудоголізм; проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, 

булімія – прагнення до постійного вживання їжі); хімічні адикції (вживання та 

вдихання психоактивних речовин: тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних 

препаратів, речовин побутової хімії). 

Кожній людині, яка вживає наркотичні речовини мають надаватися певні 

соціальні послуг – це процес, іноді достатньо довготривалий. Як кожен процес, 

він має свої специфічні етапи, які можна умовно назвати: підготовчий, етап 

реалізації, надання конкретних послуг, заключний [3]. 

Створюються спеціальні програми-тренінги для роботи з підлітками з 

попередження і профілактики адиктивної поведінки, їхньої поінформованості 

стосовно даної проблеми; з’ясувати найпоширеніші причини їх уживання та 

вплив наркотичних речовин на організм людини і, зокрема, підлітка; виробити і 

розвинути навички, що запобігають уживанню наркотичних речовин. 
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Існує міф про щасливе, безтурботне дитинство, хоча дитяча безтурботність 

має право на визнання як міра відповідальності. Насправді діти мають не менше 

можливостей для волевиявлення, ніж дорослі, які, наприклад, через сімейну 

сварку можуть покинути дім та тривалий час знаходитися поза ним. Якщо так 

вчинять діти, а особливо підлітки, то це саме оточення без вагань їх осудить і 

назве «важкими». Зрозуміло, що сімейні конфлікти не є неминучими. Відома 

формула «Діти батьків не вибирають» має свій, не менш відомий, антипод – 

«Батьки дітей не вибирають», унаслідок чого на спільній життєвій території 

окреслюється складне мереживо індивідуальних сімейних взаємин [1, с. 42]. І 

особливо у стосунках батьків та підлітків, адже, цей вік звичайно наділяється 

ознаками типу «перехідний», «непередбачуваний», які вказують на проблемність 

у навчанні, вихованні, а отже, більшість батьків думають, що підлітків потрібно 

тримати у «залізному кулаці». Хоча насправді це не так. 

Мета: визначити основні причини конфліктів підлітків та батьків, які 

призводять до виникнення у них почуття самотності. 
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Вирішальним етапом формування характеру, закладання фундаментальних 

характерологічних якостей, науковці відзначають період другого народження 

особистості, за О. М. Леонтьєвим, це підлітковий вік. 

Оскільки даний вік, етап безумовно складний, бурхливий, переломний в 

силу труднощів активного анатомо-фізіологічного, статевого дозрівання, 

особистісного розвитку та суперечностей між підлітком і умовами оточення, 

тому відбувається розвиток небажаних поведінкових симптомів, аж до 

девіантної поведінки, загострення характеру, а точніше його акцентуацій, які 

негативно впливають на особистість підростаючої людини.  

Існують чотири типи виховання, що заважають процесу соціалізації дитини 

і можуть виступати чинниками виникнення почуття самотності у підлітків: 

 Емоційне неприйняття та відчуження дитини. Діти, яких не приймають 

батьки, почуваються дуже самотніми. Неприйняття дитини зрештою призводить 

до взаємного відчуження, яке часто стає причиною жорстокості в стосунках або 

втечі дитини з дому в пошуках тепла та розуміння. 

 Близьким до неприйняття є гіперсоціальний тип виховання. В його 

основі – не природна батьківська потреба в дитині, а потреба мати дитину тому, 

що так прийнято. Такі батьки у вихованні, у стосунках з дітьми все зводять до 

формальності. В таких сім’ях культивується педантизм і все доходить до 

крайнощів, особливо у вимогах до дитини. 

 Тип тривожного виховання ґрунтується на постійній тривозі батьків за 

все, що пов'язано з дитиною. Результат виховання – діти несамостійні, нерішучі, 

вразливі, невпевнені в собі, які тяжко переносять природні труднощі. Тривожне 

сприйняття довкілля робить їх важкими у спілкуванні, що, згодом, може 

призвести до виникнення почуття самотності, відторгнення та переслідування їх 

групою однолітків. Хоча можливий, особливо в підлітковому віці, і протест 

проти надмірного опікування, який виявляється в різних спробах здобути 

незалежність. 

 Егоцентричне виховання спостерігається в сім’ях, де дитині 

нав’язується уявлення про себе як про надцінність. Результат виховання – 

егоцентрична дитина, яка в колі однолітків закономірно зазнає поразки. Як 

правило, такі психічні травми не минають безслідно, особливо у підлітковому 

віці: дитина переживає їх так само, як в разі її неприйняття, що провокує агресію 

в стосунках з тими, хто не визнає її відповідно до її уявлень про себе [2]. 

Можна виділити наступні типи конфліктів підлітків з батьками, які 

призводять до почуття самотності:  

 конфлікт нестійкості батьківського відношення; 

 конфлікт зверхньоопіки; 

 конфлікт неповаги прав на самостійність;  

 конфлікт батьківського авторитету [3]. 

Між підлітками та батьками виникають міжособистісні конфлікти, зокрема, 

через розбіжність їхніх думок про права та обов’язки дітей і батьків, дорослих і 

підлітків. Важлива умова попередження та подолання конфлікту, якщо він вже 
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виник, – перехід дорослого на новий стиль спілкування з підлітком, тобто 

ставлення до нього як до дорослої людини. Це, зокрема, означає максимально 

повну передачу підлітку відповідальності за свої вчинки та надання йому 

свободи для дій. Проте зволікання з боку дорослого у зміні ставлення до підлітка 

в потрібному напрямку майже завжди викликає опір із боку підлітка. У 

результаті саме в той момент життя, коли підліток найбільше потребує 

розуміння та підтримки з боку дорослих, вони втрачають можливість впливати 

на нього і в нього формується почуття самотності.  

Відносини з батьками несуть у собі ще один конфлікт. Коли дитина 

перебуває на ранній стадії розвитку, вона переживає найперший свій конфлікт, у 

якому формується довіра або недовіра до світу. Дитина, що звикла довіряти 

батькам, дружелюбна і товариська з іншими дорослими, з нею можна 

домовитись. І якщо батьки не роблять на неї зайвого тиску, зберігають дружні 

стосунки, намагаються зрозуміти та допомогти, конфлікт, як правило, 

згладжений, не заподіює підліткові зайвих переживань, не викликає бажання 

самотності, непотрібності та робити все навпаки. А от якщо в дитинстві дитина 

відчувала біль, відчуження, формується конфлікт або базова недовіра до світу. 

Така дитина, як правило, замкнута, нетовариська, мало кому довіряє, невпевнена 

в собі. Коли підходить пора підліткового віку, часто конфліктує, буває 

агресивною і дратівливою. Домовитися з нею буває дуже складно, тому що мало 

хто з дорослих має доступ до внутрішнього світу такого підлітка. 

З огляду на це основними напрямками профілактики конфліктів батьків з 

підлітками можуть бути наступні: 

1. підвищення психолого-педагогічної культури батьків, що дозволяє 

враховувати вікові психологічні особливості дітей, їхні емоційні стани; 

2. організація родини на колективних засадах. загальні перспективи, 

трудові певні обов'язки, традиції взаємодопомоги, спільні захоплення є основою 

виявлення і вирішення виникаючих протиріч; 

3. підкріплення словесних вимог обставинами виховного процесу; 

4. інтерес до внутрішнього світу дітей, до їх турбот та захоплень.  

На думку деяких психологів [3], конструктивній поведінці батьків у 

конфліктах з підлітками може сприяти наступне: завжди пам'ятати про 

індивідуальність дитини; враховувати, що кожна нова ситуація вимагає нового 

рішення; намагатися зрозуміти вимоги підлітка; пам'ятати, що для змін потрібен 

час; протиріччя сприймати як фактори нормального розвитку; виявляти сталість 

відносно підлітка; частіше пропонувати вибір з декількох альтернатив; 

схвалювати різні варіанти конструктивної поведінки; спільно шукати вихід 

шляхом змін в ситуації; зменшувати число «не можна» і збільшувати число 

«можна»; обмежено застосовувати покарання, дотримуючись при цьому 

справедливості і необхідності; дати підлітку можливості відчути неминучість 

негативних наслідків його провини; логічно роз'яснювати можливості 

негативних наслідків; розширювати діапазон моральних, а не матеріальних 

заохочень; використовувати позитивний приклад інших. 
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Отже, питання налагоджування стосунків у підлітковому середовищі та 

вирішення проблеми підліткової самотності повинні бути у центрі уваги не 

тільки самих молодих людей, але й педагогічної громадськості та, головне, 

батьків. Адже, яка б трансформація суспільства в цілому і соціальних інститутів, 

що здійснюють процес соціалізації особистості, не відбувалася, найбільш 

впливовою як за тривалістю, так і за змістом залишається, на нашу думку, сім’я. 
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Поняття «соціалізація» дедалі активніше використовується як наукова 

категорія представниками широкого спектра наук – філософії, соціології, 

психології, політології, педагогіки та ін.  

Основними інститутами соціалізації визнають систему освіти й виховання. 

Виховання є провідним і визначальним початком соціалізації. Ядро виховання 

складає процес передавання нагромаджених минулими поколіннями знань і 

культурних цінностей, тобто освіта.  

Таким чином, соціалізація – це двосторонній процес, що включає в себе як 

засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне 

середовище, систему соціальних зв'язків, так і процес активного відтворення їм 

системи соціальних зв'язків і відносин, у яких він розвивається, за рахунок його 

активної діяльності, активного включення в соціальне середовище. Це 

входження особистості в саму себе.  

З перших днів існування людина оточена іншими людьми й включений у 

соціальну взаємодію. У процесі взаємин з навколишніми вона одержує досвід 

http://www.rusnauka.com/2
http://refsco.ua/69814-Konflikty%20v%20semi%20ih%20razreshenie.html
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громадського життя й суспільних відносин, що, будучи суб'єктивно засвоєним, 

стає невід'ємною частиною її особистості. 

Людина не тільки сприймає соціальний досвід і опановує ним, але й 

активно перетворить його у власні цінності, установки, позиції, орієнтації, у 

власне бачення суспільних відносин. При цьому особистість включається в 

різноманітні соціальні зв'язки, у виконання різних рольових функцій, тим самим 

перетворюючи оточуючий світ і себе.  

За допомогою соціалізації люди навчаються жити спільно й ефективно 

взаємодіяти. Суб'єкт діяльності як суб'єкт суспільних відносин послідовно й 

паралельно засвоює соціальний досвід суспільства й сам впливає на суспільство 

через власну діяльність.  

Соціалізація – явище надзвичайне різноманітне, активне й триває все життя, 

тому що соціалізувавшись в одній групі, особистість може виявитися зовсім 

несоціалізованою в іншій, що яскраво проявляється в емігрантів, біженців, 

пенсіонерів, безробітних. 

Особистість виступає як активний суб'єкт соціалізації. Більше того, цей 

процес необхідно розглядати як такий, що активно розвивається, а не тільки 

активно-пристосувальний. Соціалізація не тільки ніколи не завершується, але й 

ніколи не буває повною.  

Соціалізацію можна розглядати одночасно як типовий і одиничний процес. 

Її типовість визначається соціальними факторами й залежить від класових, 

расових, етнічних і культурних умов. Це означає подібність протікання 

соціалізації для представників схожих соціальних або вікових груп – однакових 

релігій, культур, поколінь. Соціалізація безробітного типова для безробітних і 

відрізняється від соціалізації процвітаючого бізнесмена. Зовсім інакше, але по-

своєму типово проходить соціалізація емігрантів, національних меншин, осіб без 

постійного місця проживання, людей з особливими потребами.  

Поняття «соціалізація» не підмінює широко використовувані в 

психологічній і педагогічній літературі терміни «розвиток особистості», 

«виховання», «адаптація», «становлення особистості» тощо, хоча розмежувати їх 

досить складно.  

Визнання особистості суб'єктом соціальної діяльності надає особливого 

значення розвитку особистості: дитина стає суб'єктом, що немислимо поза 

засвоєнням системи соціальних зв'язків і відносин, поза включенням у них. 

Поняття «розвиток особистості» і «соціалізація» у цьому випадку збігаються.  

Акцент на активність особистості детальніше представлений в ідеї 

розвитку. У центрі уваги соціалізації перебувають соціальне середовище і її 

впливи на особистість. Процес розвитку особистості полягає в активній 

взаємодії із соціальним середовищем, і кожний аспект такої взаємодії вимагає 

особливого розгляду.  

Близьким до соціалізації є поняття «соціально-психологічної адаптації», яке 

розглядають як пристосування особистості до змін середовища, як оволодіння 

новою роллю при входженні в іншу соціальну ситуацію. Це складова частина 

соціалізації, один з її механізмів.  
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При використанні терміна «становлення особистості» увага акцентується на 

самоактивності особистості, її суб'єктивній соціалізації, формуванні певних рис, 

процесі самовиховання.  

Відповідно до сформованої традиції соціалізація має наступну структуру: 1) 

зміст; 2) широта, тобто число сфер, до яких соціалізована особистість.  

Критеріями соціалізованості особистості вважають:  

 зміст сформованих у людини настанов, стереотипів, цінностей; 

 адаптованість особистості, її нормотипічна поведінка, спосіб життя; 

 соціальну (групова й загальнолюдську) ідентичність. 

Однак у якості головного, зовнішнього критерію соціалізованості варто 

вважати не ступінь пристосовництва, конформізму особистості, а ступінь її 

незалежності, упевненості, самостійності, ініціативності. Головна мета 

соціалізації полягає в задоволенні потреби особистості в самоактуалізації 

(А. Маслоу), особистісному зрості, у розвитку її здатностей, а не в уніфікації 

особистості, нівелюванню власного «Я». 

Соціалізація – процес тривалий, протяжний у часі й просторі. Він має певну 

стадіальність, обумовлену співвідношенням анатомо-фізіологічного й 

психічного розвитку людини, специфікою соціальної ситуації в різні періоди 

життя. 

Існує кілька підходів до виділення факторів, що визначають процес 

соціалізації. Одні вчені вважають, що вирішальний вплив робить внутрішній 

фактор, тобто генетично обумовлені, фізіологічні й психічні особливості 

людини. Інші дослідники провідну роль у процесі соціалізації віддають 

зовнішньому середовищу, розглядаючи процес соціалізації як засвоєння 

«колективних уявлень», вірувань, емоцій, думок, тобто накопиченого людством 

досвіду, традицій, звичаїв, через наслідування. Треті думають, що формування 

особистості відбувається за рахунок «надбудовування» соціального досвіду над 

біологічним. 

Соціальні фактори прийнято розділяти на макро-, мезо- і мікрофактори, що 

відображають соціально-політичні, економічні, історичні, національні й інші 

особливості розвитку особистості, у тому числі якість життя, обумовлену станом 

економіки, екологічну обстановку, наявність екстремальних і інших соціальних 

обставин. Соціальні фактори прийнятий розділяти на макро-, мезо- і 

мікрофактори, що відображають соціально-політичні, економічні, історичні, 

національні й інші особливості розвитку особистості, у тому числі якість життя, 

обумовлену станом економіки, екологічну обстановку, наявність екстремальних 

і інших соціальних обставин.  

Суспільство, у тому числі й окремі його субкультури, впливають на 

особистість на всіх стадіях її соціалізації. Такий вплив здійснюється або 

безпосередньо (наприклад, через засоби масової інформації), або через групу, до 

якої належить людина, через її норми й цінності.  

Отже, проблема дослідження соціалізації особистості завжди доповнюється 

новими аспектами: аналізом змін умов соціалізації особистості під впливом 

науково-технічної революції, міждисциплінарним дослідженням людського «Я». 
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Триває розширення напрямків дослідження соціалізації, уточнюються її 

структура та функції, поглиблюється вивчення соціальних механізмів та 

інститутів соціалізації, уточнюються особливості взаємодії соціалізації та 

виховання в сучасних умовах. Водночас для соціалізації індивіда залишається 

певна свобода від стандартизації, типізації, що особливо слід ураховувати при 

оцінюванні із сучасних позицій вітчизняних досліджень. Вона виражається в 

тому, що при формуванні особистостей у процесі їх інтеракції одна одною 

з'являється велика кількість варіантів впливу на цей процес сукупності основних 

сил у вигляді фізичних особливостей індивіда. 
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Останнім часом, раз у раз, чуєш лихослів’я в громадських місцях та під час 

спілкування з людьми. Навіть для поєднання слів у реченні використовується 

нецензурна лексика. Таким чином спілкуються і дорослі, і молодь, і, що 

небезпечно, деякі діти. Слово може вбивати і може виліковувати, якщо воно 

добре. Актуальність даної теми визначена її протиріччям та недостатнім 

вивченням.  

Мета статті – виявити особливості вживання нецензурної лексики серед 

студентів; визначити причини та ситуації, що спонукають молодь до її 

використання. 

Дану проблему також досліджували британські вчені Річард Стівенс і 

Клауді Умланд; генетики П. Горяєв та Г. Тертишний; вчені І. Белявський, 

Г. Чеурін; вплив слова на воду вивчав японський дослідник доктор Масару 

Емото; В. Жельвіс, В. Леві, І. Кон, Д. Лихачов, Б. Успенський, Л. Широкорадюк 

розглядають лихослів’я як соціокультурний феномен. Теоретичний аналіз 

наукових джерел, як вітчизняних, так і закордонних, дав можливість встановити 

зв'язок лихослів'я і проявів жорстокості, агресії у поведінці. Цій проблемі 

присвячено роботи Н. Алікіна, Р. Байярда, А. Бандури, Р. Берона, А. Реан, 

Д. Річардсона, З. Карпенко, К. Лоренца, З. Фрейда. 

Люди давно звернули увагу на дивний вплив слів на їх духовний і фізичний 

стан. І, що є два види впливу: за допомогою ритму і за допомогою образів, які 
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викликають у підсвідомості людини ті чи інші слова. Психологи, лінгвісти, 

медики вважають: для того, щоб боротися з хворобами, необхідно підібрати до 

того чи іншого стану людини ритми. Одним з перших учених, що спробували не 

тільки відкрито сказати про це, але навіть захистити наукову дисертацію на цю 

тему, був Іван Білявський. Він висунув це припущення і обґрунтував його на 

прикладі багаторічного обстеження кількох груп людей. На думку вченого, 

кожне вимовлене або почуте людиною слово несе в собі енергетичний заряд, що 

впливає на його гени. «Добра лексика» викликає зміни і в структурі ДНК. 

Особливо сильний вплив чинять на людей такі слова, як «кохання», «надія», 

«віра», «доброта». 

Вживаючи нецензурну лексику в розмові, сучасні люди, самі того не 

підозрюючи, здійснюють таємний ритуал, закликаючи зло. Кількість лайливих 

слів, у повній відповідності з одним із фундаментальних законів філософії, 

переходить у якість. Спочатку, у людей з’являються дрібні неприємності, потім 

великі, потім виникають проблеми зі здоров’ям і, нарешті, «ламається» саме 

життя. Нецензурна, майданна лайка і полублатний жаргон, стали звичайним 

явищем у нашому повсякденному житті [2].  

В інституті квантової генетики кандидат біологічних наук П. Горяєв і 

кандидат технічних наук Г. Тертишний протягом трьох років проводили 

дослідження, що дозволяють частково відповісти на питання: що ж відбувається 

з родом людським? За допомогою розробленої вченими апаратури людські слова 

можуть бути представлені у вигляді електромагнітних коливань, які прямо 

впливають на властивості і структуру молекул ДНК. Саме ці молекули 

відповідають за спадковість людини. Тому, зміст промови безпосередньо 

впливає на людський ген. Накопичення таких негативних якостей може бути 

названо «програмою самоліквідації». Вчені зафіксували: лайливе слово викликає 

мутагенний ефект, аналогічний радіаційному опромінюванню. Матірна мова 

стимулює вироблення чоловічих статевих гормонів – андрогенів, які є 

антагоністами гормону стресу. Людина вдається до мату в тому випадку, коли 

він не впевнений у своїх силах, тобто відчуває свою неповноцінність. Як 

показали дослідження, регулярне вживання нецензурної лексики може свідчити 

про приховану гомосексуальність (про яку людина може навіть не підозрювати) 

або про проблеми з потенцією. Вживання нецензурної лексики веде до 

гормональних порушень. Особливо це помітно у жінок. Косметологи помічають, 

що клієнтки, які не можуть жити без мату, більше за інших страждають від 

підвищеної волосатості кінцівок. Голос таких жінок з часом стає все нижче. 

Іншими словами, якщо жінка матюкається, в її організмі відбувається 

гормональний дисбаланс [1].  

Слова мають настільки потужну енергетику, що діють не тільки на все 

живе, але також і на предмети неживої природи, наприклад, воду. Причому, свій 

вплив слова надають неоднаково. Все залежить від того, яке емоційне 

забарвлення несе слово: позитивне чи негативне. Так, японський дослідник 

доктор Масару Емото кілька років вивчав властивості води, їх зміну під впливом 

навколишнього середовища, музики, слів. Вчений досліджував, який вплив 



 42 

здійснюють слова на воду. У своїх експериментах він писав слова на аркушах 

паперу і прикріплював їх до пробірок з водою, а після впливу слів на воду 

заморожував її і фотографував. Фотознімки таких слів як «янгол», «любов», 

«душа», «дякую», «мати Тереза», «краса» – відрізняються вишуканим 

орнаментом. Кристали вийшли гарними, гармонійними, симетричними. Зовсім 

протилежний вплив мають слова з негативним забарвленням – фрази типу «Я 

тебе вб’ю», «Ти дурень», «Мені боляче», «Адольф Гітлер». Застигла вода має 

тьмяний вигляд, а за формою її кристали нагадують зображення металевого 

року. Таким чином, вода може запам’ятовувати слова, фрази і навіть емоції. Наш 

організм на 80% складається з води. Досліди Масару Емото наочно доводять, що 

негативні емоції позначаються на її структурі, а тому, подібні зміни в організмі 

людини незмінно призводять до виникнення різних захворювань.  

Існує думка, що лайки в критичній ситуації допомагають полегшити біль. У 

журналі «Pain» опубліковані дані дослідження британських вчених з Keele 

University's School of Psychology доктора Річарда Стівенса і Клаудії Умланд, в 

ході якого медики проаналізували частоту вживання ненормативної лексики в 

звичайному житті дорослих людей і її вплив на больові відчуття. Як показали 

результати експерименту, лихослови страждають від болю сильніше стриманих 

пацієнтів. Вчені попросили добровольців опустити руки в крижану воду. 

«Виховані» люди витримували холод довше, коли вигукували лайки – протягом 

140 секунд, що було в два рази довше, ніж коли вони намагалися зберігати 

спокій. Експерти називають таке явище стрес-індукованої аналгезією. «Слова з 

негативним забарвленням, що використовуються в помірних кількостях, можуть 

служити дієвим, ефективним і доступним знеболюючим, яке можна 

використовувати при відсутності болезаспокійливих, – коментує доктор Річард 

Стівенс, – проте, якщо вживати нецензурну лексику більше 60 разів на день, 

відбувається звикання, і лайка вже не служить емоційною розрядкою болю» [3]. 

Для дослідження даної проблеми було проведено анкетування серед 50 

студентів Хмельницького національного університету, серед яких 47 дівчат та 3 

хлопців, які навчаються на різних спеціальностях, та на різних курсах. Метою 

дослідження було визначення причин та ситуацій, в яких студенти 

використовують ненормативну лексику. Питання були побудовані таким чином, 

що респондент мав можливість висловити свою думку. 72% респондентів іноді 

вживають нецензурну лексику; 68% не вірять, що вимовлена та почута 

ненормативна лексика негативно впливають на здоров’я людини; 16% 

стверджують, що вживання ненормативної лексики є їхньою звичкою; після 

вимови нецензурного слова стає емоційно легше 46%; нецензурну лексику під 

час позитивного емоційного піднесення вживають 52%; 78% не використовують 

ненормативну лексику у спілкуванні з батьками; контроль нецензурної лексики у 

20% з друзями, у 90% з викладачами, у 32% з on-line співрозмовниками, у 90% з 

незнайомими особами, у 86% з людьми похилого віку. Респонденти висловили і 

свою думку, чому люди вживають ненормативну лексику під час мовлення, а 

саме: емоційна розрядка; вияв негативних емоцій; погане виховання; деякі люди 

розуміють тільки таку мову; малий словниковий запас; щоб здатись крутим; 
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бажання бути модним; засіб захисту; через злість і роздратування; вплив 

оточення; тому що одне нецензурне слово краще, за довгу балаканину; 

комплекси. 

Після огляду даної проблеми ми прийшли до висновку, що більшість 

студентів вживає в своєму мовленні нецензурну лексику. Причинами можуть 

слугувати як емоційна розрядка, або звичка, або засіб захисту. Більшість 

студентів не цікавиться впливом ненормативної лексики на здоров’я, але 

слідкують за своєю мовою під час розмови з викладачами, людьми похилого віку 

та незнайомими особами.  
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Проблема гуманізації стосунків надзвичайно гостро постає в сучасній школі. 

Причини зростаючої нагальності розвитку людяності криються як у суспільно-

політичних протиріччях сьогодення, так і в дефіциті прикладних досліджень, 

спрямованих на вирішення конкретних завдань і повсякденних шкільних 

проблем. До таких проблем можна віднести цькування, психологічне 

тероризування окремих школярів однолітками, яке скоріш замовчується у 

педагогічній практиці, не стає предметом розгляду й у вітчизняній науці. 

Найчастіше такі випадки розглядаються як прикрі інциденти між однолітками і, 

на жаль, залишаються приватною справою дітей (і жертв, і агресорів) чи їх 

батьків, завершуються лише окремими педагогічними бесідами з учасниками [1]. 

http://www.zdorovuchka.ru/psihologiya-zdorovya/borba-so-stressom/85-vliyanie-slova-na-zdorovie.html
http://www.zdorovuchka.ru/psihologiya-zdorovya/borba-so-stressom/85-vliyanie-slova-na-zdorovie.html
http://amerissis.ru/news/detail/34/
http://amerissis.ru/news/detail/34/
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Для позначення явища цькування в англомовній літературі 

використовуються два терміни: мобінг (похідний від mob – натовп) і булінг 

(bully – задиратися, залякувати), що часто є синонімами. Останні два десятиліття 

булінг (цей термін частіше використовується в Європі) став активно 

досліджуватися у всьому світі. Це не означає, що раніше проблема ігнорувалася, 

однак систематичне вивчення природи і шляхів профілактики шкільного булінгу 

розпочалося з робіт норвезького психолога Дена Ольвеуса на початку 70-х років 

минулого століття. Сьогодні вивчено досить багато аспектів цієї проблеми, що 

дає змогу прогнозувати ризики залучення до булінгу чи як жертви, чи як 

агресора, або ж інколи у двох ролях одночасно. Довготривалі програми 

досліджень вказують на зв’язок між досвідом жертв булінгу і такими 

негативними наслідками, як низька самоповага, тривога, депресія, недовіра до 

інших, психосоматична симптоматика. Перебування в булінговій ситуації у 

школі може слугувати предиктором (показником для прогнозування) ризику 

насильства і зловживань у подальшому житті. Найбільш трагічним наслідком 

булінгу є суїцид жертви. Саме загибель у Норвегії трьох хлопчиків у 1983 році з 

короткими інтервалами між трагічними випадками стала приводом для 

впровадження в школах першої великої антибулінгової програми на 

національному рівні. Програми упередження цькування (булінгу, мобінгу) 

розроблено з урахуванням особливостей менталітету і місцевих спільнот у 

багатьох країнах Європи, Америки, в Австралії [2]. 

На жаль, в Україні проблема цькування на рівні національної програми чи 

навіть муніципальних програм не розробляється, хоча випадки суїциду дітей, які 

перебували у складних стосунках з однолітками, траплялися. Цілеспрямоване 

розслідування наявності цькування в цих випадках не проводилося ще й тому, 

що не існує поширених соціально-психологічних програм реабілітації після 

трагедії дітей, залучених як нападників до цькування. Відсутність вини, 

доведена за правовими нормами, за таких обставин не тотожна відчуттю 

провини і сумнівам, з якими дитина продовжує жити після загибелі товариша. 

Але проблема, іще раз варто наголосити, має системний характер і не 

вичерпується лише необхідністю психологічної роботи із жертвами чи 

агресорами. Ідеться про впровадження програми цілісного розвитку шкільної 

спільноти для профілактики деструктивних моделей міжособистісних стосунків. 

Скільки іще трагедій має трапитися, щоб ми зрозуміли необхідність розробки і 

цілеспрямованого впровадження в освітніх закладах програм стоп-цькування? 

На нашу думку, ймовірність загибелі навіть однієї дитини є для цього достатнім 

аргументом, а з огляду на те, що наслідки систематичного спотворення моделей 

міжособистісних стосунків потім реалізуються в сімейному житті, на роботі, 

загалом у спілкуванні з іншими, аналіз досвіду протистояння тенденціям 

зростання цькування стає дуже важливим. 

Більшість дослідників дійшли згоди, що основу цькування становить 

залучення членів спільноти до негативної і шкідливої поведінки [1]. Чимало 

авторів підкреслюють також, що для цькування суттєвим є бажання нашкодити 

жертві чи поставити її в ситуацію утиску [3].  
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Розрізняють фізичне, вербальне і непряме цькування. Останнє (навмисне 

виключення дитини із спілкування і спільної діяльності, розповсюдження чуток 

із наміром ушкодити жертву тощо) іще називають психологічним 

тероризуванням. Вербальне цькування – це залякування, погрожування 

фізичною розправою, задирання і дошкуляння (як кажуть діти, діставання). 

Цькування, що здійснюється натовпом (мобінг), – явище в середовищі підлітків 

особливо небезпечне, адже через механізми знеособлювання в юрбі, зараження, 

наслідування і навіювання до цькувальників приєднується багато учасників, що 

погіршує стан жертви. Інколи різні форми цькування спрямовуються на одну 

людину-мішень і тим самим помножують тиск на особу жертви, перетворюючи 

ситуацію на нестерпну. 

Індикатори цькування: 

1. Навмисна соціальна ізоляція жертви. 

2. Небажання розмовляти, переривання. 

3. Відмова в комунікації з персоною-жертвою. 

4. Відсутність розмов про персону-жертву. 

5. Напади на приватне життя жертви. 

6. Перманентна критика приватного життя. 

7. Телефонний терор. 

8. Висміювання недоліків, особистих рис, імітація голосу, ходи, жестів. 

9. Фізичне насильство, залякування.  

10. Вербальна агресія, задирання і дошкуляння. 

11. Атаки на політичні, релігійні чи інші переконання, національну 

належність. 

Серед причин, які призводять до цькування, школярі без власного досвіду 

участі виділяють особисті риси жертви та особливості її поведінки, що 

відрізняють її від загалу: «біла ворона», «не така, як інші». Спровокувати 

цькування можуть не тільки «зверхність», «некоректність» чи «вороже 

ставлення» жертви, а й те, що вона молодша, хвора, слабка, має «непривабливий 

вигляд або, навпаки, дуже яскравий». Приводом для цькування може стати те, 

що жертва чимось не сподобалася нападникам, пішла проти думки компанії, не 

догодила.  

Особистий розвиток учнів в напрямі підвищення ресурсів конструктивного 

порівняння себе з іншими в спільноті є найвагомішим внеском у загальну 

профілактику цькування. Особливого значення цей напрям набуває для 

пострадянських суспільств, де попереднє покоління штучно утримувалося в 

ідеології рівності, якою насаджувалася думка про неактуальність розвитку  

механізмів опанування порівняння. Оцінити, якою мірою цей напрям є 

значущим з огляду на особливості українського менталітету, – завдання іншого 

дослідження. Визнаючи, що для побудови ефективних програм профілактики 

цькування слід враховувати специфіку місцевих спільнот, ми наголошуємо на 

важливості поміркованого використання найкращого світового досвіду. Серед 

програм протистояння цькуванню, які широко впроваджуються в багатьох 

країнах, доцільно виділити найбільш ефективні і провести аналіз їх природи, 
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механізмів, загальних рис і відмінностей. Такий аналіз є етапом побудови 

ефективної програми, яка б враховувала національні та регіональні особливості 

шкільних спільнот [4]. 

На основі аналізу досвіду вивчення цькування розроблено ситуаційну 

методику, яку можна рекомендувати для використання в шкільному середовищі. 

Вивчення сприйняття ситуації цькування підлітками дало змогу виділити 

феномен асиметрії оцінки поведінки жертви і дорослих: якщо нападники 

вважають, що ситуації відбуваються переважно за участю дорослих і що жертви 

звертаються до них по допомогу, то останні почуваються ізольованими від 

дорослих. Аналіз причин цькування показав, що основним напрямом 

профілактики цієї деструктивної моделі міжособистісних стосунків є 

протистояння заздрості, сприяння особистісному розвиткові підлітків, 

спрямованому на опанування ресурсів конструктивного порівняння себе з 

іншими в спільноті. 
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Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки є проблема 

ціннісних орієнтацій молоді. Одне з перших визначень поняття «молодь» було 

дано в 1968 р. В. Лісовськім: «Молодь – покоління людей, що проходять стадію 

соціалізації, засвоюють, а в більш зрілому віці вже засвоїли, освітні, професійні, 
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культурні і інші соціальні функції; залежно від конкретних історичних умов 

вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до 30 років». Пізніше більш 

повне визначення було дане І. Коном: «Молодь – соціально-демографічна група, 

що виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей 

соціального положення і обумовлених тим і іншим соціально-психологічних 

властивостей. Молодість як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно 

універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і 

соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і 

залежать від суспільного устрою, культури і властивих даному суспільству 

закономірностей соціалізації» [1, с. 15].  

Сьогодні вчені визначають молодь як соціально-демографічну групу 

суспільства, що виділяється на основі сукупності характеристик, особливостей 

соціального положення і обумовлених тими або іншими соціально-

психологічними властивостями, які визначаються рівнем соціально-

економічного, культурного розвитку, особливостями соціалізації в нашому 

суспільстві. Проблеми сучасної молоді досліджують психологи, політологи, 

педагоги, соціальні педагоги, соціологи та представники інших наук. Наприклад, 

психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді можна їх 

узагальнити і об’єднати в цілісну систему аналізу. Виходячи з концептуальної 

моделі особистості Л. Собчик, до провідних психологічних чинників прояву 

політичної культури студентської молоді було віднесено особливості 

мотиваційно-потребової сфери, когнітивного стилю, стилю міжособистісної 

взаємодії, ціннісних орієнтацій. [2, с. 105–110]. 

Процес становлення соціальної зрілості молоді, вибір нею життєвого шляху 

відбуваються у всіх основних сферах життєдіяльності особи, реалізовуючись за 

допомогою навчання і виховання, засвоєння і перетворення досвіду старших 

поколінь. Соціальна зрілість є цілісністю усвідомлення і реалізації в діяльності 

особи її основних соціальних і психологічних якостей і властивостей. Також 

потрібно враховувати відношення особи до своїх потенційних можливостей. На 

цьому рівні дослідження можна прослідкувати, коли у людини з'являються 

власні погляди і відносини, які для нього характерні вимоги, оцінки і 

самооцінки. Ймовірно, багато помилок у вихованні молоді визначаються тим, 

що ми прагнемо вирішувати окремі питання (професійної підготовки, моральної 

стійкості, уміння дотримуватися законів і інші), не сформувавши головного: 

уміння розмірковувати над непростими проблемами сучасного життя і діяти в 

ній, орієнтуючись на загальнолюдські цінності і своє власне вдосконалення. У 

дослідженнях психологів, політологів, соціологів знаходять своє відображення і 

проблеми, пов'язані із такою соціально-психологічною групою, як студентська 

молодь. Аналіз соціологічних досліджень, проведених наприклад, у різні роки 

протягом останніх 20-25 років, дозволяє зробити висновки, що ціннісні 

орієнтації сучасних студентів зазнали певних змін. Наприклад, деякі соціологи 

80-х років відзначали, що отримання вищої освіти було однією з головних 

життєвих цінностей студентської молоді того часу. Так, дослідники Єфімов Я. і 

Мілова М. відмічали, що 68% студентів Мелітопольського інституту механізації 
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сільського господарства і Одеського технологічного інституту, опитані в процесі 

соціологічного дослідження, віддали пріоритет набуттю знань з обраної 

спеціальності. Ці дані були підтверджені результатами вибіркового дослідження 

1657 студентів різних міст СРСР (Москва, Алма-Ата, Архангельськ, Іркутськ, 

Владивосток, Рига, Свердловськ, Харків, Фрунзе) у 1986 році [3, с. 22, 23].  

Індивідуально орієнтовані цінності в першу чергу визначають поведінку 

особи і стають свого роду точкою опори при реалізації теоретичної моделі 

формування культури індивіда. Починати педагогічний процес можна з аналізу 

стереотипів, що склалися у вихованців щодо шляхів успіху, диференціації 

дійсних і помилкових поглядів, цілей і методів отримання добробуту. Це 

необхідно, тому що нерідко під впливом різних, телевізійних ігор у 

підростаючого покоління формується спотворене уявлення про можливість 

досягнення успіху без зусиль і праці. Дійсно, двигуном соціального прогресу є 

успішні люди, але «суспільне благо» створюється саме на рівні індивідуальної 

трудової активності в широкому сенсі цього слова. Соціальний прогрес 

неможливий без успіху індивіда, люди, що успішно діють, є двигунами 

суспільного зростання. Отже, процвітаюча людина, його особисті досягнення є 

необхідною попередньою умовою соціального розвитку. [4. с. 24–28]. 

Серед мотивуючих чинників отримання освіти (стати високоосвіченою, 

культурною людиною, бути матеріально забезпеченим, мати професію, 

працювати за кордоном, не служити в армії і т. д.) пріоритетне місце зайняв 

мотив «досягнути успіху у житті». Серед матеріальних цінностей, на які вказали 

студенти, названі: квартири, побудовані за власним дизайном; декілька 

автомобілів на родину; заміські вілли; триповерхові будинки на березі озера; 

кожний десятий хотів би мати особистий будинок в Сочі або в Криму взагалі, 

кожний сьомий – у Франції, США, Японії, Швейцарії, Іспанії [5, с. 118]. 

Дослідники з прикрістю відзначають, що в молодіжному середовищі втрачають 

значення моральні цінності, високі християнські ідеали, натомість основним 

девізом життя стають поради, зроблені свого часу Н. Рокфеллером: «Не бійтеся 

великих витрат, бійтеся маленьких доходів» та Дж. Морганом: «Те, що не можна 

зробити за гроші, можна зробити за великі гроші» [1, с. 118]. На жаль, значне 

зростання питомої ваги матеріального фактору у ціннісних орієнтаціях 

просліджується і в середовищі української студентської молоді. На цей факт з 

тривогою вказує український дослідник Скок М. [6, с. 130]. Якщо цінність 

«матеріальне забезпечення життя» у 1983 році посідало в опитуваннях студентів 

17-те місце, то у 1998 році вона перемістилася на 4-те. У суспільстві виникає 

ситуація, коли люди свою діяльність спрямовують лише на досягнення 

матеріальних благ. Формується споживацька психологія, домінуючими рисами 

характеру людей, в тому числі і студентської молоді, стають заздрість, 

егоїстичність, корисливість, прагматизм. Така ситуація вимагає подальшого 

наукового аналізу, розробки конкретних рекомендацій з метою удосконалення 

виховної роботи серед підростаючого покоління, студентської молоді, 

повернення на чільне місце в ієрархію ціннісних орієнтацій особистості 

загальнозначущих моральних цінностей [6, с. 128- 132]. Соціологи відзначають, 
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що загальна оцінка студентами України стану системи вищої освіти на 

сучасному етапі має досить суперечливий характер: 64% студентів впевнені, що 

у вузах України можна одержати високоякісну освіту, не гіршу, ніж у вищих 

навчальних закладах Заходу, але разом з тим студентська молодь не задоволена 

тим, що система освіти зберігає в певній мірі адміністративно-командний 

характер, в якій студент позбавлений права голосу, навчання стандартизоване, 

що не надає можливості враховувати індивідуальні потреби і можливості 

студентів (36%) [7, с. 10]. Разом з тим, соціологи відмічають, що «падіння 

інтересу до науки у світогляді студента компенсується позитивним відношенням 

до релігії, яка мала не значну цінність у світоглядних установках попередніх 

молодих поколінь» [8, с. 73]. В колах студентської молоді знижується престиж 

такої цінності як робота. Кожний сьомий опитаний студент (22%) вважає, що 

найбільш цінним є життя поза роботою, а робота – це вимушена необхідність, 

правда, 78% опитаних впевнені, що однаково цінні для людини і робота, і життя 

поза роботою [7, с. 10-11]. На вищі місця в шкалі ціннісних орієнтацій 

підіймаються цінності «заробіток» і «службова кар'єра». Причому 75% студентів 

випускних курсів і 90% першого, впевнені, що саме заробіток і кар'єра 

визначають становище людини у суспільстві. Соціально-економічні, політичні 

проблеми, що існують в українському суспільстві, певна криза системи 

ціннісних орієнтацій, що проявляються у деформації суспільної свідомості, 

формують у деяких представників студентської молоді бажання жити і 

працювати за кордоном. 32% респондентів вказали, що хотіли б поїхати за 

кордон на деякий час, щоб заробити грошей (для порівняння – 24% студентів 

петербурзьких вузів в якості мотиву отримання освіти також назвали працю за 

кордоном [9, с. 59]), 17% хотіли б там навчатися, кожний п'ятий (21%) мріє про 

туристичну поїздку за кордон [7, с. 10-11]. Але мабуть найбільше, що повинно 

непокоїти не лише викладацький склад, що працює із студентською молоддю, а 

й урядові кола – це те, що кожний четвертий студент (23%) прагне назавжди 

покинути Україну.  

Отже, ціннісні орієнтації є специфічним результатом, якого можна досягти 

в майбутньому, тобто вони виконують і системоутворюючу функцію в структурі 

цілісної людини, і функцію цілеспрямованості її поведінки. У психологічному 

плані вони виступають у вигляді принципової спрямованості на життєві цілі й 

конкретні ідеали. Якщо цінності є психологічною основою рішень про сенс 

життя, то ціннісні орієнтації визначають шляхи його реалізації. Вони включають 

принципову спрямованість персонального бачення зовнішнього світу, 

персонального лідерства і персонального управління, міжособистісного 

лідерства. 
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Інтенсивний розвиток суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах 

його життєдіяльності та умови конкуренції вимагають від підростаючого 

покоління уміння пристосовуватися до нових реалій, постійно долати зовнішні і 

внутрішні труднощі, цілеспрямовано йти до поставленої мети, як у професійній 

діяльності, так і в повсякденні. 

Здатність ставити перед собою реальні цілі, мобілізовувати свої можливості 

для досягнення та здобуття успіху вимагають великої сили волі, терпіння, 

витримки, наполегливості, а інколи і впертості. Тому, воля є одним з 

найважливіших умов діяльності і активності молоді у сучасному світі.  

Питання про сутність волі з самого початку її вивчення тісно пов’язане з 

проблемою мотивації. Вивчаючи волю, вчені беззаперечно торкалися питань 

мотивації, а вивчаючи мотивацію – торкалися і вольової регуляції. І це 
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невипадково, так як два цих напрямки в психології обговорюють одну і ту ж 

проблему – механізми свідомої цілеспрямованої поведінки.  

Недивлячись на те, що мотивація становить з волею єдине ціле, мотивація – 

це лише система факторів, що обумовлюють поведінку (цілі, інтереси, потреби, 

мотиви, наміри) і які підтримують поведінкову активність.  

Воля, ж у свою чергу, є одним із механізмів, що дає можливість керувати 

власною поведінкою, психічними процесами та самою мотивацією. У волі 

відображається активність молодої людини, яка спрямована не на зовнішній світ 

чи на інших людей, а на саму себе. Лише сильна воля робить молоду людину 

вільною і водночас відповідальною.  

Воля є творцем ядра особистості молодої людини, її основних відношень, за 

допомогою яких опосередковуються її вчинки.  

Саме в юності відбувається становлення людини як особистості. Це – вік 

росту сили Я, її здатність проявляти і зберігати свою індивідуальність; вибір 

життєвого шляху. 

З розвитком свідомості й самосвідомості формуються у юнаків і вольові 

якості. Закріплюється здатність керуватись у своїй поведінці й діяльності більш 

віддаленими цілями, усвідомлення своїх обов'язків. Зміцнюються сила волі, 

витримка, наполегливість, самоконтроль.  

Розвиток волі у старшокласників виявляється передусім у формуванні в них 

уміння ставити стійкі цілі щодо свого майбутнього самостійного життя і 

підпорядковувати їм свою поведінку. 

Юнаки не лише глибоко замислюються над своїм майбутнім, але і будують 

конкретні плани свого самостійного життя, приймають стійкі і часто остаточні 

рішення відносно своєї майбутньої професії, у них оформлюються сталі ідеали і 

переконання.  

У зв'язку з цими у юнацькі роки перспективи майбутнього стають для 

молодих людей близькими, реальними планами і поступово перетворюються в 

стійкі, дійові мотиви, які безпосередньо спонукають їх до щоденної діяльності. 

У цей період активізуються також спроби молодих людей до 

самовиховання волі, вдосконалювати такі вольові риси, як цілеспрямованість, 

критичність і самокритичність, принциповість, рішучість, ініціативність, 

самостійність, витримку, наполегливість тощо.  

Поступово усталюючись, ці вольові властивості перетворюються в стійкі 

вольові якості особистості. Проте, вольова сфера в цей період має свої 

специфічні особливості порівняно з волею дорослої людини. Тому, керуючи 

самовихованням волі юнаків і дівчат, слід ставити перед ними підвищені вимоги 

доводити кожну намічену суспільно важливу справу до кінця. 

На фоні загальних досягнень у розвитку волі у юнаків виявляються значні 

прогалини у формуванні вольових рис поведінки в окремих юнаків і дівчат.  

Деяким з них важко переходити від неробочого стану до праці, вони часто 

відволікаються, лінуються, тривалість їх вольових зусиль залежить від 

безпосередньої зовнішньої стимуляції (нагадувань, контролю, покарання і т. д.), 
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повноцінні мотиви діяльності в них слабкі, продуктивність їх роботи багато в 

чому залежить від настрою. 

Прояви вольової активності юнаків і дівчат інколи виходять за рамки 

загальноприйнятих норм поведінки. Такими є дії й вчинки з елементами 

незвичайності, в яких виявляється потреба їх виконавців розрядити свою 

енергію, прагнення виявити відвагу, мужність, витривалість, жадоба романтично 

забарвленого подвигу.  

Нерідко захоплення «незвичайними пригодами» і «подвигами» призводить 

до ігнорування повсякденних обов'язків, внаслідок чого виникають конфлікти з 

вимогами дорослих й колективу. 

Воля допомагає людині досягати успіхів, формулювати мету і ставити 

перед собою плани. У зв'язку з виникненням життєвих планів формуються 

вміння підпорядковувати свою поведінку конкретним цілям свого майбутнього 

самостійного життя.  

Усвідомлення перспектив майбутнього спричиняється до перебудови 

мотивів діяльності старшокласників. У міру того, як життєві цілі стають 

дійовими, їх вольова поведінка набуває певної внутрішньої єдності й 

цілеспрямованості. 

Якщо у молодої людини формується стійке уявлення про свою здатність 

вирішувати будь-яку ситуацію і впоратися з будь-якою справою, то така молодь 

незалежно від реального володіння ситуацією часто виявлятиме наполегливість 

на інші вольові риси, вона безупинно буде йти до поставленої мети, буде 

прагнути до успіху у житті. 

Істотними якостями волі молодої людини є рішучість і наполегливість. Ці 

якості виявляються в умінні своєчасно та обдумано приймати рішення, особливо 

у складних обставинах, у гальмуванні негативних прагнень і дій, у здатності 

молоді долати труднощі, що виникають на шляху до досягнення мети. 

Отже, на базі СЗОШ №8 м. Хмельницького нами було проведено 

досліджування серед учнів старших класів. Основною метою якого було 

визначення рівнів рішучості і наполегливості, оскільки однією з важливих умов 

досягнення успіху є прагнення до постійного і тривалого досягнення мети, 

незважаючи на труднощі і перешкоди. 

Аналіз результатів показав, що: у 60% старшокласників – високий рівень 

рішучості, що говорить про впевненість в собі, обдуманість і швидкість 

прийняття рішень; 30% – мають середній рівень рішучості; 10% – мають низький 

рівень рішучості, що свідчить про нерішучість, невпевненість, сором’язливість, 

уникнення ситуацій швидкого прийняття рішення.  

Невід’ємною частиною вольової сфери молодої людини є наполегливість, 

яка допомагає досягати мету за будь-яку ціну, не дивлячись на перепони.  

За результатами дослідження у 50% старшокласників спостерігається 

високий рівень наполегливості, що свідчить про високу мотивованість до 

поставленої мети, подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод; 38% – середній 

рівень наполегливості; у 12% – низький рівень наполегливості, що говорить про 
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низьку мотивованість до поставленої мети, зниження енергії боротьби перед 

труднощами.  

Значну роль відіграє також те, на що спрямована і мотивована молода 

людина: чи вона спрямована на успіх, чи на невдачу. За результатами, 

дослідження було виявлено, що близько 55,1% респондентів – мотивовані на 

успіх, 42,6% – мають не чітко виражений полюс мотивації, де із 43,7% 

респондентів 22% мотивовані на успіх; і 2,3% – мотивовані на невдачу.  

В основі мотивації на успіх лежить надія на успіх, і потреба в його 

досягненні. Така молодь впевнена у собі, активна, наполеглива, ініціативна. 

При мотивації на неуспіх лежить ідея уникнення, і ідея негативного 

очікування. Починаючи справу, молода людина вже наперед боїться невдачі, 

думає про шляхи уникнення, а не про способи досягнення успіху, появляючи 

при цьому негативні вольові риси. 

Отже, воля має велике значення в житті людини. Без сильної волі 

неможлива ніяка творча, розумова і фізична праця, доблесна, трудова і будь-яка 

інша діяльність. Вольові якості потрібні також в особистому житті молодої 

людини, в побуті, в усякого роду взаємовідносинах з іншими людьми.  

Недарма відомий французький письменник та художник Жан Кокто вважав 

що: «Воля здатна змінити навіть лінії наших долонь». 

Головною ж передумовою розвитку волі є процес долання життєвих 

перепон і труднощів, оскільки невдачі – це школа самопізнання, гарту волі, 

витривалості, знання життя. 

Відсутність ж волі у молодої людини зумовлює зневіру у власних силах, 

пасивність, песимізм, кволість духу і тіла. Життєвою метою якої стає лише 

предмет безплідних мрій, бо там, де немає сили волі – немає й шляху.  

Воля може і має бути предметом гордості значно більше, ніж талант. Якщо 

талант – це розвиток природних схильностей, то тверда воля – це перемога, що 

щохвилини здобувається, над інстинктами, над перешкодами, над труднощами, 

які вона героїчно долає. 
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Людина в сучасній Україні гостро потребує того, щоб навчитися 

вибудовувати такі стратегії життя, які б відповідали запитам нового часу – 

стратегії життєвого успіху, пов’язані із здатністю особистості зберегти свою 

індивідуальність, своє Я з урахуванням актуальних умов життя. Вироблення 

сучасних, успішних стратегій пов’язане з готовністю особистості зрозуміти та 

прийняти нове, визначити своє місце в суспільстві, сформувати ставлення до 

його цінностей, обрати особливий спосіб реалізації чи усвідомлене заперечення. 

На думку Титаренко Т. життєвий шлях особистості – не лише природно-

історичний процес, що повторюється, а й унікальна, єдина у своєму роді драма, 

кожна сцена якої – результат зустрічей безлічі індивідуально-неповторних 

характерів і обставин. Життєва подія, конкретний вчинок є вирішальними для 

розгортання життєвого шляху. Час, послідовність і спосіб здійснення певної 

події – чи то народження дитини, чи закінчення школи, чи весілля, чи отримання 

власного житла є дуже важливими. Складна взаємодія біологічних, 

психологічних та соціальних детермінант, серед яких найголовнішою виступає 

активність суб'єкта, його роль у власній світопобудові, визначає періодизацію 

життєвого шляху. 

Основоположниками психології життєвого шляху можна рахувати відомих 

радянських та вітчизняних вчених – С. Рубінштейна, Б. Ананьєва, А. Леонтьєва, 

К. Абульханову-Славську, Л. Анциферову, Н. Логинову, В. Ковальова, 

О. Кроника і багатьох інших. Психологічним проблемам життя присвятили свої 

наукові дослідження багато зарубіжних психологів – А. Адлер, К. Юнг, 

Ш. Бюлер, А. Маслоу, В. Франкл, Р. Мей, С. Мадді та інші. 

Усвідомлення та переживання людиною життєвої перспективи починається 

в ранній юності, впливає на побудову особистістю життєвого шляху, 

розгортання процесу життєтворення, виступає показником зрілості особистості, 

тому юнацький вік заслуговує на більш пильну увагу, порівняно із іншими 

віковими етапами розвитку людини. У юності формуються ціннісні орієнтації у 

яких виявляється сама сутність людини. Складається світогляд як система 

узагальнених уявлень про світ у цілому, про навколишню дійсність, про інших 

людей і самого себе, про готовність керуватися цим світоглядом у діяльності.  

Вперше людина вчиться оволодівати перспективами свого життя у 

юнацькому віці. Психологічною особливістю раннього юнацького віку є 

спрямованість у майбутнє. Найважливішим фактором розвитку особистості в 
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ранній юності є прагнення будувати життєві плани, осмислювати побудову 

життєвої перспективи. 

В період ранньої юності продовжується процес переорієнтації спілкування з 

дорослих на ровесників, яке вимагає взаєморозуміння, внутрішньої близькості, 

відвертості, зростає усвідомлення себе як неповторної особистості, форм її 

організації та саморегулювання. Так, юнаки вважають себе менш сміливими, 

менш комунікабельними та життєрадісними, ніж однолітки, зате добрішими і з 

краще розвинутою здатністю зрозуміти іншу людину. Дівчата ж приписують 

собі меншу комунікабельність, зате більшу щирість, справедливість та вірність. 

Спрямованість на майбутнє, відчуття розквіту фізичних і інтелектуальних 

можливостей, нових перспектив створюють у юнаків і дівчат оптимістичне 

самопочуття, підвищений життєвий тонус. Загальне емоційне самопочуття стає 

більш рівним, ніж у підлітків. Різкі афективні спалахи, як правило, залишаються 

в минулому; але в деяких ситуаціях, наприклад, коли погляди молодої людини, її 

максималістські судження розходяться з поглядами співрозмовника, можуть 

виникати несподівані реакції.  

Формування життєвих планів – найхарактерніша риса юнацтва. Людина 

узагальнює цілі, які перед собою ставить, ієрархізує мотиви діяльності, що 

складає усталене ядро ціннісних орієнтацій. На думку І. Манохи, серед головних 

проблем на цьому віковому етапі можна назвати пошук смислу власного 

існування, своєї необхідності у житті; страх самотності; бажання особистого 

щастя, кохання, створення сім’ї; професійне самовизначення, можливості 

самореалізації. Мрії, прагнення, спрямовані у майбутнє, пошуки ідеалу – все це 

сприяє поступовому створенню все більш реальних життєвих планів, що 

«заземлюються» на виборі професії. 

Вибір професії активно впливає на траєкторію життєвого шляху, роблячи її 

досить визначеною. Але цей вибір водночас є й звуженням життєвих перспектив, 

відмовою від багатьох інших альтернатив і можливостей. Юнак прагне жити у 

майбутньому, але й побоюється деяких своїх рішень. Досить часто зіткнення 

абстрактних уявлень старшокласників із реальністю стають травмуючими, 

несподіваними, небажаними, і юнаки внутрішньо ніби відмовляються входити у 

дорослий світ, який їх розчарував. Вони відступають, залишаються у 

безвідповідальному дитинстві, справляючи враження інфантильних, 

несамостійних. 

Слід зауважити, що успіх у діяльності сприймається юнаками як щось 

випадкове, не завжди залежне від суб'єктних зусиль. У той же час невдачі 

оцінюються, навпаки, інгернально, тобто виникають мотиви самозвинувачення, 

каяття, розчарування у власних можливостях. Тривога з приводу життєвих 

перспектив пояснюється дуже упередженим ставленням до сьогодення. Юнак за 

короткий час може і переоцінювати свої можливості, і відчувати до самого себе 

презирство, і хвилюватися з приводу майбутнього, і поринати у глибокий 

песимізм. 

У юності створюються сприятливі умови для становлення інтегративного 

психічного утворення, сенсу життя. Наявні життєві сили, нові можливості 
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спрямовують підлітків, особливо юнаків, на пошук перспективи і життєвого 

змісту. З'являється зацікавлене, схвильоване ставлення до особистого сенсу 

життя. 

По мірі дорослішання, нагромадження досвіду реальної діяльності і 

спілкування складається більш реалістична оцінка власної особистості і зростає 

незалежність від думки батьків і вчителів, а саме: позитивна Я-концепція, 

почуття самоповаги, самоцінності сприятливо позначається на постановці 

перспективних цілей і активному прагненні до їхнього досягнення, переоцінка 

власних можливостей, «юнацька самовпевненість» зустрічається досить часто і 

часом штовхає молодих людей на невиправданий ризик; негативна Я-концепція 

(низька самооцінка і низький рівень домагань, слабка віра в себе, острах 

одержати відмовлення) впливає найбільш негативно, зокрема, із заниженою 

самоповагою і негативною самооцінкою пов'язують соціальну пасивність, 

самотність, конформістську позицію, деградацію, агресивність і, нарешті, 

злочинність. 

Згідно з результатами сучасних досліджень юнаки у віці 18-23 років мають 

цілісні уявлення про часову перспективу: виділяється найбільш значуща часова 

орієнтація, що залежить від психічного складу, часові уявлення будуються на 

основі індивідуальних переживань і спостережень. Саме у період юнацтва 

уявлення про час переходять на найбільш високий рівень і наближаються до 

абстрактного відображення часу, при чому особистий досвід, побудований на 

власному переживанні і безперервності сприймання часу, виступає головним 

фактором у становленні даних уявлень і понять. Слід зазначити, що в юнацькому 

віці ще невідоме відчуття швидкоплинності часу, його реальної обмеженості для 

здійснення всіх мрій і планів, що створює позитивний емоційний фон. У ранній 

юності образ майбутнього є складним інтегративним утворенням, яке охоплює 

ціннісні орієнтації, перші життєві плани, плановані та очікувані події, елементи 

рефлексії та самооцінки, засвоєні стереотипи поведінки, настанови та емоційне 

ставлення до майбутнього.  

Усвідомлення потреби та необхідності в плануванні життєвого шляху 

спричинює виникнення особливого утворення - життєвої перспективи, що 

включає минуле, теперішнє та майбутнє особистості, де події минулого, 

теперішнього та майбутнього займають певне місце та наділені відповідним 

статусом (Є. Головаха, О. Кронік) у визначенні подальших етапів життєвого 

шляху. Становлення системи глобальних життєвих цілей виникає на основі 

усвідомлення ціннісно-смислових аспектів власної самореалізації.  

Отже, становлення узгодженої життєвої перспективи у юнацькому віці є 

свідченням наявності потенціалу розвитку особистості у майбутньому та 

виступає основним фактором, від якого залежить подальше життя людини та 

рівень її соціальної ефективності й успішності. 
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Підлітковий вік як кризова стадія розвитку особистості, на думку видатних 

психологів (З. Фрейд, А. Адлер, А. Рубінштейн, І. Кон), передбачає, що певний 

підліток важкий як для себе, так і для інших.  

Проблема профілактики правопорушень у підлітковому віці є однією з 

центральних, яку досліджували у своїх працях О. Безпалько, Т. Васильєва, 

А. Макаренко, В. Соловйов, Л. Філонов, Е. Фром. 

Сучасні вчені стосовно неповнолітнього з різного роду відхиленнями в 

розвитку, що накладають своєрідний відбиток на поведінку, використовують 

терміни: «важкі діти» (К. Лебединська, М. Райська, М. Раттер, Л. Славіна); 

«важкі підлітки» (Л. Зюбін, В. Степанов, Д. Фельдштейн та ін.), до категорії яких 

відносять дітей з відхиленнями в моральному розвитку, акцентуаціями 

характеру, з порушеннями в афективно-вольовій сфері, відхиленнями в 

поведінці; «аномальні діти», що мають відхилення від того, що є типовим або 

нормальним, але не включає патологічний стан (Л. Пожар); «дезадаптивні діти» 

(С. Бєлічева); «діти, що живуть під спеціальним наглядом» (Л. Кошч); діти 

«групи ризику» (І. Невський); «діти з порушеннями в афективній сфері» 

(К. Лебединська, М. Райська, Г. Грибанова, Л. Славіна). Однак названі терміни 

часто несуть однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. Оскільки 

єдиної практики вживання цих понять немає, часом не ясно, до якої категорії 

віднести дитину, що має ті або інші відхилення в поведінці (асоціальна, 

ненормативна, протиправна, злочинна поведінка) (Е. Іванов, Л. Шіпиціна, 

Г. Сафіна). 

Підлітковий вік взагалі й рання юність особливо являють собою групу 

ризику. По-перше, позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, 

починаючи із психогормональних процесів і закінчуючи перебудовою «Я-

концепції». По-друге, обмеженість і невизначеність соціального стану підлітків. 

По-третє, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів соціального контролю: 

дитячі форми контролю вже не діють, а дорослі способи, що передбачають 

дисципліну й самоконтроль, ще не сформувалися або не зміцніли. 

Говорячи про проблемну поведінку підлітків, як синонім до неї нерідко 

використовують поняття девіантності, делінквентності, що спричиняє чималу 

плутанину. Для її подолання соціальну поведінку доцільно поділяти на 

нормальну та девіантну (таку, що відхиляється від норми). 
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Профілактика поведінки підлітків, які схильні до правопорушень, 

припускає систему загальних і спеціальних заходів на різних рівнях соціальної 

організації: загальнодержавному, правовому, суспільному, економічному, 

медико-санітарному, педагогічному, соціально-психологічному. Умовами 

успішної профілактичної роботи вважають її комплексність, послідовність, 

диференційованість, своєчасність. Остання умова є особлива важливою в роботі 

з підлітками.  

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) пропонує виділяти 

первинну, вторинну і третинну профілактику. 

Первинна профілактика направлена на усунення несприятливих чинників, 

що викликають певне явище, а також на підвищення стійкості особи до впливу 

цих чинників. Первинна профілактика може широко проводитися серед 

підлітків.  

Завдання вторинної профілактики – раннє виявлення і реабілітація нервово-

психічних порушень і робота з «групою ризику», наприклад підлітками, що 

мають виражену схильність до формування поведінки, що відхиляється, без 

прояву такої в даний час.  

Третинна профілактика вирішує такі спеціальні задачі, як лікування 

нервово-психічних розладів, що супроводжуються порушеннями поведінки. 

Третинна профілактика також може бути спрямована на попередження 

рецидивів у осіб з уже сформованою девіантною поведінкою. 

Психопрофілактична робота може входити в комплекс заходів всіх трьох 

рівнів. Вважається, що вона найбільш ефективна у формі дії на умови і причини, 

що викликають девіантну поведінку, на ранніх етапах появи проблем. 

Існують різні форми психопрофілактичної роботи: 

 Організація соціального середовища. У її основі лежать уявлення про 

детермінуючий вплив навколишнього середовища на формування девіацій. 

Впливаючи на соціальні чинники, можна запобігти небажаній поведінці особи. 

Дія може бути спрямована на суспільство в цілому, наприклад через створення 

негативної громадської думки по відношенню до девіантної. Об’єктом роботи 

також може бути сім’я, соціальна група (школа, клас) або конкретна особа. 

 Інформування. Це найбільш звичний для нас напрям 

психопрофілактичної роботи у формі лекцій, бесід, розповсюдження спеціальної 

літератури або відео - і телефільмів. Сутність підходу полягає в спробі дії на 

когнітивні процеси особистості з метою підвищення її здібності до ухвалення 

конструктивних рішень. 

 Активне соціальне навчання соціально-важливим навичкам. Дана 

модель переважно реалізується у формі групових тренінгів. В даний час 

поширені наступні форми: 

 Тренінг резистентності (стійкості) до негативного соціального 

впливу.  

 Тренінг асертивності або афектно-ціннісного навчання.  

 Тренінг формування життєвих навичок.  
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 Організація діяльності, альтернативної девіантній поведінці. Ця форма 

роботи пов’язана з уявленнями про ефект заміщення девіантної поведінки. 

Альтернативними формами активності визнані: пізнання (подорожі), 

випробування себе (походи в гори, спорт з ризиком), значуще спілкування, 

любов, творчість, діяльність (зокрема професійна, релігійно-духовна, 

добродійна). 

 Організація здорового способу життя. Вона виходить з уявлень про 

особисту відповідальність за здоров’я, гармонію з оточуючим світом і своїм 

організмом. Уміння людини досягати оптимального стану і успішно протистояти 

несприятливим чинникам середовища вважається особливо цінним.  

 Активізація особистісних ресурсів. Активні заняття підлітків спортом, їх 

творче самовираження, участь в групах спілкування і особистісного зростання, 

арт-терапія – все це активізує особистісні ресурси, що у свою чергу 

забезпечують активність особистості, її здоров’я і стійкість до негативної 

зовнішньої дії. 

 Мінімізація негативних наслідків девіантної поведінки. Дана форма 

роботи використовується у випадках вже сформованої поведінки, що 

відхиляється. Вона спрямована на профілактику рецидивів або їх негативних 

наслідків.  

У різних видах психопрофілактичної роботи можуть використовуватися 

схожі форми і методи. За способом організації роботи виділяють наступні форми 

психопрофілактики: індивідуальна, сімейна, групова робота. В цілях 

попередження девіантної поведінки використовуються різні соціально-

психологічні методи. Серед провідних методів психопрофілактичної роботи: 

інформування, групові дискусії, тренінгові вправи, рольові ігри, моделювання 

ефективної соціальної поведінки, психотерапевтичні методики. Залежно від 

використовуваних методів психопрофілактична робота може здійснюватися у 

формі тренінгів, освітніх програм (наприклад, шкільного спецкурсу), 

психологічного консультування, кризової допомоги (телефон довіри), а також 

психотерапії граничних станів і нервово-психічних розладів. 

Основна складність роботи з девіантною поведінкою особистості полягає в 

тому, що на перших етапах соціально-психологічної допомоги підліток чинить 

опір змінам не дивлячись на виражені негативні наслідки своєї поведінки. У 

таких випадках підставою для втручання може бути ступінь шкоди, що 

заподіюється девіацією, або рівень соціальної дезадаптації особистості. 

Соціальна деградація, у свою чергу, виражається в криміналізації, втраті 

працездатності, ізоляції, втраті житла і сім’ї. 

Ефективність роботи оцінюється як за об’єктивними ознаками зменшення 

небажаної поведінки, так і за суб’єктивним змінами. Одним з найбільш 

важливих критеріїв позитивних змін виступає підвищення рівня соціальної 

адаптації особистості. 

Таким чином, провідним завданням психологічного втручання при 

девіантній поведінці є створення сприятливих соціально-психологічних умов для 

особистісних змін (корекція конкретних форм поведінки, що відхиляється). 
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Юнацтво є останньою межею між дитинством і дорослістю. Цей вік 

розпочинається з 15-17 і триває приблизно до 23 років [1]. 

Протягом юнацького віку особистість досягає високого рівня 

інтелектуального розвитку, масштабно розглядає свою індивідуальність, формує 

цілісний Я-образ, самовизначається у професії, осмислює своє майбутнє, що 

свідчить про перехід до дорослості [9]. 

Виникнення професійної орієнтації пов'язують з появою першого кабінету 

профорієнтації в Страсбурзі в 1903 році і бюро з вибору професій у Бостоні в 

1908 році. Робота перших профорієнтаційних служб ґрунтувалася на 

«трьохфакторній моделі» Парсонса, коли у претендента на певні професії 

виявляли здібності і психологічні якості, співвідносили їх з вимогами професій і, 

на підставі цього, давали рекомендації про придатність або не придатність 

людини до даної професії. 

В останні роки актуальність проблеми, професійне самовизначення значно 

зросла. Необхідність дослідження особливостей навчальної діяльності юнаків та 

проблем професійного самовизначення в юнацькому віці пов’язано з тим, що не 

всі обізнані щодо всіх професій, не мають про них повного уявлення. Часто 

можна побачити, коли студенти кидають навчання через те, що обрали не ту 

професію, з якою хотіли б пов’язати своє життя. Тобто, були недостатньо 

обізнані про професію, не знали, якими якостями має володіти спеціаліст цієї 

професії. 

Професійна орієнтація являє собою систему заходів, спрямованих на 

забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення особистості з 

урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей та 

особливостей ринку праці для повноцінної самореалізації в професійній 

діяльності. 

Старшокласники з високою тривожністю і залежні від чужої думки 

зазнають більше труднощів у професійному самовизначенні, ніж 

старшокласники з низькою тривожністю. 

Головним виміром часу в самопізнанні юнака є майбутнє, до якого він себе 

готує. Мрії про майбутнє займають центральне місце [3]. 

Хоч юнацтво вважається найкращим періодом у житті людини, 

дослідження доводять, що у цьому віці фіксуються найнижча задоволеність 

смислом свого життя, найгостріша невпевненість у собі, стан тотальної 

невизначеності. Людина хоче знайти своє призначення [5]. 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 61 

Центральним новоутворенням юнацького віку є особистісне 

самовизначення, що постає як потреба юнаків усвідомити своє місце в 

суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості. Тобто, ідентичність, особистісна 

ідентичність забезпечує основу для соціальних порівнянь – порівнянь себе з 

іншими, своїм ідеалом, з собою в минулому. Властива юнацькому віку криза 

ідентичності – момент розвитку, коли наростає вразливість і розвивається 

потенціал особистості. 

Формування ідентичності є тривалим і складним процесом. Основними 

варіантами становлення ідентичності, є зумовленість, дифузія, мораторій та 

досягнення ідентичності. 

Зумовленість. Юнаки беруть на себе зобов’язання, не долаючи етапу 

прийняття самостійних рішень. Їхній вибір професії, заздалегідь визначений 

їхніми батьками, а не результатом самостійних пошуків. 

Дифузія. Ті, що не визначили напрям свого життя, перебувають у стані 

невизначеності, яка їх особливо не хвилює. Вони не пережили кризи, не обрали 

для себе професії і навіть уникають думок про це. 

Мораторій. Переживають кризу ідентичності (період прийняття рішень), 

зайняті пошуком себе. Їхні рішення стосуються вибору професії, чи етичних 

цінностей [9]. 

Дуже важливу роль в професійному самовизначенні займає професійна 

орієнтація, що включає такі компоненти: професійна інформація, професійна 

діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна 

адаптація.  

Професійна інформація повідомляє школярам знання про соціально-

економічні, психофізіологічні особливості професій. Професійна діагностика – 

використання різних діагностичних методик: вивчаються особливості 

темпераменту людини, стан її здібності, інтереси і мотиви, ціннісні орієнтації, 

установки у виборі професії. 

Професійна консультація полягає в наданні допомоги, порадах спеціалістів, 

у встановленні відповідності між вимогами професії й індивідуально-

психологічними особливостями особистості. Розрізняють кілька типів 

профконсультації. Довідково-інформаційна консультація глибше знайомить зі 

змістом професії, вимогами до неї, можливостями працевлаштування. 

Діагностична – допомагає визначити сфери діяльності, в яких можна найбільш 

успішно працювати. Медична – визначає відповідність здоров’я людини 

вимогам професії. 

Професійний відбір – зарахування людини до навчального закладу на 

підставі її відповідності певним професійним критеріям. Професійна адаптація – 

це входження у діяльність, пристосування до трудового колективу, умов праці, 

особливостей професії. Успішність адаптації є показником правильності вибору 

професії [6]. 

Міжособистісне спілкування впливає на те, що важко обрати професію 

через залежність від чужої думки. Проблемою у професійному самовизначенні 

юнаків є невпевненість у своїх силах та низька самооцінка. Невпевнені в собі 
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часто переживають тривогу, зв’язану з спілкуванням, і їм буває важко навіть в 

простих для інших ситуаціях, важко відкривати свій внутрішній світ. Потрібно 

знімати такі бар’єри. Адже, живучи з ними , важко обрати професію [7]. 

Важливою є допрофесійна підготовка, яка має будуватися з використання 

певних профілів. Профіль має визначатися здібностями людини до певної сфери 

діяльності, в якій вона зможе найбільш повно та ефективно реалізувати свої 

можливості. Цією діяльністю вона оволодіває легко, швидко, з натхненням, 

добре справляється з підвищеними вимогами, успішно вирішує робочі 

проблеми [8]. 

Від народження кожен з нас наділений здібностями. Але ніхто не може 

визначити їх доти, доки вони не реалізовані. Степінь актуалізації здібностей або 

спускає на дно життя, у відчай, або підіймає до вершин новаторства. Краще 

намагатись жити повноцінним життям, поновлюючись, ніж йти за натовпом [2]. 

Тому потрібно шукати в собі сили аби подолати всю свою невпевненість та 

тривожність і досягати тих вершин, про які ми мріємо. Не залежати від чиєїсь 

думки. Потрібно оцінювати себе адекватно. 

Профорієнтаційна бесіда – це бесіда, яка проводиться з метою дослідження 

профконсультантом учня, його індивідуальних особливостей, професійного 

самовизначення, формування в нього готовності до вибору професії, розширення 

відомостей про професії, уточнення відповідності обраних професій нахилам [4]. 

Одним із структурних компонентів профорієнтації є професійна 

консультація – процес надання людині допомоги у виборі професії на основі 

всебічного вивчення її професійних прагнень, індивідуально-психологічних 

особливостей, стану здоров'я і потреб ринку праці. 

Для ефективного використання бесіди в профконсультаціях консультант 

повинен мати теоретичні знання про особистість людини (своєрідність 

поведінки, оригінальність мислення; багатство внутрішнього світу (почуття, 

емоції, уява, морально-етичні цінності) тощо) та вміло їх використовувати під 

час консультації. 

Професійна консультація спрямована на досягнення основних цілей: 

 допомогти людині усвідомлено, обґрунтовано обрати професію; 

 допомогти розробити способи освоєння вибраної професії; 

 допомогти пізнати свої слабкі і сильні сторони, можливості. 

При дослідженні рівня мотивації схвалення було визначено, що у 3% 

досліджуваних спостерігається низький рівень мотивації – людина з таким 

рівнем не прагне заслужити чиюсь прихильність. Вони впевнені в собі і не 

потребують схвалення. У 68% було визначено високий рівень мотивації 

схвалення – людина має високу готовність представити себе перед іншими у 

відповідності всім соціальним нормам, отримати похвалу від авторитетних 

людей. На середній рівень мотивації схвалення припадає 29% – ці люди знають 

чого хочуть, прагнуть досягти свого, не приносячи собі певної моральної шкоди, 

не принижують своєї гідності. 

У визначенні особистісної тривожності отримано 79% високого рівня 

тривожності, 21% – середнього рівня, 0% – низького рівня особистісної 
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тривожності. Високий рівень тривожності значно переважає над середнім та 

низьким рівнями. Це свідчить про те, що юнакам важко визначити майбутню 

професію. 

У дослідженні визначення типології особистості та привабливого 

професійного середовища (за Холландом) визначено, що 13% належать 

реалістичному типу, 6% – інтелектуальному, 47% – соціальному, 3% – 

конвенційному, 6% – заповзятливому і 25% – артистичному типу професійного 

середовища. Помітно, що значно переважає соціальний тип професійного 

середовища, тобто професії, що спрямовані на людей. 

Дослідження направленості особистості (за методикою діагностики 

направленості особистості Басса) показало, що 6 учасників (25%) мають 

направленість на себе; 9 учасників (47%) – направленість на спілкування; 9 

учасників (28%) – на справу. 

Навіть за найсприятливіших обставин вибір професії стає все більш важким 

завданням, оскільки саме суспільство стає складнішим. Якщо юнак не зрозуміє, 

який вид діяльності для нього є найбільш відповідним, професійна 

нездійсненність відіб'ється ще більшою невдачею у розвитку його власної 

індивідуальності.  

Ефективними можуть бути різні анкети та методики, ігри на 

профорієнтаційне спрямування. Вони є цікавими і, водночас, допомагають 

визначитися у певних проблемах. 

Профорієнтаційна робота повинна служити одній меті - активізувати юнака, 

сформувати прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням 

отриманих знань про себе, своїх здібностях і перспективах їх розвитку. В цьому 

йому повинні допомогти близькі та психолог. 

Щоб професійна орієнтація дала потрібні результати, вона повинна бути 

безперервним, системним, цілеспрямованим процесом. Щоб вибір професії був 

вільним, необхідно враховувати три фактори: інформованість про світ професій, 

знання своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з 

вимогами професії.  
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Сьогодення вимагає глибокого осмислення реалій та трансформацій 

суспільного життя з урахуванням положень нової парадигми, яка містить у собі 

категорії ірраціонального, несвідомого та підсвідомого, що раніше було поза 

межами раціонального знання. В якості суб’єкта суспільних перетворень за умов 

зміни відносин держави й індивіда, суспільства й особистості виступає людина у 

всій сукупності своїх якостей – і тілесних, і духовних. 

Суспільство загалом і окремий індивід зокрема опинилися перед 

проблемою, від розв’язання якої суттєво залежать темпи соціального прогресу, 

цінності й духовні принципи майбуття. Ця проблема полягає в необхідності 

виробити нові соціальні технології, що дозволять людині не тільки 

пристосуватися й адаптуватися до нових умов із мінімальними духовно-

особистісними втратами, а й здобути нові життєві опори, які забезпечують 

якомога повнішу самореалізацію гідним чином, без жодного обмеження прав 

особистості й насильства над її духовним світом. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасна система національної 

освіти покликана сприяти особистісному становленню людини нового 

покоління, збереженню та зміцненню психічного й фізичного здоров’я молоді. 

Слід зазначити, що навчально-виховна діяльність не завжди сприяє 

гармонійному розвитку особистості молодої людини. Особливої актуальності ця 

проблема набуває в умовах профільного навчання, яке інтенсифікує діяльність, 

що нерідко призводить до надмірного інтелектуального та фізичного 

напруження, появи особистісних дисгармоній у молоді. Результати наукових 
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досліджень свідчать, зокрема, про те, що в умовах швидкої інформатизації 

освітнього простору особистісний розвиток студентів супроводжується такими 

проявами дисгармоній, як перевтома, підвищена тривожність, 

внутрішньоособистісна конфліктність, акцентуації характеру, загроза суїциду 

тощо. 

Як наслідок, у значної частини студентів погіршується фізичне та психічне 

здоров’я, зокрема, виникає девіантність поведінки, знижується зір, 

викривлюється постава, з’являються психосоматичні захворювання, що 

зумовлює необхідність подальшого пошуку психолого-педагогічних засобів 

гармонізації особистісного розвитку студентів. 

У зв’язку з цим, актуальною є потреба у розгортанні досліджень проблеми 

корекції дисгармонійного розвитку особистості студента в умовах навчального 

закладу. Одним із основних показників гармонійності особистості є 

взаємовідповідність, конгруентність її якостей, яку з різних позицій 

досліджували В. Бехтєрєв, О. Лазурський, Л. Виготський, К. Роджерс, Г. Костюк, 

П. Лушин та інші психологи. Конгруентна особистість (в дослівному перекладі –

 «відповідна», «узгоджена») єдина і цілісна у своїх почуттях, їх сприйнятті та 

висловлюванні про них, не має психологічних «захистів» і може бути такою, 

якою в глибині душі вона є.  

Дослідник К. Роджерс вводить поняття конгруентності, розуміючи при 

цьому точну відповідність між досвідом, що переживає особистість, та його 

усвідомленням. Конгруентна людина щира в своїх почуттях та їх проявах, не 

вдається до самообману, достатньо знає себе, здатна створювати довірливі 

стосунки. Саме усвідомлення актуального досвіду дозволяє їй бути ефективною 

в різних життєвих ситуаціях та вичерпно використовувати можливості 

сьогодення [1]. 

Поняття конгруентності К. Роджерс розглядав як ступінь збігу або незбігу 

бачення суб'єктом свого внутрішнього світу з реальною дійсністю, яка його 

оточує. Відповідно висока конгруентність приводить до позитивного 

особистісного розвитку, а низька – до внутрішніх конфліктів, тривожності, 

невротичного розвитку. 

Для формування цілісної особистості є важливим поєднання раціонального 

та емоційного, здатності як до свідомого вивчення поставленої задачі, так і до 

задіяння несвідомих внутрішніх ресурсів, що проявляються в інтуїтивних 

творчих рішеннях, переживаються як стан натхнення. Отже, необхідним постає 

зняття дихотомії лівої та правої півкуль. Як наслідок, формується людина, з 

одного боку, – організована та відповідальна, з високим рівнем інтелекту та 

компетентності, з іншого боку, – з розвинутою творчою уявою, здатна до 

нестандартних рішень в різних ситуаціях.  

Тож здатність діяти конгруентно – дуже важлива життєва якість. А рецепт її 

досягнення, на перший погляд, зовсім нескладний: бути собою і займатися тим, 

до чого лежить душа. Із іншого боку, стан конгруентності завжди тимчасовий. 

Мінливе життя повсякчас підкидає нам нові можливості, у нас виникають нові 

бажання та інтереси.  
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Абсолютно конгруентна людина не зможе сприймати нові ідеї, вчитися, 

доходити нових рішень, а це завжди веде до застою. Тож абсолютна 

конгруентність, як і абсолютна свобода, – річ практично неможлива. Людину 

потрібно вивчати як цілісну й унікальну істоту. Людина відкрита до світу. 

Проживання світу в собі та себе у світі є головною психологічною реальністю. 

Людина – істота вільна, здатна вирішувати, обирати шлях власного розвитку. 

Вона активна, творча істота. 

Конгруентність – це відповідність переживання, усвідомлення справжнього 

змісту досвіду людини. 

Подолання захисних механізмів допомагає досягти конгруентних, істинних 

переживань. Захисні механізми заважають правильно усвідомити свої проблеми. 

Розвиток особистості – це підвищення конгруентності, підвищення розуміння 

свого «реального Я», своїх можливостей, особливостей, це самоактуалізація як 

тенденція до розуміння свого «реального Я». 

К. Роджерс вважав, що батьки мають навчитися диференціювати власні 

проблеми від проблем їхньої дитини, навчати її самостійному прийняттю 

рішень, поступово переносячи всю відповідальність за їхній пошук на саму 

дитину. Таким чином, буде рости і формуватися конгруентна особистість, щира 

у своїх проявах, бажаннях і вчинках. Великий вплив на формування 

конгруентності у молоді мають їх батьки, їх найближче оточення і те 

середовище в якому вони зростають. 

Активна позиція щодо дійсності, вивчення й подолання реальності, а не 

втеча від неї, здатність бачити події свого життя такими, які вони є, не вдаючись 

до психологічного захисту, розуміння того, що за негативною емоцією ховається 

проблема, яку треба розв’язати, готовність іти назустріч проблемам, негативним 

емоціям, щоб знайти і зняти перешкоди для особистісного зростання - ось що дає 

змогу людині досягти розуміння себе, сенсу життя, внутрішньої гармонії й 

актуалізації. 

У дослідженнях В. Рибалки була виділена психолого-типологічна або 

психодинамічна неконгруентність особистості – невідповідність у 

психодинамічному плані базових якостей особистості підструктурі 

психофізіологічних властивостей, зокрема, темпераменту як фундаменту 

особистості. Наявність цього виду неконгруентності призводить до гострих 

особистісних проблем, патогенних тенденцій, психосоматичних та 

патопсихологічних відхилень у молоді [2]. 

Для саморозвитку людини найбільш значущими, на думку К. Роджерса, є: 

поле досвіду індивіда, самість і ідеальна самість, конгруентність і 

неконгруентність, тенденція самоактуалізації, особистісний ріст і перепони 

росту, соціальні відношення. Поле досвіду індивіда включає події, сприймання, 

відчуття і под., тобто все те, що відбувається з людиною в даний момент і 

доступне усвідомленню; зміст індивідуального досвіду визначається тим, які 

його елементи стають предметом усвідомлення, на які життєві проблеми 

спрямована увага індивіда. Тому вихователь повинен зрозуміти ці проблеми, а 

також побачити в полі особистісного досвіду вихованця ті проблеми, які є 
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важливими для його розвитку, але ще ним не усвідомлені як особистісно 

значимі. У цьому випадку необхідно організувати «зустріч з проблемою». 

Сенс життя можна знайти в зовнішньому світі, мабуть, трьома шляхами: а) 

здійснюючи вчинки; б) переживаючи цінності, відчуваючи єдність з іншими 

людьми, переживаючи любов; в) страждаючи. Різні шляхи самоактуалізації 

можливі за умови, якщо в людини є вищі метапотреби в розвитку, життєві цілі: 

істина, краса, доброта, справедливість. 

Таким чином, належність до групи і відчуття самоповаги – необхідні умови 

для самоактуалізації, оскільки людина може зрозуміти себе, тільки одержуючи 

інформацію про себе від інших людей. І навпаки, патогенні механізми, які 

заважають розвиткові особистості, такі: а) пасивна позиція щодо дійсності; 

витіснення й інші способи захисту «Я»; б) проекція, заміщення, спотворення 

справжнього стану речей на догоду внутрішній рівновазі та спокою. 
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Студентський вік – це період становлення і стабілізації характеру, найбільш 

активного розвитку етичних і естетичних відчуттів, оволодіння повним 

комплексом соціальних ролей дорослої людини: громадянських, професійно-

трудових та ін. Саме у цей період виявляється «економічна активність», під якою 

демографи розуміють включення людини у самостійну виробничу діяльність, 

початок трудової біографії. Студентські роки також відрізняються інтенсивними 

перетворенням мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій, формуванням 

спеціальних здібностей у зв’язку з професіоналізацією, тому саме цей вік стає 

центральним періодом становлення характеру та інтелекту. Взагалі, студентській 

вік характеризується досягненням найвищих, «пікових» результатів, що 
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базуються на всіх попередніх процесах біологічного, психологічного, 

соціального розвитку [1]. 

Характерною межею морального розвитку в цьому віці є посилення 

свідомих мотивів поведінки. Помітно зміцнюються ті якості, яких не вистачало 

повною мірою у старших класах загальноосвітньої школи, – цілеспрямованість, 

рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, уміння володіти собою. 

Підвищується інтерес до моральних проблем (мети, способу життя, обов’язку, 

любові, вірності тощо). Традиційно найбільш важливим у житті сучасні студенти 

вважають здоров’я рідних і близьких (92,8%), сімейно благополуччя (87,7%), 

справжніх друзів (83,4%), впевненість у собі (82,5%), самореалізацію (71,5%), 

якісну освіту (71,0%) тощо. Водночас на передні позиції вийшли такі цінності, 

як впевненість у майбутньому (68,3%), власна незалежність (57,6%), 

комфортабельне житло (55,2%), правдива інформація про події у країні та світі 

(44,7%). 

Разом з тим фахівці в галузі вікової психології і фізіології вказують, що 

здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки у 17-19 років розвинена 

не повною мірою. Трапляються невмотивований ризик, невміння передбачити 

наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні мотиви. Це вік 

безкорисливих жертв і повної самовіддачі, разом з тим у поведінці молоді 

спостерігаються і негативні прояви. Тільки 11,4% опитаних студентів серед 

якостей, що необхідні сьогодні людині, визначили скромність та помірність у 

запитах, а готовність поступитися своїм благополуччям заради суспільного блага 

– 6,6%. Високу моральність у сучасному житті вважають необхідною тільки 

12,4%. 

Необхідно зазначити, що одна з особливостей віку полягає в усвідомленні 

своєї індивідуальності, у становленні самосвідомості. На питання «Ким ви 

відчуваєте себе в першу чергу?» 63,6% відповіли «особистістю», 58,2% – 

«студентом», 24,0% – громадянином України, 19,0% – представником молоді, 

3,6% – європейцем. Основним змістом кризи цього віку є криза ідентичності [2]. 

Власне, всі теоретики, аналізуючи студентство як окрему верству соціальної 

системи, підкреслюють, що воно є соціокультурною спільністю, яку складають 

студенти вищих навчальних закладів. Завдяки інтеріоризації ціннісно-

нормативної системи цього суспільства в цілому, а також такого соціального 

інституту, як вища школа, вони створюють свій специфічний символічний і 

реальний світ і є могутнім ресурсом розвитку суспільства. 

Сучасне українське студентство є прямим породженням глобальних 

впливів, мінливих соціальних умов, постмодерністських ситуацій, що 

характеризується невизначеністю, «розмитістю» цінностей, недовірою до науки, 

відсутністю глибоких світоглядних підстав тощо. Особиста думка і споживчий 

інтерес в умовах постмодерну набагато сильніше впливають на формуванню 

ціннісною системи і практику повсякденних рішень, ніж такі традиційне 

цінності, як наука і релігія. 
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У цілому нинішня студентська молодь стратифікована на групи, що 

відрізняються інтелектуальними і моральними параметрами. Вся сукупність 

сучасних студентів досить явно розділяється на три групи: 

1) студенти, зорієнтовані на освіту як на професію; для них інтерес 

майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній – найголовніше. Решта всіх 

чинників для них менш значуща. У цій групі близько третини студентів; 

2) студенти, які зорієнтовані на бізнес (близько 26% від загальної кількості 

опитаних); для них освіта виступає інструментом (або можливою стартовою 

сходинкою) для того, щоб надалі спробувати створити власну справу, зайнятися 

торгівлею тощо; до своєї професії вони ставляться менш зацікавлено, ніж перша 

група; 

3) студенти, яких, з одного боку, можна назвати такими, що не 

«визначилися», з іншого – пригніченими різними проблемами особистого, 

побутового плану; для них освіта і професія не становлять того інтересу, що 

характерний для перших двох груп; на перший план у них виходять побутові, 

особисті, житлові, сімейні проблеми. 

Дійсно, сучасне покоління студентів, що виросло у специфічних умовах 

постмодерністської епохи, приходить у вищий навчальний заклад зі своїми 

особливостями і запитами. Для того, щоб ця молодь змогла набути необхідних 

компенсацій, оволодіти інтелектуальними і соціальними навичками, 

затребуваними на ринку праці і в сучасному суспільстві, необхідно усвідомити 

ці її характерні особливості і переглянути методи і зміст вищої освіти, змінити 

саму атмосферу навчання, з тим щоб якомога більше сприяти успіху 

студентів [3]. 

У сучасного студента є декілька головних проблем – відсутність грошей і 

академічних свобод. І ці проблеми уряд не тільки не хоче вирішувати, а взагалі 

намагається погіршити. Регулярно виникають ідеї вводити додаткові платні 

послуги, скорочувати стипендії, підвищувати плату за навчання та гуртожитки. 

При цьому схеми формування плати за освітні послуги та проживання 

абсолютно непрозорі та закриті для громадськості. Важко зрозуміти навіть куди 

ідуть гроші, сплачені за навчання.  

Відсутність академічних свобод виливається у перенавантаження студента 

нецікавими або непотрібними для обраної спеціальності предметами, 

затвердженням навчальних планів «згори» та в результаті цього всього 

невідповідність набутих знань сучасним критеріям професій. 

Ціннісні орієнтації людини органічно пов'язані із проблемами людини і 

виступають в якості головного компоненту детермінації її поведінки. Ціннісні 

орієнтації – це елементи мотиваційної структури особистості, на підставі яких 

відбувається вибір тих чи інших соціальних установок як цілей або мотивів 

конкретної діяльності. Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом 

пануючої в суспільстві системи цінностей, яка змінюється з розвитком історії. 

Події останніх десятиліть вплинули на систему ціннісних орієнтацій 

пострадянського суспільства і відповідно на життєві орієнтири студентської 

молоді, в середовищі якої набувають все більш актуального значення 
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матеріальні цінності (матеріальний добробут, успіх у житті, прагматизм, високий 

заробіток, престижна робота, закордонні поїздки тощо). Символом нашого часу є 

«виразна увага до матеріальної сторони життя», «орієнтація на успіх у житті стає 

однією з ведучих стратегій студентів і взагалі молоді в сучасних ринкових 

умовах» – такий висновок роблять українські та російські соціологи, вивчаючи 

зміст ціннісних орієнтацій студентської молоді. На превеликий жаль, втрачають 

певне значення в житті сучасної студентської молоді деякі духовні орієнтації і 

цінності. Студенти менше цікавляться політикою, суспільно-політичним життям, 

далеко не всі люблять читати, відвідувати культурно-мистецькі заклади, 

займатися спортом, художньою самодіяльністю, мистецтвом, творчістю. 

Відбувається деформація і етичних ціннісних орієнтацій, виправдовується 

порушення заповідей типу «не вкради», «не бажай...» і т. д. Зміни у ціннісних 

орієнтаціях молоді (часто не на користь високих суспільних ідеалів) вимагають 

перегляду всієї системи виховної роботи у вищій школі, пошук і впровадження 

нових форм і методів роботи із студентською молоддю з метою підготовки і 

виховання студентів не лише високими професіоналами своєї справи, а 

справжніми гуманістами, Людьми з великої літери [4]. 
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Сьогодні значно зросла соціальна роль глобальної мережі Інтернет. 

Інтернет-ресурси – це важливий фактор розвитку інтелектуального потенціалу, 

важливе джерело нової, соціально важливої інформації. Поширення сучасних 

інформаційних технологій вплинуло на всі сфери суспільного життя, стало 

глобальним фактором цивілізаційного розвитку. 

В Інтернеті сьогодні можна зустріти велику кількість книг в електронному 

вигляді, програм, тематичних баз даних, енциклопедій і довідників. Особливу 

значущість ці ресурси мають для інвалідів, які часто зазнають труднощів в 

«добуванні» інформації. Практика показала, що сотні електронних баз даних і 

бібліотек, а також забезпечення видаленого доступу до них вирівнюють 

можливість людей незалежно від наявності інвалідності, зокрема проблем із 

зором, слухом, опорно-руховим апаратом. Для багатьох інвалідів бібліотека є 

єдиним місцем доступу до електронних ресурсів. Причому всі послуги (пошук 

інформації, сканування потрібної літератури і навіть створення персональних 

сайтів) надаються безкоштовно [1]. 

Особами з обмеженими можливостями можна назвати людей зі стійкими 

розладами функцій організму, зумовленими захворюванням, травмою або 

вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до 

обмеження нормальної життєдіяльності. 

До функцій, які виконує Інтернет по відношенню до осіб з обмеженими 

можливостями можна віднести: інформаційну – можливість отримання 

необхідної інформації, комунікаційну – можливість знаходити осіб з метою 

ділового або особистого спілкування, рекреаційну – можливість відпочивати 

завдяки засобам Інтернету, фінансову – можливість заробляти гроші завдяки 

Інтернет-ресурсам і загалом – адаптаційну – можливість краще пристосуватися 

до умов життя і суспільства завдяки Інтернету. 

Сучасні комп'ютерні технології, засновані на цифрових методах обробки 

інформації, дозволяють організувати дистанційне навчання. Це нова форма 

отримання освіти, вміщує елементи заочного і очного навчання. Учбовий процес 

тут більшою мірою орієнтований на самостійну роботу студента. Дистанційний 

підхід дозволяє вчитися там, де немає інших можливостей для професійної 

підготовки або отримання вищої освіти. 

Проведене нами опитування серед студентів з функціональними 

обмеженнями свідчить, що 85% студентів даної категорії засвідчують високу 

роль Інтернет-ресурсів в їх адаптації до соціуму. 

Проаналізувавши наявні Інтернет-ресурси ми класифікували їх наступним 

чином: 

1. загальні Інтернет-ресурси для людей з функціональними обмеженнями:  

 Інформаційне агентство – портал інвалідів (http://invak.info), де 

користувачі можуть отримати інформацію про події і заходи інвалідного 

руху, організації, конкурси, гранти, про способи реабілітації, нормативні 

документи. 
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 Національна асамблея інвалідів України (http://naiu.org.ua); 

інтернет-портал Наукового товариства інвалідів «Інститут соціальної 

політики» (http://isp.rehab.org.ua/ukrainian), де користувачі можуть 

отримати інформацію про діяльність товариства, про реабілітаційні 

центри України, про діяльність Ради з питань освіти інвалідів; також – 

новини, довідкову інформацію, електронну бібліотеку, законодавство та 

багато іншого. Окрім того передбачена можливість надання консультацій; 

 Портал для людей з обмеженими фізичними можливостями 

(www.inva-support.cn), де користувачі можуть отримати можливість 

спілкування, знайомства, консультації психологів, сексолога, юриста. 

 LudiX.ru. Соціальна мережа для людей з обмеженими фізичними 

можливостями (інвалідів) та їх друзів (www.lydix.ru). 

 Повір у себе! (http://believe.net.ua). Цей сайт присвячений життю і 

проблемам інвалідів: творчість, історії, закон, знайомства, медицина, 

бібліотека, форум.  

 Сайт для інвалідів – Disability.ru (www.disability.ru), де 

розміщуються новини, статті, корисні посилання, знайомства, форум. 

 Портал для людей з обмеженими можливостями здоров'я 

(www.dislife.ru), де також можна отримати дані про новини, 

законодавство, працевлаштування, спілкування. 

 Віртуальна освітня мережа (http://e-schola.org.ua). На сайті можна 

знайти відкрите навчальне середовище для подолання соціальної ізоляції 

людей з особливими потребами, їх участі в електронному навчанні.  

 Благодійний фонд розвитку комп'ютерних технологій серед 

інвалідів (http://aik.ua). Даний сайт створений інвалідами І-ІІ груп тяжких 

форм захворювань.  

2. Інтернет-ресурси для людей з вадами слуху: 

 «Країна глухих» (www.deafworld.ru), де можна отримати 

підтримку людей з вадами слуху, формування в них активної 

громадянської позиції, надання можливостей для спілкування, 

знайомства, обміну досвідом, допомога в отриманні освіти, реабілітації.  

3. Інтернет-ресурси для людей з вадами зору. 

 Доступ в Інтернет для сліпих користувачів має свої особливості. 

Після підключення до мережі виникає проблема вибору програмного 

забезпечення. Але завдяки програмі Nett-Tamer, незрячі користувачі 

бібліотеки знайомляться із змістом документа, вибираючи зручний для 

себе варіант – брайлівський дисплей, синтезатор мови або програму 

збільшення шрифту (вбудовану електрону лупу). Ми знаємо, що для 

людей з обмеженими можливостями спілкування має життєвоважливий, в 

якійсь мірі реабілітаційний характер.  

 До сайтів, які створені для такої категорії осіб відносяться:  

 Клуб незрячих користувачів комп'ютерної техніки 

(www.integr.org/index.html). На даному сайті розміщені статут клубу, а 

http://naiu.org.ua/
http://isp.rehab.org.ua/ukrainian
http://www.inva-support.cn/
http://www.lydix.ru/
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http://www.integr.org/index.html
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також: публікації, матеріали семінарів і конференцій, інформація про 

комп'ютерні технології для слабозорих, дистанційне навчання; перелік 

посилань: організації допомоги та підтримки, дозвілля, спілкування для 

сліпих і слабозорих. 

4. Інтернет-ресурси для людей з вадами опорно-рухового апарату: 

 Рівненське міське товариство інвалідів з порушенням опорно-

рухового апарату (http://rtispora.h12.ru), де вказано основи діяльності 

товариства – організаційна, освітня, соціальна, матеріальна, правова та 

творча підтримка людей з особливими потребами, сприяння соціально-

психологічній, трудовій та фізичній реабілітації інвалідів [3]. 

5. Інтернет-ресурси для людей з інтелектуальними порушеннями:  

 Іскра – сайт для людей з труднощами інтелектуального розвитку 

та їх друзів (www.kipina.ru). Сайт складається з двох частин: в одній люди 

з особливими потребами самі можуть читати, писати і спілкуватись; в 

іншій – матеріали для батьків, педагогів, психологів: бібліотека, новини, 

форум. 

6. Інтернет-ресурси для людей з вадами мовлення:  

 Сайт про заїкування (www.stuttering.ru/info/index.html), основна 

мета даного проекту полягає у забезпеченні тих, хто заїкується, їх 

близьких, фахівців найбільш повною та достовірною інформацією про 

заїкування та методи його лікування. Можливість отримати консультацію.  

 Сайт для людей, що долають заїкуватість (www.zaikanie.com), де 

розміщені матеріали про заїкуватість, методики її подолання, працює 

форум. 

 «Книга победивших заикание» (www.dictor.ru). На даній сторінці 

ми можемо отримати інформацію про методи лікування заїкування, 

форум, блог. 

Як висновок по даному питанню можна сказати, що важливим ефектом 

створення електронної системи інформаційної системи обслуговування інвалідів 

є сприяння їх соціальної і професійної реабілітації, у тому числі тих, хто живе 

далеко від регіональних центрів і не має нагоди відвідувати спеціальну 

бібліотеку.  

Інтернет сайти відіграють ведучу роль в справі розповсюдження інформації 

як фізично активному населенню, так і особливих груп населення, а створення 

Інтернет-центрів для осіб з фізичними вадами значно покращить ситуацію і 

підвищить рівень адаптації і розвитку цих осіб. 
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У наш вік комп’ютерних технологій кожен знайомий з таким поняттям як 

Інтернет. Сьогодні навіть дитина має доступ до інформаційних ресурсів 

всесвітньої павутини. Мережеві спільноти стали чи не найважливішим 

атрибутом сучасного світу, люди віддають все більшу перевагу віртуальному 

спілкуванню. Соціальна мережа є універсальним засобом комунікації і пошуку 

людей, з її допомогою можна завжди бути на зв’язку, дізнаватися новини про 

друзів, а також для багатьох людей вона є дуже зручним способом 

самовираження. Розвиток соціальних мереж почався практично з моменту 

виникнення самого Інтернету в 1969 році. Спочатку це були спільноти людей, 

яких об’єднували виключно професійні інтереси, далі з’явилися об’єднання за 

захопленнями та хобі. Вважається, що найпершим офіційним соціально-

мережевим ресурсом в 1995 році став Classmates.com, що перекладається як 

однокласники, ця мережа функціонує і розвивається і до сьогоднішнього дня і 

вже нараховує більше 50 млн. користувачів. 

Соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних однаковими 

інтересами, уподобаннями або тих, що мають інші причини для безпосереднього 

спілкування між собою.  

Соціальна мережа в Інтернеті (від англ. social networking service – 

соціальномережева послуга) – це програмний сервіс, платформа для взаємодії 

людей в групі чи групах. Завданням такого сервісу є забезпечення користувачів 

усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним. Такими як, 

відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо. 

У кожного свої причини для реєстрації в соціальних мережах: одні 

намагаються знайти старих знайомих і друзів, інші мріють відновити колишні 

стосунки, а для когось це просто зручний спосіб підтримувати зв’язок і заводити 

нові знайомства. Попит на соціальні мережі росте з кожним днем, затягуючи у 

свої обійми все більше людей самої різної вікової категорії.  

Найголовніша проблема полягає в тому, що багато людей стають повністю 

залежними від соціальної мережі, вони вже не можуть уявити своє життя без неї. 
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Постійно взаємодіючи один з одним за допомогою онлайн-листування, вони 

забувають про особисте спілкування. З часом у людини може розвиватися 

патологічна необхідність постійного перебування на сайті, від якої він вже не 

може позбутися самостійно. 

Найбільше залежності від інтернет-спілкування схильні люди, які ведуть 

малоактивний спосіб життя, за допомогою мереж вони підвищують свою 

самооцінку, намагаючись видати інформацію, представлену на сторінці, за 

дійсну, деякі настільки вірять в створений ними образ, що починають уникати 

особистих зустрічей і спілкування, щоб не зруйнувати свій образ. 

Варто зауважити, що спілкування в соціальних мережах – це, скоріше, уявна 

комунікація, але вона починає все більше витісняє живе спілкування. І, на жаль, 

при знайомстві люди частіше стали давати адреси своєї персональної сторінки, 

ніж номери телефонів, і дуже багатьом набагато простіше запитати «Як справи?» 

за допомогою Інтернету, ніж зателефонувати і поцікавитися особисто. 

Провівши моніторинг, ми виявили, що існують такі ознаки залежності від 

соціальних мереж:  

1. Постійно виникає нав’язлива потреба переглянути свої вхідні 

повідомлення. Перевірка своєї сторінки, повідомлення або новин в контакті 

кожних 10-30 хвилин. 

2. Молодь занадто багато часу проводить біля екрану свого монітора, і 

кожного разу, заходячи в соціальну мережу на кілька хвилин, в підсумку з 

жахом виявляють, що пройшло півдня. 

3. Відчувають гостре бажання регулярно оновлювати «аватарку», статус на 

своїй сторінці, обговорювати з друзями кожен свій крок, фотографувати себе 

скрізь і всюди, і частіше викладати нові знімки. 

4. Відчувають страшне роздратування, якщо з якої-небудь причини не 

можуть потрапити на свою сторінку в соціальній мережі. 

5. Вони навіть вночі готові спеціально прокинутися і зайти в свою 

улюблену соціальну мережу. 

Результати моніторингу також показали, те, що багато молоді проводять 

свій час в соціальних мережах і в основному спілкування з друзями відбувається 

через соціальні мережі. 

Поради, які допоможуть звільнити вас від залежності соціальних мереж: 

 Насамперед, обмежте свій час перебування в соціальній мережі, 

встановіть собі тимчасові рамки. Норма перебування в контакті – 1 раз в день від 

5-10 до 15-30 хвилин, або 1 раз в тиждень – 15-30 хвилин з метою обміну 

важливою інформацією з друзями. Краще витратьте вільний час з користю для 

себе, напевно, у вас накопичилася пристойна маса незавершених справ, які ви 

весь час відкладали «на потім».  

 Видаліть з своєї сторінки речі які вас відволікають: новини, «зайві» 

друзі. 

 Намагайтеся частіше зустрічатися з друзями особисто, телефонуйте їм 

більше, запрошуйте в гості, відвідайте разом якесь затишне містечко, де можна 
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добре провести час, і ви зрозумієте, що це набагато цікавіше, ніж проводити свій 

вечір біля монітора. 

 Частіше проводьте свій час на свіжому повітрі, знайдіть собі цікаве 

заняття, яке відверне вас (наприклад, купіть абонемент у спортивний клуб, 

фізичні навантаження допоможуть не тільки тримати себе у формі, але і бути 

завжди в хорошому настрої). 

Особі, яка виявила в себе ознаки залежності потрібно переосмислити 

ситуацію і згадати, що реально тільки те, що відбувається з вами тут і зараз, а не 

у віртуальному світі, мережеві ресурси навіть не помітять вашого зникнення, 

зате ви побачите, наскільки вам вільніше і легше стане без них. Адже вигаданий 

світ ніколи не замінить реального спілкування з людьми.  

Залежним особам слід пам’ятати що, не варто приносити в жертву своє 

реальне життя, адже навколишній світ набагато цікавіше, не варто 

перетворювати спілкування в листування, краще брати від соціальних мереж 

тільки корисне і вміти вчасно натиснути кнопку «вийти».  

 
Література: 
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соціально-гуманітарний факультет, група ПС-41,  

спеціальність «Психологія» 

Науковий керівник: Новікова О. А. 

 

Вивчаючи окремі психологічні процеси, стани та явища, пов’язані з життям 

вищої школи, психологи не можуть обійти увагою розвиток і становлення в її 

рамках основного суб’єкта, заради якого вона існує і функціонує. Безсумнівно, 

психологічні особливості молодої людини, навколо якої «крутиться» навчальний 

процес, уже давно зумовили виділення психології вищої школи в окрему галузь 

знань і наукову дисципліну. Однак кількість досліджень, присвячених як у 

цілому даній галузі, так і окремим її аспектам, на даний час все ще залишається 

невеликою. Це, звісно, викликано і об’єктивними труднощами дослідження 

психологічних якостей дорослої людини, і традиційним зосередженням уваги на 

психологічних процесах діяльності середньої школи та вікового розвитку дітей і 
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підлітків. Тому обсяг літератури, яка присвячена соціально-віковим 

особливостям студентства досить невеликий.  

Студентство, за визначенням А. Петровського – мобільна соціальна група, 

метою діяльності якої є організована за певною програмою підготовка до 

виконання високих професійних та соціальних ролей у матеріальному і 

духовному виробництві. Психологічні особливості студентства, звісно, пов’язані 

з попередніми періодами його життя, і з них безпосередньо виростають. У той 

же час студентський вік становить собою новий і якісно відмінний етап життя, 

який має власне неповторне значення для всього людського шляху від 

народження і до спочинку особистості. У зв’язку з дослідженням постає питання 

вікових меж даної групи. Ананьєв Б. виділяє два періоди студентського віку – 

стандартний (17-22 роки) та нестандартний (від 23-х рр. і далі). Через те, що 

останнім часом спостерігається тенденція до помолодшання слухачів вищої 

школи (хоча у той же час розширення можливостей здобути другу вищу освіту 

сприяє і зворотній тенденції), ми будемо орієнтуватися переважно на 

особливості даної вікової групи. Окрім того, увага звертається на особливості 

входження сучасного молодого покоління у середовище вищої школи та ряд 

соціально-психологічних процесів розвитку студентських колективів [1]. 

Активна взаємодія з різними соціальними утвореннями, а також сама 

специфіка навчання у вузі сприяють формуванню у студентів активної життєвої 

позиції, зміцненню їхніх зв’язків з іншими соціальними групами суспільства. На 

студентський вік припадає процес активного формування соціальної зрілості. 

Видимими рисами цього процесу є завершення освіти, трудова активність, 

суспільна робота, відповідальність перед законом, можливість створити сім’ю та 

виховувати дітей. Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої 

людини оволодіти необхідною для суспільства сукупністю соціальних ролей. 

Згідно із О. Щоткою, час навчання у вузі можна умовно розділити на два 

основних етапи: молодші курси, коли відбувається адаптація студента-новачка 

до навчального закладу, діяльності у вищій школі, і старші курси (починаючи з 

третього) – основний етап професійного самовизначення студента, як 

майбутнього спеціаліста. На першому етапі відбувається корінна ломка уявлень, 

звичок колишнього школяра, пов’язана з необхідністю змінювати і 

перебудовувати свою поведінку і діяльність, «входити» у нові умови, про що 

піде мова далі. Головною метою для студента на цьому етапі є оволодіння 

способами і прийомами навчально-професійної діяльності. 

Багато в чому формування особистості майбутнього спеціаліста залежить 

від соціально-психологічних особливостей студентських колективів. Одне із 

провідних місць у молодому віці посідає проблема формування особистості. Як 

відзначає Мусатов С., саме у цей період людина перебуває у психологічно 

складному процесі активної соціалізації – включення в самостійну суспільно-

трудову діяльність. Молода людина активно вибирає майбутню професію, 

включається в «створення власного середовища розвитку» (за виразом 

Б. Ананьєва). Вагому роль у цьому процесі відіграє характер студентського 

колективу, який впливає на формування у студентів ставлення до майбутньої 
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професії, товаришів, педагогів. ВУЗ для студента є не лише навчальною 

організацією. Це також і певна соціальна практика. Колектив студентів як 

елемент суспільної структури – те конкретне соціальне середовище, де 

майбутній спеціаліст формується як особистість, де він вступає у взаємодію з 

іншими студентами. Мікросередовище, тобто коло найближчого спілкування 

кожного члена групи, має велике значення. Від громадської думки залежать 

деякі соціально-психологічні установки членів групи, а спільність інтересів є 

одним із мотивів утворення малих груп у колективі [2]. 

Навчання розглядається студентами не просто як оволодіння певною 

наукою, а як підготовка до майбутньої практичної діяльності. Це особливо 

помітно у ставленні до навчальних дисциплін, які, на їхню думку, не мають 

прямого відношення до майбутньої професії. Як правило, що притаманно 

особливо старшокурсникам, ставлення до таких дисциплін має вибірковий 

характер. Поруч із глибшим проникненням у проблематику обраної галузі науки 

студенти починають реальніше підходити до предмета науки, критично 

ставитися до своїх здібностей, обраної спеціальності, перспектив наукової 

роботи. Важливий показник – поступовий розвиток інтересу до певної науки. У 

процесі професійної підготовки формується уявлення студентів про 

інтелектуальні можливості, лідерські якості і популярність. 

 
Література: 
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група МД-932, спеціальність «Маркетингова діяльність» 

Науковий керівник: Лопатовська О. В. 

 

Функціонування сучасної економічної сфери та сфери споживання важко 

уявити без реклами (від латинського reclamare кричати, виголошувати). Реклама 

вже давно є одним з основних інструментів впливу на споживчу поведінку 

індивідів. Реклама відіграє на ринку величезну роль. Вона збільшує попит на 
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рекламований товар і цим підвищує прибуток виробника. Реклама – це засіб дії 

на людину з метою викликати у неї бажання купити рекламований товар, а 

очікуваний результат цієї дії – створення потенційно невиснажуваного 

споживача.  

Відповідно до українського законодавства, соціальна реклама – інформація 

будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на 

досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських 

цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку [1]. 

До теперішнього часу в соціологічній науці склався підхід, що орієнтується 

на визнання особливої ролі соціальної реклами як засобу суспільної комунікації і 

як інституту сучасного суспільства. Серед видів реклами соціальна реклама 

займає специфічне положення, яке визначає собою її значущість.  

Різноманітні сторони реклами з'явилися об'єктом уваги багатьох вчених. 

Свідченням цього є численні публікації на цю тему в періодичній пресі, різні 

наукові статті та монографії: Е. Аронсона, Н. Богомомоловой, Н. Алімпієва, 

В. Володеевой, В. Зазикін, Т. Івлєва, А. Лебедєва і А. Боковикова, В. Усова, 

В. Шепеля та ін. 

Стан сучасної української соціальної реклами суперечливий. Небезпечних 

значень досягли чинники, що спотворюють суть соціальної реклами. До таких 

чинників належить використання соціальної реклами для досягнення 

комерційних цілей (підвищення пізнаваності рекламодавця), вживання соціально 

значимих ідей для політичної агітації і тому подібне. Соціальна реклама займає 

усе більш помітне місце загалом рекламному потоці, виробництво соціальної 

реклами стає окремим, престижним видом рекламної діяльності.  

Мета соціальної реклами – поліпшити соціальні настрої в суспільстві, 

звернути увагу на важливі теми, або навпаки – застерегти людей від певних дій. 

Вона не вирішує проблем, але ставить їх до порядку денного.  

Саме тому у 1998 році було прийнято Положення Українського державного 

центру соціальних служб для молоді №80 від 20.07.98 про соціальну рекламу в 

системі служб для молоді України, яке визначило основні напрямки, принципи 

розробки, виготовлення, розміщення та функціювання соціальної реклами в 

системі соціальних служб для молоді України.  

З огляду на особливості створення та розповсюдження соціальної реклами 

на сучасному етапі, 16 червня 2011 року до Верховної Ради було внесено проект 

Закону України «Про соціальну рекламу», який визначає правові, організаційні, 

економічні засади виробництва, розповсюдження та споживання соціальної 

реклами, захисту прав споживачів такої реклами, механізми державного 

регулювання і підтримки діяльності у галузі соціальної реклами [2]. 

Оскільки основним розробником та розповсюджувачем соціальної реклами 

в Україні є Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в 

межах нашого дослідження було проаналізовано його діяльність у цьому 

напрямку: за останні два роки ДЦСССДМ забезпечено майже 1 000 

безкоштовних трансляцій відеороликів соціального спрямування: «Міцна сім'я – 

міцна держава», «Батьки – найкращі друзі», «Профілактика сімейного 
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неблагополуччя» (аспект взаємовідносин батьків і дітей) тощо, загальна 

кількість площин зовнішньої соціальної реклами, розміщеної Держсоцслужбою, 

складає 12 295, що майже вдвічі більше, ніж у минулому році (6 632 площини) 

тощо. 

Окрім державних соціальних служб, соціальну рекламу в Україні 

виробляють і недержавні організації, зокрема Громадська організація «Асоціація 

замовників та виробників соціальної реклами в Україні» (надалі – Асоціація), що 

є громадською організацією, яка об'єднує громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, які працюють у сфері виготовлення, 

замовлення соціальної реклами. Метою діяльності Асоціації є поширення в 

Україні соціальної некомерційної реклами та захист спільних інтересів своїх 

членів. Асоціація поширює свою діяльність на територію м. Києва [3]. 

В рамках дослідження було проведене анкетування студентської молоді з 

метою вивчення її відношення до реклами. Опитуванням було охоплено 120 

хлопців і дівчат у віці від 17-18 років, тобто це були студенти третього курсу. 

Вибір даної аудиторії не був випадковим. Відомо, що студентська 

молодь|передусім| в своїх поглядах і діях найменше консервативна, в порівнянні 

з іншими віковими і соціальними групами. Вона сприйнятливіша до тих 

політичних і соціально-економічних змін, які відбуваються сьогодні в нашому 

суспільстві|товаристві|. |походять| Відносно високий інтелектуальний рівень (це 

молоді люди з незакінченою вищою освітою|утворенням|), деякий життєвий 

досвід дозволяє їм, більш-менш об'єктивно оцінити ситуацію, що рекламується, 

висловити своє відношення до неї.  

Опитування|опитування| мало зондажний| характер і не могло із 

статистично високим ступенем репрезентувати сукупність всієї студентської 

аудиторії, а тим більше генеральну сукупність молодого (дорослого) населення. 

Проте воно дає досить точне уявлення про переважаючі і найбільш яскраво 

виражені тенденції в думках даної аудиторії, на яку орієнтована найбільш масова 

реклама. 

З аналізу даних проведеного анкетування можна зробити головний висновок 

про те, що студентській молоді зовсім небайдужі проблеми вітчизняної реклами. 

Хлопці і дівчата з розумінням і зацікавленістю відгукнулися на пропозицію 

взяти участь в анкетуванні в ролі респондентів, вносили конкретні пропозиції по 

вдосконаленню рекламної діяльності. 

Отже, результати опитування зайвий раз підтверджують актуальність і 

необхідність вивчення проблем ефективності рекламної діяльності. 
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Сучасний стан розвитку економіки України, на формування якого 

впливають кризові явища соціально-економічного та політичного характеру, у 

свою чергу, негативно впливає на забезпечення реалізації основних принципів 

соціальної політики. Адже відомо, що її головною складовою є гарантування 

прав громадян на соціальний захист, а тому в перелік першочергових питань, які 

потребують негайного вирішення ставляться питання визначення напрямів і 

засад реалізації основних положень механізму системи соціального захисту 

населення. Необхідною умовою розв’язання таких проблем є послідовне 

здійснення стратегії економічного зростання та реалізація адекватної сучасним 

умовам господарювання державної соціальної політики.  

Проблемам удосконалення системи соціального захисту населення в умовах 

здійснення структурних перетворень економіки України присвячені праці 

багатьох вчених, таких як: С. Бандур, С. Біла, В. Близнюк, Т. Заяць, 

Т. Ковальчук, Р. Ларіна, Е. Лібанова, В. Мандибура, О. Мартякова, С. Сіденко, 

В. Скуратівський, В. Черняк, Н. Болотіна, Т. Боярчук, О. Макарова, О. Новікова, 

Г. Пікалова та інших [1].  

Проте, незважаючи на інтенсивність досліджень у сфері соціального 

відносин, на сьогодні залишаються актуальним питання щодо формуванням 

дієвого механізму державного управління соціальним захистом населення та 

розробки конкретного інструментарію проведення ефективної соціальної 

політики. 

Метою дослідження є аналіз існуючої системи державного управління 

соціальним захистом населення, виявлення основних проблем у сфері надання 

соціальних послуг та розробка комплексу заходів для формування соціально 

орієнтованої ринкової економіки. 

Формування нової концепції державного управління у сфері соціального 

захисту населення, особливо в умовах обмежених ресурсів, вимагає наукового 

обґрунтування й удосконалення механізмів державного управління перебудовою 
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сфери соціального захисту населення відповідно до суспільних потреб, 

міжнародних норм і стандартів. 

В умовах становлення ринкової економіки в Україні держава бере на себе 

зобов’язання і відповідальність виступати реальним гарантом соціальних прав 

своїх громадян і формувати законодавчу базу соціального захисту населення. Ця 

функція держави стає особливо важливою у період виникнення та розгортання 

криз, коли уповільнення економічного зростання веде до згортання більшості 

соціальних програм. Саме тому проведення виваженої соціальної політики, 

спрямованої на забезпечення стабільності суспільного життя, створення 

передумов функціонування його основних інститутів та покращення якості 

життя населення, актуалізується в сучасних умовах господарювання [2]. 

У ст. 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний 

захист. Соціальний захист як об’єкт державного управління є системою 

економічних, правових та організаційних заходів держави щодо забезпечення 

соціальних прав і гарантій людини та громадянина. Соціальне забезпечення, що 

є важливою складовою соціального захисту, – це державна система захисту 

населення від соціальних ризиків. Якщо джерелом фінансування системи 

соціального забезпечення є державний бюджет, то система соціального захисту, 

крім державного бюджету, може фінансуватися з місцевих бюджетів.  

Отже, соціальний захист – це система державних заходів щодо забезпечення 

належного матеріального та соціального становища громадян у разі виникнення 

несприятливих умов, а саме: повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 

а також у старості та інших випадках, передбачених законодавством України [1].  

Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному членові 

суспільства, незалежно від соціального походження, національної чи расової 

належності, можливостей вільно розвиватися, реалізувати свої здібності, а також 

запобігання соціальній напруженості, що виникає у зв’язку з майновою, 

расовою, культурною, соціальною нерівністю та виявляється у страйках, актах 

громадянської непокори, сутичках між окремими групами населення.  

В практиці здійснення політики соціального захисту прийнято виділяти три 

його основні рівні: 

 перший – державний рівень, у якому перерозподіл доходів відбувається 

на рівні суспільства в цілому. Він представлений системою державного 

соціального забезпечення, зокрема, державним соціальним страхуванням та 

соціальною допомогою;  

 другий рівень – колективний. У рамках цього рівня відбувається 

перерозподіл доходів у середині певної групи населення, трудових колективів, 

професійних організацій тощо. Він представлений корпоративним соціальним 

забезпеченням у вигляді соціальних фондів підприємств, профспілок тощо, 

особистим страхуванням за участю роботодавця;  

 третій рівень – індивідуальний рівень. Для нього характерним є 

перерозподіл доходів, який здійснюється в індивідуальному порядку відповідно 

до потреб та можливостей окремих суб’єктів, як фізичних, так і юридичних осіб. 
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Цьому рівню відповідають особисті заощадження, особисте страхування в 

індивідуальній формі тощо [3]. 

В Україні запроваджено чотири з п’яти видів соціального страхування, 

передбачених Основами законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, а саме: страхування на випадок безробіття; 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням; страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; пенсійне страхування. Дослідження стану соціального 

страхування в Україні показало, що система соціального страхування в нашій 

державі деякою мірою ще зберігає адміністративно-розподільчий характер.  

Практика господарювання, що склалася в Україні, впливає на становлення 

та розвиток системи державного управління соціальним захистом населення. На 

сучасному етапі державне управління соціальним захистом населення 

розглядається як багаторівнева, ієрархічно-організована система заходів і 

механізмів держави, спрямованих на зниження соціальної напруги, соціальних 

конфліктів і суперечностей у суспільстві.  

Однак існують проблеми організаційного характеру, а саме відсутні єдині 

принципи визначення критеріїв надання соціальних пільг і чітка спрямованість 

соціальних виплат на допомогу сім’ям з низьким рівнем доходів, дублюються 

окремі соціальні виплати, недостатньою є узгодженість соціальних виплат з 

іншими державними витратами тощо. Не узгоджене формування бюджетних 

видатків та видатків державних соціальних фондів на соціальні виплати на 

основі використання державних мінімальних соціальних стандартів. Тому 

важливо вирішити на державному рівні питання про єдиний страховий внесок, а 

в подальшому – створення єдиного страхового фонду. 

Протягом останніх років набули розвитку нові підходи до розв’язання 

проблем малозабезпечених верств населення, спрямовані на забезпечення їх 

соціальних гарантій залежно від майнового стану та доходів сім’ї, посилення 

адресної державної підтримки та контролю за використанням державних коштів. 

Цей напрям соціального захисту населення здійснюється шляхом надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, 

субсидій на оплату за користування житлом і комунальних послуг та пільг 

певним категоріям громадян [3]. 

Надміру розвинена система соціальних пільг у нашій державі та форм їх 

виявлення ще не свідчить про належний ступінь соціальної захищеності 

населення. В Україні відсутній нормативно-правовий акт, який універсально 

встановлював би підстави, перелік суб’єктів, види та механізм надання 

соціальних пільг. Механізм надання пільг є недосконалим, оскільки реально 

пільгами користуються не всі, хто має на них право. Відсутня система 

моніторингу доходів сімей, що не дає змоги визначити тих, кому такі пільги 

найбільш необхідні.  

Отже, система державного управління соціальним захистом в Україні тільки 

започатковується і здійснюється за наступними принципами: визначення 
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соціального захисту пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; 

законодавче визначення основних соціальних гарантій; загальнодоступність і 

гарантований рівень соціального забезпечення життєвих потреб громадян; 

визначення рівня гарантій на підставі соціальних нормативів; забезпечення 

непрацездатному населенню гідного рівня життя, відповідно до прожиткового 

мінімуму; відповідність основних засад соціального захисту рівню соціально--

економічного розвитку держави. Україною як суверенною демократичною 

соціальною державою закладено правові та інституційні основи розвитку та 

функціонування нової системи соціального захисту населення [1].  

Саме тому соціальний захист слід розглядати як систему законодавчих, 

економічних, соціальних і соціально-психологічних гарантій, що надає для 

працездатного населення рівні умови для поліпшення свого добробуту за 

рахунок особистого трудового внеску.  

Для забезпечення ефективності системи соціального захисту населення 

необхідно перш за все сформувати багатоканальну модель фінансування 

проведення соціальної політики. Так, матеріально-фінансовою базою 

соціального захисту поряд з відрахуваннями з державного бюджету можуть 

стати позабюджетні надходження та кошти від приватизації.  

Для вирішення завдань соціального захисту населення необхідно 

використовувати регулювання соціально-економічних індикаторів рівня життя 

(межа малозабезпеченості, прожитковий мінімум, мінімальний споживчий 

бюджет, мінімальна заробітна плата та індекс людського розвитку).  

Саме тому, соціальний захист особи є одним із найважливішим напрямків 

соціальної політики, оскільки перейшла із площини внутрішніх проблем до 

необхідності міжнародного співробітництва у даній сфері. Ступінь соціальної 

захищеності особи є яскравим показником розвитку якості життя та 

цивілізованості окремого суспільства, рівня розвитку самої держави як гаранта 

потреб свого народу. Таким чином, соціальний захист населення повинен 

залишитися основним пріоритетом державної політики та здійснюватися 

відповідними соціальними інститутами на підставі законодавчих нормативів 

шляхом використання державних соціальних стандартів, нормативів, гарантій. 
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У підліткового віку серед діагностичних критеріїв недостатнього психічного 

розвитку виділяються: асинхронія сонатопсихічного розвитку, варіанти якої тісно 

пов'язані з типом розладів поведінки; неузгодженість між прискореним фізичним і 

статевим та сповільненим психічним розвитком (частіше у дівчат); розходження між 

паспортним віком та сповільненим психофізичним розвитком (частіше у хлопців); 

неузгодженість між прискореним фізичним та затриманим статевим і психічним 

розвитком. 

Значними симптомами порушень розвитку на початку підліткового віку є 

наявність таких рис психічної незрілості, як залежність від чужої думки, від ситуації, 

нездатність активно впливати на неї, схильність до уникнення складних ситуацій, 

слабкість реакції на критику, не вираженість власних вольових установок, слабкість 

самоконтролю, саморегуляції, а також поєднання інфантильності з афективною 

збудливістю [4]. 

Проте підлітки ставлять високі вимоги до діяльності і поведінки дорослих. Вони 

постійно оцінюють їх, і своє ставлення будують на основі оцінки суджень. Постійна 

взаємодія підлітка з товаришами породжує у нього прагнення займати гідне місце у 

групі однолітків, виступає провідним мотивом його поведінки і діяльності [2]. 

Для багатьох підлітків об'єднання в неформальні групи і асоціальний спосіб 

життя являється одною із форм протесту проти звичного життя, опіки із сторони 

дорослих. Підліткова група являє собою новий специфічний вид емоційних 

контактів, які неможливі в сім'ї. 

Прагнення до дорослості, самостійності, незалежності починає яскраво 

виявлятися саме в підлітковому віці. В цей період діти багато можуть робити 

самостійно і прагнуть розширити сферу діяльності, таким чином, задовольняючи 

потребу вважатися дорослими, яка перетворюється на провідну. 

Відмінною рисою розвитку мислення виступає вміння оперувати гіпотезами у 

розв'язанні різноманітних завдань, інтелектуалізуються сприймання, увага, пам'ять та 

інші психічні процеси. 

Загострена увага до своїх недоліків, зберігається впродовж всього підліткового 

віку. Проте у багатьох підлітків рівень домагань завищення, самооцінка неадекватна, 
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в інших вони оцінюють повніше і правильніше, ніж себе. У підлітковому віці 

формуються перші переконання особистості. 

Найважливішою умовою специфічних психологічних новоутворень слід вважати 

якісно новий рівень соціальних сподівань і вимог, які ставлять перед підлітком 

школа, сім'я, специфічної для підліткового віку системи ролей, як і відсутність 

необхідної рольової завантаженості і самостійності (недовіра, надмірна опіка, 

нехтування інтересами підлітків), зумовлюють виникнення численних суперечностей 

у спілкуванні дитини [1]. 

Важливою особливістю особистості в підлітковому віці є швидкий розвиток 

самосвідомості на основі рефлексії на себе та інших. Підліток глибоко вивчає самого 

себе. Завдяки рефлексії проходить активне накопичення структурних ланок 

самосвідомості. Вивчаючи свої особливості, роздуми про себе в минулому, 

теперішньому і майбутньому, аналізуючи свої домагання в діяльності, в спілкуванні 

і, частково, в сфері спілкування з представниками іншої статі, підліток реалізує свою 

потребу в адекватній самоідентифікації. Тут його цікавить особисте «я», саме в даний 

момент, «тут і тепер». 

Відчуття розвитку себе тілесного фіксується увагою підлітка на тілі та займає 

сферу його мислення і почуттів. Фізичне відчуття, з'єднуючись із соціальними 

очікуваннями, формують складну гаму переживань підлітків. 

Відчуття енергетики свого тіла надає підлітку особливого відчуття життя, яке 

запам'ятовується на всі останні роки. 

Домагання на визнання у підлітковому віці спрямоване на реалізацію себе в 

сфері фізичного, розумового та особистісного розвитку. В цьому віці загострена 

потреба у визнанні унікальності при психологічній залежності від ровесників, тому 

ефективно підліток з’єднує егопозиції «Не путайте мене з іншими» та конформну 

позицію «Ми – група ровесників» – тому, що. 

Домагання на визнання у підлітковому віці розширюється на такі орієнтації в 

світі, як набуття емоційної незалежності від батьків та інших дорослих; розвиток 

духовності та інтелектуального потенціалу, який необхідний для громадської 

зрілості; вибір та підготовка до професії; підготовка до одруження та сімейного 

життя. 

Статева ідентифікація загострює у підлітка його рефлексивні здібності 

настановлення нових, більш дорослих відносин з ровесниками двох статей. Але все 

це поки що лише нові тенденції. Підліток лише тільки виходить із дитинства. 

Спілкування для підлітка – винятково значуща діяльність і умова буття, яке 

набуває для нього особливого змісту. 

У підлітковому періоді розвитку людини важливе місце займає таке явище, як 

акцентуація характеру. Акцентуація характеру, за Лічко – це надмірне посилення 

окремих рис характеру, при якому спостерігаються відхилення в психології і 

поведінці людини, які не виходять за межі норми і межують з патологією.  

Близькою до класифікації А. Лічко є типологія характерів, запропонована 

німецьким вченим К. Леонардом. Дана типологія нараховувала такі типи характеру 

як: гіпертимний, циклоїдний, збудливий, застрягаючий, педантичний, тривожний, 
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емотивний, демонстративний, екзальтований, екстравентний, інтравертний; 

заснована на оцінці стилю спілкування. 

Логіка розвитку вольових якостей може бути виражена наступним чином: від 

уміння керувати собою, концентрувати зусилля, витримувати і переносити великі 

навантаження до здібності керувати діяльністю, добиватися в ній високих 

результатів. Відповідно до цієї логіки змінюють один одного і удосконалюють 

способи розвитку вольових якостей. Спочатку підліток просто захоплюється ними в 

інших людей, по-доброму заздрить тим, хто володіє цими якостями (10-12 років). 

Потім підліток говорить про бажання мати такі якості (11-12 років), і, нарешті, 

переходить до їх самовиховання (12-13 років). Найбільш активним періодом 

вольового самовиховання у підлітків рахується вік від 13 до 14 років [3]. 

Отже, підлітковий вік – це самий важкий і складний із всіх попередніх вікових 

періодів розвитку, який характеризується становленням особистості. Разом з тим, це 

самий відповідальний період, оскільки тут закладаються основи моральності, 

формуються соціальні установки, відношення до себе, до людей, до суспільства. Крім 

того, в даному віці стабілізуються риси характеру і основні форми міжособистісної 

поведінки. Головні мотиваційні лінії цього вікового періоду пов'язані з активним 

прагненням до особистого самовдосконалення, – це самопізнання, самовираження і 

самоствердження. 
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В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових 

знань та їх широкого застосування у професійній діяльності, однією з головних задач 
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навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей студентів, їх 

вміння самостійно поповнювати знання. Вирішення цієї задачі органічно пов'язано із 

активізацією мотивації до навчання, з розробкою ефективних систем методів і 

прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності студентів, 

засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей 

студентів і вміння працювати з сучасною технікою. 

В молодості людина найбільш здібна до творчої діяльності, формулювання 

евристичних гіпотез, максимально працездатна, тому прогрес в різних областях 

наукового знання багато в чому пов'язаний з діяльністю молоді. 

Творчість – це лінійний процес, у ньому бувають підйоми, спади. Найвищий 

кульмінаційний стан – натхнення. Це стан найвищого піднесення, коли пізнавальна й 

емоційна сфери поєднані і спрямовані на розв’язання творчої задачі. Людину в стані 

творчого натхнення нібито несе «потік», вона не все усвідомлює у своїх діях, не 

завжди може сказати, скільки минуло часу [4]. Під творчістю розуміється передусім 

процес створення нового, корисного продукту. За обсягом принципової новизни 

результату розрізняють чотири рівні творчості: 

Перший, найвищий рівень характеризує процес творчості, який приводить до 

принципово нового результату, нового для всього людства, а може, нового й у 

космічному масштабі. Другий рівень творчості стосується продукту, який є новим 

для досить великого кола людей, скажімо для певної країни світу. Третій рівень 

характеризує новизну творчого продукту для значно меншого, обмеженого кола 

людей. І, нарешті, четвертий рівень торкається творчості, новизна продукту якої є 

суб’єктивною, відносною, значущою тільки для самої людини, що творить.  

Основними формами творчості є: науково-технічна, художня, соціальна. Кожна з 

різновидів творчості відзначається багатоманітністю матеріального і духовного 

життя, а також різницею інтересів і професійною спрямованістю суб’єктів творчості. 

Стійке відокремлення тих чи інших видів творчості, як правило, пов’язане з 

працездатністю способів фіксації нових. Для прикладу, нові результати у мистецтві 

можуть фіксуватися у закінчених авторських творах, в техніці – у вигляді авторських 

свідоцтв і патентів, в науці – у формі публікацій чи дипломів про відкриття [3]. 

Винятково важливою сферою є творчість у навчанні й вихованні молодого 

покоління людей. Особливе значення в умовах реформування суспільного життя 

набуває творчий пошук форм і методів навчання і виховання, які б сприяли 

успішному вирішенню завдань формування всебічно розвинутої особи. Важливим 

аспектом проблеми навчання є розвиток творчих здібностей молоді. Виникає 

питання, хто і як повинен займатися розвитком творчих здібностей молоді? Від чого 

залежить її розвиток? Вочевидь, не можна відкидати, насамперед, природну 

схильність людей до того чи іншого виду діяльності. Природні нахили нерідко рано 

знаходять себе в зростанні інтересу особистості до певного виду занять. Однак це 

лише передумови творчих здібностей людини, які можуть бути реалізованими тільки 

за наявності таких важливих якостей особи, як працелюбство, цілеспрямованість. 

Саме ці якості людини складають соціальну основу розвитку особистого 

обдарування. Відомо, що видатні вчені, відомі конструктори, педагоги – це, 

насамперед, люди великої працездатності, завзятості, організованості і 
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самодисципліни. Отже, в реалізації творчих здібностей молоді важливими є соціальні 

умови, тобто умови, що сприяли б розкриттю, а потім і реалізації творчих здібностей 

молоді. Творчими здібностями людини є критичність мислення: здатність дивитись 

на проблему по-своєму, по-новому. У різних галузях знань це означає, зокрема, 

здібність людини, молодого спеціаліста критично оцінювати дані досліджень, бачити 

сильні і слабкі сторони тієї чи іншої проблеми і зробити правильні висновки. Все це 

невідривне від розвитку уяви і фантазії – найважливіших властивостей творчого 

розуму. Але фантазія також має живитися конкретним матеріалом знань. Тому 

широка ерудиція людини, достатня за обсягом пам’ять – це ті складові, без яких 

фантазія немислима [2]. 

Людина, яка перебуває у стані творчого натхнення, має сильний вплив на інших 

людей, часто може переконати їх, схилити до своєї думки, ідеї, повести за собою. 

Особистісну властивість, що надає можливість такого ситуативного впливу на інших, 

пов’язаного з власним натхненням, називають харизмою [4]. 

Розвиток творчої активності студента – це сукупність властивостей особистості, 

що забезпечує включеність майбутнього фахівця в процес створення нового. Цей 

процес припускає внутрішньосистемне й міжсистемне перенесення знань і вмінь у 

нові ситуації, зміну способу дій у ході рішення навчальних задач. Причому творча 

активність спрямована на одержання нових істотних властивостей, ознак, якостей, 

кінцевого продукту практичної й розумової праці, а також випробовування своїх 

власних можливостей у всіх проявах інтелектуального, емоційного й предметно-

перетворювального життя. 

Інтенсивність і форми прояву творчої активності суб’єкта різні, визначаються 

характером і ступенем впливу зовнішніх і внутрішньо-особистісних факторів. 

Основними формами творчого процесу є віртуальна (від латин. – можлива) і дійсна. 

Дійсна форма означає будь-який вияв активності у вигляді реальних дій 

суб’єкта. Віртуальна форма творчої діяльності не піддається безпосередньому 

контролю. Дійсна ж – сприймається як активна діяльність, що реєструється тим чи 

іншим способом. Для самого суб’єкта творчості віртуальна і дійсна форми 

нерозривно зв’язані, існують у діалектичній єдності. Це дві рівноправні, необхідні і 

взаємообумовлені форми реалізації творчої діяльності суб’єкта. Для стороннього 

спостерігача віртуальна форма творчості сприймається як стан спокою (застою 

науки). Нерідко це має вираз в словах: «ідеї носяться в голові» (повітрі). В науці 

віртуальна форма творчості переходить в дійсну форму творчості в міру реалізації 

ідей. Творча активність суб’єкта по-різному реалізується в тій чи іншій сфері 

матеріальної або духовної культури – в науці, техніці, виробництві, мистецтві, 

політиці тощо. В залежності від видів матеріальної та духовної діяльності, прийнято 

розрізняти відповідні види творчості. 

Отже, творча активність особистості – інтегративна якість індивіда, 

представлена широким комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних 

властивостей, що забезпечують можливість діяти творчо під час розв’язання будь-

якої проблемної ситуації або навчальної задачі і гарантують оригінальність, 

ефективність та позитивний результат даної творчої діяльності [1]. 
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Серйозні труднощі, з якими зіштовхнулася незалежна Україна в останнє 

десятиліття, змушує вчених-суспільствознавців більш пильно і глибоко аналізувати 

систему програмно-цільового проектування в соціальній роботі та змін, що 

відбуваються. На рубежі XX-XІ століть проектування стає могутнім фактором 

соціального розвитку. Використовуване як механізм дозволу протиріч воно може як 

сприяти прогресові, так і перешкоджати йому. Тому подолання кризового стану, що 

переживає наша країна, багато в чому залежить від того, наскільки ефективно 

організована управлінська діяльність на всіх рівнях господарювання [7]. 

Для нинішнього етапу розвитку теорії соціальної роботи на пострадянському 

просторі характерні істотні особливості в трактовці й вживанні поняття «технологія», 

його багатозначність. Так, це поняття може вживатися у широкому сенсі, коли 

йдеться про соціальні технології і тоді певні наукові школи розрізняють такі їх види, 

як соціальне моделювання, соціальний експеримент, технологія соціального 

управління, соціальний проект, соціальне діагностування, соціальний сценарій, 

соціальна версія, соціодрама, соціальна інформаційна технологія, технологія владних 

стосунків, виборчих кампаній, масових комунікацій, переговорів тощо [3].  

Програмно-цільове проектування – явище сучасного життя, виникнення якого 

обумовлено дією таких фундаментальних факторів, як поглиблення поділу суспільної 

праці, інтеграція наукового знання, ріст керованості соціальних процесів. Будучи 

таким воно являє собою соціальний механізм, за допомогою якого реалізуються мети 
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суспільного розвитку, тобто виступає як форма соціального керування. 

Програмування зародилося в 20-х рр. нинішнього сторіччя, його становлення 

відбувалося паралельно в різних країнах, а розвиток – нерівномірно в різних сферах 

громадського життя. У нашій країні історія програмування тісно переплітається з 

історією народногосподарського планування, у рамках якого воно трансформувалося 

в програмно-цільовий метод [6, c. 21]. 

Соціальна політика сучасної держави – комплекс соціально-економічних заходів 

держави, підприємств, організацій, спрямованих на послаблення нерівності у 

розподілі доходів та майна, на захист населення від безробіття, підвищення цін, 

знецінення трудових заощаджень та ін.  

Соціальне забезпечення та захист громадян України є одним з важливих 

напрямків діяльності держави. Держава несе обов'язки по матеріальному 

підтриманню своїх громадян, створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та трудової діяльності, 

реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється [5, c. 99]. 

Головними напрямами проведення соціальної політики є: захист рівня життя за 

допомогою різних форм компенсації від підвищення цін і проведення індексації; 

надання допомоги найбіднішим сім'ям; надання допомоги у разі безробіття 

здійснення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної 

плати для працюючих; розвиток освіти, охорони здоров'я, навколишнього 

середовища переважно за рахунок держави; проведення активної політики, 

спрямованої на набуття громадянами кваліфікації, гарантування процесу трудової 

діяльності відповідно до чинного законодавства (дотримання тривалості робочого 

дня, надання оплачуваних відпусток, створення профспілок тощо) та ін. [1, c. 134]. 

На нинішньому етапі розвитку вітчизняної теорії і методики соціальної роботи 

існують проблеми визначення такого ключового для практики поняття, як технологія 

соціальної роботи з клієнтом, уніфікації цієї технології незалежно від категорій 

клієнтів за ознаками послідовності основних етапів та їх змісту щодо складових і 

видів діяльності [2].  

Аналіз і узагальнення зарубіжного і вітчизняного передового досвіду дає 

можливість науково обґрунтованого визначення технології соціальної роботи з 

клієнтом, яке має прикладну цінність, тому що розглядає зазначену технологію як 

типовий алгоритм діяльності (незалежно від категорій клієнтів), котрий включає три 

послідовні етапи, певні фази, чіткі складові і види діяльності, що зумовлюють у 

кожному випадку застосування доречних методик [4]. 
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Як відомо, процес соціалізації розвертається послідовно, відповідно до 

психофізіологічного розвитку людини, і відбувається протягом усього його 

життя, але особливо активно – у дитячі і юнацькі роки, тобто в період навчання в 

школі, коледжі, вузі. Період навчання у вищих навчальних закладах – це 

важливий період соціалізації людини. Соціалізація – це процес формування 

особистості в певних соціальних умовах, процес засвоєння соціального досвіду, 

у ході якого людина перетворює його у власні цінності, вибірково вводить у 

свою систему поведінки ті норми та шаблони, які прийняті в певній групі та 

суспільстві. Студентська пора – той сприятливий період, коли індивід, уже 

маючи уявлення про визначені культурні норми суспільства й усвідомлюючи 

себе як особистість зі своїми інтересами, перевагами і цінностями, «відкритий» 

для збалансованої інтеграції в систему суспільних відносин. 

Студентство – це особлива соціальна категорія молоді, організаційно 

об'єднаної інститутом вищої освіти. Студентство відрізняється найбільш 

високим освітнім рівнем, соціальною активністю, досить гармонічним 

сполученням інтелектуальної і соціальної зрілості. Для студента властива 

професійна спрямованість на підготовку обраної майбутньої професії і пора 

найскладнішого структурування інтелекту людини, що дуже індивідуально і 

варіативно. Для студента провідними видами діяльності стають професійно-

навчальна і науково-дослідна діяльність при різкому рості самостійності 

навчальної, економічної й ін. Як правило, знання, уміння і навички, що 

здобуваються у вузі, виступають для студента вже як засоби майбутньої 

професійної діяльності. Час навчання у вузі збігається з першим періодом 
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зрілості і характеризується становленням особистісних рис. Помітно 

зміцнюються такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, 

самостійність, ініціатива, уміння володіти собою, спостерігається посилення 

соціально-моральних мотивів поведінки, підвищується інтерес до моральних 

проблем – образу і сенсу життя, боргу і відповідальності, любові і вірності тощо. 

Факт навчання у вузі зміцнює віру молодої людини у свої власні сили і здібності, 

породжує надію на повноцінну в професійно-творчому плані і цікавому житті 

діяльність [1]. 

Метою соціалізації студентів перш за все є активне опанування ними 

досвідом попередніх поколінь та уміннями використовувати його в інтересах 

створення власного добробуту не на шкоду іншим. Як відомо, виховання є 

провідним фактором у гармонійному розвитку особистості, у становленні 

студента як спеціаліста, у той же час соціалізація наповнює його реальними 

думками щодо того, як краще сприймати довкілля, як на нього реагувати 

(впливати на нього чи пристосовуватись, щоб мати успіх). Саме елемент 

«успішності», як підкреслює О. Л. Сидоренко, пошук умов самореалізації та 

одержання насолоди від самого процесу життя, участі у виробничій чи 

навчальній діяльності, одержання бажаної винагороди за свої зусилля (адекватна 

оцінка за результати навчання, відповідна зарплата за виконану роботу, 

заохочення за підвищений рівень якості діяльності й т.п.) відрізняє процес 

соціалізації учня (студента, особи взагалі) від процесу виховання [2]. 

Основну масу студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

становлять юнаки та дівчата віком 18-25 років. Студентство – частина дорослого 

населення, яка об'єднується поняттям «молодь» і виховання якої є обов'язком 

педагогів вищої школи. Студентська діяльність – це нова форма суспільної 

практики. Усі проблеми, що виникали перед старшими школярами як суто 

теоретичні та віддалені, стають для студентів проблемами практичними. Перехід 

від старшого шкільного віку до вузівського супроводжується труднощами, часто 

– зміною звичних умов життя. 

У школі навчання – це дозоване засвоєння навчального матеріалу на кожний 

урок; у вищому навчальному закладі – це навчальний процес, що має науково-

пошуковий, творчий характер, пов'язаний з глибоким самостійним засвоєнням 

знань, дозованих не на урок, а на семестр, пов'язаний з опануванням новими 

методами роботи ВНЗ. У школі – щоденний контроль, перевірка поточної 

успішності, у вищому навчальному закладі – подання нового матеріалу та 

перевірка його засвоєння розділені тривалими проміжками часу. Зростаючий 

обсяг роботи у ВНЗ іноді здається першокурсниками нездійсненним, а 

відсутність щоденного контролю за їхньою роботою призводить до того, що 

вільний час першокурсники уявляють безмежним порівняно зі школою. 

Одним із недоліків роботи загальноосвітньої школи є слабка підготовка 

випускників до навчання у вищій школі. Йдеться не про якість та кількість 

набутих у школі знань, а про підготовленість випускників до організації, методів 

навчання у вищому навчальному закладі. Середні школи, ліцеї, гімназії шукають 

шляхи ліквідації цього недоліку. У старших класах широко впроваджують 
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лекції, пишуть реферати, конспектують першоджерела, організовують 

самостійну роботу над книгою, проводять семінарські заняття, вводять залікову 

систему оцінки знань учнів тощо. Водночас досвід доводить, що студенти 

перших курсів не вміють правильно організовувати працю в нових для них 

умовах вищої школи, не підготовлені до нових вимог, методів роботи. 

Незадовільна робота першокурсника виявляється у відсутності чіткого режиму 

роботи, системи, заданого ритму і темпів роботи, послідовності та 

систематичності, у невмінні правильно розмежовувати працю і відпочинок, 

активно відпочивати, у незнанні вузівських методів самостійної роботи. 

Середнє число годин самостійної роботи коливається між січнем та лютим 

(8-9 год. на добу) і вереснем-груднем (1-2 год. на добу). Поривчастість, 

«стрибки», «штурм» у період сесії викликають велике напруження, яке 

змінюється тривалим періодом бездіяльності. Навряд чи потрібно доводити 

шкідливість такої системи. 

Під час вступу до вищого навчального закладу особистість продовжує 

формуватись під впливом нового становища, яке вона займає в суспільстві 

порівняно зі школою, нового колективу, оточення, умов, вимог. Розширюється 

коло відносин студентів з іншими людьми. У школі – клас, у ВНЗ – курс, група, 

де інші стосунки, суспільні функції, вікові категорії. У школі основне 

середовище – однолітки, у ВНЗ на одному курсі навчаються люди різного віку – 

юнацького (до 21 року), зрілого віку (до 35 років), які мають різний життєвий 

досвід, знання, сімейний стан та ін. 

Складні та нові завдання, які постають перед студентами вже на першому 

курсі, потребують чіткої організації навчального процесу, набуття навичок 

самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, умінь самостійно 

розподіляти свій час. Розумова, моральна та громадська зрілість студентів 

виявляється в умінні організувати своє навчання, побут та відпочинок. 

У студентському віці діють всі механізми соціалізації: засвоєння соціальної 

ролі студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю (спеціаліста-

професіонала), механізми наслідування та механізми соціального впливу з боку 

викладачів та студентської групи. Явища конформізму також можуть 

спостерігатися в студентському середовищі. 

Студентський вік характеризується також прагненням самостійно й активно 

обирати певний життєвий стиль та ідеал, що відповідає умовам соціалізації, 

згідно з якими індивід повинен відігравати активну роль. Отже, навчання у 

вищих навчальних закладах є потужним фактором соціалізації особистості 

студента і цей процес відбувається впродовж самої життєдіяльності студентів і 

викладачів. 
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Загальнонаціональне опитування «Становище молоді в Україні» дало змогу 

фахівцям виявити найактуальніші проблеми молодих людей, а також окреслити 

варіанти їх вирішення. Було опитано майже 2 тисячі людей віком від 15 до 23 

років. Вивчалися потреби молоді у різноманітних сферах життя. 

Найбільшою цінністю міжнародної інтеграції України юнаки та дівчата 

вважають можливість отримувати роботу й навчання в інших країнах. Головним 

чином, молодь прагне євроінтеграції, але певна частина (переважно на сході 

України) мріє про зближення з Росією [1]. Прикро, але результати опитування 

свідчать також про те, що молодь не відіграє суттєвої ролі й у роботі органів 

місцевого самоврядування, а ці органи також не завжди прагнуть співпраці з 

молодіжними організаціями.  

За оцінками опитаних молодих людей, найактуальніші питання молоді все 

ще залишаються у нас поза увагою держави. Найсуттєвішим є 

працевлаштування та забезпечення житлом. Значна частина молоді не 

задоволена рівнем доступності освіти та її відповідністю вимогам сьогодення 

(45%), а також питаннями духовного та культурного розвитку (41%). Щодо 

політики розв’язання проблем фізичного здоров’я та інтелектуального 

збагачення, то незадоволеність виражається відповідно у 36% та 30%.  

Однією зі складових соціальної культури є правова культура. Хоч як дивно, 

але за результатами дослідження лише 6% респондентів вважають, що вся 

сучасна молодь обізнана зі своїми правами. За результатами опитування 

виявилося, що найчастіше порушують права молоді бізнес-структури, урядові 

організації.  

У разі порушення своїх прав молодь намагається відстоювати їх за 

допомогою масових страйків та акцій протесту (45%), утворення організацій, 

комітетів, об’єднань (40%), за допомогою листів та звернень до правозахисних 

організацій (35%). Тобто зазвичай молодь бореться за свої права за допомогою 

колективних дій. Але водночас чверть опитаних зазначили, що у разі порушення 

їхніх прав та свобод ніяким чином не відстоюватимуть їх. А чи порушує сама 

молодь існуючі закони? Інформація невтішна – 64% респондентів упевнені, що 

молодь часто порушує чинні закони, а 12% молоді постійно порушують 

законодавство. 
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Чи може молодь успішно адаптуватися на сучасному ринку праці? Олеся 

Трофименко, експерт-соціолог Центру соціальних експертиз Інституту соціології 

НАН України говорить, що молоді люди вважають найважливішими чинниками, 

що сприяють успішному працевлаштуванню за своїми вподобаннями, відповідну 

освіту та наявність досвіду роботи. 

До другорядних чинників у цьому питанні належать вміння 

використовувати ПК, наявність диплома престижного університету та знання 

іноземних мов, а також індивідуальні характеристики особистості. Головні 

проблеми, з якими стикається молодь під час пошуку роботи, на думку 

респондентів, є вимога стажу роботи та потреба мати необхідні «зв’язки». Менш 

значущими є такі труднощі, як те, що роботодавці не бажають брати на роботу 

молодь або вимагають від неї дуже багато знань і умінь Останнім часом влада 

приділяє значну увагу вирішенню питання працевлаштування молоді, яка 

закінчує навчання [2]. 

Нещодавно прийнятий Закон України «Про забезпечення молоді, яка 

отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем з 

наданням дотації роботодавцю». Цей Закон стосується не всіх випускників, а 

лише тих, хто отримує професії (спеціальності), зазначені у Постанові КМУ № 

223 від 19 березня 2008 року «Деякі питання надання роботодавцям дотації для 

забезпечення молоді першим робочим місцем». Це маляр, муляр, 

електрогазозварник, слюсар-ремонтник, фрезерувальник, токар, тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва та інженерні професії. Першим 

робочим місцем з наданням дотації роботодавцю забезпечуватиметься молодь, 

яка звернеться до державної служби зайнятості не пізніше двох місяців після 

закінчення навчального закладу (без врахування періоду проходження строкової 

або альтернативної (невійськової) служби) та перебуватиме на обліку як 

безробітна. 

Цікаво, що серед опитуваної молоді свій власний бізнес має 6% молодих 

людей. Головна перешкода для започаткування і ведення власної справи — це 

брак стартового капіталу (58%) та хабарництво чиновників (38%), а також 

висока ставка податку, гніт податкової (37%). 

Отже, трудове самовизначення являє собою багатовимірний і 

багатоступеневий процес співвідношення молодою людиною власних життєвих 

цілей, нахилів, здібностей з об'єктивними можливостями їх реалізації, а також з 

умовами, які створюють для цієї реалізації конкретні види діяльності. 
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Емоційна складова внутрішньої картини мовленнєвого дефекту є прояв дії 

механізмів, що забезпечують контроль за ступенем адаптації особистості до 

наявної ситуації. Вона визначається тим, наскільки конкретна ситуація дозволяє 

реалізувати життєві цінності суб'єкта, відповідає задоволенню його потреб. Як 

програма адаптивної поведінки внутрішня картина дефекту формується під 

впливом ціннісних утворень особистості, які відіграють ключову роль у її 

становленні. 

Емоції виявляються у формі різних переживань, серед них особливе місце 

займає тривога, від якої залежить успішність різних видів діяльності людини. 

Наслідки тривоги змінюються в залежності від її ступеня та складності 

діяльності. Мовлення особливо чутливе до впливу тривоги. Крім того, одні люди 

схильні проявляти тривогу завжди і скрізь, інші виявляють її лише час від часу, 

залежно від обставин [1]. 

Одне з найбільш значущих особистісних проявів будь-якої форми психічної 

дезадаптації – тривожність. Це інтегральне неспецифічне суб'єктивне 

відображення неблагополуччя особистості. Виділяють два основних види 

тривожності. 

Перший – так звана ситуативна тривожність, тобто породжена деякою 

конкретною ситуацією, яка об'єктивно викликає занепокоєння. Такий стан може 

виникнути у будь-якої людини в передчутті можливих неприємностей і 

життєвих ускладнень. Цей стан цілком нормальний, він навіть грає свою 

позитивну роль, будучи своєрідним мобілізуючим механізмом, який допомагає 

людині серйозно і відповідально підійти до вирішення виникаючих проблем.  

Другий вид – так звана особистісна тривожність, коли людина схильна до 

постійної тривоги в самих різних життєвих ситуаціях, в тому числі і в таких, які 

об'єктивно до цього ніякого відношення не мають. Цей вид тривожності 

характеризується станом несвідомого страху перед невизначеним відчуттям 

загрози, готовністю сприйняти будь-яку подію як несприятливий і небезпечне 

[2]. 

Добре відомо, що уявлення людини про свою хворобу, тривожність з 

приводу свого дефекту, особливо сформовані в цілісну концепцію, істотно 
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впливають на її характер і поведінку. У разі мовленнєвих розладів, переживання 

хворого носять досить різноманітний характер. 

У осіб з порушеннями мовлення часто спостерігаються патологічні риси 

невротичного кола: замкнутість, негативізм, невпевненість у собі, напружений 

стан, підвищена дратівливість, образливість, сльозливість і т.п. Іноді люди 

користуються мовленням лише в емоційно забарвлених ситуаціях. Через 

побоювання помилитися і викликати глузування вони намагаються уникати 

ситуацій, що вимагають вживання мовлення, а якщо це не вдається, краще 

використовувати жести. 

Результати досліджень показали, що в середньому рівень психологічних 

захистів осіб з мовленнєвими дефектами помірно підвищений у порівнянні з 

тими, у кого немає мовленнєвої патології. При цьому у дорослих вираженість 

захистів більше, ніж у дітей, що відповідає загальній картині наростання 

психічних реакцій з віком. 

Відомо, що у навчанні осіб з мовленнєвими порушеннями не достатньо 

враховуються психологічні аспекти проявів тривожності. Відмічається зниження 

активності таких осіб у навчальному процесі, їх невміння оцінювати і 

співвідносити свої можливості з вимогами соціуму, що зрештою негативно 

позначається на виборі ними життєвих стратегій. У сучасній загальній та 

спеціальній психології недостатня увага приділяється вивченню тривожності 

особистості з мовленнєвими дефектами, а також можливостям їх особистісного 

самовизначення, що передбачає необхідність звернення до досягнень науки, які 

сприяють розвитку особистості [3]. 

Відчуття власної недосконалості – нормальні людські почуття. Але людина 

починає боротися з цими почуттями, вони штовхають її до того, щоб розвинути 

свої можливості, досягти в чомусь досконалості. Це рушійна сила розвитку. 

Відчуття власної неповноцінності породжує боротьбу. 
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Діяльність практичного психолога – є різноманітною та багатогранною, 

Виконання професійних обов’язків накладає особливі вимоги до його 

особистості та профілю підготовки. Специфіку та структуру діяльності 

практичного психолога можна розглядати з точки зору завдань, які вирішуються 

під час роботи з клієнтом. І. Дубровіна виділяє просвітницьку, 

психопрофілактичну, консультативну, діагностичну, психокорекційіну та 

розвиваючу форми роботи. Іншим критерієм поділу є спеціалізація психолога 

[2]. Тут можливі принаймні дві сфери діяльності: психодіагностична (психолог-

діагност, психолог-експерт); корекційно-консультативна (психолог-консультант, 

психолог-тренер, психотерапевт або психокоректор). Остання функція може 

торкатись як немедичної галузі, так і медичної психотерапії (тобто лікування 

психологічними засобами соматичних і психічних захворювань). 

Звичайно, існують особистісні якості, які необхідні практичним психологам, 

і такі, що потрібні для виконання окремих функцій. Спроби визначити, які ж 

риси бажано мати практичному психологові, робилися неодноразово. 

Найвідоміша – модель Р. Кеттела, що визначає «рівняння ефективності» 

психолога-діагноста і психотерапевта на основі 16-факторного опитувальника. 

На наш погляд, спираючись на дані психологів і власний досвід, бажано, аби 

практичний психолог, незалежно від спеціалізації, мав такі якості: 

 Доброзичливе ставлення та відсутність будь-якої агресії по відношенню 

до клієнта. Це необхідно не лише для встановлення довірливого спілкування, а й 

зменшення ризику зашкодити клієнту. Для шкільного психолога бажано, щоб 

доброзичливість поєднувалася з любов'ю до дітей. 

 Спрямованість на проблему, тобто на допомогу клієнту (мотивація 

психологічної допомоги в поєднанні з певною мірою альтруїзму). Якщо людина 

прийшла в психологію для розв'язання власних психологічних проблем 

(егоцентрична мотивація), то вона здебільшого не тільки не зможе зрозуміти та 

розділити, проблеми клієнта, а переноситиме на нього власні. 

 Емпатійність. Ця якість полягає, з одного боку, в спрямованості на 

інтереси клієнта при відсутності домінування (мотивації влади), в умінні 

слухати, з іншого – в умінні побачити проблеми клієнта його очима, краще 

відчути і зрозуміти їх, а також в безоціночному прийнятті клієнта таким, який 

він є. 
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 Гнучкість мислення необхідна психологу-практику, щоб не замикатися 

на помилкових версіях та висновках, а вміти щоразу перебудувати як модель 

психологічної картини клієнта, так і стратегію її формування, коли цього 

вимагатимуть об'єктивні дані. Висока ригідність, навпаки, може сприяти 

закріпленню помилок діагнозу та нав'язуванню клієнту неправильного бачення 

ситуації. 

 Творча інтуїція. Далеко не в усіх випадках психологу вдається зробити 

висновки на основі логічного аналізу даних. Часто йому доводиться діяти в 

ситуаціях, коли одних даних явно не вистачає, інших, навпаки, надто багато (так 

що неможливо їх відрефлексувати), або вони дуже суперечливі. Де безсилий 

логічний аналіз, там може допомогти інтуїтивний пошук, який у поєднанні з 

досвідом і знаннями перетворюється в сильний інструмент психологічного 

дослідження. 

Окрім названих якостей, велику роль для практики має високий рівень 

інтелекту (особливо в психодіагностичній та експертній функціях). Він 

необхідний для розуміння такої складної реальності, якою є психологія людини. 

Психодіагносту, експерту і психоконсультанту важливо мати перцептивні 

здібності, насамперед спостережливість, уміння помічати на перший погляд 

малозначущі деталі, що дає повнішу оперативну інформацію. 

Комунікативні здібності відіграють велику роль у корекційно-

консультативному напрямку роботи психолога-практика, де в основі діяльності – 

є спілкування з людьми. Психологу-тренеру і психотерапевту, важливі також 

сугестивні здібності, що допомагають ефективно впливати на клієнта. Крім того, 

тренеру бажано мати організаторські здібності, аби здійснювати керівництво 

взаємостосунками в тренінговій групі, а психотерапевту – експресивні, для 

використання невербальних засобів як інструменту психотерапії [1]. 

Перелічені якості не є закінченою психограмою психолога-практика. Серед 

вольових якостей, які забезпечують психологічну готовність до психологічної 

діяльності, психологи виділяють: 

 цілеспрямованість (керування в роботі певною метою); 

 самовладання і витримка (збереження самоконтролю в будь-якій 

ситуації); 

 наполегливість (тривале збереження зусиль при досягненні поставленої 

мети); 

 ініціативність (готовність і вміння психолога виявляти творчий підхід до 

вирішення проблем, самодіяльність при виконанні професійних функцій); 

 рішучість (своєчасно приймати продумані рішення і без зволікань 

приступати до їх виконання); 

 самостійність (відносна незалежність від зовнішніх впливів); 

 самокритичність (вміння помічати свої помилки, неправильні дії та 

прагнення їх виправити). 

Ще однією важливою якістю психолога – є толерантність, тобто терпимість 

до іншої людини, готовність приймати різні її прояви без агресії і роздратування.  
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Досить вдалу, на наш погляд, структуру комплексу психологічних 

здібностей, яку назвали «талантом спілкування», розроблено Н. Бачмановою і 

Н. Стафуріною Це «ескіз» комунікативного боку особистості психолога-

практика. Якості особистості згруповані в такі блоки: 1) здатність до повного і 

правильного, реального сприйняття об'єкта; 2) здатність до розуміння 

внутрішніх властивостей і особливостей об'єкта; 3) здатність до 

співпереживання, емпатія, доброта і повага до людини і т. ін; 4) здатність до 

самоаналізу, рефлексія; 5) уміння керувати самим собою і процесом спілкування, 

бути уважним, уміння слухати і т. ін. 

Як бачимо, вимоги до професійно важливих якостей практичного 

психолога, які ми щойно навели, не тільки досить високі, але й здебільшого не 

зовсім систематизовані. В цій статті ми зробимо спробу сформулювати основні 

вимоги саме до тих особистісних якостей практичних психологів, які 

безпосередньо впливають на ефективність їхньої діяльності. Ці вимоги ми 

виділили виходячи з аналізу психологічного змісту професійних задач 

психологів, огляду психологічної літератури з проблеми, спостережень за 

діяльністю практичних психологів, інтерв'ю з ними та експертами. 

Як свідчить аналіз літератури, професія психолога вимагає від свого 

представника, в першу чергу, цілеспрямованої особистісної роботи: робота над 

власними емоційними і змістовними проблемами, оволодіння певною культурою 

самоаналізу і рефлексії, усвідомлення в повному об'ємі своїх особистісних, 

моральних, когнітивних, культурних і глибинних цінностей, без співвідношення 

з якими практика психологічної допомоги не може бути професійною. Модель 

фахівця у галузі практичної психології повинна містити такі професійно важливі 

особистісні риси і якості, до яких повинен прагнути в своєму розвитку кожен 

практичний психолог, і які можна об'єднати в такому понятті як позитивна Я-

концепція: адекватність і стійкість самооцінки, емпатійність, толерантність, 

відсутність хронічних внутрішніх особистісних конфліктів і т.д. [3]. 

Обов'язково слід визначити ще одну серйозну вимогу до психолога – він 

повинен нести особисту відповідальність за свої судження, оцінки, рекомендації, 

вимоги та вчинки. Водночас, при виникненні щонайменших сумнівів, запитань, 

недостатньої компетентності у людських проблемах необхідно радитися з 

колегами, консультуватися з фахівцями суміжних професій. 
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Аналізуючи базові психологічні теорії з метою визначити, що спонукає 

людину до особистісного та духовного зростання, простежуються одна загальна 

тенденція: природа людини егоїстична в своїй основі, тобто направлена на 

задоволення інтересів лише самого індивіда. При утиску цих інтересів, людина 

зазнає страждань, які можливо подолати лише за умови переходу на новий 

якісний виток свого розвитку. Вектор розвитку людини має спрямовуватись на 

подолання вузьких рамок власного егоїзму. 

Егоїзм в історії людства зазвичай мав негативну оцінку. Більш того, 

усвідомлене надавання переваги егоїзму в якості головного принципу життя 

сприймалося у всі часи як аморалізм. 

Егоїзм (від лат. ego – я) – ціннісна орієнтація суб'єкта, що характеризується 

переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і 

потреб, відносно до інтересів інших людей і соціальних груп.  

Класичним визначенням егоїзму є: «Егоїзм – це життєвий принцип та 

моральна якість, що характеризує людину з точки зору її ставлення до 

суспільства та інших людей; виявляється в тому, що людина керується в своїй 

поведінці лише власними інтересами, не беручи до уваги інтереси суспільства та 

оточуючих».  

Згідно егоїзму, задоволення людиною особистого інтересу розглядається в 

якості вищого блага. Проявам егоїзму властиво відношення суб'єкта до іншої 

людини як до об'єкта й засобу досягнення самокорисливої мети.  

Розвиток егоїзму і перетворення його в домінуючу спрямованість 

особистості пояснюється серйозними дефектами виховання. Якщо тактика 

сімейного виховання об'єктивно направлена на закріплення таких проявів, як 

завищена самооцінка і егоцентризм дитини, то у неї може сформуватися стійка 

ціннісна орієнтація, при якій враховуються лише її власні інтереси, потреби, 

переживання тощо. У зрілому віці подібна концентрація на власному Я, 

себелюбство і повна байдужість до внутрішнього світу іншої людини або 

соціальної групи може привести до відчуження особистості.  

У деяких психологічних і етико-психологічних концепціях егоїзм 

розглядається як природжена властивість людини, завдяки якій забезпечується 

захист її життєдіяльності. У буденному слововживанні егоїзм виступає як 

протилежність альтруїзму. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Альтруїзм (термін запровадив О. Конт) – напрям поведінки і діяльності 

людини, яка ставить інтереси іншої людини або загальне благо вище особистих 

інтересів. Як правило, використовується для визначення властивості приносити 

свою вигоду в жертву, заради загального блага. 

Альтруїзм – безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших; різновид 

самозречення, свідоме, нехай і короткочасне обмеження власного егоїзму.  

Дослідженню альтруїзму присвячено багато науково-публіцистичних праць, 

серед них праці Б. Скіннера, З. Фройда, А. Адлера, К. Хорни, К. Роджерса, 

К. Юнга, В. Райха, А. Маслоу и Р. Ассаджиоли та ін.) 

Альтруїстичне прагнення надати допомогу сторонній людині здавна 

вважається доказом особливо вишуканої шляхетності. Віра в те, що люди 

повинні надавати допомогу тим, хто її потребує, безвідносно до можливої 

вигоди в майбутньому (залишаючись невідомими і не очікуючи ніякої подяки) є 

нормою соціальної відповідальності, про що свідчать експериментальні 

дослідження.  

Розвиваючи емпатійність, особистість звертає увагу не лише на свій 

власний дистрес, але й на страждання інших людей. Найяскравіший приклад 

емпатії – беззастережне, моментальне надання допомоги людям, до яких ми 

відчуваємо прихильність. У середовищі вчених, що вивчають взаємозв'язок 

егоїзму і емпатії були різні точки зору, проводилися численні експерименти.  

На думку, А. Сміта «Якою б егоїстичною не здавалася людина, в її природі 

закладені певні закони, що примушують її цікавитися долею інших і вважати їх 

щастя необхідним для себе, хоча вона сама від цього нічого не отримує, за 

винятком задоволення бачити це щастя.» 

Альтруїзм в соціумі також може бути вигідний, оскільки призводить до 

підвищення репутації. Іншою перевагою альтруїзму може служити самореклама, 

названа ізраїльським зоологом Амоцем Захаві «ефектом потлача». 

Згідно соціально-психологічним дослідженням альтруїстичної поведінки, 

важливу роль у ньому відіграє особиста відповідальність людини. Прийняття 

рішень вимагає прийняття на себе відповідальності за ці рішення. Якщо рішення 

приймається групою людей, то відповідальність за нього розподіляється по 

членам групи, знижуючи особисту відповідальність кожного з них.  

Антагонізм між особистістю і силою природи дослідники називають 

«порушенням рівноваги з природою» або просто «порушенням рівноваги». 

Набуття людиною властивості альтруїзму вчені називають «рівновагою з 

природою». 

Отже, джерелами розвитку особистості є два феномена «егоїзм» і 

«альтруїзм», які лежать в основі різних теорій. Кінцеву точку розвитку 

особистості можна визначити, як досягнення особливого стану волі від 

поневолення власними егоїстичними інтересами. А поштовхом до досягнення 

наступного етапу розвитку особистості є нестерпне відчуття страждання, 

неможливість знаходитися більше в тих егоїстичних якостях, які є у людини на 

сьогоднішній день. 



 104 

У зв’язку з цим перед психологами відкривається широке поле діяльності по 

вивченню цих феноменів: егоїзму й альтруїзму на практиці, а саме пошук шляхів 

переходу людини з одного стану в інший розробка нових психологічних і 

психотерапевтичних методів допомоги людині, яка страждає від свого егоїзму.  

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  

НА ТЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ 
 

Н. А. Рау  
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»,  
соціально-гуманітарний факультет, група ПС-41, 

спеціальність «Психологія» 
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Батьки часто запитують себе: «Чому моя дитина вибрала саме цю 

спеціальність чи напрям роботи?»  

Але ж багато залежить від самих батьків, оскільки виховання дитини 

впливає на вибір її майбутньої професії. Що вищим є рівень освіти батьків, то 

більш ймовірно, що їх дитина продовжить навчання після школи, і що ці їх 

плани будуть реалізовані. 

Вибір професії – складний та тривалий процес. На нього впливають різні 

чинники, зокрема: 

біологічні – нажаль людині з особливими потребами складніше обрати 

спеціальність (знайти роботу); 

економічні – актуальність професії та оплата роботи; 

соціальні – батьки/сім'я; однолітки; змі; особливості особистості (риси 

характеру та темпераменту, переконання, життєва позиція, соціальні орієнтири 

тощо) [1]. 

Психолого-педагогічний вплив батьків здійснюється через стиль 

спілкування і має різні наслідки на розвиток дитини. Але в кожному шкільному 

віці особливості психолого-педагогічного впливу неоднакові.  

Сім’я є першим інститутом соціалізації, де дитина проходить первинні її 

етапи. Серед стилів батьківського виховання вчені виділяють: демократичний, 

авторитарний, ліберальний, індиферентний та традиційний [2].  

У психології розвитку професійне самовизначення зазвичай поділяють на 

ряд етапів, тривалість яких варіюється в залежності від соціальних умов та 

індивідуальних особливостей онтогенезу. Перший етап – дитяча гра, в ході якої 

дитина приймає на себе різні професійні ролі та «програє» окремі елементи 
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пов'язаної з ними поведінки. Другий етап – підліткова фантазія, коли підліток 

бачить себе у мріях представником тієї чи іншої привабливої професії. Третій 

етап охоплює підлітковий та більшу частину юнацького віку, попередній вибір 

професії. Різні види діяльності сортуються і оцінюються з точки зору інтересів 

підлітка («Я люблю історичні романи, тож стану істориком»), потім з точки зору 

здібностей («У мене добре йде математика, не зайнятися нею?") І, нарешті , з 

точки зору системи цінностей («Я хочу допомагати хворим людям, стану 

лікарем», «Хочу багато заробляти. Яка професія відповідає цій вимозі?») [3]. 

Важливо врахувати, що на світогляд щодо майбутньої професії дитина 

спирається на вже існуючий соціальний статус батьків. Важко переоцінити роль 

батьків у виробленні відносини дітей безпосередньо до праці. 

Формування позитивного ставлення до праці, засвоєння певних трудових 

навичок і вибір професії – невід'ємні компоненти становлення особистості. Ці 

процеси не є тотожні і не одночасні. 

Але цікавої, творчої праці на всіх не вистачає, і не всі до цього здатні. 

Звідси – падіння трудової моралі і переміщення ідеалів значної частини молоді у 

сферу дозвілля. Ось типові висловлювання молодих робітників: «Я не можу 

жити так, як мій батько. Він чекає понеділка, щоб піти гарувати. А я? Я, коли 

працюю, чекаю суботи ... щоб розважитися»; «Ми працюємо, щоб жити, а не 

навпаки... Я не хочу працювати повний робочий час... Мене часто називають 

ледарем, але мені все одно. Я щиро вважаю, що в наші ідіотські часи це 

комплімент» [3]. 

Не допомагає і раннє прилучення підлітків до продуктивної праці. 

Соціологи Еллен Гринбергер і Лоренс Стейнберг у книзі «Коли тінейджери 

працюють. Психологічні та соціальні витрати юнацької праці» узагальнили дані 

про те, як впливає на установки і поведінку старшокласників і студентів 

молодших курсів робота по найму. Картина виявилася вельми тривожною. 

Екстенсивна трудова діяльність негативно впливає на успішність школярів. 

Вона не тільки не затримує, а й сприяє деяким формам злочинної поведінки. 

Робота, особливо в напружених ситуаціях, збільшує ризик алкоголізації і 

наркотизації підлітків. Крім того, трудова діяльність у юнацькому віці сприяє 

розвитку у багатьох молодих людей негативного ставлення до праці як такої. 

Гострота даної проблеми і способи вирішення залежать, насамперед, від 

того, чи вдалося особистості знайти собі справу до душі і відповідно вибудувати 

власну ієрархію цінностей. Іншими словами, йдеться про співвідношення роботи 

та покликання. 

Одна з головних помилок у професійному визначенні – спроби батьків 

(особливо в інтелігентних сім'ях) прискорити, форсувати цей процес шляхом 

прямого психологічного тиску («Ну коли ти нарешті визначишся? Я в твоєму 

віці...»), як правило, дають негативні результати, викликаючи у дітей зростання 

тривожності , а іноді й негативістського відношення і, як наслідок, відмови від 

будь-якого самовизначення, небажання взагалі щось вибирати, відхід у різного 

роду хобі, тощо. 
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Допомога тут може бути тільки організованою – своєчасне, протягом усього 

терміну навчання у школі, розширення кругозору та інтересів дитини, 

ознайомлення з різними видами діяльності і практичне прилучення до праці.  

Хоча раннє і тверде самовизначення зазвичай вважається фактором 

позитивним, воно теж має свої недоліки. Підліткові захоплення нерідко 

обумовлені випадковими факторами. Дитина орієнтується тільки на зміст і 

зовнішній престиж професійної діяльності, не помічаючи інших її аспектів 

(наприклад, що геолог повинен півжиття проводити в експедиціях, що історію 

цікаво вивчати, але можливості застосування цієї спеціальності, якщо ти не 

хочеш бути шкільним вчителем, досить обмежені і т. п.). До того ж світ 

професій, як і все інше, в цьому віці часто здається чорно-білим: в «хорошої» 

професії все добре, в «поганої» – все погано. Категоричність вибору та 

небажання розглянути інші варіанти і можливості часто служать психологічним 

захисним механізмом, засобом уникнення болісних сумнівів і коливань. В 

майбутньому це може призвести до розчарування. До того ж рання 

професіоналізація часто пов'язана з несприятливими сімейними умовами, 

низькою успішністю та іншими негативними факторами, що знижують рівень 

свідомості та добровільності вибору [4]. 

Важливим є рівень інформованості дітей як про майбутню професію, так і 

про самих себе. Юнаки та дівчата не завжди достатньо проінформовані про коло 

професій, з якого їм потрібно обирати. Часто не знають і конкретних 

особливостей кожної професії, що робить їх вибір значною мірою випадковим. 

Треба не соромитися і пропонувати своїм дітям допомогу або ж порадити 

звернутися до фахівців. Нерідко ця непоінформованість зберігається навіть на 

вузівській лаві. На запитання: «Чи уявляєте ви собі характер, зміст і умови вашої 

майбутньої професійної діяльності?» – ствердно відповідають чверть студентів. 

Що молодша людина в момент вибору професії, то більш імовірно, що її 

вибір несамостійний і відбувається не на основі власної системи цінностей, а за 

чиєюсь підказкою і, зазвичай, на базі недостатньої інформації. 
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Чисельність людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, продовжує зростати у всьому 

світі, незважаючи на існування ефективних стратегій профілактики. Епідемія 

залишається дуже динамічною за своїм характером. 

Протягом останніх років, за даними Українського Центру профілактики і 

боротьби зі СНІД МОЗ України, з часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції 

у 1987 році і до 2010 року включно, у Україні офіційно зареєстровано 161 119 

випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 31 241 випадків 

захворювання на СНІД та 17791 випадків смерті від захворювань, зумовлених 

СНІДом. У 2010 році в країні зареєстровано 19 840 нових випадків ВІЛ-інфекції 

(43,2 на 100 тисяч населення). 

Однією з найгостріших проблем, пов'язаних з поширенням ВІЛ/СНІД, є 

проблема стигматизації («таврування») і, як наслідок, – дискримінації людей, які 

живуть з ВІЛ. Тож подолання в суспільстві дискримінаційних проявів стосовно 

таких дітей, забезпечення дотримання їхніх прав має бути одним з пріоритетних 

напрямів державної соціальної політики в Україні, як і в багатьох інших країнах 

світу. Поряд із цим особливого значення набуває якість догляду, як медичного, 

так і немедичного, – найважливіший чинник, що забезпечує життєдіяльність 

людей, які живуть з ВІЛ. 

Наша держава у своєму законодавстві зобов'язалася гарантувати і 

забезпечувати в рівному обсязі права всім громадянам (на повноцінний фізичний 

і психічний розвиток, освіту, медичне обслуговування, збереження своєї 

індивідуальності та ін.), у тому числі і ВІЛ-інфікованим. Це закріплено, зокрема, 

ст. 17 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» [1]. 

Недостатня інформованість населення щодо природи ВІЛ-інфекції, шляхів 

передачі ВІЛ, особливостей проявів ВІЛ породжує невмотивований страх 

стосовно ВІЛ-інфікованих людей, в тому числі дітей. Це негативно впливає на 

якість життя людей та спричинює дискримінаційне ставлення стосовно тих, кого 

торкнулася проблема ВІЛ. 

Стигми, пов’язані з ВІЛ/СНІДом вважаються окремою перешкодою у 

боротьбі з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу [2, c. 399]. 

Епідемія ВІЛ/СНІДу – це епідемія трьох проблем: 

1. ВІЛ-інфекції; 

2. СНІДу; 
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3. Стигм, дискримінації та відчуження. 

Стигма – процес дискредитації індивіда через приписування йому соціально 

негативних рис чи характеристик, які сприймаються в даному середовищі як 

принизливі, спричиняють пов’язані з цим негативні суб’єктивні переживання 

[3, с. 101]. 

Стигми, пов'язані з ВІЛ/СНІДом набагато тяжчі стигм, супроводжуючих 

інші хвороби. Люди вважають, що кожен може уберегтися від зараження ВІЛ, 

тому ВІЛ-інфікованних, у відмінності від хворих туберкульозом, нерідко 

звинувачують у їх хворобі. Нерідко ВІЛ-позитивні люди вважаються ізгоями 

[2, c. 402]. 

У масштабі держави стигматизація і дискримінація призводять до втрати 

контролю над поширенням епідемії через побоювання людей, що стане відомо 

про їх причетність до проблеми та їх зарахують до стигматизованої групи . 

Стигматизація і дискримінація, пов'язані з захворюванням на ВІЛ/СНІД, 

мають багато інших наслідків. Зокрема, вони дуже впливають на самосвідомість 

людей з ВІЛ/СНІДом, викликаючи у них депресію, занижену самооцінку і 

відчай. Це ще називають інтернальною стигматизацією, самостигматизацією або 

внутрішньою стигматизацією, оскільки це зачіпає почуття власної гідності 

людини. Проявом внутрішньої стигми науковці вважають відчуття власної 

неповноцінності, ненависті до себе, спроби довести свою перевагу перед 

представниками стигматизованої групи, нездатність будувати відносини з 

людьми поза чи всередині власної групи, відчуття безпорадності, відсутності 

контролю над ситуацією. Це все спричиняє розвиток депресії у ВІЛ-позитивних 

людей. А депресія, в свою чергу, погіршує стан здоров'я і знижує якість життя. 

На стигматизацію і дискримінацію впливають і недостатнє розуміння 

хвороби, міфи і стереотипи щодо шляхів передачі інфекції, засобів 

профілактики, упередження. Упереджене ставлення частково є наслідком 

неправильної поінформованості громадськості про ВІЛ/СНІД. Громадська думка 

в Україні щодо людей з ВІЛ/СНІДом сприяє їх стигматизації [4]. 

Отже, для забезпечення ефективних заходів щодо протидії стигмі і 

дискримінації у зв'язку з ВІЛ/СНІДом, роботу слід вести одночасно за 

декількома напрямками: 

 інформація і освіта для досягнення кращого розуміння проблеми; 

 правовий захист людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом; 

 наявність доступних соціально-медичних послуг; 

 у медичних установах необхідне забезпечення дотримання професійних 

і етичних норм; 

 допомога людям в розумінні того, що з ВІЛ/СНІДом можна жити, і що 

досягнення в області лікування дають реальну надію на майбутнє, є важливим 

кроком для подолання страху з приводу епідемії як на робочих місцях, так і в 

суспільстві та ін. 
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спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» 

Науковий керівник: Лебедєва Л. Е. 

 

Мова – явище соціальне, тому для неї звичним і зрозумілим є відображення 

диференціації соціальних ролей і соціально-групових симпатій та антипатій. 

Суб’єктивний аспект міжособистісних стосунків у німецькому соціумі 

відображається у мові, особливо на її субстандартному рівні, акумулюючись у 

досить великий пласт побутово-розмовної мови. 

Сучасна німецька мова не є гомогенною. Однією з важливих складових, що 

формують її основну базу, є мова молодих людей. Молодіжна мова утворює 

власну підсистему, вона перебуває у тісному взаємозв'язку із нормативною. 

Прагматика як рушійна сила науки змусила науковців переглянути своє 

ставлення до молодіжної мови, тому переважна більшість учених визнає 

існування молодіжної мови як цілісного явища, незважаючи на неоднорідність її 

мовно-комунікативної діяльності. Цю проблему розглядають такі лінгвісти, як 

Г. Еманн, Г. Генне, К. Якоб, та інші [1, 2, 3]. Т. Шіппан характеризує сленг як 

«специфічний спосіб спілкування певної групи, який виражається високим 

рівнем експресивності та невимушеності, які доходять інколи до 

вульгаризму» [4]. 

Загалом усі сходяться на думці, що сленг – це феномен живої і рухливої 

мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства. 

Використовуючи у своїй мові сленг, молоді люди хочуть висловити своє 
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критичне, іронічне ставлення до цінностей світу старших, проявити свою 

незалежність, самоствердитися, завоювати популярність у молодіжному 

середовищі, а також намагаються виділитися з маси особливо по відношенню до 

груп дорослих носіїв мови особливою мовою, так званою модною мовою. 

Загальновідомо, що молодь прагне до самовираження за допомогою зовнішнього 

вигляду, формою проведення дозвілля, прихильністю до графіті (graffiti), хіп-хоп 

(Hip Hop) і т. д. 

Сленг – це теж один із способів самовираження молодих людей, а також 

спосіб приховати сенс вимовного від оточуючих їх «чужих» людей, тобто це їх 

прихована, зашифрована, «таємна» мова. Молодіжний сленг – це пароль всіх 

членів референтної групи [5]. Їх словниковий репертуар відрізняється від 

загальноприйнятого наявністю типових слів і виразів регулярно уживаних 

молоддю навчального закладу, кварталу, міста, і які стали свого роду «візитними 

картками» молодіжної культури (Горшунов Ю.). 

З метою самоствердження, бажаючи виглядати сучасними, «просунутими», 

молоді люди починають вживати слова і вирази підвищеної емоційності, за 

словами Е. В. Розен, «сильні», «неспокійні» і навіть шокуючи слова і вирази, 

оціночні слова, що відрізняються від загальноприйнятої мовної норми, і які ніяк 

не можна визнати прикрасами розмовної мови. У хід йдуть елементи 

різнопланової лексики, іноземні слова, професіоналізми, вульгаризми. Особливо 

пишно «розцвіли» вирази, які є за змістом синонімами слів «дуже добре», 

«відмінно», «чудово», «чудово» – «Super» (hoch besser als sehr schön, sehr gut), 

«Prima», «Klasse», «Toll», «Schau», «Geil» (sehr gut), «Megageil» (sehr sehr gut), 

«Cool» (besonders gut), «Fett» (sehr gut), «Funky» (sehr gut), «Krass»(sehr gut), 

«Tierisch», «Teufisch», «Höllisch» (sehr gut), «Irre"»(besonders gut). Вживання цих 

слів сприяє сепаратизації, самовідокремлення представників цієї групи 

суспільства від інших і одночасно об'єднує їх в деяку «свою»групу. Іншими 

словами, молоді люди прагнуть до нестандартного мовленнєвого вираження, з 

іншого боку, вони переймають особливі експресивні слова і вирази в партнерів 

по мовним контактам зі своєї вікової групи, щоб говорити «як всі» в групі[ 6 ]. 

Найчастіше слова і вирази мають яскраво виражений зневажливий відтінок: 

die Tussie, die Trulla, die Zicke (z. B. «Verschwinde, du blöde Zicke!») – Dummes 

Mädchen; die Eule, der Besen, die Gans, die Schraube – unsympathisches Mädchen ; 

Asi – unsympathische, schmutzige Menschen; Asi-Schale – ungepflegtes Auto;  

Використання ряду виразів відображає тенденцію до гіперболізації емоцій: 

Das ist ein Yuppie! – Dynamischer, energischer aufstrebender junger Mensch mit 

modischer Bekleidung. Das ist ein Hammer! – Eine tolle Sache. Das geht ja voll ab 

hier. – Besonders (Bekräftigung). Das ist ein ganz schön ausgekochter Typ. – 

Hinterlistig, schlau. Das ist eine Baby! – Gut aussehendes Mädchen. 

Молоді люди часом безжально відносяться до своїх ровесників. І з метою 

образи і приниження його використовують при цьому «уїдливі» слова: der 

Brüller – лудіння глотка; der Daffel – der Idiot; die Kreischnudel – der Mensch mit 

der quäkenden Stimme. Під вогонь критики потрапляють: 
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 Зовнішній вигляд: hohl – altmodisch; der Kurze, der Nabelküsser – der 

kleinwüchsige Junge; der Pelzlümmel – der Junge mit den langen Haaren; der 

Pommespanzer – der volle Junge; der Stopfer, die Tonne – der dicke Junge / Mann; 

die Rauschkugel – der betrunkene, (berauschte) Junge / Mann; der Skeletti – der 

magere Junge / Mann; die Brillenschlange – der Junge / Mann, der die Brille trägt; 

sie hat ein volles Hemd an – das Mädchen, das die große Brust hat; Miss Holland – 

das Mädchen, das die kleine Brust hat; der Bärenkiller – die Frau, die sich im 

Schambereich rasiert; die Schrumpelrose – die alte Frau;  

 Риси характеру: der Schlaffi – der faule Junge; der Schmachti, der 

Warmduscher, der Softi, das Weichei – der sanfte Junge / Mann; der Angsthase – der 

feige Junge; der Eisbeutel – der herzlose Mensch; sie ist ein voller Kaktuskopf – ein 

höhnisches Mädchen; der Ladykiller – der junge Mann, der das Herz des Mädchens 

gewinnt; eine madamige Gans – ein aufgeblasenes Mädchen;  

 Інтелектуальні здібності: der Denkmeister, der Denkzwerg, der Diddl – der 

Dummkopf; 

 Поведінка та особисте життя: das HwG Mädchen – (das Mädchen mit) 

häufig wechselndem Geschlechtsverkehr; der Süffel, Diplom-Alker – der Trinker; 

 Професії: der Bulle, (die Bullenschweine, die Gartenzwerge) – der Polizist; 

die Trachtengruppe – «ряджені» (патруль дорожньої поліції в повній формі); der 

Lappenwirt (утворено від die Lappen – папірці, грошові купюри) – der Bankier; 

der Giftmischer – der Arzt, der Apotheker; der Kopfgärtner, der Figaro, der 

Bartkratzer, Mattenschneider – der Friseur; der Reimprofessor – der Dichter, der 

Schriftsteller, der Autor; der Bonze, der Modezar – der Schneider; der 

Plattenpräsident – Diskjockey; der Presseheini – der Journalist; der Mobby – der 

Lehrer. 

Отже, необхідно наголосити, що хоча сленг і є складовою практично будь-

якої мови, і взагалі-то має право на існування, втім, його вживання, на нашу 

думку, може бути прийнятним лише в певних ситуаціях. А саме, під час 

спілкування молоді між собою чи застосування професійного сленгу при 

спілкуванні людей окремої професії. Проте навіть у таких випадках вживати 

сленгові слівця варто у мікродозах. Широке ж застосування сленгу, особливо в 

розмові з незнайомими або малознайомими співрозмовниками, є цілком 

недоречним. Адже мова – це засіб передачі інформації й досягнення 

взаєморозуміння між людьми, а якщо застосовувати у спілкуванні з іншими 

занадто багато сленгових слів чи виразів, може так статися, що твій 

співрозмовник просто тебе не зрозуміє. А взагалі, літературна мова настільки 

красива, багата на чудові й часом молодим людям мало знайомі слова, які просто 

загубились у вирі історичного розвитку мови, але й досі вражають своєю 

милозвучністю, влучністю, і стає дивним, чому молоді люди не використовують 

їх у своєму мовленні. Якщо це станеться, то тоді, можливо, молоді не 

знадобиться сленг, бо стане модним і престижним спілкуватися навіть зі своїми 

однолітками чистою, граматично правильною, літературною мовою. Тому, на 

нашу думку, ознакою СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ має бути прагнення до 

вдосконалення своєї мовної культури й заохочення до цього інших» . 
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В умовах зростання рівня соціально-психологічного дистресу, поглиблення 

демографічної кризи та погіршення показників здоров'я населення, питання 

охорони психічного здоров'я жінок і дітей, безумовно, є одним із 

найактуальніших у соціальної психіатрії.  

Епідеміологічними дослідженнями останнього десятиліття встановлено 

швидке поширення афективної патології, зокрема тривожних розладів у жінок 

під час вагітності.  

Зв'язок психічного стресу під час вагітності з низькою масою тіла 

новонароджених і з передчасними пологами. Стрес та розлади настрою під час 

вагітності підвищують ризик акушерської патології – ускладнень перебігу 

вагітності та пологів.  

Виявилося, зі зростанням рівня тривожності збільшується ймовірність 

загрози переривання вагітності. У групі високотривожних жінок таких було в 

два рази більше, ніж у групі низкотривожних.  
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З точки зору фізіології, тривожність підвищує рівень адреналіну в крові і 

активують впливу на кору мозку, що може призвести до підвищення тонусу 

м'язів матки. Звідси і загроза переривання вагітності. 

Що стосується низкотривожних жінок, то у них, зазначають вчені, знижено 

увагу до свого стану під час вагітності, тому загроза викидня менше, але якісь 

реальні симптоми захворювання вони можуть просто не помітити.  

Тривога грає пристосувальну роль, будучи сигналом про загрозливі зміни в 

зовнішньому світі або у власному організмі. Однак якщо вона виражена 

надмірно, то заважає нормальному функціонуванню індивіда. Навіть 

околопорогові значення рівня тривоги значно погіршують якість життя людини. 

До теперішнього часу факти свідчать про те, що неадекватна поведінка 

матері під час вагітності, її емоційні реакції на стреси, якими насичена наша 

життя, служать причиною величезного числа різних патологічних станів у 

дитини, як поведінкових, психологічних, так і соматичних. Під час 

перинатального періоду розвитку дитина живе практично «одним життям» з 

матір'ю. Доведено, що при стресі гормони надниркових залоз матері викидають 

у кров катехоламіни (гормони стресу), а під час позитивних емоцій (радості, 

заспокоєння) гіпоталамічні структури виробляють ендорфіни (гормони радості), 

які, проникаючи через плацентарний бар'єр, безпосередньо впливають на плід.  

Отже, мати і дитина являють собою єдиний нейрогуморальний організм, і 

кожен з них в рівній мірі страждає від несприятливого впливу зовнішнього світу, 

яке записується в довготривалій пам'яті, надаючи вплив на все подальше життя 

дитини.  

На думку Н. Коваленко, позитивні материнські емоції викликають 

посилення росту плода, спокій і зростання рівня сенсорного сприйняття плоду. Її 

стрес призводить до низької ваги плоду, збільшення відсотка смертності, 

респіраторних інфекцій, астми, ослаблення когнітивного розвитку. 

Наявність конфліктності або тривожності в материнській сфері виявляються 

в таких же характеристиках образу дитини, себе як матері, своєї матері і себе як 

дитину своєї матері.  

Таким чином, психологічні особливості, пов'язані з материнської сфері 

жінки і провокують порушення перебігу вагітності, по-перше, є загальними 

характеристиками, що проявляються на всіх етапах розвитку материнської сфери 

(до вагітності і після неї), а по-друге, можуть бути виявлені як фактори групи 

ризику до настання вагітності. 

Для практичних завдань діагностики та психологічної профілактики та 

корекції неготовності до материнства має сенс розділяти фактори, що впливають 

на адаптацію жінки до вагітності та материнству, які можуть поєднуватися по-

різному і відповідно, визначати собою різну стратегію і тактику психологічної 

допомоги. 

Психологічна допомога може бути звернена до різних рівнів (структурам) 

індивідуума: 

 особистісний рівень: робота з цінностями, мотивацією, смисловими 

утвореннями, установками; 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_2
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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 емоційний рівень: заохочення відкритого вираження почуттів 

вербальними і невербальними засобами, навчання емпатійному слухання; 

 когнітивний рівень: передача знань; 

 операціональний рівень: формування навичок та вмінь (поведінки в 

пологах, догляду за дитиною); 

 психофізичний рівень: навчання регуляції функціональних і психічних 

станів засобами аутогенного тренування, арттерапії, тілесно орієнтованої терапії. 

Значною мірою жінка потребує, перш за все, в психологічній підтримці. 

Робота з сім'єю та її членами може проводитися як індивідуально, так і в групі. 

Причому групова підтримка має особливий терапевтичний сенс. Потрапляючи 

до групи, сім'я виходить з ізоляції, в якій нерідко виявляється.  

Вона знайомиться з іншими сім'ями з аналогічними турботами і отримує від 

них підтримку, яка, як правило, зберігається у важкий період першого року 

життя дитини.  

Крім того, стикаючись часто протилежними точками зору з 

найрізноманітніших проблем, батьки замислюються про різноманіття існуючих 

традицій і уявлень, вчаться виробляти та відстоювати власну точку зору, 

одночасно зберігаючи толерантність по відношенню до чужої думки. Завдання 

психолога сприяти формуванню в групі атмосфери довіри та безпеки. 

У кожній родині до моменту зачаття дитини, як і в будь-якій структурі, 

присутні здорові і руйнівні сили. У результаті всього комплексу заходів 

психологічної підтримки можна очікувати посилення конструктивних факторів 

та зниження впливу руйнівних факторів. 

Таким чином можна зробити висновок, що зі зростанням рівня тривожності 

збільшується ймовірність загрози переривання вагітності. Тому робота 

психолога має свої специфічні завдання і здійснюється специфічними 

психологічними методами.  

Ті необхідні їм установки, знання та навички, які батьки можуть придбати 

на заняттях психолога в школі з підготовки до материнства та батьківства, вони 

не можуть отримати ні від яких інших фахівців.  

Потреба батьків в цих знаннях і зацікавленість суспільства в їх придбанні 

батьками призведе, врешті-решт, до того, що відвідування майбутніми батьками 

шкіл підготовки до батьківства і материнства стане невід'ємною частиною 

соціальної допомоги молодій сім'ї нарівні зі спостереженням у жіночих 

консультаціях. 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Університету «Україна»,  
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спеціальність «Соціальна робота» 

Наковий керівник: к.психол.н. Матвійчук Т. В. 

 

Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає 

постійного наукового вивчення. Це допомагає, по-перше, мати уявлення про 

реально існуючий стан внутрішньо сімейного життя і його зовнішні зв’язки, по-

друге, прогнозувати його розвиток, надавати необхідну допомогу, координувати 

його взаємодію з іншими соціальними структурами держави.  

Нова сучасна ситуація неминуче позначається і на сучасній сім’ї. Високий 

рівень розлучень, тенденція консенсуального співжиття роблять актуальним 

пошук відповідного підходу до утворення сім’ї, формування у молоді уявлень 

про майбутню сім’ю та шляхів стабілізації сім’ї, особливо в період сімейних 

криз.  

У сучасній психології вивченням питань психології сімейного життя 

займались такі вчені як Б. Величковський, Г. Келлі, С. Московіті, Ф. Хейдер, 

Х. Хекхаузен, Х. Хоффман. Над вивченням та розв’язанням проблем в уже 

існуючих сім’ях працювали такі вчені як Э. Арутюнянц, А. Бодальов, 

В. Дружинін, Е. Ейдемиллер, Є. Лічко, В. Сатір, В. Столін, В. Юстицький. 

Проблема підготовки молоді до сімейного життя досліджувалась у роботах 

І. Волги, Т. Говорун, І. Голода, В. Горелика, І. Гребенникова, З. Кисарчук, 

В. Ключникова, С. Ковальова, С. Лаптенка, А. Харчєва.  

Потреба в сім'ї – сутнісна людська потреба. Більшість населення у світі 

живе сімейно. Така людська спільнота як сім'я, побудована на кровнородинному 

зв'язку, виникає раніше, ніж нації чи держави. 

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., чисельність 

нашої сім'ї в середньому становить 3,2 людини (дані Державного комітету 

статистики України). Найбільш розповсюджена структура сім'ї – це сім'я з 

дорослих її членів (чоловік, дружина, а також часто хтось із їхніх батьків) та 

дітей. Найбільш типовою репродуктивною орієнтацією є орієнтація на одну-дві 

дитини. 

Деякі тенденції і особливості розвитку української сім'ї, зафіксовані 

статистикою, широко обговорюються у пресі. До них належать погіршення 

матеріального становища сімей, збільшення смертності серед населення і, 

зокрема, проблема зниження шлюбності і народжуваності у суспільстві.  

За часів СРСР, Україна традиційно належала до країн з високим рівнем 

шлюбності, у 1991 році за цим показником вона займала перше місце в 
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Європі [1]. В останні 20 років порушився уклад сімейного життя, сфомований за 

роки радянської влади, його норми і стереотипи. 

На думку одного із дослідників психотравмуючого впливу ситуацій на 

людину Ю. Александровського, докорінна зміна політичної ситуації на терені 

колишнього СРСР створила передумови для розвитку соціальних стресових 

розладів. Соціальні стресові розлади характеризуються комплексом 

психотравмуючих чинників, пролонгованих у часі, масовим характером впливу, 

відсутністю реальних надій на покращення ситуації у близькій перспективі. 

Люди починають втрачати інтерес до звичних занять, відмовляються від 

службової кар'єри, від створення сім'ї та народження дітей, здійснюють часто не 

виважені спроби розпочати бізнес. Типовими є зловживання в депресивних 

станах алкоголем, усілякі нерозважливі вчинки, хвороби (соматичні і 

психічні) [2]. 

Будь-яка культура (і її субкультури) породжує певну нормативну модель 

сім'ї. Структура нормативної моделі включає в себе нормативних членів сім'ї, 

кожний з яких характеризується певним статусом, тобто позицією з певними 

правами та обов'язками, з якими пов'язана очікувана поведінка. Крім елементів, 

структура сім'ї визначається через відносини, їх зміст та динаміку.  

Більш звичний, повсякденний термін «нормальна сім'я» – поняття дуже 

умовне. В. Дружинін вважає такою сім'ю, яка забезпечує необхідний мінімум 

потреб її членів, або сім'ю, яка дає необхідний добробут, соціальний захист 

членам сім'ї, створює умови для соціалізації дітей до досягнення ними 

психологічної зрілості.  

З точки зору М. Мід, такою є сім'я, де відповідальність за неї як ціле несе 

батько. Усі інші типи сімей, де це правило не виконується, потрапляють до 

розряду аномальних. Ідеальну сім'ю можна вважати нормативною моделлю, 

тобто такою, яка сприймається суспільством, відображена у колективних 

уявленнях, моральних цінностях, культурі суспільства, в тому числі – у 

релігійній культурі [3, с. 345].  

В. Дружинін виділяє три види взаємовідносин, які характеризують модель 

сім'ї: домінування – підпорядкування; взаємовідповідальність; емоційно-

психологічна близькість.  

Відношення «домінування – підпорядкування» має соціокультурну природу. 

Соціальні психологи пов'язують домінування з прийняттям соціальної 

відповідальності за дії групи», домінуючий член групи відповідає за успішність 

виконання загального завдання і, крім того, несе відповідальність за збереження 

відносин між членами групи. 

У контексті відповідальності, член сім'ї може нести відповідальність за 

інших окремих членів сім'ї (жінку або чоловіка, або дітей) і за сім'ю в цілому. 

Роль лідера, голови сім'ї припускає саме відповідальність за сім'ю в цілому: її 

теперішнє, минуле, майбутнє; діяльність і поведінку членів сім'ї, перед собою і 

сім'єю, перед найближчим оточенням та тією частиною світу, людей, 

суспільства, до якої належить сім'я. Це – завжди відповідальність за інших, і не 

просто окремих близьких людей, а за соціальну групу як ціле.  
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Емоційна близькість базується на мотивації афіліації, тобто потреби в 

любові і прихильності, прагненні до поєднання з іншими людьми, бажання 

«належати», «стати одним з...». Афіліація має завершитися встановленням 

взаємно приємних, дружніх відносин, симпатій партнерів по спілкуванню. 

Афіліація протилежна владі – любов спонукає людину до вчинків, які вона хоче 

зробити, а страх влади (мотивація підпорядкування) примушує до таких дій, які 

людина не здійснила б за своєю волею. Тому мотивація афіліації майже завжди є 

компенсатором мотивації «влади – підпорядкування» [4, с. 278-291]. 

Між трьома видами відносин, які характеризують психологічну модель сім'ї, 

існують певні зв'язки: домінування припускає відповідальність за тих, хто 

підпорядковується, а відповідальність – владу над людьми для реалізації 

відповідальних завдань. Психологічна близькість зазвичай негативно корелює з 

відношенням «домінування – підпорядкування»: чим більше влада однієї 

людини над іншою, тим менше між ними психологічна близькість, оскільки 

влада – це завжди примус.  

На сучасному етапі найбільший інтерес та увагу і серед науковців, і в 

популярній літературі викликають дослідження, пов'язані з життєдіяльністю сім'ї 

– динаміка сім'ї, стадії подружніх відносин і особливості функціонування сім'ї на 

важливих етапах її розвитку. 
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В умовах модернізації сучасної системи освіти важливим є зростання 

інтересу психологів до особистості школяра. Одним з центральних завдань 

загальноосвітньої школи є підготовка учнів до самостійного вдосконалення, 

особливо значущою проблемою якої виступає формування активної позиції 

школяра в учбово-виховному процесі. Останнє вимагає сформованості у дитини 

уявленні про себе і власні можливості, уміння всесторонньо і об'єктивно оцінити 

особливості своєї особистості і діяльності, прийняти роль учня, правильно 

побудувати свої стосунки з оточенням, тобто вимагає певного рівня 

сформованості самооцінки.  

Самооцінка формується, перш за все, під впливом результатів навчальної 

діяльності. Але оцінюють ці результати дорослі – вчитель, батьки. Ось чому 

саме їхня оцінка визначає самооцінку молодших школярів. Самооцінка не 

залишається стабільною. Залежно від успіхів у діяльності, вікових особливостей 

і багатьох інших факторів вона змінюється. Основними факторами, від яких 

залежить становлення самооцінки молодших школярів, є шкільна оцінка, 

особливості спілкування вчителя з учнями, стиль домашнього виховання. 

Орієнтуючись на оцінку вчителя, діти вважають себе і своїх ровесників 

відмінниками, невстигаючими тощо, наділяючи представників кожної групи 

відповідними якостями. Оцінка успішності в молодших класах, по суті, є 

оцінкою особистості в цілому і визначає соціальний статус дитини. Тому 

необхідно пам’ятати, що треба розрізняти оцінку діяльності й оцінку 

особистості. Молодші школярі ще погано диференціюють ці поняття. Тому 

негативний відгук про свою роботу вони сприймають як оцінку: ти погана 

людина [1].  

Оцінка вчителя є для молодших школярів основним мотивом і мірилом 

їхніх зусиль, прагнень до успіху. При цьому важливо, щоб учитель у приклад 

дітям ставив не інших дітей, а результати їхньої власної роботи раніше і тепер. 

Використовуючи прийом порівняння для показу учневі його власного, нехай 

навіть незначного, руху вперед, він закріплює віру учня до себе, у власні 

можливостей.  

На становлення самооцінки великий вплив має стиль виховання в сім’ї. Як 

правило, діти із завищеною самооцінкою виховуються в обстановці 

некритичності, загального захвалювання. У сім’ях, де діти мають високу (але не 

завищену) самооцінку, увага до особистості дитини поєднується з достатньою 
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вимогливістю, батьки не застосовують принизливих покарань і з задоволенням 

хвалять, якщо дитина на це заслуговує. Діти із заниженою самооцінкою 

користуються великою свободою в сім’ї, але ця свобода, по суті, є результатом 

безконтрольності, наслідком байдужості батьків до дітей.  

У молодших школярів спостерігаються всі види самооцінки. Причому від 

класу до класу зростає вміння правильно оцінювати себе, свої можливості і, в 

той же час, знижується тенденція переоцінювати себе. Усе це говорить про те, 

що самооцінка молодшого школяра динамічна й поступово переходить у 

внутрішню позицію особистості, стає мотивом поведінки, впливає на 

формування певних якостей особистості.  

Науковці виокремлюють такі засоби формування самооцінки молодших 

школярів:  

 Педагогічно-психологічні прийоми з розвитку самооцінки у дітей (за 

методикою психологів О. Кононко та А. Ліпкіної). 

 Ігрові прийоми формування навичок самооцінки. 

До психолого-педагогічних прийомів з розвитку самооцінки у дітей (за 

методикою психологів О. Конопко та А. Ліпкіної) відносять [2, 3]: 

Прийом 1. Сутність його полягає в тому, що дитина користується не 

звичними оцінками, а оцінками-діями. Щоб допомогти їй об’єктивувати 

можливість чи неможливість присвоїти продукту «знак якості», пропонується 

скористатися талонами-символами. Талони розрізняються кольором і на 

кожному з них написано: «правильно», «не зовсім правильно», «охайно», «не 

дуже охайно чи «по-своєму», «так, як у інших». Закінчивши процедуру вибору 

талонів, дитині пропонується аргументувати свій вибір. На наступних етапах 

роботи вносяться зміни до характеру виділених якостей, змінюється їхня 

кількість.  

Прийом 2. «Діалог з предметом праці». Завершуючи виготовлення 

продукту, дітям пропонується розглянути виріб і спробувати відповісти на 

запитання: «Як ти вважаєш, якби виріб умів говорити, що б він розповів про себе 

і про тебе як про автора?, Чи залишився б задоволеним тим, як ти його зробив?, 

Чи подякував би він тобі?». 

На початкових етапах роботи використовується план-підказка розповіді: Чи 

старанно працював? (Чи перероблював, чи не відволікався), Чи звертався по 

допомогу? (Чи потрібна була тобі допомога?), Що для тебе було найважчим, а 

що зовсім легким?  

Прийом 3. «Спільна праця». Педагог створює свій виріб разом із дітьми. 

Після закінчення організовується загальна виставка, і кожен розповідає про 

власний виріб за приблизним планом: чим моя робота особлива; що я зробив 

краще, порівняно з моїми попередніми роботами; що я зроблю наступного разу 

краще. На початкових етапах роботи педагог перший розпочинає свою 

розповідь. Його розповідь має бути прикладом самокритичності, щирості, 

вимогливості до себе.  

Прийом 4. Дітям пропонується оцінити свою роботу, взявши до уваги певні 

критерії та помістити роботу на відповідний щабель (вище, посередині чи внизу) 
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виставкового стенда. Таке просторове розміщення дитячих робіт пропонується 

використати для підсилення уявлення про якість роботи (хороша робота 

розміщується вище, дещо гірша за якістю – нижче). Наприклад, можна 

запропонувати дітям звірити свою роботу зі зразком та за умови відповідності 

помістити роботу на вищий щабель, якщо ж у роботі є певні недоліки (не досить 

охайно, нерівні лінії) – помістити на середній щабель; якщо ж робота не вдалася, 

виконана неохайно і мало схожа на зразок – помістити її на нижній щабель. 

Бажано обговорити з дітьми особливості їхнього самооцінювання: Чому ти 

помістив свою роботу на вищий (нижній, середній) щабель?, Як ти думаєш, що 

вдалося особливо добре? Що не вдалося?, Якби тобі дали можливість 

переробити, що б ти змінив у своїй роботі?. 

До ігрових прийомів формування навичок самооцінки відносяться: 

Сходинки самооцінки. Дітям пропонується знайти своє місце на різних за 

тематикою сходинках самооцінки (доброти, самостійності, розуму, сили тощо). 

На початкових етапах таких сходинок має бути небагато. Поступово їхню 

кількість можна збільшувати до восьми-десяти. 

На початкових етапах застосування зазначеного прийому краще не 

втручатися і не висловлювати суджень щодо характеру дитячої самооцінки, 

навіть якщо це має абсолютно неадекватний вигляд. Завдання полягає в тому, 

щоб стимулювати дитину до роздумів щодо себе і своєї діяльності. Із часом 

можна дозволити собі непряме втручання в такому вигляді, як «ненароком» 

наштовхнути на той чи інший насамперед вигідний для неї факт. Наприклад, у 

розмові про самостійність: «А як би ти розцінила, що минулого тижня ти без 

нагадування і допомоги впоралася із прибиранням у куточку природи?» 

Похвалимо. Діти сидять колом. Кожна дитина отримує маску якогось 

персонажа. Вчитель пояснює, що кожна маска може похвалити свого володаря за 

один хороший вчинок чи за якийсь успіх. Починає гру із себе: «Я – кізочка і 

хочу похвалити Тетяну Іванівну за те, що вона виготовила гарну ляльку 

Невмиваку для лялькового театру». 

Чарівний магазин. Гра проводиться в умовах імпровізованого магазину. 

Вчитель розповідає про те, що це чарівний магазин і в ньому можна купити те, 

що зазвичай не продається: доброту, старанність, самостійність, 

доброзичливість, чуйність, правдивість, турботливість тощо. Назву кожної 

характеристики можна написати на мішечку чи бочечці. Кожна дитина отримує 

гроші-жетони, за які вона може «купити» собі характеристику, якої їй бракує. 

Після завершення гри проводиться обговорення за наступними запитаннями: Що 

ви придбали в магазині? Які хороші якості тепер у вас є?, Як ви будете 

використовувати свою покупку? 

Отже, засобами формування самооцінки молодших школярів можуть бути 

як педагогічно-психологічні прийоми з розвитку самооцінки, так і ігрові 

прийоми формування навичок самооцінки. 

 



 121 

Література: 

1. Леонтьев А. Н. Формирование самооценки школьника / А. Н. Леонтьев. – М., 
1986. – 348 с. 

2. Крутецкий В. А. Психология : учебник для учеников пед. училищ / 

В. А. Крутецкий ; [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 1986. – 147 с.  

3. Липкина А. И. Самооценка школьника / А. И. Липкина. – М., 1976. – 167 с. 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

О. О. Філіпова  
Хмельницький інститут соціальних технологій  

Університету «Україна», 

соціально-гуманітарний факультет, група ПС-51,  

спеціальність «Психологія» 
Науковий керівник: Деркач М. В. 

 

Розвиток особи, що має порушення мовлення є актуальною проблемою 

сучасної психології. Під час порушень мовлення характерні різноманітні 

особливості психічних процесів, станів і якостей особистості, що потребують 

обов'язкового врахування в корекційній роботі. 

У осіб з мовленнєвими порушеннями знижений перцептивний аспект 

спілкування, яке в основному спрямоване на сприйняття і взаєморозуміння 

партнерами один одного. Відомий російський психолог Р.Нємов трактує 

комплекс неповноцінності як негативне, існуюче в людини тривалий час 

почуття, систему негативних емоційних переживань, пов'язаних із реальною чи 

уявною відсутністю певних цінних психологічних чи фізичних якостей. Вона 

супроводжується відповідними негативними психологічними симптомами: 

низьким самооцінюванням, заниженим рівнем домагань, підвищеною 

тривожністю, мотивами уникнення невдач [1]. 

Одне з найбільш значущих особистісних проявів будь-якої форми психічної 

дезадаптації – тривожність. Це інтегральне неспецифічне суб'єктивне 

відображення неблагополуччя особистості [2].  

Добре відомо, що уявлення людини про свою хворобу, тривожність з 

приводу свого дефекту, особливо сформовані в цілісну концепцію, істотно 

впливають на її характер і поведінку. У разі мовленнєвих розладів, найбільшою 

мірою при заїканні і афазії, переживання хворого носять досить різноманітний 

характер.  
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Тривога, як наслідок будь-якого дискомфорту, проявляється в поведінці та 

системі відносин: до себе самого (в самооцінці), до оточуючих і до свого 

дефекту [3]. Дані про тривожність людей з мовленнєвими розладами нечисленні.  

Якщо розглянути окремо показники чоловіків і жінок, що мають порушення 

мовлення, то можна виявити певну їх специфіку. У чоловіків на першому місці 

психастенічні риси, тобто у них переважають тривожно-недовірливі прояви 

характеру, постійне відчуття тривоги, боязкість, крайня нерішучість і схильність 

до сумнівів.  

Відмінна риса жінок поряд з ригідністю і індивідуалістичністю – 

імпульсивність, яка проявляється в схильності до соціальної дезадаптації. Вона 

може бути результатом підвищеної чутливості до мовленнєвого дефекту. Для 

жінок характерні нестійкий настрій, образливість, збудливість і чутливість. У 

важких ситуаціях вони швидко втрачають контроль над своїми емоціями і 

поведінкою, легко дратуються. Вони схильні «шукати винних» у виникаючих 

проблемах. 

Відомо, що у навчанні осіб з мовленнєвими порушеннями не достатньо 

враховуються психологічні аспекти проявів тривожності. Відмічається зниження 

активності таких осіб у навчальному процесі, їх невміння оцінювати і 

співвідносити свої можливості з вимогами соціуму, що зрештою негативно 

позначається на виборі ними життєвих стратегій [1]. 

Відчуття власної недосконалості – нормальні людські почуття. Але людина 

починає боротися з цими почуттями, вони штовхають її до того, щоб розвинути 

свої можливості, досягти в чомусь досконалості. Це рушійна сила розвитку. 

Відчуття власної неповноцінності породжує боротьбу. 

Актуальність психокорекційної та психотерапевтичної допомоги 

тривожним особам, які мають мовленнєві вади, не викликає ніяких сумнівів і 

потребує подальшого вивчення і вирішення цього питання на державному рівні.  
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О. С. Чайковська  

Хмельницький інститут соціальних технологій  

Університету «Україна», 
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Сім'я – це соціально-педагогічний інститут та особлива соціальна система, 

яка є підсистемою суспільства і включає до себе інші підсистеми (членів сім'ї), 

це мала соціальна група первинний контактний колектив. 

Сім'я в усі часи була основою суспільства, осередком формування 

особистості. На тому етапі розвитку суспільства, коли ще не було шкіл, системи 

громадського виховання, батьки несли відповідальність за виховання дітей. І ця 

відповідальність була не лише перед собою, а й перед громадою, суспільством. 

Тому в народі найбільше цінували людей, які виховали порядних дітей. 

Соціальне здоров'я суспільства, держави в цілому залежало передусім від 

виховної діяльності сім'ї. З розвитком суспільних відносин у XX ст., коли 

з'явилась широка мережа дошкільних виховних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

інших інституцій соціального виховання, роль сім'ї у вихованні була принижена. 

Питання впливу сімейного неблагополуччя на дітей стали сферою інтересів 

таких науковців: С. Арзуманяна, С. Бєлічєвої, М. Буянова, А. Єлізарова, 

Т. Міньковського, А. Мудрика. Серед сучасних українських вчених вище згадана 

проблематика привернула увагу А. Бесєдіна, Н. Лавріненка, В. Пилипенка, 

Р. Пріми, Т. Перепелиці, Ю. Якубової. 

Україна за розлученнями посідає третє місце у світі. У свою чергу це є 

причиною зниження відповідальності певної частини батьків за виховання 

власних дітей, ослаблення національних коренів, що живили процес виховання, 

необмежений вплив масової культури, яка веде певним чином до «зомбування» 

частини молоді. Таким чином, проблеми виховання породжувались і 

породжуються передусім соціальними факторами. Усе частіше можна зустріти в 

науковій літературі, та й не тільки, такі поняття, як «неблагополучна сім'я», 

«педагогічно занедбані діти», «важковиховувані діти». Що ж криється за цими 

поняттями? 

Поняття «неблагополучна сім'я» досить широке. Зазвичай до 

неблагополучних відносяться сім'ї, які повністю або частково втратили свої 

виховні можливості через ті чи інші причини. У результаті цього в таких сім'ях 

об'єктивно чи суб'єктивно складаються несприятливі умови для виховання дітей. 

Ці сім'ї характеризуються певними негативними проявами: 

 батьки зловживають спиртними напоями, наркомани, ведуть 

аморальний спосіб життя, вступають у конфлікт із морально-правовими 

нормами суспільства, тобто припускають різні види правопорушень; 
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 низьким морально-культурним рівнем батьків; 

 неповні сім'ї; 

 постійними конфліктами дітей і батьків; 

 зовні благополучні сім'ї, які допускають серйозні помилки, прорахунки в 

системі родинного виховання внаслідок низької педагогічної культури та  

неосвіченості. Причому такі помилки та прорахунки мають не 

ситуативний, а стійкий характер. Це означає, що в таких сім'ях постійно 

порушуються педагогічні вимоги. 

До зовні благополучних можна віднести й сім'ї, в яких: 

 спілкування батьків із дітьми має формальний характер; 

 відсутня єдність вимог до дитини чи вони взагалі не регламентовані; 

 безконтрольність із боку батьків успішності в освітній установі та 

поведінки дитини взагалі або контроль має епізодичний характер; 

 надмірна батьківська любов; 

 надмірна суворість у вихованні, застосування фізичних покарань; 

 не враховуються у процесі родинного виховання вікові й індивідуально-

психологічні особливості особистості дитини. 

Сімейне неблагополуччя негативно позначається на формуванні особистості 

дитини. Дитяче виховання в умовах негативного емоційно-психологічного 

сімейного мікроклімату визначається ранньою втратою потреби у спілкуванні з 

батьками, егоїзмом, замкненістю, конфліктністю, упертістю, неадекватною 

самооцінкою (заниженою чи завищеною), озлобленістю, невпевненістю у 

власних силах, недисциплінованістю, утечами з дому тощо. Усе це свідчить про 

те, що діти з неблагополучних сімей мають більше причин для поповнення рядів 

важковиховуваних і правопорушників. 

На сучасному етапі розвитку держави особливого значення набуває 

проблема розвитку та зміцнення сім'ї, як основного осередку виховання 

підростаючого покоління, оскільки за офіційними даними в Україні розпадається 

кожна друга сім'я – кількість розлучень по країні в цілому сягає 60%. 

Сім'я стає центром соціальної роботи. Оскільки через вирішення сімейних 

проблем, зміцнення сім'ї як головного соціального інституту можна вийти на 

вирішення багатьох проблем сьогодення. Так, як соціальна робота здійснюється 

соціальним працівником, то саме від компетентності та особистісних 

характеристик залежить не тільки налагодження стосунків, позитивного 

мікроклімату та благополуччі сім'ї, а в деяких випадків і життя клієнтів здатні до 

скоєння суїциду. 

Сучасна сім'я потребує як матеріальної так і педагогічної та культурної 

допомоги. Певною мірою таку допомогу вона отримає від держави і виробничих 

організацій, закладів освіти і культури. Але так, як ці інститути не в змозі 

надавати соціально-педагогічну-психологічну допомогу одночасно, то держава 

посприяла розвитку соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді. 

Діяльність соціального педагога (працівника), щодо надання допомоги 

сім'ям спирається на розроблену програму, в якій закладено основний зміст, 
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форми і методи роботи. Звичайно проблема є досить динамічною, постійно 

вдосконалюється, враховуючи інноваційні технології, які виробляються у 

процесі її реалізації, що я зрозуміла вивчаючи вплив сімейних відносин на 

формування особистості дитини в неблагополучних сім'ях та роль соціального 

працівника в цьому процесі. 

Неблагополучна сім'я формує неблагополучних дітей. Батьки потребують 

конкретної кваліфікованої методичної допомоги з урахуванням особливостей 

виховання дитини в кожній неблагополучній сім'ї її потенціальних виховних 

можливостей, індивідуально-психологічних особливостей дитини. Цього можна 

досягти, якщо взаємостосунки соціальних працівників з батьками будуються на 

основі співробітництва, взаємодопомоги взаєморозуміння. Цьому сприяє 

зміцнення контактів з сім'єю розуміння складних процесів, що відбуваються в 

сучасній сім'ї, використання її позитивного виховного потенціалу, пропаганда 

кращого досвіду сімейного виховання та народної педагогіки. 

Так, як проблему утворення неблагополучних сімей одноразовою 

допомогою вирішити не можливо, то краще працювати над тим, щоб такі сім'ї не 

виникали взагалі, над чим працює ряд вчених, психологів, соціальних педагогів, 

вчителів, вихователів починаючих з дошкільних закладів, що допоможе 

сформувати у дітей, які потім будуть створювати сімї, позитивне ставлення до 

членів сім'ї і навчити самостійно вирішувати проблеми, не допускаючи їх 

ускладнення. 
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Сучасна концепція середньої освіти спрямована, передусім, на 

реформування концептуальних підходів до навчально-виховного процесу і його 

завдань. Сьогодні перед школою стоїть завдання забезпечити умови для 

самовизначення, самоактуалізації та самореалізації особистості учня, 

передумовою успішного виконання якого виступають гармонійні, сприятливі 

міжособистісні відносини учня з однолітками. Шкільна дисципліна повинна 

забезпечуватись з урахуванням прав та поваги гідності дитини. Закон про освіту 

України говорить, що освіта повинна бути націлена на максимальний розвиток 

особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей. 

Але, нажаль, методи шкільного виховання не завжди є об’єктивними та 

гуманними Дослідження підтверджують, що школа не тільки відіграє важливу 

роль у житті дітей як середовище основної соціалізації, а й виступає місцем, де 

діти найчастіше у своєму житті стикаються з насильством, хоча загальноосвітній 

навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови 

навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. 

За даними досліджень, серед форм насильства мають місце побиття, образи, 

приниження, копняки, запотиличники, використання образливих прізвиськ, 

псування майна, позбавлення їжі та грошей, неприємні дотики до тіла, бойкот 

тощо. Найчастіше насильство до дітей чинять: інші діти (95%), батьки (68%) та 

дорослі, які працюють із дітьми (39%); від 24-37% дітей зазнають насильства 

дома, на вулиці, в школі (від практично щоденного до декількох раз на місяць). 

Ствердно відповіли про те, що зазнають насильства в школі 65% дівчат та 50% 

хлопців у віці 9-11 років; 84% дівчат та 70% хлопців у віці 12-14 років; 56% 

дівчат та 51% хлопців у віці 15-16 років. Тому, з метою запобігання проявам 

жорстокості та насильства у навчальних закладах, запровадження механізму 

аналізу ризиків виникнення усіх форм насильства серед дітей та учнівської 

молоді Міносвіти виданий відповідний наказ від 1 лютого 2010 р. № 50.  

Зважаючи на вищезазначене, найчастіше у загальноосвітніх школах, 

українські діти зазнають жорстокого ставлення саме ровесників. Результати 

дослідження свідчать, що 60% опитаних зазнавали кривджень упродовж 

навчального року, а 24,4% від загальної кількості досліджуваних зазнавали образ 

від інших учнів (ці кривджень не носили систематичного характеру, тому за 

частотою проявів їх можна вважати епізодичними). 
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В результаті аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено достатню 

кількість наукових робіт, які розкривають проблему конфліктів у стосунках між 

однокласниками та іншими школярами, надано зовнішні характеристики типів 

конфліктних ситуацій, деструктивних стилів спілкування, негативних явищ 

міжособистісної взаємодії, досліджено основні чинники конфліктів та їх 

динаміку, мотиви різних форм насилля.  

Насильство – це застосування силових методів, або психологічного тиску за 

допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих хто не може чинити 

опір. Тобто, будь-яке застосування сили по відношенню до беззахисних. 

Чинниками виникнення насильства є: характеристики жертв; 

характеристики порушників; чинники освітнього середовища; ризики, пов’язані 

з зовнішнім середовищем 

Розрізняють чотири основні форми жорстокого поводження і зневажання 

дітей: фізичне насильство (побиття старшокласниками учнів молодших класів, 

фізичне знущання виховного колективу), сексуальне насильство або розбещення 

(зґвалтування або розбещення учнями старших класів, сексуальне розбещення з 

боку педагогів), психічне (емоційний тиск учителя або одного учня на іншого, 

приниження учнів виховним колективом, погрози з боку учнів старших класів 

або педагогів), зневажання основних потреб дитини (відмова виховного 

колективу у здійсненні потреб дитини першої необхідності). 

Можливим поясненням того, чому деякі школярі схильні до знущань над 

іншими учнями і своїми однолітками є те, що вони можуть бути фізично 

сильнішими, ніж їх жертви, і мати недорозвинуті соціальні механізми 

стримування прояву агресії по відношенню до оточуючих. Окрім того, як 

показують дослідження, агресори менш тривожні, мають вищий рівень 

упевненості у собі, вищий соціометричний статус у колективі ніж жертви. 

Ряд дослідників такі як Колотій Н., Кон І., вказують на велику роль 

шкільної ситуації у формуванні агресивності підлітків. Дані свідчать, що такі 

особливості освітнього середовища, як надмірна строгість й вимогливість 

учителів, а також різноманітні покарання за порушення шкільної дисципліни, до 

яких удаються педагоги, можуть провокувати підлітків на прояви насилля. 

Дослідження учнів умовної групи «скривджених» у системі соціально-

психологічних контактів з однолітками, виявили високий рівень дезадаптивності 

у шкільному колективі. Ці учні, як правило, не мають високого соціометричного 

статусу і знаходяться на другорядних позиціях ієрархії у групі однолітків, не 

користуються високим авторитетом, не виявляють власної ініціативи, активно не 

задіяні у житті класу. Частина з них має статус аутсайдерів і перебуває в умовах 

соціального відчуження. Доречно зазначити, що до цієї умовної групи 

відносяться учні як з високою, так і низькою успішністю у навчанні. Зауважимо, 

що учні з відмінною успішністю в цьому сенсі найбільш вразливі, адже вони 

найбільшою мірою зорієнтовані на дотримання дисципліни та виконання 

шкільних обов'язків і вимог, що не завжди вітається іншими учнями. Також учні 

даної групи підпадають під такий поширений вид кривдження як навішування 
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ярликів чи присвоєння образливих прізвиськ, який, нажаль, нерідко ігнорується 

педагогами та оцінюється ними як несуттєвий та нешкідливий.  

Таким чином, результати дослідження дали можливість скласти уявлення 

про стан проблеми насильства в освітньому просторі, недостатня вивченість якої 

спонукає до пошуку нових, альтернативних шляхів її викорінення. Тому 

доцільним є продовження вивчення типових методів подолання проявів насилля 

однолітків у міжособистісній взаємодії.  
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Важливим аспектом життя людей в суспільстві, а надто молоді, є 

професійна реалізація. І кожна країна, кожен народ намагається створити усі 

можливі умови для того, щоб такі сподівання були можливі. Проте подолання 

проблеми працевлаштування та безробіття серед молоді досить важка справа 

навіть для найрозвиненіших країн світу, а для України і поготів. 

Щоб ґрунтовно розкрити окреслену проблему маємо теоретично дослідити 

та експериментально перевірити сучасні напрямки забезпечення зайнятості осіб 

як фізично здорових так і осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
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Очевидно досить велику увагу слід надати проблемам молодих людей з 

фізичними вадами. Зокрема в Україні, як і в усьому світі, проблема інтеграції 

інвалідів у суспільство є однією з найактуальніших соціальних проблем. 

Сьогодення вимагає нових підходів до соціальної реабілітації інвалідів, в тому 

числі – надання конкурентоспроможної професії та сприяння у 

працевлаштуванні.  

Державна служба зайнятості, відповідно до законів України «Про зайнятість 

населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», сприяє 

трудовій реабілітації та працевлаштуванню інвалідів з урахуванням 

рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та 

новостворені або пристосовані для інвалідів робочі місця, заявлені 

підприємствами.  

Природно гадати, що працевлаштування людини з обмеженими фізичними 

можливостями – це цілком реально. 

На перший погляд, це легко пояснити: навряд чи часто зустрічаються 

роботодавці, які готові з радістю працевлаштувати людей, чиї фізичні 

можливості обмежені. Але на ділі виявляється, що інваліди, незважаючи на 

медичні обмеження, здебільшого відмінні виконавчі працівники, а їхня 

працездатність і працьовитість часто набагато вище працездатності інших 

людей. 

Одна з найбільш нагальних потреб інвалідів – це потреба працювати, тобто 

виконувати суспільно значиму роботу, радіти її результатам, усвідомлювати 

власну корисність і, звичайно, отримувати матеріальну оцінку своєї праці.  

Важливо, щоб якість життя осіб з фізичними вадами не відрізнялась від 

якості життя решти населення. Якщо ваші фізичні можливості обмежені, є 

складнощі з вибором професії або працевлаштуванням, звертайтеся до державної 

служби зайнятості. Служба зайнятості дійсно приділяє особливу увагу інвалідам, 

шукає нові підходи в питаннях їх зайнятості та працевлаштування. Кабінетом 

міністрів України прийнято ряд нормативних документів про роботу і взаємодію 

органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень 

Фонду соціального захисту інвалідів, центрів реабілітації інвалідів і навчальних 

закладів Міністерства праці з працевлаштування інвалідів. Керуючись Законами 

України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», державна служба зайнятості сприяє трудовій реабілітації та 

працевлаштуванню громадян з інвалідністю. При цьому обов'язково 

враховуються рекомендації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). 

Працевлаштовують інвалідів на вільні, новостворені або пристосовані для них 

робочі місця, заявлені підприємствами. 

З метою посилення соціальної захищеності та підвищення 

конкурентоспроможності безробітних громадян даної категорії одним з 

альтернативних варіантів зайнятості інвалідів є підприємницька діяльність. 

Служба зайнятості населення сприяє отриманню необхідних знань за 

професіями, що дають можливість організувати власну справу для тих 

безробітних інвалідів, які активні і хочуть реалізувати свої можливості, а також 
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виплачує одноразову допомогу з безробіття на організацію підприємницької 

діяльності. 

Дійсним механізмом, що забезпечує сприяння у зайнятості інвалідів, є 

квотування робочих місць, які роботодавець зобов'язаний створювати за рахунок 

власних коштів для прийому на роботу інвалідів. Служба зайнятості організовує 

працевлаштування інвалідів на громадські роботи, враховуючи їхні бажання і 

можливості.  

І нарешті у цьому ж руслі слід розглянути працевлаштування молодої 

людини з цілковитою фізичною спроможністю. Адже абсолютна фізична 

спроможність не рятує незахищеного соціально молодого фахівця від безробіття.  

Посилення кризових тенденцій на ринку праці одними з перших 

досліджували соціологи, які зазначали, що найбільший попит на працю має 

молодь. 

Головною ознакою становища молоді на ринку праці є диспропорція між 

пропозицією та попитом на робочу силу.  

Найменш конкурентоспроможною на ринку праці є міська молодь віком 15–

19 років, яка здебільшого не має професійної освіти і досвіду роботи. Науковці 

вважають, що проблема вимушеної незайнятості є більш актуальною для міської 

молоді, ніж сільської. Стосовно сільської молоді низький рівень безробіття 

пояснюється особливими можливостями її зайнятості в особистому підсобному 

господарстві, де робота понад 20 годин на тиждень з метою продажу або обміну 

отриманої від цієї діяльності продукції не дає підстави відносити осіб, зайнятих 

нею, до безробітних.  

Пріоритет у профорієнтації та сприянні вторинній зайнятості молоді 

належить центрам соціальних служб для молоді, які використовують такі форми 

роботи: 

 надання групової профконсультаційної допомоги у формі лекцій, 

зустрічей з працівниками різних професій, круглих столів з проблем 

профорієнтації та працевлаштування, семінарів, конференцій; 

 проведення індивідуальної профконсультаційної роботи у спеціально 

створених консультативних пунктах, в яких здійснюється тестування, 

анкетування, реалізація тренінгових програм для безробітної молоді; 

 проведення профдіагностичної роботи, яка значно полегшується в 

умовах комп’ютеризації центрів ССМ, спрямованої на допомогу молодим людям 

при професійному визначенні; 

 залучення підлітків і молоді до профінформаційних масових заходів — 

проведення днів соціального захисту молоді, днів відкритих дверей, ярмарків 

вакансій; 

 створення та поповнення банку даних про навчальні заклади, фірми з 

працевлаштування, вакантні робочі місця; 

 організація клубних об’єднань, які сприяють формуванню у молодих 

людей вміння самовизначитися у виборі професії, підвищенню готовності до 

конкурентоспроможності молодої людини на ринку праці, оволодіння знаннями 

з основ психології; 
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 телефонне інформування, яке надає клієнтам об’єктивну інформацію 

стосовно наявності вакансій на ринку праці, тактики поведінки при пошуку 

роботи та бесід із роботодавцями; 

 надання клієнтам . інформації про можливість перекваліфікації чи 

підвищення кваліфікації. 

Інноваційні форми вторинної зайнятості молоді: 

 виїзні консультування сільської молоді з питань працевлаштування; 

 місячник з профорієнтації «Вибери собі професію», під час якого 

проводиться «ярмарок професій», профорієнтаційні та економічні ігри, лекції з 

питань економіки та підприємництва, інформування молоді з цих питань; 

 патронаж окремих категорій молоді, зокрема неповнолітніх, які 

потребують соціальної адаптації та працевлаштування; 

 форми працевлаштування та профорієнтаційної роботи для молоді з 

особливими потребами (курси здобуття професії для інвалідів, бронювання 

робочих місць для неповнолітніх з числа дітей-сиріт та молоді пільгового 

контингенту); 

 збори-семінари керівників підприємств, господарств та фірм регіонів з 

питань працевлаштування та проходження практики студентів у літній період.  

Отже, у сприянні працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді центри 

соціальних служб співпрацюють із різними установами та організаціями, з 

якими укладають угоди про співробітництво, започатковують спільні проекти і 

заходи. Для багатьох центрів соціальних служб для молоді цей напрям роботи 

став провідним. Тенденція зростання рівня безробіття змушує центри ССМ 

збільшувати та удосконалювати форми і методи соціального впливу на молодь, 

сприяти підвищенню рівня її професійної підготовки, налагоджуючи 

співробітництво із зацікавленими установами та підприємствами, залучаючи 

якомога більше кваліфікованих спеціалістів на допомогу молодій людині. 
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Трудове самовизначення являє собою багатовимірний і багатоступеневий 

процес співвідношення молодою людиною власних життєвих цілей, нахилів, 

здібностей з об'єктивними можливостями їх реалізації, а також з умовами, які 

створюють для цієї реалізації конкретні види діяльності 

Процес становлення нового в суспільному житті, так само як і розвиток 

особистості, не проходить рівномірно поступально. Досягнення якісно іншого 

рівня породжує нове коло проблем і протиріч. 

Переборення негативних тенденцій, створення на сучасному етапі реальних 

умов для того, щоб життя більшості членів суспільства могло бути якомога 

змістовнішим, корисним і цікавим, пов'язане з переходом від декларації 

демократичних прав до їх використання на практиці у соціальній політиці, 

управлінні економікою тощо. 

Зміни у системі відносин власності, формування нового ставлення у сфері 

праці вимагає не тільки соціально-економічних і організаційно-управлінських 

заходів, але і постійної турботи про раціональне використання трудових 

ресурсів, всебічну підтримку талантів робітників, які володіють творчим 

мисленням, здатних швидко і продуктивно перебудовуватись у відповідності до 

нових вимог суспільства, а також вимагає постійної допомоги молодим людям у 

виборі свого життєвого призначення, в життєвому самовизначенні. 

Являючись основною ланкою життєвого самовизначення, трудове 

самовизначення тісно пов'язане з визначенням молодими людьми свого місця у 

сфері трудової діяльності, питаннями вибору роду діяльності, професії, 

спеціальності. 

Суттєвим моментом розробки поняття трудового самовизначення молоді є 

розгляд його структурних властивостей: час початку і завершення такого 

самовизначення, роль і місце в системі основних подій людського життя, його 

тривалість і послідовність, настільки тісно і як саме воно пов'язане із суттєвими 

подіями в житті. Необхідно також встановити типовість основних труднощів і 

суперечностей трудового самовизначення, їх залежність від здібностей 

особистості, її професійної і групової приналежності [1]. 

Складовою частиною трудового самовизначення є трудові наміри молоді, 

які характеризуються множиною своїх проявів, починаючи з невизначених 

намірів освоїти ту чи іншу галузь діяльності до складної системи реальних дій 

по пошуку конкретного місця роботи чи навчання. Такі прояви, відображаючи 
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конкретні потреби та інтереси молоді, носять свідомий, цілеспрямований 

характер. 

Особисті плани молоді на етапі закінчення школи мають різноманітний 

характер і у значній мірі різний зміст: найбільш типовим для життєвих планів 

учнів 9-х класів було бажання вчитися в 10-му класі, а для випускників - 

поступити у вищий навчальний заклад. Але, не дивлячись на всю 

різноманітність особистих планів учнів, сама ситуація: «до і після виходу зі 

школи» містить типові ознаки. В цей період відбувається інтенсифікація 

пошуків і вибір кінцевого рішення відносно найближчого майбутнього; розвідка 

можливостей і проектування дій для досягнення поставлених цілей; активізація 

процесу оцінки реальних шансів і практичної доступності цілей, обговорення і 

визначення резервних життєвих планів, необхідних на випадок невдачі. 

Особистість, яка стоїть в процесі трудового самовизначення перед вибором, 

з однієї сторони, враховує сукупність об'єктивних суттєвих умов, які визначають 

можливості її вибору, а з іншої сторони, виходить із власних ціннісних 

орієнтацій. 

Частина молодих людей, закінчивши школу, реалізує на практиці свої 

особисті плани, інша частина – не досягає своїх цілей, і їх плани залишаються 

нереалізованими. Відповідно, на післяшкільному етапі трудового 

самовизначення для тих, хто досягнув мети, пошук можна вважати таким, який 

відносно закінчився, а для тих, хто їх не досягнув, він буде продовжуватись. І ця 

частина випускників стикається з необхідністю коректування життєвих планів. 

Це характеризує пошуковий період як серйозний етап трудового 

самовизначення молоді, який потрібно розглядати як об'єктивну реальність і 

сприймати упущення цього періоду як неминучі.  

Зміни місць роботи в цей період залежать багато в чому від нестійкої 

психології тих, хто працевлаштовується, від відсутності нового динамічного 

стереотипу їх поведінки. Однак не слід змішувати психологічну готовність 

молодої людини до змін в її житті, до труднощів на шляхах реалізації життєвих 

планів з психологічною готовністю особистості до праці. Остання - досить 

складне багаторівневе утворення, яке включає операційну і особистісну 

підструктури. Різним стадіям процесу трудового самовизначення особистості 

відповідають різні рівні її сформованості [2]. 

Початковий рівень сформованості психологічної готовності до праці – 

готовність до праці як такої, без професійної і спеціальної її диференціації, 

реалізується, чи проявляється, головним чином, на стадії професійних намірів. В 

якості складової частини сюди входить готовність до професійного навчання. 

Ступінь практичної реалізації цієї готовності є критерієм успішного переходу до 

другої стадії – професійного навчання. Крім того, психологічна готовність до 

праці – це і фактор трудового самовизначення, який впливає на психологічні 

особливості його динаміки. 

Наступний рівень сформованості психологічної готовності до праці є 

результатом професійного навчання і виражається в готовності індивіда до 

конкретної професійної діяльності, до входження в трудовий колектив, в 
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систему професійних і виробничих взаємовідносин. Такий рівень готовності є 

передумовою успішної професійної адаптації і в значній мірі визначає динаміку 

трудового самовизначення на даній стадії. На етапі підготовки формується 

трудовий спосіб життя, вирівнюються відносини із дорослими, росте особиста 

відповідальність, приходить частково матеріальна самостійність. 

Але слід зауважити: чим гіршими у порівнянні з тими, що передбачались, 

виявляються умови професійної підготовки на цьому етапі, тим менше шансів на 

те, що вчорашній школяр без ускладнень перетвориться в діяльного, 

цілеспрямованого трудівника. Змістом трудового самовизначення молоді на 

цьому етапі, який співпадає по часу з відповідними стадіями її професійного 

самоутвердження, є формування її відношення до себе як суб'єкта трудової 

діяльності. 

Одночасно з вирішенням цих питань і через їх рішення молода людина 

визначає свою моральну позицію відносно майбутньої трудової діяльності. Це 

проявляється у соціальній спрямованості вказаних виборів: змісті основних 

життєвих цілей, конкретних мотивів, а також у вимогах, які ставить перед собою 

майбутній суб'єкт праці. Від правильного трудового самовизначення залежить 

майбутнє особистості: її професійно-кваліфікаційний ріст, відношення до праці, 

задоволеність роботою, активна участь у суспільному житті. Вибір професії 

являється визначальним моментом у трудовому самовизначенні молодої 

людини. Професійне самовизначення передбачає позитивне відношення до 

обраного виду праці і певної професії в процесі оволодіння нею, формування і 

удосконалення необхідних для даної професії навичок і якостей. 

Протиріччя умов і обставин, в яких здійснюється професійний вибір 

молодих людей, обумовлює труднощі перших кроків на шляху до стійкого 

самовизначення. Молоде покоління, яке вступає у самостійне трудове життя, 

прагне знайти, гідне місце для реалізації своїх сил, для самовираження, а 

суспільство (промисловість, сільське господарство, сфера обслуговування, 

система освіти і т.п.) може запропонувати певну кількість і якість вакансій, місць 

праці і навчання. Потреби народного господарства, науки і культури не залежать 

від престижності професій, оцінки їх привабливості, в той час як особисті 

професійні плани молоді, як правило, орієнтовані на цікаві, привабливі професії, 

хоча потреба в таких працівниках тут відносно невелика. 

Реально існуючі протиріччя між об'єктивними потребами суспільства в 

кадрах і професійними нахилами окремих індивідів, протиріччя між дійсністю і 

мрією є дієвими факторами, що визначають масову поведінку людей в процесі 

трудового самовизначення. Усвідомлення і врахування цих факторів є однією із 

суттєвих передумов розумної побудови особистістю свого життя. Слід також 

зауважити, що єдність особистих і суспільних інтересів при виборі професії 

являється найважливішим фактором адекватного трудового самовизначення 

молодої людини. 

В цілому процес трудового самовизначення передбачає: по-перше, активну, 

творчу участь особистості у всіх основних видах соціальної діяльності, вибір у 

кожному з цих видів діяльності конкретних занять, які в найбільшій мірі 
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відповідали б індивідуальним здібностям і суспільним потребам; по-друге, 

формування внутрішньої потреби у добросовісному виконанні кожного виду 

соціальної діяльності; по-третє, активну самореалізацію особистості, яка прагне 

до максимального використання своїх здібностей і можливостей. 

Трудове самовизначення особистості не можна розуміти як дію, до якої 

людина готується все життя і, здійснивши яку, вона може вважати себе повністю 

реалізованою. Це – частина життєвого шляху людини, важлива ланка у 

безперервному ланцюгу актів її самореалізації. Тому проблема трудового 

самовизначення, діалектика його цілей і засобів – одна із основних проблем 

свідомої побудови життя. Трудове самовизначення являється, з одного боку, 

важливою складовою частиною цього процесу, умовою повноцінної 

самореалізації особистості, з другого – підсумком, який складає для індивіда і 

суспільства самостійну цінність. 

Отже, трудове самовизначення являє собою багатовимірний і 

багатоступеневий процес співвідношення молодою людиною власних життєвих 

цілей, нахилів, здібностей з об'єктивними можливостями їх реалізації, а також з 

умовами, які створюють для цієї реалізації конкретні види діяльності. 
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Досить важким і складним у вікової періодизації є підлітковий вік, оскільки 

в даному віці серйозно змінюються умови життя і діяльності підлітка, що, в свою 

чергу, призводить до перебудови психіки, появи нових форм взаємодії між 

ровесниками. 
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Підлітковий вік є періодом становлення характеру – в цей час формується 

більшість характерологічних типів. Пубертатний період накладає відбиток на те, 

що заклали в нас батьки в далекому дитинстві. Саме в цьому віці різні 

типологічні варіанти норми («акцентуації характеру») виступають більш 

яскраво, так як риси характеру ще не скомпенсовані життєвим досвідом. 

Підлітковий період розвитку охоплює вік від 12 до 15 років (±2 роки), 

характеризується початком перебудови організму дитини: пришвидшеним 

фізичним розвитком і статевим дозріванням [1]. 

Підлітковий період – період криз. В цьому віці вирішується глобальна 

кількість питань: криза ідентичності (схильність до депресії і суїцидальної 

поведінки), криза авторитетів (наслідок Едипового комплексу – протест проти 

батька), сексуальна криза (зміна ерогенних зон з оральної на генітальну), страх 

самотності, прийняття нових соціальних ролей, гормональний дисонанс – таким 

чином отримуємо розтягнутий у часі емоційно-соціальний психологічний стрес. 

В закордонній практиці проблеми акцентуацій характеру вивчали такі вчені 

як К. Леонгард, Е. Кречмер, Х. Шмішек та інші психологи. У вітчизняній 

психології акцентуації характеру в підлітковому віці досліджували А. Лічко, 

М. Певзнер, В. Бехтерев, П. Ганнушкін, Н. Іванов, Ю. Юстицький, А. Реан та 

інші. Для підлітків характерні виникнення різних форм порушень поведінки. Те, 

що раніше вважалось аномалією, зараз увійшло в критерій норми, – близько 90% 

підлітків мають певний тип акцентуацій характеру. 

Звичайно акцентуації розвиваються в період становлення характеру і 

згладжуються з дорослішанням людини. Особливості характеру при 

акцентуаціях можуть проявлятись не постійно, а лише в деяких ситуаціях, в 

певних обставинах, і майже не проявляються в звичайних умовах [3]. 

У підлітків від типу акцентуацій характеру залежить багато чого – 

особливості порушень поведінки, гострих афективних реакцій і неврозів (як в їх 

картині, так і у відношенні викликаючи їх причин).  

Акцентуація характеру виступає як важливий фактор при ендогенних 

психічних захворюваннях і як фактор при реактивних нервово-психічних 

розладах. В підлітків акцентуація характеру відіграє важливу роль у навчанні. 

З типом акцентуації характеру необхідно рахуватися при розробці 

реабілітаційних програм для підлітків. Цей тип служить одним із головних 

орієнтирів для медико-психологічних і педагогічних рекомендацій, для порад у 

відношенні майбутньої професії і працевлаштування. 

Тип акцентуації вказує на слабкі місця характеру і тим самим дозволяє 

передбачити фактори, що здатні визвати психогенні реакції, що ведуть до 

дезадаптації, – тим самим відкриваються перспективи для психопрофілактики. 

Без знання типу акцентуацій характеру важко буває вирішувати сімейні 

проблеми, роль яких в розвитку порушень поведінки у підлітків надзвичайно 

велика. При психопатії і акцентуаціях характеру у підлітків їх батьки нерідко 

мають вельми неточне уявлення про особливості характеру свого сина або 

дочки, внаслідок чого має місце неправильне до них відношення, неадекватні 

вимоги, а звідси взаємне нерозуміння і конфлікти. Тому визначення типу 
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характеру у підлітка може сприяти успіху сімейної терапії, психологічної 

корекції внутрісімейних відносин. 

Велике значення знання акцентуйованих рис характеру має у шкільній 

практиці. Знаючи особливості поведінки кожної дитини можна правильно 

побудувати навчально-виховний процес в кожному окремому класі. 

Психолог повинен займатися з підлітками, в яких яскраво виражаються 

акцентуйовані риси. Проведення психокорекційної і психопрофілактичної 

роботи з такими підлітками дає хороші результати: в учнів покращується 

успішність навчання, поведінка, налагоджуються стосунки з однолітками, 

вчителями, батьками. 

В цьому віці відбувається тимчасове психологічне віддалення підлітка від 

сім’ї та школи, їх значення в становленні особистості підлітка знижується, тоді 

як вплив ровесників підсилюється. Часто він стоїть перед вибором між 

офіціальним колективом та неформальною групою спілкування.  

Перевагу підліток надає тому середовищу і групі, в якій він почуває себе 

комфортно, де відносяться до нього з повагою. Це може бути і спортивна секція, 

і будь-який гурток, але може бути і підвал, де збирається компанія друзів, які 

спілкуються, палять, випивають, вживають наркотики тощо. 

Як правило, в цьому віці у підлітків виникають проблеми з дорослими, 

зокрема з батьками. Батьки продовжують дивитися на свою дитину як на 

маленьку, а вона намагається вирватися з цієї опіки.  

Тому взаємовідносини з дорослими зазвичай характеризуються підвищеною 

конфліктністю, підсилюється критичність по відношенню до думок дорослих, 

але при цьому стає більш значущою думка ровесників. Змінюється характер 

відносин зі старшими: з позиції підпорядкування підліток намагається перейти в 

позицію рівності [4].  

Одночасно змінюється і характер взаємовідносин з ровесниками, 

проявляється потреба в спілкуванні з ціллю самоствердження, що в 

несприятливих умовах може призвести до різноманітних форм аномальної 

поведінки; підвищений інтерес до питань інтимного життя людини. Що може 

призводити до асоціальних порушень сексуального життя підлітка. 

В підлітка змінюється громадський статус, позиція, положення в колективі, 

до нього починають пред’являтися більш серйозні вимоги зі сторони дорослих 

[2]. В підлітків яскраво виражена нестійкість нервової системи, яка не завжди 

здатна витримати сильні і тривалі подразники, це веде до запальності, апатії 

тощо.  

Активне статеве дозрівання підлітка відбувається при помітному 

відставанні в соціальному становленні підлітка, що веде за собою появу 

соціально-психологічних проблем статевого виховання. 

В підлітка формується відчуття дорослості, яке проявляється через 

прагнення до незалежності і самостійності, протест проти бажання дорослих 

«повчити» його. Підліток нерідко в цьому вибирає для себе кумира (герой 

фільму, сильний дорослий, герой передачі, видатний спортсмен і т.д.), котрого 

намагається наслідувати у зовнішньому вигляді, манері поведінки, спілкування. 
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Значно змінюються інтереси підлітка в порівнянні з дитиною молодшого 

шкільного віку. Поряд з допитливістю і прагненням до творчої діяльності для 

нього характерна розгалуженість і нестійкість інтересів. Будь-які прояви 

поведінки підлітка зумовлені його особливими рисами характеру. 

Отже, підліток – це ще недостатньо зріла і недостатньо соціально змужніла 

людина; це особистість, яка знаходиться на особливій стадії формування її 

найважливіших рис і якостей; це особистість ще недостатньо розвинута, для 

того, щоб вважатись дорослою, і в той же час, настільки розвинута, що 

спроможна усвідомлено вступити і відносини з оточуючими і слідувати в своїх 

вчинках і діях згідно вимог суспільних норм і правил. 
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Питання випадкових статевих зв’язків сьогодні посідають одне з перших 

місць в аспектах морального, фізичного розвитку людини. Існує багато причин, 

що впливають на поведінку людини та формують її ставлення до статевих 

відносин, тим самим розширюючи світоглядне бачення на поняття культури. Ці 

причини умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні, тобто ті, які 

формують людину з середини, становлять її особистість, та ті, які впливають на 

її думку, поведінку, вчинки у процесі усього життя. Під внутрішніми причинами 

можна зрозуміти генетичний фон, по-перше це стать, а по-друге спадкування від 

батьків генетичних властивостей, та виховання, що започатковується у родині з 
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моменту народження дитини. Зовнішній фактор впливу – це історичні умови, які 

впливали на свідомості людей довгий час, та позбутися яких істотно складно, 

для чого треба прожити і змінитися декільком поколінням; громадська думка та 

державна позиція як один з чинників, що керують суспільством; засоби масової 

інформації як представник четвертої гілки влади в нашій країні, та звісно те, без 

чого сьогодні люди не уявляють свого життя – алкоголь, куріння, наркотичні 

речовини та їх вплив на адекватність процесів людського організму. 

Важливою складовою частиною морально-етичного та естетичного 

виховання є статеве виховання. Основна його мета – формування майбутнього 

сім’янина, що володіє високими моральними якостями, такими, як висока 

громадянськість, чесність, працьовитість, стриманість, дружелюбність, серйозне 

відношення до любові, уміння знаходити прекрасне в природі і в людях, 

шанобливе ставлення до жінки. 

Дуже важко дати оцінку впливу ЗМІ на людину, на його думку сьогодні, 

адже недооцінка впливу засобів масової інформації на людину і маніпуляція 

громадською свідомістю стають однією з головних причин виродження 

культурних цінностей людини та суспільства, мистецтва і науки, моральності і 

духовності, освіти і виховання підростаючого покоління. 

Протягом багатьох століть трактування питань статевого виховання 

визначалося традиціями, що освячені релігією. Лише у XX ст. почалися спроби 

наукового підходу до проблем статевого виховання. У другій половині XX 

століття повсюдно виникає інтерес до них з боку не лише фахівців – педагогів, 

сексологів та інших, але і громадськості, державних органів. Це пов’язано, 

зокрема, з поширенням серед молоді багатьох країн поглядів, заперечливих які-

небудь обмеження і моральні норми у статевому житті («єдина статева мораль – 

вільна любов»), із зростанням ЗППП, ВІЧ/СНІД, частоти підліткової вагітності, 

абортів у неповнолітніх. 

Статеве виховання проводилося батьками в сім’ї, медичними працівниками 

і педагогами (вихователями) в учбових закладах (під час учбових або 

позакласних занять) або виробничих колективах (лекції, бесіди, брошури, 

науково-популярні кінофільми, тематичні вечори і т. д.), культосвітніми і 

медичними установами. 

Сьогодні в Україні відсутня система статевого виховання, яка б була 

адекватною для нинішніх умов. Загальна лібералізація, свобода ЗМІ, друк, 

доступу в Інтернет, тенденції сучасної моди і цінності масової культури живлять 

і без того властивий підліткам інтерес до питань сексу і сексуальності, 

створюють відчуття абсолютної сексуальної вседозволеності, чого не було в 

СРСР. При цьому в загальноосвітніх і середніх спеціальних освітніх установах 

немає універсальної комплексної програми виховання, що зачіпає як медичні так 

і біологічні аспекти статевих стосунків (вагітність, менструальний цикл, 

контрацепція, ЗППП, захворювання репродуктивної системи), так і етичні, 

психологічні і соціальні аспекти (моральна відповідальність в стосунках, 

готовність вступити у відносини, усвідомлення своєї сексуальності, родинні 

стосунки). 

http://ua-referat.com/Науки
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Громадська думка є одним із найдавніших суспільних феноменів. Ще з 

античних часів можна простежити дві тенденції: від ототожнення думки та 

істини софістами (як кому здається, так є і насправді) і до повного ігнорування 

правителями думки пересічних громадян. Одні кажуть: «Vox populi – vox Dei» 

(«Голос народу – голос Бога»), а інші: «Che’s volgare ignoronte ogn’un reprenda е 

parli piu di quel che meno intenda» («Неосвічений простолюдин береться за все і 

говорить більш за все про те, про що він найменше знає»).  

Особливістю громадської думки є те, що вона тримається на внутрішньому 

переконанні людей, приймається ними добровільно, без примусу, є прийнятною 

для пересічного громадянина. Провідними елементами структури громадської 

думки є оцінки, які спираються на знання і підкріплюються почуттями та 

емоціями. Важливе місце в її структурі належить соціальним установкам, волі. 

Іншими словами, громадська думка – поєднання раціональних, емоційних і 

вольових елементів. Формуючись щодо конкретного питання, громадська думка 

є досить динамічною. Однак, існуючи довгий час, вона закріплюється в нормах, 

традиціях, звичаях. Усі знають про пагубний вплив на здоров’я людини 

алкоголю, наркотичних, токсичних та психотропних речовин. Але, на жаль, 

сотні мільйонів людей на Землі отруюють свій організм, добровільно 

вкорочуючи та погіршуючи власне життя. Однією з основних причин пагубного 

впливу цих речовин є їх властивість включатися в обмін речовин. Також ці 

речовини впливають на головний мозок, тим самим руйнують клітини нервової 

системи. Людина у цей момент не усвідомлює своїх дій, і може не 

замислюючись про наслідки вступити у статеві відносини. Життя постійно 

пропонує людині несподіванки, до яких вона має бути готовою, інакше 

пристосування до мінливих зовнішніх обставин ускладнюється, порушується, і 

вже не вистачає сил для плідної діяльності, нормального існування. Прикрі 

життєві обставини ніби навмисно виникають, щоб вчасно загартувати людину, 

готуючи її до справжніх проблем, до життєвих криз. 

Так, XXI століття поставило гострі запитання про надійність людини, її 

здібності та готовності адаптуватися в житті в умовах зростаючої складності 

світу, високого динамізму всіх суспільних процесів, непередбачуваності 

глобальних змін і перманентно виникаючих катастрофічних ситуацій в різних 

регіонах планети, а з іншого – всебічно активізує завдання збереження людської 

особистості, її цілісності, суверенності. 

Людство більш усвідомлює, що підстави системної кризи сучасної 

цивілізації укорінені в її духовній неспроможності, деградації її духовних 

підстав та орієнтирів буття. Все більш самозрозумілим стає те, що людина 

нового європейського типу з її раціонально-експансіоністьским і технічно-

речовинним світоглядом просто неспроможна вирішити всю низку глобальних 

проблем, яку сама й породила. 

Основними наслідками такої поведінки людини є її морально-етична 

деградація та нехтування поняттям культури. Якщо брати несподіванки 

людського життя, що провокують випадкові статеві зв’язки на фоні аморальної 

поведінки людини, її необізнаності, то тоді окрім духовних вад мають розвиток і 
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фізичні. Існує безліч хвороб, які передаються статевим шляхом та представляють 

собою істотну загрозу не тільки окремим особам та їх оточенню, а й усьому 

людству.  

Найбільш серйозна хвороба – синдром набутого імунодефіциту. На жаль за 

останні роки розвиток цієї хвороби стрімко зростає, а ліків для її подолання так і 

не знайдені. Ситуація в Україні не втішна, сьогодні вона займає одне з перших 

місць по числу хворих на СНІД у всій Європі. І ця статистика з кожним днем 

зростає. 

Найголовніше те, що люди вступаючи у випадкові статеві зв’язки зовсім не 

замислюються про наслідки. У цій ситуації перш за все треба враховувати, що 

людська поведінка керується вже свідомими поняттями, встановленими у 

суспільстві в процесі виховання, інтелектуального та культурного розвитку.  

Для того, щоб належним чином розвивати та формувати у суспільстві 

поняття сексуальної культури треба підіймати ці питання на привселюдне 

вирішення. Методом впливу у цьому випадку буде створення умов для 

інформаційного освічення суспільства різних вікових категорій, в залежності від 

їхнього розвитку. На мою думку, треба шукати цікаві теми для обговорення, тим 

самим залучати людей та дивитися на їх погляд, бачення проблеми та які шляхи 

вирішення вони пропонують. 
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Винятковість і необхідність керівника в умовах колективної організації 

праці прослідковується у всі періоди, при будь-якому способі виробництва. У 

сучасних умовах на зміну адміністратору приходить демократ, на зміну 

технократу – підприємець, який володіє господарським, економічним 

розрахунком при прийнятті будь-яких управлінських рішень. Керівник повинен 

володіти такими якостями, які диктує час, і, крім того, вміти об’єктивно оцінити 

їх в підлеглих. 
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Відповідно до нових соціальних завдань зростають вимоги до змісту і 

характеру управлінської діяльності керівників шкіл, якості та ефективності 

навчально-виховного процесу. 

У зв’язку з цим удосконалення системи управління школою нерозривно 

пов’язане з оволодінням всіма керівниками демократичним стилем керівництва, 

який ґрунтується на ретельному вивченні стану справ, виявленні того, які форми 

і методи управління найбільш ефективні, а які застарілі, не відповідають 

сучасним вимогам. Цей стиль вимагає розвинутої здатності до педагогічного 

аналізу, об’єктивності в оцінці досягнутих результатів, уміння творчо підходити 

до вироблення і прийняття необхідних рішень. 

Керівник повинен володіти такими діловими і особистісними якостями, які 

допоможуть йому успішно вирішувати проблеми будь-якої складності і в будь-

якому підрозділі школи. 

Науковці виділяють найважливіші, базові вимоги і якості, які необхідні 

керівнику будь-якого рангу і школи зокрема: державний підхід, діловитість, 

підприємливість, компетентність, етичні установки. 

Процес управління здійснюється керівником в певній системі, послідовно, 

циклічно. Діяльність директора школи опосередкована визначеними знаннями і 

уміннями, тому в професіограмі – документі, що містить вимоги, які визначають 

його діяльність, – власне управлінські дії розміщені по об’єктах управління. В 

логічній послідовності протікання самої діяльності знаходяться необхідні знання 

і уміння. 

В одному із розділів професіограми звертається увага на особистісні якості 

керівника школи, його емоційно-вольову сферу. Часто самоорганізацію 

керівника в емоційно-вольовій сфері зводять до уміння керувати своїм настроєм, 

стримувати себе в спілкуванні з підлеглими. Звичайно, це важливі якості, але 

далеко не всі. 

Рівень особистісно-вольової сфери вважається високим, якщо керівнику 

властиві:  

 любов і повага до дітей; 

 почуття обов’язку і відповідальності; 

 володіння сильною волею, здатність переборювати внутрішні та 

зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети; 

 наполегливість в справах, здатність до розумного ризику, терплячість 

(може довго і якісно виконувати одноманітну роботу); 

 ініціативність, здатність без чийогось спонукання висувати і на практиці 

втілювати конструктивні рішення; 

 швидка організація, передбачення можливих реакцій учнів і педагогів, 

прогнозування поведінки членів педагогічного колективу; 

 психологічна стійкість – не дає захопити себе нереальними 

пропозиціями; 

 адаптивність, тобто здатність пристосовуватися до змінюваних умов і 

вимог; 
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 самокритичність, реальна оцінка не тільки своїх досягнень, але і вад, 

прорахунків; 

 динамічність, тобто уміння змінювати стиль керівництва залежно від 

зміни певних факторів; 

 вимогливість до себе та інших, уміння спитати за виконану роботу; 

 критичність, здатність бачити в пропорціях підлеглих як позитивні, так і 

негативні моменти; 

 врівноваженість, вміння керувати своїми емоціями, дотримання 

педагогічного такту; 

 надійність, дотримання взятих на себе зобов’язань; 

 витривалість, задовільна робота в умовах перевантаження; 

 оптимізм, здатність переборювати труднощі; 

 рішучість, вміння самостійно приймати своєчасні рішення, в критичних 

ситуаціях брати на себе відповідальність за результат діяльності; 

 творчий підхід до вирішення проблем, інноваційність. 

Цей перелік якостей емоційно-вольової сфери молодого керівника школи 

можна значно розширити, але і названі свідчать про можливості продуктивної 

управлінської діяльності. Дієвість цих особистісних рис залежить від уміння 

керувати собою, своїм внутрішнім емоційним та інтелектуальним потенціалом. 

Уміння, які необхідні для вирішення проблем в конкретних умовах, дуже 

рідко виробляються у керівників без спеціального тренування або на це 

витрачається дужо багато часу. 

Уміння керувати собою – досить складна властивість особистості. Часто під 

цим поняттям розуміють самовладання людини, яке проявляється в критичних 

ситуаціях. Самовладання, уміння не розгубитися в складних умовах, витримка – 

все це характеризує молодого керівника при умові якщо він вміє володіти своєю 

емоційно-вольовою сферою. Але цього недостатньо. Керівник повинен уміти 

реалізувати намічені програми навіть тоді, коли умови не сприяють інтенсивній 

діяльності, уміти скерувати себе на певний рівень активності. 

Управління педагогічним колективом передбачає уміння здійснювати 

ділове спілкування і людьми незалежно від їх емоційних оцінок. Директор 

школи повинен контролювати свою поведінку так, що негативне ставлення до 

будь-кого не вплине на характер його ділових стосунків з ним, а позитивне 

ставлення до працівника спрацює як додатковий стимул підвищення активності. 

Формування особистісно-ділових якостей керівника здійснюється у 

відповідності з цільовою установкою конкретної людини. При цьому необхідно 

враховувати такий важливий момент: поряд із оцінкою особистості за 

зовнішніми параметрами існує самооцінка – внутрішні критерії. Для кожного 

керівника важливо, яким чином його оцінюють вищестоящі органи, керівники, а 

також безпосередньо підлеглі та колектив в цілому. При такому підході 

забезпечується оптимальність реалізації потенційних здібностей особистості, її 

ділових якостей. 
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Важливою якістю керівника є уміння організувати роботу всього колективу 

для досягнення мети. Щоб уміло організувати людей, треба бути організованим 

самому управлінцю. Самоорганізація керівника – це вихідний пункт всієї 

організації управління. Самоорганізація здійснюється в двох напрямках – 

технологічному і психологічному. 

Під технологічним аспектом самоорганізації ми розуміємо організацію 

особистої праці і управлінської діяльності. Сюди входять розробка і 

застосування найбільш раціональних режимів роботи, що відповідають 

особливостям організації, в даному випадку школи, забезпечення процесу 

роботи керівника необхідними матеріалами і сучасними технічними засобами 

тощо. 

Психологічний напрям – це організація самого себе, своїх знань, здібностей, 

емоційно-вольової сфери, етичних норм, мотивів, тобто всього, що називається 

особистісними якостями. 

Отже, людина, яка здійснює управлінську діяльність, не може володіти 

всіма необхідними якостями в максимально розвинутій формі. Організація 

мислення початкуючого керівника повинна допомогти зрозуміти, де краще 

використовувати власні знання, здібності, а до вирішення яких проблем залучати 

інших працівників управління чи спеціалістів (завуч, голова методичного 

об’єднання, голова профспілки тощо). Саме такий синтез діяльності зможе 

створити колективний інтелектуальний фронт, здатний успішно вирішувати 

різноманітні проблеми в процесі управління школою. 
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Соціально-політичні та соціально-економічні зрушення, які відбуваються в 

Україні, зумовили суттєві зміни в сприйнятті світу та самих себе молодими 

людьми. Зазначені зрушення актуалізують процеси пошуку юнаками і дівчатами 

власної перспективи в житті, яка б найбільшою мірою відповідала їхнім 

здібностям і можливостям, і, водночас, реалізація якої дозволила б у 

майбутньому зайняти гідне місце в суспільстві.  
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В сучасних умовах, коли процес особистісного та професійного становлення 

молодої людини, отримання бажаної освіти, а згодом і роботи за фахом, 

пов’язані зі значними, часто непередбачуваними труднощами, проблема 

становлення життєвої перспективи у період юнацтва набуває особливо гострої 

актуальності. 

Структурним виміром життєвого шляху є часова перспектива, яка визначає 

спрямованість людського життя та наділяє ознаками тривалості життєву 

перспективу. Складовими життєвої перспективи виступають психологічне 

минуле, теперішнє та майбутнє, органічна єдність яких становить часову 

цілісність. Життєва перспектива є образом бажаного, усвідомлюваного як 

можливого майбутнього життя за умов досягнення певних цілей.  

За К. Абульхановою-Славською, життєві перспективи включають 

сукупність обставин та умов життя людини, які надають можливості для 

оптимального життєвого просування.  

Становлення життєвої перспективи характеризується емоційно забарвленим 

ставленням особистості до свого майбутнього. Окрім того, цей процес тісно 

пов’язаний з рівнем розвитку когнітивних здібностей індивіда.  

Структурними компонентами, які забезпечують реалізацію життєвої 

перспективи, є життєві цілі, плани та програми, набутий життєвий досвід 

особистості. 

Життєві цілі виступають основними мотиваційними орієнтирами життєвого 

шляху особистості щодо власного майбутнього, виконують функцію 

мисленнєвого передбачення результатів діяльності і є предметною та 

хронологічною віхою актуального майбутнього. Виділяють різновиди цілей: 

реальні, утопічні, ідеальні.  

Здатність особистості відділяти мрію від реальності, фантазію від дійсності, 

зосереджувати зусилля на реальних цілях є визначальним чинником становлення 

реалістичної перспективи. 

Життєві плани є засобом здійснення життєвих цілей, їх конкретизацією в 

хронологічному та змістовому аспектах. Життєві плани та життєві стратегії 

визначають порядок дій, необхідних для реалізації життєвих цілей.  

Умовою реалізації цілі є її предметна визначеність та узгодженість з 

терміном виконання плану. Розширеним варіантом життєвого плану є життєва 

програма особистості, яка охоплює не тільки близькі цілі, а й спрямована на 

планування всього життя людини. Побудова життєвих планів та програм 

спирається на життєвий досвід особистості і коректується ним. 

Спрямованість у майбутнє, окрім часового, має смисловий вимір, 

детермінована пошуком смислу життя, становленням життєвої позиції і 

дотриманням життєвої лінії.  

Передумови реалізації життєвої перспективи пов’язані із здатністю 

особистості до саморегуляції: висунення цілей, уявлення про шляхи та засоби їх 

досягнення, готовність щодо виконання програми дій та реалізації власних 

планів, а також наявність системи суб’єктивних критеріїв, за якими відбувається 

контроль та оцінка результатів. 
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Психологічною особливістю раннього юнацького віку є спрямованість у 

майбутнє. Найважливішим фактором розвитку особистості в ранній юності є 

прагнення старшокласника будувати життєві плани, осмислювати побудову 

життєвої перспективи.  

Життєвий план – широке поняття, що охоплює всю сферу особистого 

самовизначення (рід понять, стиль життя, рівень домагань, рівень доходів тощо). 

У старшокласників життєві плани найчастіше ще досить розпливчасті і не 

виділяються із мрії. Старшокласник просто уявляє себе в найрізноманітніших 

ролях, порівнює ступінь їхньої привабливості, але не спроможний остаточно 

вибрати щось для себе і часто нічого не робить для досягнення задуманого. 

Про життєві плани в точному змісті слова можна говорити лише тоді, коли в 

них включені не тільки цілі, але і способи їх досягнення, коли молода людина 

прагне оцінити власні суб'єктивні й об'єктивні ресурси.  

Л. Виготський розглядав життєві плани як показник оволодіння особистістю 

своїм внутрішнім світом і як систему пристосування до дійсності, пов'язуючи з 

ними цільову регуляцію принципово нового типу. Попереднє самовизначення, 

побудова життєвих планів на майбутнє – центральне психологічне 

новоутворення юнацького віку. 

Основою для планування суб'єктом власного майбутнього є існуюча в 

суспільстві модель «типового життєвого шляху» члена даного суспільства. Ця 

модель закріплена в культурі, системі цінностей суспільства, у її основу 

покладений принцип своєчасності: у який час суб'єкт повинен укластися, щоб 

соціально «встигнути» у потрібний час зробити наступний крок. Ці орієнтири не 

завжди відомі сучасним старшокласникам, крім того, самі ці орієнтири в останні 

десятиліття піддалися істотному перегляду. 

Отже, життєва перспектива як образ бажаного й усвідомлюваного як 

можливого майбутнього є складним психічним утворенням, що регулює 

розгортання життєвого шляху особистості.  

У структурі перспективи – складової життєвого світу особистості – 

визначено два виміри: часовий та смисловий.  

Часовий – життєві цілі, плани, програми, критеріями оцінювання якого є 

визначеність, диференційованість, довготривалість, реалістичність.  

Смисловий – особистісні смисли, детерміновані смисловими утвореннями 

особистості (особистісні цінності, смислові конструкти, смислові диспозиції), які 

визначають здатність особистості до здійснення життєвого вибору. Гармонійний 

взаємозв’язок часового та смислового вимірів забезпечує становлення 

узгодженої життєвої перспективи як образу усвідомлюваного майбутнього 

особистості, актуального для неї в теперішньому та зумовленого набутим 

життєвим досвідом. 

Актуальною потребою юнацького віку є життєве самовизначення. Його 

здійсненню сприяють такі передумови, як: розвиток когнітивної та емоційно-

вольової сфер особистості, становлення її самосвідомості, рефлексії, системи 

особистісних смислів.  
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Провідною характеристикою самовизначення в юнацькому віці є 

орієнтованість на майбутнє, що зумовлює становлення життєвої перспективи 

особистості. Сформованість ціннісно-смислового виміру життєвої перспективи в 

юнацькому віці превалює над часовим. Молоді люди відчувають значні 

труднощі у визначенні життєвих цілей, шляхів та засобів їх здійснення. 
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Сімейні відносини – це складний феномен, складна психічна реальність, що 

включає і міфологічні і тимчасові рівні свідомості, індивідуальні і колективні, 

онтогенетичні і соціогенетичні підстави філогенезу. Унікальність сімейно-

шлюбних відносин криється в їх емоційному і кровноспорідненому потенціалі. 

Як найбільш важливі і тісні зі всіх можливих відносин, подружні узи повністю 

визначають спосіб існування, який вимагає певного мистецтва буття разом.  

Сучасна сім'я задовольняє найважливіші особистісні потреби людини, 

значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому 

спілкуванні, співпереживанні, співучасті. Іншими словами, шлюб сьогодні 

набуває самостійного значення як важливий інститут організації особистого та 

сімейного щастя. На зміну традиційним ролям прийшла гнучка, еластична 

кооперація стосунків і діяльності, заснована на спільності цілей, потреб, 

поглядів, емоцій. Така діяльність стає не стільки ідеалом, але і реальністю для 

все більшої кількості сімей та важливою характеристикою сімей нового типу. 

Підготовка особистості до сімейного життя формується протягом тривалого 

часу. Більшість вчених говорять про те, що основна увага і ведення 

цілеспрямованих форм підготовки молоді повинна здійснюватися в старшому 

шкільному віці в зв'язку з його особистісними утвореннями, якими являються, 

перш за все, психологічні особливості розвитку самоусвідомлення статево-

рольової поведінки, будування взаємовідносин, формування цінностей. 

В старшому шкільному віці учень стоїть на порозі вступу в самостійне 

життя, основним елементом якого є створення своєї власної сім'ї. Л. Божович та 

інші пов'язують перехід від підліткового до раннього юнацького віку з різкою 
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зміною внутрішньої позиції, яка полягає в тому, що основою її є вибір 

подальшого шляху, який знаходиться в центрі уваги і планів юнаків. Основним 

новоутворенням в старшому шкільному віці є життєве і професійне 

самоствердження, усвідомлення свого місця в майбутньому, формування 

цінностей і життєвих планів. На цьому віковому етапі формується складний 

механізм цілепокладання [1]. 

Підготовка молоді до вступу у шлюб, до майбутнього сімейного життя 

являється невід'ємною складовою частиною загальної системи виховання 

підростаючого покоління. Разом з тим, ще зовсім недавно вважалося, що молода 

людина по досягненню певного віку вже повністю готова до створення сім'ї. 

Проте, численні соціально-психологічні та педагогічні дослідження переконують 

нас в тому, що це не так, і тому готовність юнаків і дівчат до вступу у шлюб і 

створення сім'ї повинна стати метою психологічної роботи.  

B. Торохтій, відзначаючи високу значущість підготовки кожної особи до 

шлюбу, відзначає, що міцність, доля шлюбу залежать від багатьох чинників. 

Адже об'єднуються в сім'ю дві особи з їх складними психологічними і 

фізіологічними особливостями. Для тих людей, які знаходяться в шлюбі дуже 

важливо бути зрілими в соціально-психологічному відношенні особами. Така 

зрілість не досягається одномоментно і залежить від багатьох чинників [2]. 

Як перший чинник виділяється потреба в психологічній готовності і 

здібності до виконання ролі чоловіка і дружини, а потім батька і матері. Кожна 

соціальна роль включає певні очікування, які пред'являються до її виконавця. 

Тому готовність до ролі чоловіка і дружини означає чітке знання цих очікувань 

(тобто має рацію і обов’язків) і бажання виконувати їх. 

Окрім психологічної готовності, найважливішими складовими сім'ї є 

функціонально-рольові зв'язки між чоловіком і дружиною. В недалекому 

минулому саме чоловік виконував найважчу фізичну роботу і ніс моральну 

відповідальність за благополуччя сім'ї. Зараз існує помітний розрив між 

традиційними уявленнями про «чоловічі» і «жіночі» сімейні ролі та реальним 

розподілом обов'язків в сім'ї [3]. 

Реально в більшості звичайних українських сімей основний вантаж 

домашніх турбот несе дружина. Це нерідко породжує психологічно напружені 

ситуації, особливо в молодих сім'ях. Отже, чинником стабільності сім'ї може 

бути раціональний розподіл обов'язків. 

Окремі групи молоді, будучи фізіологічно і соціально-психологічно (на 

рівні міжособових стосунків) готовими до шлюбу, не повністю володіють 

необхідним для цього рівня обсягом знань, умінь і навичок, тобто 

інструментальною підготовкою. Сучасні хлопці і дівчата в своїй переважній 

більшості не вміють готувати, лагодити одяг. Разом з тим, переважаюча 

початкова молодіжна установка в передбачуваному розподілі ролей в сім'ї 

базується на принципі «справедливості». Таким чином, доводиться 

констатувати, що багато молодих людей психологічно і технологічно є не 

готовими до виконання соціальних функцій подружжя. 
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Сукупність чинників, що забезпечують зрілість особи у сімейних стосунках 

і є обов'язковим елементом підготовки молоді до сімейного життя, яка включає 

також комунікативні уміння, володіння психотехнікою спілкування і 

саморегуляції, психологічну підтримку, добродушність і відхідливість в сварці, 

терпимість до недоліків іншого, уміння долати конфліктні ситуації, наявність 

дітей і сумісну турботу про їхній розвиток, виховання і навчання, соціальну 

активність членів сім'ї та їхнє уміння не замикатися у вузькому колі сімейних 

справ. Додамо сюди ще уміння прощати. 

Важливим елементом підготовки молоді до сімейного життя є розвиток 

культури статевих стосунків, формування установки на збереження подружньої 

вірності в шлюбі, цілісності і мудрості фізіологічної, етичної, душевної єдності 

подружжя. 

Все це і складає в сукупності образ сім'ї як надійного притулку в світі 

бурхливих політичних, економічних, технологічних, кліматичних та інших 

пристрастей і складних моментів життя. 

Те, що відбувається в останні роки в Україні – збільшення кількості 

розлучень, скорочення народжуваності, відсутність знань, уявлень про сімейне 

життя наблизило проблему готовності, особливо старшокласників, до 

майбутнього відповідального подружнього життя.. Покращення знань молодого 

покоління про соціально-психологічні процеси, які відбуваються при 

становленні і розвитку сім'ї, є однією з форм укріплення майбутнього шлюбу. 

Дослідження А. Н. Сизанова свідчать про послаблення впливу батьків на 

підготовку дітей до майбутніх шлюбно-сімейних стосунків, нерідко молоді люди 

формують свої погляди під впливом ЗМІ, неформальних груп. Це пояснюється 

тим, що шлюбно-сімейні стосунки деяких батьків не можуть бути позивним 

прикладом для молоді [4]. 

Не дивлячись на певну вивченість цієї проблеми в соціології, психології, 

психотерапії, без відповіді залишаються поки ще багато важливих питань щодо 

структури уявлень про майбутню сім'ю, засоби, які впливають на 

життєдіяльність сім'ї. Недостатньо вивченими залишаються уявлення про 

виконання функцій і ролей в сім'ї, організації сімейного життя, взаємовідносини 

між чоловіком і дружиною, їхні права та обов'язки. Не дивлячись на велику роль 

сім'ї в житті суспільства, цілеспрямоване формування уявлень про майбутню 

сім'ю в останній час не розглядалося як спеціальна психолого-педагогічна і 

соціальна проблема. 

Отже, ця проблема підготовки старшокласників до сімейного життя є 

надзвичайно актуальною, оскільки обумовлена тим, що перспективи розвитку 

будь-якого суспільства справедливо пов'язують з молоддю. Але об'єктивно 

енергія, сила і потенціал молодого покоління здатні відігравати позитивну роль 

лише за певних умов, визначальною серед них є позитивний виховний вплив 

старших поколінь, суспільних інституцій держави, що виявляється в належній 

підготовці молодих людей до майбутніх сімейно-шлюбних стосунків. 
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Дослідження запобіжної роботи правоохоронних органів приділялося 

чимало уваги в кримінологічній літературі як радянського періоду, так і у працях 

сучасних вчених в Україні та на теренах СНД. Разом з тим і по сьогодні 

залишається невирішеною низка актуальних для науки та практики питань. 

Найбільший інтерес становлять висновки науковців саме у галузі 

кримінології та прокурорського нагляду. 

Так, до поняття загальної організації боротьби зі злочинністю А. Долгова 

відносить інформаційно-аналітичну діяльність, кримінологічне прогнозування, 

визначення стратегії, правове регулювання, реалізацію програм по боротьбі зі 

злочинністю, їх корегування відповідно до змінюваності криміногенної та 

загальної ситуації в державні, кадрове і ресурсне забезпечення, координацію 

діяльності з боротьби зі злочинністю, наукові дослідження проблем їх 

впровадження у практику [1]. М. Косюта, досліджуючи питання прокурорського 

нагляду в сфері економіки, виділяє такі основні організаційно-управлінські 

елементи: а) інформаційне забезпечення загальнонаглядової діяльності; 

б) планування перевірок виконання законів та інших заходів 

загальнонаглядового характеристику з урахуванням достовірних відомостей про 

поширеність окремих порушень законності; в) взаємодію прокуратури з іншими 

правоохоронними органами, органами управління і контролю, в тому числі у 

формі координації нею спільних заходів [2]. На основі аналізу наведених 

поглядів учених та з урахуванням потреб розроблення практичних рекомендацій 

з організації запобіжної роботи органів прокуратури стосовно організованої 

злочинності можна запропонувати наступну систему елементів організаційної 

роботи: а) кадрове, інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення; б) аналіз і 

узагальнення практики діяльності; в) кримінологічне прогнозування, планування 

і координація діяльності; г) міжнародне співробітництво органів прокуратури; г) 

критерії оцінки ефективності діяльності. 

Так, О. Кальман, підкреслюючи складну багатофакторну структуру 

детермінації економічної злочинності, звертає увагу на потребу здійснення 

комплексних кримінологічних досліджень у різних галузях економіки і права, 

які регулюють відповідні сфери економічної діяльності. «Кримінологія як 

загальнотеоретична комплексна наука про злочинність і заходи попередження, – 

зазначає вчений, – не може не використовувати у своїх дослідженнях здобутки 

інших наук про напрями розвитку суспільно-економічних процесів у різних їх 
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проявах. Тому міжгалузеве співробітництво у сфері протидії економічній 

злочинності є вкрай необхідним. На нашу думку, обмежувати цю діяльність 

лише напрямом соціологічних та кримінально-правових досліджень правових 

явищ навряд чи доцільно та економічно обґрунтовано [3]. 

На мою думку потрібно змінити у підходах до координації наукових 

досліджень як в середині відомчих наукових закладів, так і між ними. 

Спостерігається розрізненість наукових розробок проблем боротьби зі 

злочинністю, зміцнення законності, розвитку нормотворчої діяльності, 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, навчальної і методичної 

літератури. 

Отже, необхідність вирішення актуальних завдань наукового забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю зумовлює потребу не лише 

вдосконалення методів та засобів досліджень, а й з неабиякою гостротою 

ставить питання про налагодження на високому рівні саме комплексних 

досліджень організованої злочинності представниками усіх юридичних наук із 

залученням фахівців інших суспільствознавчих та гуманітарних наук.  

На мою думку також є актуальним подальше удосконалення практики 

застосування у запобіжній роботі відомчих баз даних та запровадження новітніх 

інформаційних технологій. Крім того, задля створення належної наукової основи 

такої діяльності слід інтенсифікувати весь комплекс наукових досліджень 

проблематики організованої злочинності, удосконалити практику використання 

у практичній роботі та наукових дослідженнях результатів, одержаних у різних 

галузях науки. 
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Адміністративне розслідування є певною послідовністю дій, що 

відбуваються у часі і спрямовані на досягнення результату пов’язаного з 

реалізацією норм матеріального права. Отже, розслідування як стадія 

провадження у справах про адміністративні правопорушення має складену 

систему. 

Питання визначення стадій адміністративного – деліктного провадження 

має місце регламентацій у юридичній літературі. При здійснені дослідження 

доцільним є виділити стадії порушення справи про адміністративне 

правопорушення та її адміністративне розслідування: 

 порушення адміністративної справа; 

 встановлення фактичних обставин справи; 

 процесуальне оформлення результатів розслідування; 

 направлення матеріалів справи за підвідомчістю. 

Важливо зауважити наступне, що у провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення важко виявити за зразком з кримінальним та 

цивільним процесами момент порушення справи. Кодекс України про 

адміністративне правопорушення не фіксує моменту, з якого вона має вважатися 

порушеною і не визначає процесуального документа, яким порушення справи 

оформляється. Також КУпАП вказує на матеріальну обставину за наявності якої 

справа має бути порушена. Цією обставиною є ознаки адміністративного 

проступку в діях певних осіб.  

З огляду на зазначене, у адміністративно-деліктній теорії набула поширення 

точка зору, що саме документ необхідно розглядати як процесуальне 

оформлення факту порушення справи про адміністративний проступок. 

Протокол, – пише Л. В. Коваль, – це початок впровадження в адміністративній 

справі [1, с. 133]. Ю. П. Битяк дійшов висновку, що стадія порушення справи про 

адміністративний проступок полягає у складанні протоколу. Так ця позиція 

знаходить підтримку у законодавця, який у ст. 358 «Порушення справи про 

порушення митних правил» Митного кодексу України року зазначає, що справа 

вражається розпочатою з моменту складання протоколу про порушення митних 

правил.  

На мою думку не вистачає сучасного стану осмислення адміністративної – 

деліктної сфери і розвитку законодавства про адміністративні проступки. 

Аналогом є спроба об’єднати стадію порушення справи і стадію розслідування в 
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одну, тобто в першу стадію провадження. Такий висновок можна зробити 

враховуючи особливості протоколу, як процесуального документа – який є 

документом комплексним. Основним питанням яке вимагає ретельного 

розгляду, є з’ясування підстав та приводів розслідування необхідних для 

нормального руху певної стадії в адміністративному законодавстві вони не 

визначенні, тому особливої уваги заслуговують думки вчених з цього приводу.  

Отже, підставою порушення адміністративної справи та здійснення 

розслідування є наявність у діях особи складу адміністративного порушення. 

Вивчення адміністративних справ показує, що ступінь поширеності приводів до 

порушення справ є різне, він певною мірою залежить від категорії проступку. 

Одним із основних завдань провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є забезпечення правильного застосування норм права, 

передбачають адміністративну відповідальність. Розв’язання даного завдання 

здійснюється шляхом фактичних обставин вчиненого проступку. Під 

фактичними обставинами розуміються ті дії чи обставини, що відбулися і 

необхідно вивчити для того, щоб правильно вирішити справу. Від цього етапу 

першої стадії адміністративно – деліктного провадження здебільшого залежить 

правильність прийнятого рішення. 

Одним із найвідповідальніших етапів адміністративного розслідування є 

складення протоколу – процесуального документа, від якого багато в чому 

залежить доля всієї справи про адміністративні правопорушення.  

Адміністративне розслідування, як стадія провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, має чітку систему, яка може бути 

представлена як єдине ціле, складене з взаємопов’язаних та відносно 

самостійних частин.  
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соціально-гуманітарний факультет, група ПР-51,  

спеціальність «Правознавство» 
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Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише 

основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні 

конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту. При цьому ключовою 

гарантією конституційних прав та свобод особи є забезпечення кожному 

судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до 

суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при цьому 

можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів 

захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань. Важливу 

роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і 

громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву 

особи на правову допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних 

прав людини і має загальний характер.  

На сьогоднішній день актуальною є проблема реалізації конституційного 

принципу надання безкоштовної правової допомоги. 

Так, згідно з ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову 

допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення 

права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні 

справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

Закріплення цієї норми в Конституції України є гарантією утвердження 

законності, однак принцип надання безоплатної правової допомоги потребує 

розробки ефективного механізму його реалізації, так як у своєму існуючому 

вигляді, як показує практика, він є декларацією на майбуття. 

Відповідно до ч. 1 ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства, витрати, 

пов’язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, які 

надають правову допомогу за договором, несуть сторони, крім випадків надання 

безоплатної правової допомоги, передбачених законом. 

Відповідно до ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, витрати, 

пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі 

права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. 

В іноземній практиці вже сформувалась практика надання безоплатної 

правової допомоги громадськими організаціями, рухами, адвокатськими 
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групами, які фінансуються за державні кошти або ж діють на волонтерських 

засадах. 

В правовій літературі на пояснення порядку реалізації принципу надання 

безоплатної правової допомоги автори найчастіше вказують на нагальну 

необхідність прийняття Закону України «Про правову допомогу», в якому, 

власне, буде визначено порядок надання вказаного виду соціальної допомоги, а 

поки що норма прямої дії Конституції України є «мертвою». 

Державні службовці також посилаються на неможливість реалізації 

вказаного принципу через відсутність механізму його реалізації.  

Як відомо, згідно з ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини». 

Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та практику Європейського Суду з прав людини як 

джерело права [1]. 

Конвенція спрямована на те, щоб гарантувати не теоретичні або ілюзорні 

права, а права, здійсненні на практиці й ефективні. 

Варто зазначити, що у справах де необхідна безоплатна правова допомога, 

така правова допомога повинна бути ефективною, а формальне призначення 

юриста саме по собі не є достатнім для забезпечення права. Для встановлення 

Судом порушення п. 3 ст. 6 Конвенції не вимагається доказу того, що 

неефективність дій адвоката спричинила збитки для заявника («Артико протии 

Італії») [2]. 

У затвердженій Президентом України Концепції формування системи 

безоплатної правової допомоги в Україні наголошено на незадовільному стані 

надання безоплатної правової допомоги в Україні і про невідповідність 

основним європейським вимогам забезпечення доступу особи до правосуддя [3]. 

На сьогоднішній день, коли правовідносини у державі все більше 

ускладнюються в процесі активного нормотворення. Для переважної більшості 

людей є проблемою реалізувати свої права чи не допустити своїми діями 

порушень прав інших. Пропонується створення територіальних колегій юристів, 

основу яких складатимуть молоді спеціалісти випускники юридичних 

факультетів вищих навчальних закладів України, які працюватимуть під 

керівництвом юристів зі стажем роботи в сфері права не менше 10 років. 

Держава закріпила в Конституції право особи на правову допомогу, а відтак 

взяла на себе обов’язок та відповідальність за виконання норми ст. 59 

Конституції України. Поняття «правова допомога», згідно з тлумаченням 

Конституційного Суду України, має бути безоплатною, за виключенням 

ситуації, коли особа самостійно, за власним бажанням внесе певну плату, так як 

обов’язкова плата за правову допомогу є порушенням принципу рівності всіх 

людей встановленого в ст. 21 Конституції України [4]. 

В будь-якому випадку, незалежно від політичної кон’юнктури та процесу 

розробки проекту нової конституції, ситуація залишатиметься актуальною у 

зв’язку із необхідністю приведення національного законодавства до вимог Ради 

Європи та Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 
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Отже, для встановлення ефективного механізму реалізації принципу 

надання безкоштовної правової допомоги потрібно: 

 розробити законопроект «Про надання безоплатної правової допомоги» 

з урахуванням наведених в статті засад та принципових положень; 

 розробити та затвердити Порядок прийняття на роботу в колегію 

юристів з надання безоплатної правової допомоги; 

 розробити та затвердити Положення про Комісію з питань надання 

безоплатної правової допомоги; 

 доручити Міністерству фінансів України розробити кошторис витрат 

необхідних для виконання Закону; 

 звернутись до територіальних громад з пропозицією про часткове 

фінансове забезпечення виконання Закону; 

 для забезпечення виконання Закону, внести окрему статтю до проекту 

Закону України «Про державний бюджет України», яка б регулювала видатки. 
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Неспроможність і банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності – 

обов’язкові супутники вільної ринкової економіки, до розбудови якої прагне 

Україна.  

Як інститути права вони покликані регулювати правові відносини між 

багатьма суб’єктами господарювання у разі, коли деякі з них не в змозі виконати 

свої грошові зобов’язання перед іншими. Людство протягом тисячоліть 

виробило правові норми, які в більшості країн світу називаються конкурсним 

правом. В Україні поняття конкурсу кредиторів у господарсько-правових, 

підприємницьких відносинах законодавцем було пов’язано із поняттям 

неспроможності боржника, а тому дає поштовх для зародження та розвитку 

конкурсного права та конкурсного процесу, які на даний час в Україні 

знаходиться на стадії розвитку, пошуку свого предмету, методу, принципів 

тощо.  

Інститут банкрутства існує у законодавстві практично всіх країн з ринковою 

економікою. Більш того, у колишньому СРСР, незважаючи на планову систему 

господарювання, норми, що передбачали процедуру банкрутства, були присутні 

у законодавстві аж до початку 60-х років, хоча й не знаходили застосування на 

практиці. 

З переходом до побудови ринкової економіки назріла необхідність появи 

інституту банкрутства і в Україні. Закон України «Про банкрутство», прийнятий 

Верховною Радою України 14 травня 1992 року, став одним з перших законів, 

що були прийняті у країнах СНД та регулювали подібні відносини.  

Суть цього закону зводилася до ліквідації підприємств. Практично він не 

вирішував питань фінансового оздоровлення підприємств, не містив пільг для 

боржників: він був про кредиторським. Основне завдання полягало в 

примушенні боржника будь-яким чином, навіть на шкоду виробництву, погасити 

заборгованість перед кредиторами. Проте, не дивлячись на ряд недоліків, закон 

заклав базу для правового і економічного захисту економіки від негативних 

наслідків перехідного періоду.  

Принципово новим став Закон України від 30.06.1999 р. «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». У даному законі 

змінені підстави для порушення справи про банкрутство, строки розгляду 

справи; встановлені судові процедури, які застосовуються до боржника; 
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з’явилася нова судова фігура – арбітражний керуючий тощо. І все ж основним у 

законі є його мета – відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта. 

З про кредиторського закон став про дебіторським [1]. 

Таким чином законодавець закріпив принципово новий підхід до вирішення 

проблеми неплатоспроможності господарюючих суб’єктів, і в першу чергу, 

суб’єктів підприємницької діяльності.  

Судові процедури, які застосовуються щодо боржника відповідно до Закону 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»:  

 розпорядження майном боржника;  

 мирова угода;  

 санація (відновлення платоспроможності) боржника;  

 ліквідація банкрута.  

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» за ідеєю законодавця виконує дві основні функції:  

 встановлення умов та порядку відновлення платоспроможності суб’єкта 

підприємницької діяльності – боржника при наявності економічної можливості 

відновлення ним майнової діяльності з метою задоволення (повного або 

часткового) вимог кредиторів; 

 встановлення умов та порядку визнання банкрутом суб’єктів 

підприємницької діяльності – боржника та застосування ліквідаційної процедури 

з метою справедливого (повного або часткового) задоволення вимог кредиторів. 

Таким чином, предметом правового регулювання Закону про банкрутство є 

правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською 

діяльністю суб’єкта підприємництва, до якого застосовуються процедури 

відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода) 

та, по-друге, – здійснення процедури ліквідації майна та справ банкрута і 

припинення юридичної особи банкрута чи припинення підприємницької 

діяльності банкрута та фізичної особи – підприємця [2]. 

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики на засіданні 

15 листопада 2011 року розглянув проект Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», поданий 

Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 8531 від 18.05.2011 р. 

Проект Закону розроблено з метою вдосконалення процедур банкрутства, 

зменшення тривалості цих процедур, покращення показників за індексом 

стягнення, скорочення витрат на провадження справи про банкрутство. 

Проектом передбачається викласти в новій редакції Закон України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а 

також внести зміни до низки законодавчих актів.  

Комітет з питань економічної політики прийняв рішення рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», поданий 

Кабінетом Міністрів України, прийняти у першому читанні за основу за умови 
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обов'язкового врахування в процесі опрацювання до другого читання зауважень і 

пропозицій зокрема щодо: 

 вдосконалення порядку призначення арбітражних керуючих; 

 офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство; 

 чіткого переліку підстав для порушення справи про банкрутство, з 

метою запобігання фіктивному банкрутству та безпідставному відкриттю 

процедури; 

 формування пасиву боржника (загальної суми заборгованості) у 

попередньому засіданні суду на стадії розпорядження майном; 

 спростування майнових дій боржника; 

 особливостей порядку оскарження судових рішень у процедурі 

банкрутства; 

 права власності боржника (засновників, учасників, акціонерів боржника) 

на погашення заборгованості боржника перед кредиторами протягом усієї 

процедури банкрутства; 

 конкретизації положень проекту щодо розгляду господарським судом, у 

провадженні якого перебуває справа про банкрутство, усіх майнових спорів з 

вимогами до боржника; 

 врегулювання питання правонаступництва; 

 підстав для відмови у порушенні провадження у справі та наслідків 

порушення провадження у справі; 

 врегулювання питань закінчення процедури розпорядження майном; 

 визначення повноважень інвестора у процедурах санації; 

 особливостей задоволення вимог кредиторів фізичної особи – 

підприємця, визнаної банкрутом; 

 вдосконалення інших питань процедури розгляду господарськими 

судами справ про банкрутство;  

 внесення змін до Закону України «Про судовий збір» щодо сплати 

судового збору із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також 

із заяв кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника.  

Застосування норм проекту Закону забезпечить вжиття своєчасних і більш 

ефективних заходів щодо відновлення платоспроможності підприємств, зокрема, 

дозволить скоротити вартість та зменшити тривалість процедури банкрутства, 

суттєво підвищити коефіцієнт стягнення і як наслідок, поліпшити загальну 

соціально-економічну ситуацію у країні в цілому [3]. 

Як приклад – Європейський Союз, оскільки одним з пріоритетних напрямів 

України є інтеграція саме в нього. Основна мета Європейського Союзу – 

підвищення конкурентоспроможності, задля досягнення якої передбачено 

реалізовувати Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій 

Європейського Союзу на 2010-2013 рр. [4]. 
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Громадянство ЄС – унікальний для міжнародного та конституційного права 

інститут. Воно було запроваджене Маастрихтським договором 1992 р. як засіб 

захисту прав та інтересів громадян держав-членів (ст. 2 Договору про ЄС). 

Зміст інституту розкривається в Договорі про Європейське співтовариство 

(статті 17-21). Громадянином Союзу є кожен, хто має громадянство будь-якої 

держави-члена відповідно до законодавства відповідної держави. Громадянство 

Союзу доповнює, але не замінює національне громадянство (ст. 17) [1]. 

Громадяни ЄС мають право вільно пересуватися та проживати на території 

будь-якої держави-члена (ст. 18) [1]. Кожен громадянин Союзу, який постійно 

проживає на території держави – члена ЄС, громадянином якої він не є, має 

право, на тих самих умовах, що й громадяни цієї держави, брати пасивну й 

активну участь у муніципальних виборах цієї держави-члена, а також у виборах 

до Європейського Парламенту (ст. 19) [1]. 

Громадянин ЄС має право звернутися до будь-якого інституту 

Співтовариства будь-якою з офіційних мов Союзу й отримати відповідь тією 

самою мовою. Також гарантується право громадянина на подання петиції до 

Європейського Парламенту з питань, що його безпосередньо стосуються, і право 

подання скарги до Омбудсмана на порушення в діяльності інститутів чи органів 

http://www.kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article
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Європейського співтовариства (ст. 21). Громадяни ЄС, що потребують 

дипломатичного захисту на території третьої країни, у якій держава-член, 

громадянином якої він є, не має свого представництва, мають право вимагати 

надання такого захисту з боку діючих у цій країні дипломатичних або 

консульських представництв будь-якої держави – члена ЄС на тих самих умовах, 

що й громадяни цієї держави (ст. 20) [1]. 

Преамбула Договору про ЄЕС (1958 р.) починається словами: «закласти 

перший основоположний камінь для більш широкого і поглибленого 

співтовариства народів, перший фундамент для утворення «Європи 

громадян» [1]. Однак лише у рамках Паризького самміту голів держав і урядів у 

1974 р. спеціально створена робоча група досліджувала за яких умов і протягом 

якого терміну громадяни держав-членів могли б отримати особливі права як 

громадяни Співтовариства. Розроблена за результатами цього дослідження 

доповідь «Європа для громадян» містила інформацію про політичні права 

громадян, а саме, активне і пасивне право на вибори, а також право на доступ до 

офіційних служб. Зрештою громадянство Євросоюзу було включене 

Маастріхськими рішеннями у Договір про Співтовариство [2]. 

Отже, громадянство Європейського Союзу (Citizenship of the Union), 

встановлене Маастріхтським договором про ЄС, згідно з яким «кожна особа, що 

має громадянство держави-члена, є громадянином Співтовариства». Іншими 

словами, будь-який громадянин держави ЄС вважається громадянином Союзу. 

Окрім прав та обов’язків, визначених в Угоді про створення Європейського 

Співтовариства, громадянство Союзу включає чотири спеціальних права: 

 право на свободу пересування та проживання будь-де на території 

держав Союзу; 

 право голосувати та висувати свою кандидатуру на виборах до місцевих 

органів управління та до Європейського Парламенту в країні проживання; 

 право на дипломатичний і консульський захист з боку органів будь-якої 

держави ЄС в третій країні, де немає представництва рідної країни громадянина 

ЄС; 

 право на подання скарги європейському омбудсменові. 

Запровадження поняття «громадянин ЄС», звісно, не означає скасування 

національного громадянства. Воно доповнює його і дозволяє людині краще 

усвідомити свою приналежність до Європейського Союзу. У громадян країн 

Європейського союзу є громадянство ЄС, закріплено це Маастрихтским 

договором від 1993 року.  

Громадянин ЄС може жити і працювати в будь-якому куточку Євросоюзу, 

приміром, має право жити і працювати в будь-якому населеному пункті ЄС – 

причому, без спеціального дозволу на роботу. 

Громадяни ЄС не тільки вправі жити і працювати в будь-якому населеному 

пункті Євросоюзу, але і брати участь у комунальних виборах, а також висувати 

на них свою кандидатуру. 

Існує дві інстанції, куди громадяни ЄС можуть звертатися зі скаргами. 

Насамперед, це уповноважений ЄС з питань цивільного населення. До нього 
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можна звертатися з приводу порушень у сфері діяльності різних органів і 

установ – наприклад, при оголошенні конкурсів на заміщення тієї або іншої 

вакантної посади. Розглядом загальних питань займається Петиційна комісія 

Європейського парламенту. Наприклад, сюди може звернутися той, хто не 

згодний із брюссельським законодавством. Громадянство Співтовариства не 

може призвести до скорочення національних прав громадян.  

Українська душа вимагає змін – у часи занепаду й часи відродження, тих 

змін, які призведуть до відновлення духу, позбавлення фізичних і моральних 

кайданів, відродження національної свідомості, повернення споконвічних 

традицій із глибин забуття. В’ячеслав Липинський відзначав: «Ніхто нам не 

збудує держави, коли ми самі її не збудуємо» [3]. 

Ось-ось усе відразу зміниться на краще, само собою зросте рівень пенсій і 

заробітної плати, соціальні послуги стануть безкоштовними, а нас миттєво і з 

почестями запросять до Європейського Союзу [4]. 

Європейська держава – не просто незалежна. Це країна демократії, 

добробуту, свідомих громадян і справедливих законів. Країна, в якій поважають 

власні традиції й плекають рідну мову, шанують права особистості.  

І ми теж враз зрозуміли, що варті цієї уваги. Мільйони людей нарешті 

усвідомили, що недоречно визначати Україну як просто «не Росія». Більше того, 

це не просто «не Росія». Україна – це Європа. 

В’ячеслав Липинський зазначив: «Досліджувати Україну можна з точки 

погляду легенди або дійсності: так, як хочеться, щоб було, або так, як в 

дійсності є» [3]. 

Проведене в шести найбільших країнах Євросоюзу (Франції, Німеччині, 

Італії, Іспанії, Великій Британії та Польщі) соціологічне опитування засвідчило, 

що 55% опитаних хотіли б бачити Україну в складі Європейського Союзу [5]. 

Ми живемо в унісон з Європою, мислимо по-європейськи, у нас спільні 

ідеали. Тепер би ще діяти, як європейці: послідовно, наполегливо і виважено, 

впроваджувати європейські стандарти життя, творити Європу у власній державі. 

І немає значення, коли ми станемо членом Євросоюзу (а я переконана, що ми 

таки станемо). Ми вже в Європі, ми є колективним членом Ради Європи, ми є 

громадянами європейської держави. 

Бути справжнім громадянином європейської держави – не означає забути 

все своє і замінити чужоземним. Адже кожна європейська країна не тільки 

співіснує у взаємоповазі й мирі з іншими державами. Вона дбайливо береже свої 

власні традиції, культуру, мову, – все те, що робить націю самобутньою, а не 

схожою на інших. Невже слова Олександра Довженка справді є актуальними й 

досьогодні: «Світе мій, чого любов до свого народу є націоналізм? В чім його 

Злочин?». 

Справді, в питаннях поваги до рідної культури ми ще програємо країнам 

Західної та Центральної Європи. (Проте, слава Богу, нам вдалось уникнути того, 

що сталося з Білоруссю) [6]. 

Ми пишемо нову яскраву сторінку майбутньої історії європейської держави 

як частини єдиної Європи. Які можуть бути зневіра, вагання, бездіяльність, коли, 
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перефразовуючи слова Кіплінга, наша незалежна держава ще така молода, і в ній 

стільки роботи! 
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На сучасному етапі свого розвитку Україна стоїть на шляху побудови 

соціальної правової держави. Такий вектор розвитку нашої країни закріпила 

Конституція: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава» [1]. Соціальна держава є сучасним типом демократичної 

державності, який формується й розвивається в умовах відносно стабільної та 

розвиненої економіки, демократичної політичної систем. Цей тип держави є 

ідеальним, оскільки вся її діяльність підпорядкована праву. Головною функцією 

такої держави є активний безпосередній вплив на соціальну сферу 

життєдіяльності суспільства, здатність здійснювати ефективну соціальну 

політику в інтересах найширших верств громадян, гарантуючи їм через 

http://nrusumy.org./
http://studrada.com.ua/content
http://comeuroint.rada.gov.ua/
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різноманітні соціальні інститути, зокрема інститут соціального страхування, 

повноцінну реалізацію права на соціальний захист, пристойний рівень життя для 

себе та своєї родини. Тому розвиток, ефективне функціонування права 

соціального захисту й соціального страхування є одним із найважливіших кроків 

України до побудови соціальної правової держави, що забезпечує високі 

соціальні стандарти життя, законність і правопорядок.  

Головною метою статті є здійснення аналізу таких явищ суспільного буття, 

як соціальне страхування та право соціального захисту, виявлення 

взаємозалежності та взаємозв’язку між цими двома феноменами, а також 

основних факторів їх оптимізації й в умовах побудови в Україні соціальної 

правової держави. 

Право соціального захисту – це нова галузь національного права України, 

яка проходить період становлення та розвитку. Юридичною основою для 

існування цієї галузі права є конституційні положення щодо прав громадян у 

сфері соціального захисту, а також законодавство України, яке регулює 

відносини у сфері соціального захисту. Зокрема у ст. 46 Конституції України 

проголошується, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі часткової, повної або тимчасової 

непрацездатності, втрати годувальника, безробіття від незалежних від них 

обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом [1].  

Право соціального захисту виступає як система юридичних норм, які 

регулюють відносини щодо організації надання матеріального забезпечення, 

матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту наслідків 

соціальних ризиків [2]. На думку інших дослідників, право соціального захисту – 

це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 

захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних 

умовах [5]. Вважаємо, що, по-перше, ці два підходи стосовно визначення права 

соціального захисту доповнюють одне одного, а по-друге, право соціального 

захисту слід розглядати і як право окремої людини й громадянина на соціальний 

захист, і як галузь національного права. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що право соціального захисту (право на соціальний захист) – це 

система юридичних норм та комплекс організаційно-правових та економічних 

заходів, спрямованих на захист добробуту кожної людини в результаті певного 

соціального ризику. Аналіз змісту даного поняття дозволяє зробити висновки 

стосовно функцій права соціального захисту.  

Першою основною функцію цього права є надання кожному члену 

суспільства, незалежно від національного походження, національної або расової 

приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності. 

Другою виступає функція підтримання стабільності у суспільстві, тобто 

попередження соціальної напруженості, що виникає у зв’язку з майновою, 

расовою, культурною, соціальною нерівністю, яка виявляється у страйках, актах 

громадянської непокори, сутичках між окремими групами населення.  

Аналізуючи зміст права соціального захисту, його основні функції, доцільно 

зупинитись на з’ясуванні ключових принципів цього права. До 
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загальносоціальних принципів, які безпосередньо пов’язані із 

загальнолюдськими цінностями, відносяться: всезагальність і всебічність цього 

права, розповсюдженість його дії на всіх громадян держави; рівність прав та 

можливостей, заборона дискримінації; диференціація умов та рівня соціального 

захисту; наукова та економічна обґрунтованість соціальних стандартів; 

незменшуваність змісту та обсягу прав соціального захисту при прийняті нових 

законів (цей принцип є важливим у тому сенсі, що набір прав людини буде 

тільки зростати, а не зменшуватися чи замінятися при появі нових прав); 

державна гарантованість встановлених прав у сфері соціального забезпечення. 

Щодо формальних принципів, які відображають юридичний механізм 

забезпечення цього права, то до них, на нашу думку, слід віднести: юридичну 

ясність та реальність проголошення соціальних прав людини й громадянина; 

судовий захист прав людини; захист законних інтересів, збереження прав у 

галузі соціального забезпечення [5]. 

Право на соціальний захист забезпечує підтримку верств населення, які 

можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення 

відповідного життєвого рівня, а також створення соціальних гарантій для 

економічно активної частини населення. Це – своєрідний комплекс законодавчо 

закріплених гарантій, що протидіють дестабілізуючим життєвим факторам. Він 

гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створення мережі 

державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними; 

тому однією з основних гарантій щодо реалізації прав людини на соціальний 

захист є соціальне страхування (ст. 46 Конституції України).  

Страхування виступає як ефективна форма захисту майнових інтересів 

громадян, пов’язаних із життям, здоров’ям і працездатністю. Необхідність 

соціального страхування зумовлена: 

 наявністю осіб, які з огляду на певні обставини не беруть участі у 

суспільно-корисній праці, тобто не можуть за рахунок заробітної плати 

виживати або підтримувати мінімальний життєвий рівень;  

 наявністю осіб, що є працездатними, але не мають можливості 

реалізувати цю працездатність.  

Тому система соціального страхування, на думку авторки, має дві складові: 

по-перше, відновлення і збереження працездатності робітників, по-друге, 

гарантування матеріального забезпечення громадян, які втратили працездатність 

або її не мали, шляхом надання соціальних послуг.  

Тепер щодо змісту поняття «соціальне страхування». У ст. 1 Закону України 

«Про страхування» від 10 жовтня 2001 р. наведено таке визначення цього 

поняття: «Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
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страхових премій) та доходів від розміщення цих фондів. Окремі дослідники 

цього питання вважають, що соціального страхування – це, зокрема, система 

заходів щодо матеріального забезпечення населення в старості, на випадок 

захворювання чи втрати працездатності у працездатному віці, на випадок 

безробіття, підтримки материнства й дитинства, охорони здоров’я громадян, при 

виході на пенсію тощо [3]. При цьому не робиться наголос на тому, що соціальне 

страхування – це, перш за все, соціальні відносини, відносини цивільно-

правового характеру, й вони не тільки захищають інтереси фізичних осіб, але й 

юридичних. Інші фахівці дають дещо інакше визначення даного поняття. На їх 

думку, соціальне страхування – це сукупність урегульованих нормами права 

фінансово-економічних відносин щодо формування й використання грошового 

фонду, утвореного зацікавленими особами, який перебуває в оперативному 

управлінні спеціалізованої організації з метою компенсації збитку, спричиненого 

стихією та нещасним випадком, а також для виплати грошових сум із настанням 

певних подій у житті громадян [4]. Вважаємо, що останнє визначення 

соціального страхування є найбільш повним та ґрунтовним. 

Соціальне страхування – це важливий елемент системи соціального захисту 

населення. Воно є об’єктивно обумовленою системою й виступає як засіб 

акумуляції фінансів та дієвий важіль у вирішенні питань соціального захисту 

людини. Соціальне страхування за своїм функціональним призначенням 

передбачає розв’язання окремих аспектів соціального захисту громадян України,  

воно спрямоване на відшкодування доходів громадян, зумовлених втратою 

працездатності. Для правового регулювання усіх видів страхування створено 

єдиний юридичний механізм. Сукупність юридичних норм щодо соціального 

страхування має системний характер і утворює відносно самостійну підсистему 

в рамках галузі права соціального захисту. Тобто соціальне страхування не 

можна асоціювати із державною соціальною допомогою та недержавним 

соціальним забезпеченням. Їх різниця випливає, в першу чергу, з основних ознак 

соціального страхування та способу фінансування. Страхові внески завжди 

складають частину заробітної плати чи доходу застрахованої особи, навіть у 

тому випадку, коли за найманого працівника сплачує роботодавець. Соціальне 

страхування, на відміну від соціального забезпечення, не є безоплатним та 

безеквівалентним. І проблема полягає у тому, що б у нашій державі соціальне 

страхування розвивалось як своєрідна форма соціального забезпечення, механізм 

реалізації права соціального захисту. Соціальний захист, як і право соціального 

захисту в цілому, та соціальне страхування направлені на допомогу людині у 

разі настання соціального ризику. Але поняття соціальний захист ширше від 

поняття соціального страхування тому, що останнє є невід’ємною частиною 

соціального захисту.  

Таким чином, існує прямий та безпосередній зв'язок між соціальним 

страхуванням та правом соціального захисту. До елементів реалізації 

соціального захисту в сучасній Україні входять: безпосередньо право 

соціального захисту, соціальне страхування, соціальна робота. соціальна 

допомога, сімейна політика, гендерна політика, боротьба з бідністю й т. ін. 
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Система соціального захисту охоплює весь життєвий цикл людини, а соціальне 

страхування лише окрему її сторону, тому воно є невід’ємною й важливою 

частиною права соціального захисту та права на соціальний захист.  

Отже, система соціального захисту в Україні потребує докорінної реформи. 

Тому можна запропонувати такі фактори вдосконалення права соціального 

захисту та соціального страхування:  

 посилення механізму регулювання соціального захисту на випадок 

безробіття.  

 реформування системи пенсійного забезпечення.  

 створення ефективної системи державного регулювання й контролю у 

сфері пенсійного страхування, зберігання та управління пенсійними активами, 

виконання заходів для забезпечення якості життя населення.  

 забезпечення економічного розвитку держави та формування її 

соціального ресурсу діючою системою пільг та субсидій у сфері соціальної 

допомоги населенню.  

 підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для надання 

суспільно необхідних послуг.  

 розвиток та реформування нормативно-законодавчого забезпечення.  

 розвиток системи соціального страхування в залежності від 

національних особливостей нашої країни, спираючись на досвід розвинутих 

країн.  

 розвиток соціального страхування як самостійної підгалузі права 

соціального захисту, а не як різновид соціального забезпечення.  

 агітація фізичних та юридичних осіб до самостійного піклування про 

захист своїх прав. 
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Корупція у Стародавньому Римі досягла до кінця першого століття до н.е. 

безпрецедентних масштабів, головним чином завдяки слабкості та обмеженості 

антикорупційних заходів. Вона стала однією з головних причин загибелі 

давньоримської республіки [1, с. 101], незважаючи на те, що упродовж усієї 

історії римської республіки боротьба з корупцією залишалася одним з 

центральних гасел політичної риторики.  

Історики виділяють два види корупції у Стародавньому Римі: посадову та 

електоральну [1, с. 119]. Остання стосувалася дій учасників виборних змагань і 

виражалася у різних способах підкупу прихильників та усунення конкурентів, у 

чому римляни досягли віртуозної майстерності. 

Процедура грамотної, ефективної, а головне, легітимної передвиборної 

компанії детально розписана Квінтом Тулієм Цицероном в його настановах 

старшому братові Марку щодо здобуття консульської посади. Так, Квінт 

Цицерон писав, що формування іміджу безпосередньо пов’язане з 

підпорядкуванням масової свідомості, в якій кандидат повинен з’явитися як 

«втілення соціальних цінностей» електорату і «агент їх ефективної реалізації». 

Так відбувається підпорядкування більшості населення волі еліти [2, с. 243]. 

Одним із способів впливу на масову свідомість Квінт Цицерон називає 

оточення кандидата людьми, відомими своїм посадовим положенням і ім’ям. 

Таким чином, притягуються організаційно-забезпечувальні можливості відомих 

осіб, чия, нехай навіть невелика підтримка, експлуатується в ході передвиборної 

агітації. Пошук подібних людей і залучення їх на свою сторону базується на 

головному принципі давньоримської релігійної свідомості – «даю тобі, щоб ти 

дав мені». Квінт Цицерон повчає: «Ти повинен домагатися будь-яким способом, 

щоб ці люди були на твоїй стороні усією душею і усіма прагненнями, адже 

найближчим часом тобі слід буде домогтися від них сприяння частими 

нагадуваннями, проханнями, підтвердженнями вигідності дружби з тобою, 

дбаючи про те, щоб вони зрозуміли, що у них ніколи не буде іншого випадку 

віддячити тобі. Надія на нові послуги з твого боку, і твої недавні послуги, 

звичайно, спонукають людей ревно діяти на твою користь» [2, с. 227]. Цікавою є 

ідея Квінта про диференціювання об’ємів вдячності: «...зроби так, щоб обов’язки 

кожного, хто перед тобою у боргу, були точно розписані та розподілені» 

[2, с. 234].  

В умовах виборів, спотворених корупцією, подібна відвертість навряд чи 

вважалася цинічною. Звідси, очевидно, і така жорстка, але психологічно 
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вивірена характеристика дійсних мотивів виборців: «...люди стають 

прихильними і ревними виборцями головним чином завдяки трьом обставинам – 

послугам, надії на вигоду і щирій душевній прихильності» [2, с. 240]. 

Як бачимо, вдячність за послуги є домінуючою складовою. Що стосується 

надії і щирої прихильності, то їх Квінт Цицерон вважає необхідним «зміцнити, 

виражаючи вдячність і пристосувавши свої розмови до тих умов, в силу яких 

кожен, хто тобі здасться, буде твоїм прибічником» [2, с. 241]. Подібне 

розставляння акцентів цілком відповідає менталітету давньоримських виборців 

часів пізньої республіки. 

Неоднорідність електорату вимагає розподілити напрями передвиборної 

агітації: спочатку дістати підтримку сенаторів, вершників, впливових і 

старанних людей з інших станів, потім діяльних городян і впливових 

вільновідпущеників. Розрахунок ясний: щоб «тримати в руках іншу масу», 

необхідно зав’язати дружні стосунки з «головними людьми». Так формуються 

коаліції і групи виборчих переваг, здатних на масований натиск так званого 

«болота» (байдужого до виборів електорату), з якого при майстерному веденні 

передвиборної кампанії можна почерпнути голоси [2, с. 244].  

Передвиборний період насичений спілкуванням з виборцями. Квінт 

підрозділяє цей контингент на три групи: виборці, що вітають, приходячи 

додому; виборці, які проводжають на форум; виборці, що супроводжують 

постійно. Перші вимагають від кандидата найбільшої люб’язності (добре 

ставлення до них – гарантія їх голосу); другі мають швидше меркантильний 

інтерес; виборці ж третього роду своєю постійною підтримкою повинні нести 

основне навантаження по передвиборній агітації. В зв’язку з цим вони або 

роблять кандидата боржником з розрахунку на майбутні привілеї, або, навпаки, 

самі є його боржниками. У такому разі допускається своєрідне переведення 

боргу: «... хто не зможе супроводжувати, нехай покладе цей обов’язок на своїх 

близьких» [2, с. 237]. Прекрасною рекламою для кандидата є ті, кого він 

захистив, врятував, звільнив від звинувачення і так далі. 

Процедура давньоримських виборів, констатує Квінт, сповнена «обману, 

підступів і віроломства» [2, с. 250]. А тому тільки доброзичливої підтримки 

замало, необхідно упізнати «задуми недругів і супротивників, а також хто вони» 

[2, с. 251]. Скрупульозно класифікуючи прибічників, знавець політичної 

психології Квінт класифікує супротивників: «Їх три роди: одні – це ті, кому ти 

нашкодив, інші – ті, хто не любить тебе безпричинно, треті – ті, хто відноситься 

дуже дружньо до твоїх суперників». Перед першими необхідно виправдатися, 

других потрібно «відвернути від неправдивого душевного розташування, або 

зробивши послугу, або подавши надію на послугу в майбутньому, або 

проявивши увагу», а ось у боротьбі за голос третіх слід на тлі доброзичливого 

відношення до суперників притягнути до себе їх прибічників. Рецепт простий – 

догоджати їм тими ж способами, що і конкуренти [2, с. 251]. 

Таким чином, питання довіри виборців набуває принципового значення. 

Саме тому так важливо разом з щирими обіцянками уміти відмовляти в 

проханнях, не втрачаючи прохача з числа своїх виборців. Міркуючи про способи 
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придбання «прихильності народу», Квінт Цицерон резюмує: «Це вимагає 

спілкування по імені, лестощів, постійної уваги, щедрості, поширення чуток, 

надій на тебе як на державного діяча» [2, с. 248]. Так, по суті, ще в 64-му році до 

нашої ери була сформульована концепція сучасного «білого піару», що 

зводиться до сукупності легальних методів впливу на електорат. 

Проте наявність конкурентів значно ускладнює положення кандидата, без їх 

усунення перемога стає нереальною. Ось чому «чорний піар» був і залишається 

невід’ємною частиною виборів будь-якого рівня. На тлі «урочистої, блискучої, 

популярної, повної гідності» виборчої кампанії за правилами «білого піару» 

потрібні поширені про суперників «ганебні чутки, якщо тільки це можливо, – 

або про злочин, або про розпусту, або про марнотратство». Як бачимо, «війна 

компроматів» має давню історію [3, с. 314]. 

Стародавні політтехнологи вміли майстерно використати феномен 

напівправди, коли обманний, провокаційний текст включає крихти правдивих 

фактів, а також домисли, спотворення відомостей, недоказану правду і відверту 

брехню. Переважно стратегія «чорного піару» зводиться до випередження дій 

конкурентів по очорненню кандидатури суперника в очах електорату. Причому 

ефективність компрометуючої інформації визначається числом виборців, що 

повірили в освітлені факти і прийняли рішення не голосувати за 

скомпрометованого кандидата незалежно від достовірності такої інформації і 

обґрунтованості звинувачень [4, с. 402]. 

Отже, зміст історичних джерел та спостереження за сучасним виборчим 

процесом дає підстави для висновку про існування певного наслідування 

сучасними політтехнологами виборчих технологій своїх стародавніх 

попередників, що простежується як у сфері «білого», так і «чорного піару». 
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Україна задекларувала себе як країна, що забезпечує та гарантує захист прав 

інтелектуальної власності. Так, ст. 41 Конституції України встановлено, що 

кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності [1]. Ст. 54 Конституції 

України в розвиток цих положень зазначає, що громадянам гарантується свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний 

громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом [1]. 

Базуючись на цих конституційних принципах, Україна вибудовує 

сьогоднішні ефективні механізми по протидії порушенням у цій сфері. Не 

останню роль у цій практиці відіграють судові способи захисту прав 

інтелектуальної власності, які особливо активізувались зі вступом України до 

Світової організації торгівлі, а також її прагненням до євроінтеграційних 

процесів. 

Як було нещодавно зазначено у повідомленні прокуратури Львівської 

області, Галицький районний суд міста Львова 7 грудня 2011 року виніс вирок 

підприємцю, що займався виготовленням футболок за незаконне використання 

символіки чемпіонату Європи по футболу 2012 року. Прокуратура Львова 

звинувачувала підприємця в тому, що він незаконно наносив на футболки 

символіку чемпіонату Європи по футболу 2012 року і логотип компанії Nike 

(США). Суд визнав підприємця винним в скоєнні злочину, що передбачений 

частиною 3 статті 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого позначення походження товару) 

Кримінального кодексу і засудив його до 3 років позбавлення волі з 

конфіскацією і знищенням продукції, а також устаткування, яке 

використовувалися для її виготовлення. В той же час, враховуючи той факт, що 

підприємець раніше не судимий, щиро розкаявся в скоєному, а також сприяв 

розкриттю злочину, суд звільнив його від відбуття покарання з випробувальним 

строком на 1 рік [2]. 
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Таким чином, як бачимо з практики, дієвість судових механізмів протидії 

зловживанням у сфері використання прав інтелектуальної власності є наглядною 

і ефективною. Цьому безперечно сприяє постійне удосконалення нормативно-

правової бази та практичне закріплення різноманітних прав інтелектуальної 

власності шляхом надання їм правової охорони. 

На сьогоднішній день спостерігається тенденція до активного патентування 

назв продуктів харчування з метою уникнення їх незаконного та 

несанкціонованого використання. 

Центр інтелектуального майна Грузії «Сакпатент» повідомив, що 

запатентував 30 найменувань національних страв. У перелік запатентованих 

страв, зокрема, входять сир сулугуні, булочка з сиром хачапурі, виноградна 

горілка чача і солодощі чурчхела. За словами керівника цієї структури – 

Гваладзе, реєстрація національних брендів продовжиться і в майбутньому. «В 

першу чергу, ми зареєстрували назви продуктів, але в майбутньому плануємо 

реєстрацію і інших національних брендів», – сказав керівник «Сакпатента» [3]. 

Тобто питання патентування так званих географічних брендів є доволі 

важливим та перспективним. Сам термін визначає, що окремий продукт 

сприймається як такий, що походить з певного регіону, місцевості або з певної 

країни. До прикладів можна віднести шотландський віскі (із Шотландії), 

пармську шинку (із Італії) та шампанське (із Франції). Захист географічних 

брендів може допомогти зберегти традиційну культуру, підвищити прибуток 

регіонів, допомогти покупцям знати, що саме вони купують, та підтримати 

якість продукту. 

Для України проблемою є те, що у колишньому Радянському Союзі такі 

географічні бренди не визнавались, і склалась традиція називати місцеві 

продукти, наприклад, Радянським шампанським або Кримським коньяком [4]. 

Так багатьма і правниками і економістами підтримується думка, що Україна 

повинна визначитися, які українські продукти потрібно захищати, і щоб ця 

спроба захисту не була запізнілою. 

Адже не секрет, що справжня «війна» розгорнулася щодо патентування 

бренду «водка» між Росією та Польщею, кожна з яких доводить своє право на 

першість винаходу цього продукту. Росія, в свою чергу, наполягає, що 

винахідником її є Дмитро Менделєєв і саме його продукт називали «водкою» з 

місткістю алкоголю від 40 до 65 градусів. І саме він наполіг, що стандартом 

справжня «московская водка» має рівно 40 градусів алкоголю. Саме її й 

запатентував уряд Росії під брендом «Московская особенная» у 1894 р. [5]. 

Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Лі Тернер 

пропонує державі Україна запатентувати на міжнародному рівні бренд особливої 

української горілки – «Горілка». Відповідаючи на питання, який український 

продукт він рекомендував би запатентувати, посол відзначив, що це потрібно 

вирішити самій Україні. «Але одна пропозиція. Я не великий шанувальник 

горілки, але мені говорили, що українська горілка набагато краща за російську і 

шведську горілку. Про це мені говорили висококваліфіковані експерти з Росії і 

Швеції», – заявив британський дипломат. Таким чином, на думку Тернера, 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/geographical-indications/
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«напій під назвою «Горілка», який буде широко відомий як особлива горілка з 

України, був би саме тим брендом, який треба було б захищати, щоб вся Європа 

змогла дізнатися про відмінну українську горілку [6]. 

Приклади ж захисту персональних прав та можливостей в сфері 

інтелектуальної власності пропонують пересічним громадянам перші особи 

держави. 

Так, прем'єр – міністр України Микола Азаров зареєстрував товарний знак 

Azarov для захисту власного імені в Інтернеті. У пре-службі прем'єр-міністра 

України повідомляють, що тепер він має намір добиватися від соціальних сіток в 

Інтернеті заборони на реєстрацію аккаунтов, де використовується слово Azarov. 

Лише у мережі Facebook 170 таких профілів. Прем'єр-міністр України зможе 

зробити це лише в судовому порядку, вважають юристи. Хоча незалежні юристи 

відзначають, що отримання прав на товарний знак не дає прем'єр-міністрові 

переваг при реєстрації в соціальних сітках. Мотивують це вони тим, що він 

зареєстрував лише права на товарний знак Azarov, але це не дозволить його 

власникові реєструвати доменне ім'я з розширенням .ua. Так, доменне ім'я 

azarov.ua на сьогоднішній день зайняте, хоча кому воно належить інформації 

немає. Чи зацікавлений М. Азаров в інших доменних зонах – теж невідомо, 

проте більшість з них також вже зайнята: адреса azarov.com.ua зареєстрована на 

хостінговую компанію Ukrnames, azarov.com – на фізичне обличчя Андрія 

Азарова, azarov.net – на голову виконкому партії «Союз анархістів України» 

В'ячеслава Азарова, azarov.org – на московського фотографа Сергія Азарова. 

М. Азаров завірив, що Україна не здасть своїх інтересів Росії, а В'ячеслав Азаров 

називає ініціативу прем'єра «обурливою». «Азаров – нерідке прізвище, а він 

намагається змусити мовчати всіх своїх однофамільців. У нашому випадку – це 

ще і політична цензура, і ми боротимемося – навіть в суді», – пообіцяв він [7]. 

Але, все ж таки, приведені факти красномовно свідчать про значну 

активізацію діяльності в сфері набуття, забезпечення та реалізації прав 

інтелектуальної власності, особливо в світлі європейських перспектив, а 

забезпечення їх гарантій – першочергове завдання кожної країни. 
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Правовий порядок в економічній діяльності в Україні базується на тому, що 

відповідно до ст. 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом [1]. Тобто будь- який вид підприємницької 

діяльності, до яких безперечно відноситься і колекторська діяльність, адже вона 

спрямована на отримання прибутку має право на існування допоки її не буде 

заборонено в установленому порядку – шляхом прийняття відповідного закону, 

або ж внесення змін до будь-якого з існуючих законів. 

Головною підставою такого кроку, на наш погляд, може бути передбачений 

тією ж статтею 42 Конституції України обов’язок держави по захисту прав 

споживачів та здійсненню контролю за безпечністю цього виду послуг і 

робіт [1]. Адже не секрет, що в деяких випадках надання таких послуг в Україні 

супроводжувалось значним порушенням прав людей, а в деяких випадках 

призводила ще до більш непередбачуваних та тяжких наслідків, як для 

морального, так і фізичного здоров’я та навіть життя людей. 

Яким же чином ця діяльність здобула розвиток в Україні та її подальша доля 

і стала предметом дослідження даної статті. 

Масова поява колекторських фірм пов’язана з фінансовою кризою, в період, 

коли значна кількість українців, залишившись без зарплати та інших доходів, 

втратила одночасно й можливість вчасно повертати кредити. У зв’язку із цим 

з’явилася тенденція до появи різного роду колекторських фірм. Але якщо за 

кордоном «колекторська діяльність» чітко регламентується відповідним 

законодавством, то в Україні вона не лише не відповідає нормам закону, але й 

нерідко навіть схожа за своїм характером на «рекетівські» вимагання, під час 

http://economics.lb.ua/other/2009/12/23/17926_Velikobritaniya_%20sovetuet_Ukraine_.html
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яких їх виконавці не гребують будь-якими методами задля досягнення 

потрібного результату [2]. 

Так, починаючи з 2009 року в наш побут ґрунтовно вкоренилась 

термінологія, пов’язана із різноманітними значеннями колекторської діяльності. 

Сам термін «колектор», відповідно до одного із значень, даного в словнику, 

означає установу чи особу, яка щось збирає або розподіляє [3]. 

Так хто ж такі колектори і чим вони конкретно займаються? Колекторські 

фірми – це компанії, які за певну винагороду займаються поверненням боргів. 

Банки, які не бажають самостійно вирішувати проблеми неплатежів, звертаються 

по допомогу до таких компаній. В інших випадках банки можуть створювати 

спеціальні підрозділи в структурі самої фінустанови або перекладати ці функції 

на служби внутрішньої безпеки. 

Щодо України, то наразі «колекторством» займається безліч установ – від 

уже згаданих служб безпеки до окремих приватних структур, які за угодами 

факторингу скуповують безнадійні борги. Фірма може за документами не мати 

навіть натяку на те, що займається колекторською діяльністю. Хоча наразі така 

діяльність і не є протизаконною. 

У багатьох закордонних країнах «колекторська діяльність» законодавчо 

визначена і врегульована. При цьому метою регулювання є встановлення рамок 

дозволеного, тобто відповідне законодавство визначає, які дії щодо переконання 

боржника заплатити є допустимими, а які ні [2]. 

Отож цей вид діяльності однозначно вимагає унормування своєї діяльності, 

або ж законодавчої заборони. 

Свого часу у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про 

внесення доповнень до статті 516 Цивільного кодексу України (щодо права 

фізичних осіб-позичальників на викуп власного боргу у колекторів банку). 

Проте його було знято з розгляду на підставі Постанови Верховної Ради України 

«Про зняття з розгляду деяких законопроектів та проектів інших актів» від 

07.07.2011р. № 3607-VI [4]. 

Таким чином, українське законодавство пішло шляхом залишення 

колекторської діяльності поза законодавчим регулюванням. А саме 01.11.2011р. 

у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 9379, внесений членом 

комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 

Юрієм Полунєєвим, що запроваджує тимчасову заборону надання 

колекторських послуг щодо фізичних осіб-боржників. 

Існує позиція, що Верховна Рада України розглядає цей законопроект, 

виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і 

громадянина та з метою заборони використання власності на шкоду людині і 

суспільству, захисту прав боржників, щодо яких проводиться діяльність по 

стягненню заборгованості. 

Ним, зокрема, передбачено, що у разі порушення юридичними чи фізичними 

особами, що надають колекторські послуги, норм, визначених даним актом, до 

них будуть застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 000 
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мінімальних заробітних плат, а прибуток від надання цих послуг підлягає 

перерахуванню до Державного бюджету України. 

У разі ж повторного порушення, до юридичної чи фізичної особи, що надає 

колекторські послуги, буде винесено судове рішення щодо припинення її 

підприємницької діяльності [5]. 

Чого ж відбулося таке категоричне неприйняття такого виду 

підприємницької діяльності? 

По-перше специфікою її здійснення саме в Україні стало застосування, в 

основному, достатньо жорстких методів, серед яких були і нічні дзвінки, і листи 

з погрозами й залякуваннями, і «профілактичні бесіди» з близькими та 

родичами, і повідомлення на роботу про наявність у неплатника невиконаного 

зобов'язання, і погрози звернутися до правоохоронних органів із заявами про 

вчинення боржником злочину (шахрайства), а подекуди і інші більш жорсткі 

психологічні та фізичні засоби впливу. Що стосується легальних і 

загальноприйнятих способів, як то звернення з позовами до суду, то, як правило, 

колектори не досить широко і успішно використовували їх через їх 

довготривалий і затратний, а також непередбачуваний характер. Подекуди 

колекторська діяльність досить тісно межувала із кримінально карними 

діяннями разом з іншими порушеннями законодавства. 

Не дивлячись на незадоволеність банкірів і колекторів (Асоціація учасників 

колекторного бізнесу України спільно з Асоціацією українських банків ще в 

грудні 2011 р. підписали спільне звернення з вимогою відхилити законопроект), 

Ю. Полунєєв запевняє, що в Україні і за її межами знайшлися немало тих, хто 

підтримує ініціативу. За його словами, це і громадські організації, і чиновники з 

міжнародних інституцій, таких як USAID, МВФ і Світовий банк. Як об'ясняє 

нардеп, пакет законопроектів розроблений на основі і відповідно до з 

міжнародними нормативами, зокрема, Директивою ЄС про кредитні договори 

для споживачів. Втім основна ідея законопроекту – зняти напруженість, яка 

сьогодні існує між банками (і іншими компаніями) і позичальниками через 

участь у фінансових питаннях третьої сторони [6]. 

Таким чином, підсумовуючи матеріали цієї статті, слід зробити логічний 

висновок, що надання легалізації будь-яким суспільним явищам, або ж 

приведення їх у відповідність із чинним законодавством, в тому числі і шляхом 

законодавчої заборони, зніме напруженість у суспільних колах і буде безперечно 

сприяти втіленню принципів законності, гуманності та соціальної 

спрямованості, а це шлях до побудови європейської демократичної правової 

держави. 
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Структура парламенту є однією з важливих характеристик як самого 

парламенту, так і держави загалом, що справляє досить значний вплив на рівень 

ефективності діяльності вищого представницького органу держави, його 

здатність відображати соціальні і політико-територіальні впливи, які існують у 

суспільстві. На сучасному етапі розвитку суспільства існування двопалатного 

парламенту випливає з форми державного устрою та потреби в оптимізації 

нормотворчої діяльності парламенту. Вибір між одно- чи двопалатним 

парламентом насправді не є таким простим завданням. Найперше, існування 

двопалатних парламентів пов’язують із державами, які мають федеративний 

державний устрій, оскільки одна з палат виникає як орган, що репрезентує всю 

націю загалом, а друга складається з депутатів, які представляють кожну частину 

федерації. Також проблематичність зумовлена тим, що одним з важливих 

завдань функціонування сучасних держав є питання вибору найбільш 

оптимальної конфігурації політичних інститутів, яка б значною мірою сприяла 

розвитку відкритого, стабільного і консолідованого демократичного суспільства. 

Розмаїття цих варіантів багато в чому залежить від способу обрання 

законодавців, повноважень, якими володіють законодавчі органи та інших 

питань, навколо яких точиться напружена дискусія серед політиків та експертів. 

http://www.rozum.org.ua/index
http://gryphoninvest.com.ua/article987.html
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Одним із ключових є вибір інституціональної структури парламенту: 

однопалатного (унікамерального) чи двопалатного (бікамерального). 

Упродовж багатьох років в Україні дискутується питання про необхідність 

запровадження двопалатного парламенту. Аргументи як прихильників, так і 

противників двопалатної організації парламенту, в нашому суспільстві досі не 

систематизовані [1].  

Ідея про необхідність створення структури парламенту за принципами 

бікамералізму була представлена в українському політичному дискурсі 

впродовж усіх років незалежності. Саме тому перші проекти Конституції 

містили у собі два варіанти відповідних розділів, а саме: у тексті подавалася 

модель бікамерального парламенту, а у додатках – той самий розділ, але з 

унікамеральною структурою [2]. Так, перший проект двопалатної структури 

парламенту України містився ще у проекті Конституції від 1992 року (в тексті 

якого, втім, як варіант подавалася і модель однопалатного парламенту) [3]. 

Впродовж усієї новітньої історії України ідея запровадження другої палати 

парламенту постійно виринає у правових дискусіях і щоразу проходить у 

контексті як складова реформи політичної системи України. Вона виявляється у 

ході конституційних трансформацій чи то у вигляді нової Конституції (1994–

1996 роки), чи то у вигляді її корекції (спроби реформи політичної системи, що 

припали на 2000–2004 роки та включили в себе референдум 2000 року і на тому 

етапі завершилися внесенням змін до тексту Основного Закону у 2004 році). 

Не зважаючи на те, що під час проведення референдуму 16 квітня 2000 р. 

отримало підтримку виборців саме питання про необхідність створення у 

парламенті верхньої палати, дискусію з цієї проблеми так і не було завершено. 

Прихильники бікамералізму отримали такий потужний аргумент як пряме 

схвалення народу, однак за цим схваленням безпосередньо не було конкретного 

проекту реформи. Отже, практична реалізація зазначеної частини референдуму 

знову постала перед питанням доцільності [4].  

Таким чином, дискусія про необхідність впровадження бікамералізму в 

Україні на цей час залишається відкритою. Досі відсутні роботи, присвячені 

комплексному вивченню можливостей і варіантів запровадження і розвитку 

двопалатної моделі парламенту. Ще більшої актуальності тема двопалатного 

парламенту набуває саме у наш час, коли українська політична система (і, 

зокрема, парламент) виявилася у складній ситуації і не може ефективно 

працювати. 

Серед аргументів на користь існування двох палат науковці називають такі: 

 двопалатний парламент забезпечує більш широке представництво, що 

дозволяє враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп, зокрема 

сформованих за територіальною ознакою; 

 наявність двох палат дозволяє уникнути поспіху під час ухвалення 

парламентом важливих державних рішень; 

 запобігання другою палатою політизованим рішенням, що ухвалюються 

більшістю нижньої палати, котра, як правило, виражає інтереси правлячих 

партій; 
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 забезпечення плюралізму інтересів у процесі ухвалення рішень; 

 більша публічність і прозорість процедур обговорення і прийняття 

рішень, оскільки процес ухвалення будь-яких рішень відбувається в кілька 

етапів, а отже, стає більш доступним для публіки і преси; 

 створення умов для прийняття політично виважених рішень, більш 

скрупульозного і досконалого опрацювання проектів законодавчих актів; 

 палати контролюють одна одну, що дозволяє уникнути зловживань з 

боку однієї палати і підвищити якість роботи самого парламенту[5]; 

 збалансування політично протилежних сил у парламенті, що, в свою 

чергу, дозволяє краще узгоджувати політичні інтереси суспільства, запобігає 

свавіллю та зловживанням; 

 кожен регіон (територіальна частина, громада) буде представлений у 

парламенті, що дасть змогу найкращим чином забезпечити його розвиток і 

врахувати всі можливі інтереси та особливості при ухваленні законів і будь-яких 

важливих рішень [6]. 

До недоліків двопалатності зараховують: 

 ускладнення процедури обговорення і прийняття проектів законодавчих 

актів; 

 створення штучних перешкод на шляху оптимального прийняття 

рішень, що призводить до послаблення представницької влади загалом та до 

посилення авторитарності правління; 

 уможливлення політичного розмежування всередині парламенту, 

штучного протистояння між палатами і виникнення суперечностей між гілками 

влади; 

 збільшення витрат на утримання парламенту. 

Отже, класична модель двопалатності передбачає існування верхньої палати 

від територіального або регіонального представництва і нижню палату від 

політичного або індивідуального депутатського представництва. Запровадження 

верхньої палати Парламенту є одним із найбільш дискусійних питань у 

суспільстві та науковому середовищі України. Отже, є очевидним, що рішення 

про формування в Україні двопалатного парламенту є дуже важливим. Саме 

тому, воно повинне ґрунтуватися не на політичних амбіціях, емоціях або 

домовленостях певних політиків. Прийняття цього рішення передбачає ретельне 

опрацювання законодавства та експертне обговорення, в процесі яких і потрібно 

дати відповідь на головне питання: чи потрібен Україні двопалатний парламент? 

А для цього вже потрібен консенсус між політичними силами як всередині 

Верховної Ради України, так і між різними гілками влади щодо здійснення цих 

змін, щоб запровадження бікамералізму в Україні принесло користь не тільки 

владі, але й всім громадянам. 
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Самобутність і оригінальність китайської культури, обумовлені її 

відособленим розвитком впродовж довгих століть, багатьма своїми рисами 

зобов'язані такому релігійно-філософському явищу як даосизм. В зв'язку з цим 

видається дуже цікавим розгляд даосизму не лише як релігійного напряму, а й з 

точки зору аналізу поглядів філософів даоської школи на право і державу.  

Основна філософська ідея раннього даосизму полягає в тому, що 

різноманітний світ і життя людей не управляються ні волею неба, ні духами, а 

рухаються по деякому природному шляху, ім’я якому – Дао. Нескінченне і 

невидиме Дао, подібно до води, проникає по всіх усюдах, перемагаючи усе 

«тверде», «міцне» і «неприступне». Горе тому, хто спробує протиставити себе 

Великому Дао. Дао не бореться, але уміє перемагати. Дао не говорить, але уміє 

відповідати. Воно всюдисуще і управляє всім матеріальним світом. Йому 

підкоряються усі речі і істоти. Людина наслідує Землю, а Земля наслідує Небо, 

яке, у свою чергу, наслідує Дао, що підкоряється власним природним законам. 

Дао не лише нескінченне, але й одвічне, тобто існує вічно [1, с. 95]. 
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На підставі розробленої концепції було складено оригінальне уявлення про 

те, які якості повинні мати людина і народ взагалі, а також яким має бути 

правитель існуючої за законами Дао і, отже, ідеальної, держави. 

Правитель, що вибрав Великий Шлях, повинен так управляти людьми, щоб 

це відповідало Дао. Йому, у свою чергу, відповідає управління, завдяки якому 

змиряються сердечні пориви і задовольняються фізичні потреби, послаблюється 

нестримність бажань і стає міцною основа слухняності. 

Поза сумнівом, таке положення бажане не лише для керованих, але і для 

керівників. «Кращий правитель той, – вважає Лао Цзи, – про кого люди навіть не 

знають, що він взагалі існує. Дещо гірші ті правителі, які вимагають від народу 

їх любити і прославляти. Ще гірші ті правителі, яких народ боїться, і гірші за 

усіх ті правителі, яких народ зневажає. Тому той, хто не заслуговує довіри, не 

користується довірою у людей. А хто вдумливий і стриманий в словах – той 

успішно здійснює справи, і народ говорить, що він наслідує природність» 

[2, с. 120]. 

У своїх уявленнях про народ Лао Цзи відмічає, що люди усунули зі свого 

буття закони Дао, замінивши їх чисто людськими поняттями «людинолюбство» і 

«справедливість». Згодом з кожного, навіть спочатку хорошого, людського 

принципу народилися негативні явища в країні: «коли з'явилося мудрування, 

виникло і велике лицемірство, коли в державі панує безлад, тоді з'являються лихі 

прислужники» [2, с. 120]. Такі явища незмінно служать інтересам багатих і 

заподіюють зло бідним. 

Лао Цзи виступав з ідеєю створення суспільства без експлуатації і 

пригноблення, без багатих і бідних, але він прагнув законсервувати відсталі 

громадські стосунки глибокої старовини, пропонував відмовитися від 

високопродуктивних знарядь праці, від необхідних засобів транспорту і зв'язку і 

навіть від писемності. Крім того, ідеальне управління в уявленні Лао Цзи могло 

бути тільки в маленькій державі з малочисельним населенням, інакше було б 

неможливо здійснювати пропоновані методи управління. Такими були його 

погляди на державний і політичний устрій. 

Що стосується права, то Лао Цзи оголошував Дао загальним законом. У 

зв'язку з цим він вимагав, щоб правителі вважали його таким для себе і, 

керуючись Дао, очищали серця, і не бажали надмірно багато, знали міру, не 

чванилися, проявляли поступливість відносно нижчих і не вступали з ними у 

боротьбу. Тільки при дотриманні цих вимог можна добитися стану, за якого 

правитель не веде боротьби. Тому ніхто в Піднебесній не в силах боротися з 

ним. З тієї ж причини немає нічого, чим би він (правитель) не управляв [3, с. 52]. 

Іншими словами, єдиним джерелом права є Загальний Закон, а Государ – 

єдиний, хто його тлумачить та застосовує. 

На думку Ян Чжу, проблема держави і суспільства полягає в тому, що люди 

не усвідомлюють залежності свого життя від навколишніх речей, не розуміють 

різниці між головним і другорядним. Він вважає, що призначення речей полягає 

в задоволенні потреб людей, а не у підпорядкуванні їм свого життя. Ян Чжу 
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вважав, що державу повинен очолювати лише той, хто осягнув закони Дао і 

прагне до природного, розумного, гармонійного життя. 

Чжуан Цзи хвилюють питання відповідності і рівності покарання за скоєні 

порушення. Він з сумом каже: «Хіба справедливо, що того, хто вкрав поясну 

пряжку, страчують, а той, що вкрав державу, стає правителем. Адже 

людинолюбство і справедливість знаходяться при дворі правителя – хіба це не 

означає крадіжку людинолюбства і справедливості, мудрості і знання?» 

[2, с. 279]. 

Автори міркують про гармонійність існування, тобто і правління, з 

природою і з Дао. Багатство, вважають вони, нікому не потрібне. Речі необхідно 

мати лише в тій мірі, в якій в них потребуєш для нормального існування і 

побуту: «Мудрі правителі старовини будували сади і ставки лише для того, щоб 

милуватися красою і здійснювати прогулянки. Вони будували палаци і будинки 

лише для того, щоб можна було уникнути як сухості, так і сприяти своїй 

природі. Вони так чинять не через ощадливість і небажання зайвої витрати 

засобів, а задля гармонії з власною природою» [2, с. 43]. 

Отже, основні критерії управління державою – гармонія з власною 

природою, обмеження лише необхідним, справедливість. Критерії права – 

відповідність природі речей, дотримання основного (тобто Дао), упорядковане 

ведення справ, спокій. Створюючи своє вчення, даосисти наслідували принцип 

великого порядку школи темного і світлого початків, використали те хороше, що 

було в навчаннях конфуціанців і моістів, вибирали те важливе, що було в 

навчаннях номіналістів і законників. Вони перетворювали свої настанови 

відповідно до часу, міняли принципи залежно від обставин і діяли, виходячи із 

звичаїв, що встановилися. В результаті їх вчення підходить до усіх випадків 

[2, с. 313]. 
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Останні десятиріччя характеризуються несприятливою демографічною 

ситуацією, яка набула сталого характеру. Сучасне буття населення України 

супроводжується глибоким порушенням механізму його відтворення, 

погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик. 

Особливе занепокоєння викликає відсутність ознак демовідтворення, що 

створює певну небезпеку для держави [1]. Згідно з останніми даними ВООЗ 

Україна займає останнє місце серед країн Євросоюзу за показником природного 

приросту населення [2]. Звичайно, така ситуація зумовлена особливостями 

репродуктивної поведінки та репродуктивної мотивації населення (системи дій, 

відносин та психічного стану особи, що спонукає її до потреби в дітях), яка 

залежить від економічного та соціально-психологічного стану населення 

держави. Суттєве значення у виконанні дітородної функції має і стан 

репродуктивного здоров'я. 

Формування репродуктивної системи – процес тривалий і складний. Адже, 

за визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного, 

розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб 

репродуктивної системи та її порушень. Здоров'я жінки і його невід'ємний 

компонент – репродуктивне здоров'я – значною мірою визначається умовами її 

розвитку в утробі матері, в період новонародженості, дитинстві та підлітковому 

віці.  

А нині, лише за даними офіційної статистики, майже кожна третя дитина 

з’являється на світ з відхиленнями в стані здоров'я, а 27 із кожної тисячі 

народжуються з вродженими вадами. Значне навантаження з проблем 

репродуктивного здоров'я припадає на дітей підліткового віку та молодь. Згідно 

з класифікацією ВООЗ термін «підлітки» включає осіб 10-19 років, «молодь» – 

15-24 років, «молоді люди» – у віці між 10 та 24 роками. В підлітковому періоді 

відбувається біологічний розвиток, починаючи з пубертатного періоду до повної 

репродуктивної зрілості, а також психологічний розвиток від пізнавальних і 

емоційних типів дитячого віку до таких дорослої людини і перехід від дитячого 

стану повної соціально-економічної залежності до будь-якого виду відносної 

незалежності.  

Якщо класифікувати дітей підліткового віку за ознакою статевої зрілості, то 

більш молодий вік визначається пубертатним періодом, а в старшій віковій групі 

межі мають більшою мірою соціальний, ніж фізіологічний характер. Згідно з 
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прогнозами експертів ВООЗ питання охорони здоров'я дітей та підлітків 

досягнуть свого апогею в майбутньому десятиріччі. Тому репродуктивне 

здоров'я дітей підліткового віку заслуговує на особливу увагу і спонукає на 

занепокоєння сьогоднішнім станом. Сучасна загальноосвітня школа та 

репродуктивне здоров'я такої важливої медичної проблеми, як стан здоров'я, 

ризик вагітності у них, а також ряду соціальних, економічних та виховних 

аспектів, що виникають при ранніх статевих відносинах. І одним із 

першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров'я дівчаток і дівчат – 

майбутніх матерів. Адже гармонійний розвиток організму дівчини у дитячому та 

підлітковому віці багато в чому визначає наступне життя її як жінки як у 

медичному, так і в соціальному аспектах. Медична допомога, в тому числі 

гінекологічна спеціалізована служба України, організовані таким чином, щоб 

забезпечити не лише контроль за станом здоров'я дівчат на різних стадіях 

розвитку жіночого організму ще задовго до настання дітородного віку, а й 

популяризацію та розв'язання проблем з питань сексуального і репродуктивного 

здоров'я. В усіх обласних центрах, великих містах та районних центрах 

організована робота кабінетів дитячої та підліткової гінекології.  

До факторів, що формують репродуктивну поведінку молоді, належать 

негативний вплив порнографії у багатьох інформаційних полях, в тому числі 

пропаганда сексуального насильства, значне поширення шкідливих звичок 

(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), страх не знайти або втратити роботу 

та фінансова залежність від батьків. Доцільність активного впливу на 

формування здорового способу життя молоді зумовлена значним поширенням 

ризикової поведінки серед цієї категорії населення. Наведені тенденції стану 

соматичного та репродуктивного здоров'я дітей підліткового віку потребують 

прийняття заходів як на державному рівні, спрямованих на оновлення і 

відновлення екосистеми, створення сприятливих умов для їх виховання і 

навчання, так і на галузевому – перенесення акцентів на профілактику і раннє 

виявлення захворювань шляхом переорієнтації на пріоритет первинної медико- 

санітарної допомоги.  

Загальновизнано, що подолання проблем порушень репродуктивної 

поведінки можливе лише шляхом включення в роботу з їх профілактики 

широкої мережі первинної медико-санітарної допомоги – дитячих поліклінік, 

закладів сімейної медицини. Загальновизнано, що потрібен комплексний підхід 

до проблеми освіти підлітків з питань здорового способу життя із залученням 

засобів масової інформації, школи, сім’ї. Провідне місце у вирішенні цих питань 

повинна зайняти медична громадськість і в першу чергу фахівці закладів 

первинної медико-санітарної допомоги.  
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У сучасному суспільстві простежується криза сім’ї, яка виявляється не лише 

у соціально-економічній площині. Недостатніми є також психолого-

педагогічний і соціально-педагогічний рівні підготовки дорослих до сімейного 

життя. Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів 

між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію 

взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного. 

Спілкування є одним з проявів людської сутності, особистісною формою 

функціонування суспільних стосунків. Актуальною проблемою є психолого-

педагогічні аспекти спілкування в сім’ї. Правильно організоване спілкування – 

запорука доброго настрою, душевного спокою. Саме сімейне життя зобов’язує 

подружню пару бути уважнішою до проблем іншого, адже сім’я – це опора для 

обох, хто вступив у шлюб. Потрібно досягнути таких стосунків, які дозволяють 

краще пізнати один одного і розуміти погляди один одного на кожне явище. 

Мета статті – розкрити психолого-педагогічні аспекти спілкування в сім’ї. 

Найбільш відомими спеціалістами в галузі соціології сім’ї є Ф. Мішель, 

3. Тишка, Л. Чех-Сомбаті, А. Харчев, М. Мацковський, М. Стельмахович, які 

розглядають сім’ю як перше соціальне й емоційне мікросередовище, у якому 

розвивається та виховується людина з моменту її народження. Дослідженню 

стану сучасної української молодіжної сім’ї присвячені праці таких науковців, як 

А. Ноур, О. Балакірєва, Т. Медіна, Т. Руденко, Н. Лавриненко, Т. Алексеєнко, 

О. Яременко. Складові сімейно-шлюбного життя вивчають Т. Вечерок, 

Р. Чмелик, Н. Вакуленко, Л. Усанова та інші українські дослідники. 
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Головним моментом готовності людини до шлюбу і створення сім’ї є 

розуміння нею суспільної значимості своїх дій, визначених зобов’язаннями 

одного перед одним, відповідальності за сім’ю й дітей, добровільне сприйняття 

неминучих у сімейному житті клопотів і обмеження особистої свободи. Умовою 

щасливого шлюбу є спрямованість на іншу людину, що передбачає уміння і 

бажання розуміти її, враховувати її інтереси, смаки і звички. А також цілий 

комплекс вимог, обов’язків і соціальних стандартів поведінки, якими 

регулюється сімейне життя. 

У сімейному житі виявляється близькість партнерів завдяки спільним 

умовам життя, родинним пріоритетам, духовній або фізичній привабливості 

одне для одного тощо. Сімейне спілкування охоплює всі сторони життя людини 

поза її рольовим значенням. Так, якщо в школі дитина виступає лише в ролі 

учня, у спортивній секції – у ролі спортсмена тощо, то сім’я сприймає своїх 

членів багатогранно, повністю, допомагаючи кожному засвоювати та успішно 

виконувати ролі та обов’язки у «зовнішньому світі». Сім’я регулює різноманітні 

взаємини своїх членів із зовнішнім світом. Дружина або чоловік мають надавати 

один одному реальну психологічну допомогу у розв’язанні життєвих проблем. У 

сімейній взаємодії переважає особистісне начало, зростає значення 

індивідуального прикладу, зразка. Важливою є можливість спілкування один на 

один, впливати один на одного безпосередньо, виключаючи дію соціального 

фону [1].  

У сім’ї дружина та чоловік послаблюють самоконтроль, не приховують 

роздратування, поганого настрою. Тому діапазон емоційних виявів у сім’ї значно 

ширший, ніж в інших сферах спілкування. Конфлікти виникають, коли один 

член сім’ї хоче розпитати, вислухати, розповісти, а той, до кого він звертається, 

прагне відпочити, помовчати, усамітнитися. Особливо помітно це, коли член 

сім’ї, що не працює, відчуває загострену потребу у контактах, а інший у цьому 

відмовляє. Тобто взаємодія у сімейному спілкуванні може бути обмеженою, 

оскільки один із членів сім’ї вже задовольнив свої комунікативні потреби (на 

роботі) і прагне спокою.  

Спілкування в сім’ї відбувається на тлі щоденних побутових турбот, що 

нерідко знецінює його зміст. Сімейні стосунки ускладнює відсутність у 

більшості людей психолого-педагогічних знань та досвіду оптимальної 

організації стосунків. Неможливість налагодження стосунків в сім’ї призводить 

до її розпаду або до постійних конфліктів та ускладнень. Але значна частина 

людей, що вступають до шлюбу, навіть не здогадується, що створення 

сприятливого психологічного клімату в новій сім’ї потребуватиме значних 

зусиль.  

Умовами успішного сімейного спілкування є: 

а) відкритість, відсутність у подружжя таємниць один від одного, 

заборонених тем, можливість відверто висловити свої думки, виявити почуття; 

б) підтвердження у процесі спілкування позитивного уявлення про себе в 

кожного з партнерів; постійне обговорення думок, почуттів, вражень; 
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в) ситуативна адекватність, обумовленість форм спілкування подружжя 

конкретною ситуацією [2]. 

Основною причиною порушення комунікації в сім’ї є перевантаженість 

спілкування вторинними функціями. При цьому надмірно центроване на 

партнері ставлення до нього, сумнів у його вірності, підозра у зраді формують 

особливий психічний стан – ревнощі. 

Подружні комунікації порушує також неадекватне уявлення як про себе, так 

і про партнера, що зумовлюється, зокрема, функціональними стереотипами. 

У міжособистісній взаємодії інформація може мати різну форму, наприклад, 

з переважанням емоційної, когнітивної чи поведінкової складових. Обмін 

інформацією, який полягає не тільки в її передачі, але й в отриманні, часто 

дозволяє вирішувати протиріччя, в основі яких лежить дефіцит інформації. 

Регулятивно-комунікативна функція передбачає зусилля подружжя щодо 

узгодженості в особистісних позиціях, поглядах, мотивах, вчинках тощо та 

приведення цих параметрів партнера у відповідність із власними уявленнями. 

Щодо останньої, то вона може реалізуватися як з позитивним, так і з негативним 

підсумком. З одного боку, партнери можуть дати вихід негативним емоціям, що 

сприяє зниженню емоційної напруженості. З іншого – процес конфліктної 

взаємодії може викликати негативні емоційні стани, які деструктивно 

позначаються на психічних функціях подружжя [3]. 

Результати дослідження. Для кращого вивчення даної проблеми нами було 

проведено дослідження, яке здійснювалося за допомогою опитувальника 

К.Томаса. Метою дослідження було – визначити поведінку в звичайних і 

найбільш типових ситуаціях конфліктних протиріч у сім’ї між подружжями. У 

дослідженні брало участь 5 молодих подружніх пар (10 чоловік). Нами 

досліджувалась тенденція поведінки шлюбних партнерів в конфліктних 

ситуаціях, таких як: конкуренція (намагання досягти задоволення своїх інтересів 

без урахування інтересів іншого), пристосування (пожертвування особистими 

інтересами заради іншого), компроміс (взаємні вчинки учасників конфлікту), 

уникнення (характерна відсутність намагань до кооперації, так і тенденції до 

досягнення особистих цілей), співробітництво (об’єднання, спільний пошук 

виходу з конфліктної ситуації, що повністю задовольняє інтереси обох сторін). В 

процесі дослідження була пропонована анкета, щоб визначити характерну 

тактику поведінки в конфліктних ситуаціях. Нами були отримані наступні дані: 

40% – уникнення, 20% – пристосування, 20% – конкуренція, 10% – компроміс, 

10% – співробітництво.  

Отже, виходячи з результатів нашого дослідження можемо зробити 

висновок, що на процеси спілкування у сім’ї значно впливає поводження 

партнера при конфліктах і подружні пари не можуть у таких випадках 

приходити до компромісу.  

На сучасному етапі вирішення проблеми конфліктів у сім’ї можуть надати 

психологічні центри по роботі із сім’єю; центри психолого-педагогічної 

підтримки та ін. Кожний тип перерахованих установ вирішує сімейні проблеми, 

забезпечуючи оптимізацію різних аспектів функціонування сім’ї.  
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Головним у сімейному спілкуванні є вміння налагодити педагогічно і 

психологічно правильний характер стосунків, тому що найчастіше помилки у 

спілкуванні здійснюються з добрих намірів. Спілкування допомагає 

встановлювати доброзичливі, правдиві і щирі відносини у сім’ї, розвивати і 

збагачувати позитивні сімейні традиції і звичаї. Тому, слід більше уваги 

приділяти спілкуванню в сім’ї. 
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Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або 

негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображається в мозку й 

переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі 

переживання називають емоціями, почуттями. 

Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, 

спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її. Емоція це 

загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. 

Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, 

бадьорості, втоми, болю це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. 

Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. 

Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони виникають у результаті 

усвідомлення об'єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення, 

наприклад переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу [1]. 

Людина не лише сприймає і пізнає об'єктивний світ, але й активно на нього 

впливає. Вона постійно ставить перед собою певні цілі і бореться за їх 
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здійснення. Здійснюючи цілеспрямовані дії, людина зустрічається з 

різноманітними перешкодами. Одні з них зв'язані з формами переживання, 

умовами життя, це об'єктивні перешкоди – протидія інших людей, природні 

перешкоди, інші – з власними недоліками – небажання роботи, те, що потрібно, 

пасивність, лінь, поганий настрій, почуття страху, звичка діяти необдумано, 

почуття хворобливого самолюбства і т.д. Щоб досягти поставленої мети, людині 

необхідно мобілізувати свої розумові і фізичні сили на подолання перешкод, 

тобто проявити вольові зусилля. Воля людини і виражається в тому, наскільки 

людина здатна переборювати перешкоди та труднощі на шляху до мети, 

наскільки вона здатна керувати своєю поведінкою, підпорядковувати свою 

діяльність певним задачам. Воля – це психічний процес свідомої 

цілеспрямованості регуляції людиною своєї діяльності і поведінки з метою 

досягнення поставлених цілей.  

Емоційно-вольова сфера – від потягів через емоції й почуття до волі – бере 

участь у само-творенні особистості, визначенні її життєвого шляху. Але цей 

вплив не прямий, а опосередкований діяльністю особистості, що розкривається у 

її вчинках, виявляючись у станах, що їх переживає особистість. Спроможність 

особистості протистояти внутнішнім перешкодам, потягам, емоціям залежить 

від здатності до самоконтролю. Це здатність підкоряти всі цілі, які виникають 

від ситуації до ситуації, від випадку до випадку, єдиній меті, що визначає 

характер особистості, її лінію життя [2]. 

Навчальний процес – тяжка і напружена праця, яка виконується в умовах 

дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності. Певною мірою 

підвищення розумової працездатності й охорони здоров'я молоді є збільшення їх 

рухової активності шляхом виконання фізичних вправ під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

Для підтримання оптимальних фізичних та психічних якостей студентів 

необхідна постійна рухова активність, що насамперед впливає на обмінні 

процеси в організмі. Фізичне тренування сприяє збереженню здоров'я, підвищує 

стійкість організму до несприятливих факторів навколишнього середовища 

(інфекції, радіації, коливань температури, атмосферного тиску, змісту кисню в 

повітрі тощо), збільшує резервні сили організму, що дозволяють переносити 

більш значні фізичні та психічні навантаження. 

Безперечно, що фізкультурні заняття, позитивно впливаючи на студентів, 

підвищують ефективність їх праці. Одначе віддача від таких занять проявляється 

опосередковано через ряд складових: підвищення працездатності, скорочення 

втомлюваності від навчання, покращення професійних рухових навичок, 

підвищення громадської активності, покращення трудової дисципліни, краще 

використання вільного часу. 

Принцип органічного зв'язку фізичного виховання з покращенням 

емоційно-вольової сфери діяльності найбільш конкретно втілюється у фізичній 

підготовці. Фізична підготовка здійснюється насамперед у якості одного з 

розділів обов'язкового курсу фізичного виховання вищих навчальних закладах, а 

також в період навчання, коли це необхідно [3]. 
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Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності 

змагальної діяльності, з другого – сприяє всебічному вихованню соціально 

активної особистості. Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного 

виховного ефекту не забезпечує. Вплив спорту може мати як позитивний, так і 

негативний ефект. 

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних 

видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку людини, 

удосконалювати її фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво 

важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах [4]. 

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення 

здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних 

смаків. 

Мотиваційна функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці 

та навчання, встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, 

впровадження норм і правил здорового способу життя студентів. 
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Проблема поширення наркоманії існувала в суспільстві з давніх часів. 

Проте, ніхто і не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а 

найголовніше до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей у руках 

яких знаходиться майбутнє нашої держави та перш за все наших дітей. 

Наркоманія – це важке захворювання, що завдає серйозної шкоди здоров'ю, 

призводить до деградації особистості, інвалідності і смерті в молодому віці.  
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Наркомани – це люди без майбутнього. Вони втратили своє здоров'я й 

загрожують здоров'ю власних дітей і суспільству. У наркоманів народжуються 

діти з тяжкими фізичними та психічними вадами. Зовнішній вигляд наркомана 

далекий від привабливого: сіре обличчя, суха шкіра, волосся та зуби поступово 

випадають. 

Актуальність даної теми полягає в тому що, проблема наркоманії є 

глобальним явищем, яке переросло в епідемію світового масштабу і з цією 

проблемою людство не в силах впоратися. Кількість людей, які вживають 

наркотики в Україні становить близько 290 тисяч, зокрема в Хмельницькій 

області їх число сягає 3,5 тис. чоловік (за офіційними даними). Реальна цифра 

споживачів наркотиків, за оцінками МВС, в 10-12 разів більша, а тенета 

наркобізнесу ловлять все нові, та нові жертви. Це чи не найприбутковіший 

бізнес побудований ціною людського життя, здоров’я та благополуччя нації в 

цілому. Швидкий та легкий прибуток від розповсюдження, виготовлення і 

перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин спонукає 

«бізнесменів нового поління» будь-якими шляхами залучати нових споживачів 

своєї продукції, задля власного збагачення. І навіть той факт, що за будь-які дії 

пов’язані із зберіганням, виготовленням, розповсюдженням, перевезенням 

наркотичних, сильнодіючих, отруйних та психотропних речовин, Кримінальним 

кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, не є 

перешкодою до розширення наркобізнесу. 

Наркоманія – це насамперед проблема молоді. І тому молоді необхідно 

усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров'ю людини, а й 

знищує, вбиває її. Дослідження показали, що середній вік споживачів наркотиків 

16-25 років, які вперше спробували його у віці 13-15 років.  

Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня 

тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків 

становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. 

Як свідчать дослідження, вживати наркотики починають зовсім випадково, 

через цікавість. Молодь «знайомиться» з наркотиками на дискотеках і вечірках, 

в компанії друзів. Існують й інші причини збільшення кількості 

наркоспоживачів, а саме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому 

житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати «кращого 

життя», але це життя без майбутнього. Сім'я, друзі, робота, навчання, їжа, секс, 

здоров'я – все це відходить на другий план. З часом наркомани перестають 

реагувати на ці види задоволення. Ніщо для них не може бути кращим за 

наркотичний «кайф» і ніщо не може бути страшніше за абстинентний синдром, 

тобто «ломку». В цей період наркоман здатний на вбивство, крадіжку, зраду 

заради мінімальної дози наркотику. Усі дні життя наркомана, по суті, однакові. 

Їх перша думка одразу після пробудження – де, як і за що дістати наркотик. 

Немає такої жертви, яку б не міг принести наркозалежний заради дози 

наркотику.  

Окрім цього, наркомани є першими в групі ризику захворювання на СНІД. 

Це зумовлено введенням наркотиків ін’єкційно кількома особами із 
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використанням однієї голки та шприца. Водночас, перебування в стані 

наркотичного сп’яніння провокує неадекватну поведінку людини, щодо вибору 

статевих партнерів та в свою чергу створює ще одну загрозу ураження 

ВІЛ/СНІДом.  

Наркомани постійно стоять перед вибором – перепродати частину 

наркотиків іншим наркоманам, скоїти крадіжку, вчинити шахрайські дії, 

заробити проституцією. Тому, щоб мати гроші на придбання наркотиків для 

себе, а часто і для свого «близького друга», наркозалежні дівчата «необтяжені» 

етнічними принципами і охайністю, морально опускаючись, стають на шлях 

торгівлі своїм тілом. Це нерідко призводить до зараження ВІЛ і передачі інфекції 

статевим партнерам. Молоді жінки складають понад 30% загального числа всіх 

наркозалежних.  

За статистичними даними найпоширенішими наркотиками серед молоді є: 

марихуана; ЛСД, амфетамін; героїн; опій та його похідні. Ці речовини 

заборонені до обігу законодавством України, яке встановлює жорсткі міри 

покарання за злочини, пов’язанні з їх розповсюдженням. Водночас, в аптечній 

мережі перебуває у вільному відпуску значна кількість лікарських засобів, які є 

аналогами наркотичних і психотропних препаратів.  

Із вищевикладеного слід зробити висновок, що наркоманами не 

народжуються. Людина сама підводить себе до рабства наркоманії, інколи не 

усвідомлюючи те, яким стане її життя після першого вживання наркотику.  

Для вирішення проблеми наркоманії недостатньо прийняти один закон, чи 

збільшити міру покарання в діючих статтях Кримінального Кодексу. В даному 

випадку потрібен комплексний підхід заснований на проведенню превентивних 

заходів серед підлітків та молоді. Проведення профілактичних бесід в 

навчальних закладах, введення спеціальних занять на тему «Наркотики – це засіб 

розважитися, чи передчасна смерть», проведення педагогами індивідуальної 

роз’яснювальної роботи із «важкими» підлітками.  

Підвищення рівня правосвідомості посадових осіб органів державної влади 

та недопущення «прогалин» в праві, які сприяють витоку наркотичних засобів із 

сфери їх легального обігу (аптек, лікарень та ін.).  

Подолати проблему поширення наркоманії на території нашої держави, 

можливо лише правильним застосуванням превентивно-каральних заходів на 

правовому, економічному та соціальному рівнях. 
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Сім’я є основним ядром суспільства. Вона – єдина і незмінна продуктивна 

основа самовідтворення і всіх інших демографічних процесів, вона суттєво 

впливає на соціально-політичний та освітньо-культурний розвиток народу. 

Перші роки спільного життя – це початкова стадія життєвого циклу сім’ї, на якій 

відбувається формування індивідуальних стереотипів спілкування, узгодження 

систем цінностей і вироблення загальної світоглядної позиції подружжя. По суті, 

на цій стадії відбувається взаємне пристосування партнерів, пошук такого типу 

взаємин, який би задовольняв обох.  

Проблема подружніх конфліктів у молодій сім’ї на сучасному етапі є дуже 

актуальною, адже дослідження М. Алексєєвої, Т. Говорун, С. Дворняка, 

Т. Кириленко, О. Кочаряна, М. Обозова дозволяють стверджувати про наявність 

кризи, в якій опинилась сьогодні українська сім’я як елемент соціальної системи 

суспільства. Ознаками такої кризи є: високий рівень незадоволеності подружнім 

життям, конфліктність, стійка орієнтація подружжя на розлучення та малодітну 

сім’ю, нездатність досягти злагоди, зростання кількості розлучень тощо.  

Проблемою сімейних конфліктів займалися як вітчизняні, так і закордонні 

вчені. Однак попри досить значний обсяг теоретичної та прикладної розробки 

даної проблеми, вона і досі викликає гострі дискусії [1, с. 175]. 

Більшість психологів, які досліджують сімейні взаємини, підкреслюють 

важливість початкового періоду розвитку сім’ї. На цій стадії формується модель 

майбутніх сімейних стосунків, здійснюється розподіл прав і обов’язків, 

створення духовних зв’язків між партнерами. У молодих сім’ях спостерігається 

підвищена потреба у визнанні, у взаєморозумінні, актуалізуються проблеми 

психологічної і побутової адаптації. Протягом цього етапу змінюється 

інтенсивність почуттів партнерів, встановлюється просторова і психологічна 

дистанція між молодим подружжям і їх генетичними сім’ями.  

Водночас, дані багатьох досліджень засвідчують, що ефективність 

психологічної підтримки у молодих сім’ях дуже низька у порівнянні зі шлюбами 

більш тривалого терміну існування [2, c. 87].  

Багатьма вітчизняними психологами зазначається, що початковий період 

шлюбу характеризується сімейною адаптацією та інтеграцією. Психологічна 

суть адаптації полягає у взаємоуподібненні партнерів і у взаємному узгодженні 

думок, почуттів і поведінки.  

Виділяють такі види адаптації:  
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1. Матеріально-побутова адаптація полягає в узгодженні прав і обов’язків 

партнерів у виконанні сімейних справ і у формуванні моделі планування і 

розподілу сімейного бюджету.  

2. Морально-психологічна адаптація базується на поєднанні світоглядів, 

ідеалів, інтересів, ціннісних орієнтацій, а також особистісних особливостей 

чоловіка і дружини.  

3. Інтимно-особистісна адаптація полягає у досягненні партнерами 

сексуальної відповідності.  

Адаптація партнерів здійснюється у двох основних видах співвідношень: 

рольових і міжособистісних. Базовим для рольових взаємин виступає уявлення 

про цілі подружнього союзу, у якому виражається мотивація партнерів. Загальна 

мотивація сімейного союзу включає у себе чотири провідні мотиви: побутовий, 

морально-психологічний, сімейно-батьківський та інтимно-особистісний. 

С. Ковальов підкреслює, що для того, щоб сім’я була благополучною, ці 

уявлення мають бути або більш-менш однаковими, або стати такими, оскільки 

поведінка партнера у його сімейній ролі не повинна суперечити уявленням 

іншого. Саме узгодження уявлень складає суть взаємодії на стадії первинної 

рольової адаптації.  

Суттєвий вплив на характер взаємин між майбутніми подружніми 

партнерами здійснюють їх установки та очікування з приводу сімейного життя. 

Розбіжність установок може викликати серйозні конфлікти, особливо на 

початковому етапі сімейного життя.  

Для успішних шлюбів є характерним спільне проведення вільного часу, 

причому на це орієнтований і чоловік, і дружина. Як наслідок, розходження в 

намірах нареченого і нареченої щодо організації вільного часу в майбутньому 

може призвести до серйозних конфліктів.  

Таким чином, вже у дошлюбних установках щодо сім’ї закладена небезпека 

для її стабільності.  

В основі сімейного неблагополуччя завжди лежать як видимі, так і зовні 

непомітні конфлікти міжособистісного, соціально-побутового та психофізичного 

й фізіологічного характеру. Якщо люди мешкають разом в одній квартирі або 

кімнаті, то найголовнішим принципом тут є вміння пристосуватись одне до 

одного. У своїй поведінці, своїх вчинках ніколи не можна нехтувати іншими. 

Слід поважати їх звички, працю, їх прагнення і бажання. 

Здавалося б, молода людина вчиться цьому в батьків і, створивши власну 

сім’ю, приносить в неї досвід, набутий раніше. 

Проте буває й інакше. Часто батьки взагалі не розуміють, що щасливе 

подружнє життя їхньої дитини багато в чому залежить від них, від того, 

наскільки вони навчили її правилам сімейного співжиття.  

Молодій парі перед одруженням, можливо, варто було б познайомитися з 

буденним сімейним життям, тобто провести разом не лише відпустку, під час 

якої все довкола здається прекрасним і приємним, а й кілька тижнів нормального 

повсякденного життя, коли треба і працювати, і займатися домашнім 
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господарством, розподіляючи порівну щоденні обов’язки. Адже досвід підказує, 

що молоді люди краще пізнають одне одного в праці, а не в розвагах. 

У стосунках між людьми, що живуть разом, не обходиться без конфліктів, їх 

здебільшого породжують речі другорядні. Проте, як правило, часті дріб’язкові 

сварки мають далеко глибші причини.  

Тому подружжя повинно завжди спокійно розібратися в них. Серйозні 

справи слід вирішувати не сваркою, а розважливою, розумною бесідою. 

Оскільки слова не завжди точно виражають думки, варто дотримуватись 

перевіреного правила: коли закінчує говорити один, другий повторює його 

основні думки так, як він їх зрозумів.  

Таким чином обоє уникнуть сварок, до яких можуть привести квапливі й не 

досить чіткі формулювання. 

Добре відомо, що розподіл хатньої роботи нерідко буває причиною сварок, 

які часто призводять до розлучення. 

Зайнятість жінки на виробництві викликала докорінний переворот в 

організації сім’ї. Робота по господарству в неї починається тільки після 

повернення додому. Не можна вимагати, щоб цю роботу постійно виконувала 

тільки одна людина. Обов’язки щодо ведення домашнього господарства треба 

розподілити між усіма членами сім’ї і суворо контролювати їх виконання. Це б 

допомогло не одній молодій жінці, не впадаючи в розпач, вести домашнє 

господарство і не викликати при цьому обурення ні чоловіка, ні його родичів. 

Деякі сімейні пари ділять домашню роботу на жіночу і чоловічу – це вічна 

проблема і причина багатьох конфліктів. Необхідно взяти собі за правило, що в 

домі всі справи спільні і всі є досить серйозними і вагомими. Сварка через те, 

кому що робити, може призводити до конфліктних ситуацій. Якщо є потреба, 

щоб чоловік виконав якусь незначну роботу по дому, не варто звертатися до 

нього в приказному тоні – а доцільніше висловити прохання. Наприклад: «на 

вечерю не має хліба. Милий, можливо ти підеш в магазин?!» приготувати йому 

пакет і гроші та побажати щасливої дороги, а по поверненні поцілувати і сказати 

йому який він добрий. У разі відмови чоловіка не варто роздмухувати скандал і 

читати «проповіді», адже може відмова чоловіка є приводом до сварки, в основі 

якого лежать зовсім інші причини [3, с. 48].  

Отже, сім’я – невід’ємний осередок суспільства, і неможливо зменшити її 

значення. Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходилося без сім’ї. 

Недалеке майбутнє суспільства також не мислиться без сім’ї. Для кожної 

людини сім’я – початок початку. Поняття щастя майже кожна людина пов’язує, 

насамперед, із сім’єю: щасливий той, хто щасливий у своєму домі. Сім’я – це й 

результат, і ще більшою мірою – творець цивілізації. Сім’я – найважливіше 

джерело соціального та економічного розвитку суспільства.  
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При вивчені цього питання нас цікавило яким є досвід вживання спиртних 

напоїв молоддю шкільного та юнацького віку, які причині штовхають молодь до 

вживання алкоголю, як міняється з часом інтенсивність цього вживання.  

Як показує аналіз даних двох опитувань, знайомі зі станом алкогольного 

сп’яніння 73,8% опитаних юнаків і дівчат. Зростає кількість молодих людей, що 

мають досвід алкогольного сп'яніння в селі і селищах міського типу, на 7,7% і 

5,7% відповідно. Причому число їх збільшується за рахунок тих, хто 

неодноразово бував у стані алкогольного сп'яніння. У місті, навпаки, 

спостерігається тенденція до зниження їх кількості.  

Опитування останніх років зафіксувало основний потяг підлітків та молоді 

до тих видів дозвілля, де відбувається не лише знайомство з більш досвідченими 

товаришами, а й перші власні прилучення до алкоголю, наркотиків та 

сексуальних взаємин [1].  

Якщо подивитися структурний поділ опитаної молоді, то вийде, що 81,5% 

учасників «тусовок», хто один, а хто й багато разів були п’яними і лише 18,5% 

не були жодного разу в стані сп’яніння, а відвідувачі дискотек – 86,1% та 13,9% 

відповідно. Тобто ці два місця масових зібрань підлітків і молоді, ці два 

найпоширеніші різновиди їх дозвілля й не мисляться без випивки. Саме дворові 

тусовки та дискотеки найбільше ваблять молодь, що має досвід вживання 

наркотиків. За даними опитування, структура учасників обох видів зібрань така: 

серед відвідувачів тусовок – 30 % прилучених до наркотиків і 70 % без такого 

досвіду; серед відвідувачів дискотек – 31,5% прилучених до наркотиків і 68,5% 

без досвіду вживання наркотиків [2].  
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Ще більш вражає досвід сексуальних стосунків: 47,3% юнаків і дівчат 

шкільного та юнацького віку, що “тусуються” на сільській вулиці та в міських 

дворах, мають досвід сексуальних стосунків. І хоча решта 53% його не мають, за 

такого співвідношення – скоро матимуть. На дискотеках це співвідношення ще 

крутіше: 58,9 % і 41,1% відповідно. Говорячи мовою лабораторного аналізу, 

маємо найоптимальніший “бульйон” для розмноження вірусу шкідливих звичок.  

Аналіз даних 20-річного моніторування поширеності паління серед жінок, 

проведеного Інститутом кардіології АМН України, зламав традиційне уявлення 

про тютюнопаління як суто чоловічу проблему в Україні і показав, що частота 

цього фактора в різних вікових групах жінок збільшилася в 3-4 рази. Загалом у 

даний час майже кожна п'ята жінка віку 20-59 років, що живе в місті, є активним 

курцем, у той час як наприкінці 70-х років курила кожна двадцята. Негативна 

тенденція до збільшення цього показника серед жінок супроводжується 

збільшенням інтенсивності куріння: переважають жінки, що викурюють щодня 

до 10 цигарок (60,7%). Починаючи з 30-річного віку, кожна третя жінка викурює 

щодня від 10 до 20 сигарет. Більше пачки на день викурюють 6-7% жінок віком 

20-49 років і 15% жінок віком 50-59 років.Одним з несприятливих факторів 

паління серед жінок репродуктивного віку є продовження паління під час 

вагітності. Анкетування жінок-курців показало, що 29,7% з них, зменшивши 

кількість цигарок, продовжували курити в першу половину вагітності, а 5% – до 

пологів [3].  

Помітною рисою курців-жінок є більш пізній вік початку паління порівняно 

з чоловіками. У жінок початок куріння зумовлений бажанням активно, 

усвідомлено долучитися до паління. Серед причин початку куріння, при 

анкетуванні найбільше названо стресові ситуації, пов'язані з роботою, конфлікти 

в особистому житті; 15,3% жінок вважають, що паління допомагає їм у створенні 

іміджу сучасної жінки, 12% – розглядають його, як фактор, що допомагає 

подолати самотність, сприяє комунікабельності, 12,2% не змогли сформулювати 

конкретну причину.  

Жінки, які палять, частіше страждають непліддям. Ризик кровотечі і 

спонтанного аборту під час вагітності вищий, ніж у жінок, які не палять. 

Менопауза (припинення циклічної діяльності яйників) швидше настає у жінок, 

які палять. Відповідно, жінки, які палять, старіють швидше. Схильність до 

тромбоутворень і ризику розвитку тромбоемболій на фоні прийому 

комбінованих пероральних контрацептивів значно вищий у жінок, які палять, 

особливо після 35 років. Існує дуже багато доказів того, що куріння до настання 

і під час вагітності шкідливе для дитини, оскільки погіршується 

транспортування кисню і поживних речовин. Причому, немає прямої залежності 

між кількістю викурених цигарок і їх шкідливістю.  

Вчені з Мюнхенського Університету дослідили, що жінки, які планують 

вагітність, повинні відмовитись від куріння не тільки з метою профілактики 

перинатальної патології, недостатньої маси тіла при народженні, синдрому 

раптової смерті новонароджених, ризику виникнення бронхіальної астми, 

відставання в розумовому розвитку, але й для зниження ризику розвитку 
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ожиріння у своїх дітей. Діти, матері яких курили під час вагітності, страждали 

ожирінням в два рази частіше. Окрім цього, у них було на 43% вище ймовірність 

мати надлишкову вагу, ніж у дітей, матері яких не курили. Ризик ожиріння і 

надлишкової ваги зростав в міру збільшення кількості цигарок, які випалювали 

вагітні матері. При цьому ця залежність зберігалась навіть після врахування 

таких важливих факторів, як освітній рівень батьків і тип вигодовування дитини.  

Отруєнню нікотином і продуктами неповного згорання під час куріння в 

однаковій мірі піддаються не тільки людина, яка палить, але й оточуючі її люди. 

Вчені Університету Каліфорнії прийшли до висновку, що у активних і пасивних 

курців погано заживають рани і частіше утворюються рубці. Виявилося, що 

фібробласти – клітини, які відіграють основну роль у заживленні ран, під 

впливом куріння не здатні швидко рухатись в ділянку пошкодженої тканини, 

концентруються на краю рани, перешкоджаючи нормальному затягуванню рани 

і сповільнюючи заживлення.  

Шкіра рук і обличчя хронічного курця набуває жовтувато-сірого кольору, 

швидше зневоднюється, внаслідок чого утворюються зморшки. З часом 

формується жовтий наліт на зубах, якого важко позбутися, і неприємний запах з 

рота. З часу відкриття в тютюновому димі канцерогенних амінів, які здатні 

стимулювати мутації в генах супресії пухлин, що контролюють ріст ракових 

клітин, і в самому онкогенезі, доведено не останню роль куріння у виникненні 

злоякісних новоутворень. Викурюючи щоденно більше 10 цигарок, курець, тим 

самим, в 24 рази більше ризикує захворіти на рак легень. Окрім того, куріння є 

одним з факторів ризику виникнення ішемічної хвороби серця, синдрому 

раптової коронарної смерті, хронічних захворювань легень.  

Співвідношення частоти вживання алкоголю хлопцями і дівчатами показує, 

що хлопці частіше вдаються до вживання алкоголю. Однак у порівнянні з 

минулим роком збільшилося число юнаків і дівчат, які неодноразово бували у 

стані алкогольного сп'яніння. Так, наприклад, число дівчат, що бували в стані 

алкогольного сп'яніння багато разів, виросло майже вдвічі. При цьому, кількість 

дівчат і хлопців, які жодного разу не пробували алкоголю, не змінилося. Можна 

припустити, що ряди тих, хто часто вживає алкоголь, поповнюються молодими 

людьми, що раніше пробували його один чи кілька разів.  

Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми можемо сказати, 

що найбільш значимими чинниками, що визначають ставлення молодих людей 

до алкоголю, є неблагополуччя у відносинах з родиною і порушення нервово-

психологічної рівноваги, іншими словами – стрес. Їх доповнюють такі фактори, 

як позитивне ставлення до алкоголю оточення молодої людини, 

неінформованість про наслідки вживання алкоголю, неорганізованість життя, 

відсутність цілей, конформізм.  
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Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» передбачено 

створення Державною службою медико-соціальної експертизи та реабілітації 

інвалідів – Державної типової програми реабілітації інвалідів на підставі 

державних соціальних нормативів у згаданій сфері, єдиних науково 

обґрунтованих критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів. Зокрема, у ньому 

виділено гарантований перелік реабілітаційних заходів у складі послуг з 

медичної, професійної, трудової, фізкультурно – спортивної і соціальної 

ре6абілітації. Згідно із законом, індивідуальна програма реабілітації 

розробляється медико-соціальною експертною комісією відповідно до 

Державної типової програми реабілітації інвалідів [2].  

Індивідуальною програмою передбачено такі види реабілітаційних заходів: 

 медичні (медикаментозне лікування, відновлювальна терапія, хірургічне 

втручання, протезування);  

 фізичні (відновлення, покращення, стабілізація, координація рухових 

дій, уміння користуватися протезами); 

 психологічні (психокорекція якостей і функцій інваліда, його мотивації 

до життєдіяльності та праці, навчання прийомів і методів психологічної 

саморегуляції); 

 професійні ( професійне навчання, професійна адаптація); 

 трудові (раціональне працевлаштування); 

 соціальні (соціально – побутова адаптація, соціально – середовищна 

орієнтація, соціальне обслуговування, забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, виробами медичного призначення); 

 психолого-педагогічні (психологічна і педагогічна корекція розвитку); 

 фізкультурно-спортивні (фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять). 

У відповідності до існуючої практики розробка індивідуальної програми 

реабілітації складається з таких етапів: 

1. проведення реабілітаційно-експертної діагностики; 

2. оцінка реабілітаційного потенціалу, що включає власний потенціал 

інваліда; 

3. визначення реабілітаційного прогнозу; 
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4. визначення заходів, технічних засобів і послуг, що дають змогу 

відновити порушені чи компенсувати втрачені здібності для використання 

побутової, пізнавальної діяльності, рухової активності тощо [1]. 

Як визначено положеннями, учасниками реабілітаційного процесу 

виступають педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники, майстри 

виробничого навчання, реабілітаційні установи, інваліди, які проходять 

реабілітацію, батьки, законні представники інвалідів (у випадку недієздатності 

інваліда). 

Безумовно, реалізація індивідуальної програми реабілітації молоді з 

особливими потребами, яка навчається, має специфіку, зумовлену, насамперед, 

важливістю саме педагогічної складової серед усіх існуючих реабілітаційних 

заходів. За цих умов має бути витримана послідовність, комплексність і 

безперервність в процесі здійснення індивідуальної програми, а також 

передбачене динамічне спостереження і контроль за ефективністю її проведення. 

Таким чином комплексне використання методів фізичної реабілітації має на 

меті компенсацію чи відновлення порушених функцій організму, поліпшення 

загального стану здоров’я та покращенню якості професійної підготовки 

студентів з особливими потребами. Це досягається використанням таких методів 

фізичної реабілітації, як гіперкапнічні тренування дихання, кінезотерапія, 

застосування лікувального масажу, аромотерапії, механотерапії, працетерапії.  
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Зимове плавання це плавання у відкритих водоймах узимку. У різних 

країнах є свої назви зимового плавання і вони пов’язані з якою-небудь морською 
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твариною. В Україні, Росії й Польщі це моржування. Люди, які захоплюють цим 

видом плавання називаються моржами, у Фінляндії назва пов’язана з «видрами», 

«нерпами» і «тюленями», у Північній Америці з «білими ведмедями». 

Як свідчить практика й фахівці, користь від зимового плавання перевищує 

потенційну шкоду. Купання в ополонці підсилює кровообіг, знімає відчуття 

болю в плечах, суглобах, спині, зменшує депресивний стан, зменшує симптоми 

астми, і безсоння. Зимове плавання допомагає хворим при ревматизмі й 

фіброміалгії. «Моржі» розповідають, що зимове плавання допомагає подолати 

стрес, бадьорить тіло й душу й поліпшує кровообіг і підвищує 

«холодостійкість»[1].  

Безумовно є й ризики для здоров'я. При будь-яких сумнівах краще 

проконсультуватися з лікарем.  

В ополонку не можна йти в стані алкогольного сп’яніння. 

Зимове плавання не підходить для хворих що мають проблеми серцем, 

системою кровообігу й важку форму астми, бронхоелегеневі захворювання, 

захворювання щитоподібної залози і інші. Займатися зимовим плаванням у 

жодному разі не можна людям із захворюваннями, які можуть супроводжуватися 

раптовими нападами. 

Швидке охолодження створює різке навантаження на серце й стискає 

дихальні шляхи. Об’єм судин у великому колі кровообігу зменшується, що 

швидко підвищує кров'яний тиск і учащає пульс. Наслідком може стати 

перевантаження серця. Зміна кров'яного тиску може спричинити також 

головокружіння.  

Пірнання й змочування голови також не рекомендується – це збільшує 

втрати тепла. Незважаючи на короткочасність перебування в холодній воді, 

відбувається значна втрата тепла організмом, що може привести до 

переохолодження. Щоб уникнути застуди рекомендується після купання 

одягтися тепліше.  

Систематичне заняття зимовим плаванням гартує організм (поліпшує 

стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища; підвищує імунітет, 

насамперед до простудних захворювань). Сприятливо позначається зимове 

плавання на системі кровообігу [2]. Разом з тим існують і численні 

протипоказання, при яких не можна займатися зимовим плаванням.  

Правила змагань: 

 Старт і передача естафети походить від підводних щаблів сходів, при 

зануренні по плечі, положення тіла – коштуючи. Дозволений тільки один стиль 

плавання – брас, головне правило – голова не повинна бути під водою. Старт по 

пострілу. 

 Учасникам заборонено використовувати будь-які сторонні предмети, що 

зберігають або виробляють тепло. Дозволений тільки купальний костюм і 

шапочка. 

 Ті, що порушили правила, вибувають зі змагань. 

 Усі виниклі розбіжності вирішує керівник змагань. 
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 Плавець може представляти організації, суспільства, фірми та ін. Якщо 

він представляє спортивну організацію, він повинен бути її членом. 

Правила повинні бути доведені до кожного плавця. За це відповідає 

керівник команди. 

У світі на даний момент є не більш 30 людей, які можуть подолати кілометр 

при нульовій температурі води. 

У тих країнах, де проводяться національні чемпіонати по зимовім 

плаванню, як правило, ці змагання є відкритими ( тобто в них мають право брати 

участь спортсмени з інших країн). Наприклад, відкритими є чемпіонати 

Фінляндії, Великобританії, Естонії. Для участі в змаганнях не потрібно 

проходити відбірні тури або які або інші процедури, досить зареєструватися як 

учасник й сплатити стартовий внесок. 

Останній Чемпіонат світу із зимового плавання пройшов з 20 по 22 січня 

2012 року в Юрмалі, Латвія. 
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Науковий керівник: Матвійчук В. М. 

 

Фізичне здоров'я – стан функціонування організму людини як живої 

системи, що характеризується повною її врівноваженістю із зовнішнім 

середовищем та відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін.  

Необхідною умовою здоров'я є його норма. У кожної людини – своя 

фізіологічна та патологічна міра відхилення від норми. Норма набула 

середньостатистичного (кількісного) виразу, що певною мірою має суб'єктивний 

характер. Так, .важливі фізіологічні показники здоров'я (наприклад, роботи 

серця) можуть змінюватись під впливом сезонних, метеорологічних та інших 

факторів. Якщо у співвідношенні двох протилежностей – норми та патології 

переважають елементи норми, людина залишається практично здоровою.  
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Стан фізичного здоров'я індивідуума встановлюється за низкою 

антропометричних, клінічних, морфофізіологічних, біохімічних та інших 

показників з урахуванням статі та віку і залежить від географічних, 

метеорологічних та соціальних факторів. Стан здоров'я населення оцінюється за 

рядом основних комплексних показників: захворюваність, смертність, фізичний 

розвиток, непрацездатність, середня тривалість життя тощо.  

У ст. 49 Конституції України сказано: «Кожен має право на охорону 

здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування».  

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я медична допомога безкоштовна; існуюча мережа таких закладів не 

може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх 

форм власності.  

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує 

санітарно-епідемічне благополуччя.  

Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його цінність 

визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед 

різних верств населення. І в цьому плані спорт має міжнародне значення. Але він 

не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне 

загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення Це особливо 

стосується «великого спорту» Крім того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим 

засобом фізичного виховання або має до нього лише опосередковане відношення 

(наприклад, шахи), з іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись 

лише спортом, і він не може розглядатись як універсальний засіб фізичного 

виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні вимоги до 

функціональних можливостей організму людей, їх віку, стану здоров'я і рівня 

підготовленості [1].  

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі 

суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні 

функції. Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній 

діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка 

регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх 

виконання і способів оцінки досягнень Все це обумовлено відповідними 

(локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та 

правилами змагань.  

Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті –досягнення найвищого 

результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або  в 

інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень Змагальна 

діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини. 

Отже, спорт – це здоров’я для всіх і базується на: з одного боку – 

підвищення ефективності змагальної діяльності, з другого – сприяє всебічному 

вихованню соціальне активної особистості. Вплив спорту може мати як 

позитивний, так і негативний ефект, покликана сприяти всебічному розвитку 

людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал 
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життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах. 

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення здоров'я 

людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків. 

Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через 

згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого психологічного 

мікроклімату, впровадження норм і правил здорового способу життя. 
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Науковий керівник: Нагорна В. В. 

 

Поняття «наркоманія», «наркотики», «наркоман» стали частиною життя 

людства і особливою проблемою зовсім недавно, у XX столітті, у другій його 

половині. Поняття наркоманії, як особливої сфери соціальної патології, стало 

позначати соціально-біологічну загрозу, що має глобальний масштаб і характер 

[1, с. 456].  

В даний час число молодих людей, які вживають психоактивні речовини, 

продовжує невпинно зростати. При цьому, сьогодні навряд чи можна знайти 

підлітка, який би не знав про смертельну небезпеку наркотиків. Очевидно, що це 

знання в більшості випадків нікого не зупиняє.  

Зловживання наркотиками позбавляє сьогоднішніх дітей, як право вступати 

в прийдешній вік з почуттям гідності і в повному здоров’ї, так і можливості 

внести значний внесок у майбутнє своїх країн і всього світу. Більш того, деякі 

діти стикаються з наркоманією вже в утробі матері. Їх перше знайомство зі 

світом це жорстокі болі, які вони відчувають у зв’язку з абстиненцією через 

звички, що виробилася у матері до наркотичних речовин [2, с. 17]. 

Наркоманія – не хвороба в звичайному розумінні цього слова. Але це і не 

звичайний порок з числа тих, що притаманні здоровим людям [1, с. 567].  

Наркотики – страшний ворог, підступний і безжальний. І уникнути нещасть, 

які несе в собі наркоманія, легше всього одним способом: ніколи не пробувати 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BC
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наркотики [3, с. 34]. Більш того, можна сказати, що наркоман, який не страждає 

ніякою інший психічною патологією і готовий на будь-які зусилля здатний 

розлучитися з наркотиками навічно.  

Профілактика споживання наркотиків серед підлітків досить непростий в 

психологічному, правовому і організаційному відношенні процес. Її необхідно 

будувати не тільки на основі виховного процесу, психотерапевтичного чи 

медичного втручання. При її організаційній побудові важливо пам’ятати про 

законодавчої і правової регламентації антинаркотичної діяльності [5, 189].  

Необхідно звернути увагу педагогів на те, що вся профілактична робота з 

дітьми повинна бути ретельно продуманою, обережною, максимально тактовної. 

Таким чином, антинаркотична профілактична робота у підлітковому середовищі 

вимагає від педагога відповідального, вдумливого і професійного підходу, 

наявності певних знань, формування яких певною мірою і покликана допомогти 

ця лекція.  

Отже, для більшості підлітків перша проба дурманних речовин залишається 

одиничним випадковим епізодом. Але частина з них стає на шлях 

систематичного вживання психоактивних речовин. Подібне залучення пов’язано 

з низкою обставин, серед яких найважливіше місце займає неправильне 

поширення інформації про наркоманії та токсикоманії.  

Різні джерела надають на підлітків неоднозначний вплив. Після проведених 

досліджень виявилося, що школярі 10-12 років, наприклад, під впливом фільмів, 

де наводиться яскравий опис життя наркоманів, починають грати в 

«наркоманів». У підлітків 13-17 років складаються хибні уявлення про 

престижність наркоманії. За даними опитувань, інтерес до проблеми може 

активізуватися і після читання сенсаційних статей у пресі. Про ефективність 

такої профілактики говорити складно. А паралельно йде інша «робота»: школярі 

обговорюють проблему в своєму колі, де є «знавці» [6, с. 45].  

Така розбіжність відомостей, поширюваних дорослими та підлітками, 

підсилює інтерес дітей до проблеми наркотиків. І, незважаючи на велику 

кількість джерел інформації та різноманітність відомостей що містяться в них, 

школярі не в змозі відрізнити достовірні факти від вигаданих. Так, учні 12-13 

років дотримуються думки, що наркоманія і токсикоманія – одне й те саме. 

Серед 14-15-річних підлітків поширена думка про те, що токсикоманія є 

наркоманію в «легкій формі». Саме такі помилки створюють передумови для 

некритичного ставлення до токсикоманічної речовини. У середовищі підлітків 

поширена небезпечна ілюзія про меншу шкоду токсикоманії в порівнянні з 

наркоманією. Але ж це ланки одного ланцюжка.  

Надзвичайно важливим є те, чому одні підлітки після першої проби 

наркотику не йдуть далі в цей вир, а інші затягуються в нього.  

Школярі, не замислюючись, повторюють за дорослими: «один раз спробуєш 

– звикнеш», «наркотики – біла смерть» та інші подібні вислови, а в 

провокаційній ситуації вони не проти перевірити на досвіді істинність подібних 

висновків.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Тому проаналізувавши проблему наркоманії як медико-соціальне явище, 

можна з упевненістю сказати, що все-таки «порятунок є від цього простого 

порошку». Наша сьогоднішня надія на призупинення подальшої ескалації 

проблеми наркоманії та токсикоманії покладається на попереджувальні заходи.  

Першою з таких заходів є своєчасне виявлення споживачів наркотиків і 

токсичних речовин шляхом масових діагностичних обстежень (моніторингів). 

Але треба усвідомлювати, що ефект від здійснення тільки таких заходів 

зведеться до виявлення певної кількості вже хворих людей.  

Іншою важливою мірою буде служити профілактика (в тому числі 

психолого-педагогічна), що проводиться під постійним медичним контролем 

(наглядом), перш за все для осіб з виявленою гіперчутливістю, чиї особистісні 

особливості привертають до пошуку шляхів позбавлення від проблем через 

вживання наркотиків («група ризику»).  

Третя міра – навчання населення здоровому, тверезому, соціально 

позитивному образу життя, прийомам життя в нездоровому суспільстві, серед 

людей, що вживають алкоголь, наркотики, токсичні речовини.  

Завдання масової профілактики – це дотримання і розвиток умов, що 

сприяють збереженню і зміцненню здоров’я; пропаганда здорового способу 

життя, попередження виникнення та розвитку захворювань шляхом впливу на 

несприятливі фактори навколишнього середовища та шкідливі звички; як можна 

більш раннє виявлення порушень адаптації до умов зовнішнього середовища і 

проявів захворювань для проведення психокорекційних заходів; попередження 

обважнення захворювання; відновлення працездатності [7, с. 67-69].  

Використовуючи сили тільки охорони здоров’я, масову профілактику, 

ніяких хвороб не запобігти. Необхідні злагоджені, координовані зусилля всіх 

систем соціальної інфраструктури суспільства на основі системного підходу до 

проведення відповідних комплексних досліджень, об’єднання за цільовим 

принципом всіх засобів охорони здоров’я, освіти і досягнень медичної науки: від 

консультування до нових методів психолого-педагогічної корекції патологічних 

станів, лікування та медико-соціальної реабілітації.  

Чим здоровіше соціальне середовище оточує людини, тим здоровіше 

суспільство, тим менше соціальних проблем в країні.  

І на закінчення доцільно навести одне судження, яке належить людині, що 

зазнала на собі владу наркотику: «Людина завжди прагнула до свободи і 

розкріпачення. На жаль! Універсального шляхи досягнення цих категорій немає. 

Кожен іде своєю самотньою і важкою дорогою, і найчастіше не вистачає 

простого терпіння, щоб зрозуміти: радість вже в тому, що ти йдеш, а не стоїш на 

місці. Тих же, хто за допомогою наркотиків хоче пізнати рай на землі, я засмучу: 

цей рай неминуче обернеться пеклом, тому що життя – воно як дикий звір – не 

любить, коли її бояться. Швидкість вознесіння завжди еквівалентна силі удару 

при падінні » [5, с. 178].  
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http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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Аналізуючи спосіб життя молодого покоління можна з впевненістю 

стверджувати про те, що зростає кількість молодих людей зловживаючих 

тютюнопалінням. Аналіз даних 20-річного моніторування поширеності паління 

серед жінок, проведеного Інститутом кардіології АМН України, зламав 

традиційне уявлення про тютюнопаління як суто чоловічу проблему в Україні і 

показав, що частота цього фактора в різних вікових групах жінок збільшилася в 

3-4 рази [1]. Загалом у даний час майже кожна п'ята жінка віку 20-59 років, що 

живе в місті, є активним курцем, у той час як наприкінці 70-х років курила 

кожна двадцята. Негативна тенденція до збільшення цього показника серед 

жінок супроводжується збільшенням інтенсивності куріння: переважають жінки, 

що викурюють щодня до 10 цигарок (60,7%). Починаючи з 30-річного віку, 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
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кожна третя жінка викурює щодня від 10 до 20 сигарет. Більше пачки на день 

викурюють 6-7% жінок віком 20-49 років і 15% жінок віком 50-59 років. Одним з 

несприятливих факторів паління серед жінок репродуктивного віку є 

продовження паління під час вагітності. Анкетування жінок-курців показало, що 

29,7% з них, зменшивши кількість цигарок, продовжували курити в першу 

половину вагітності, а 5% – до пологів.  

Помітною рисою курців-жінок є більш пізній вік початку паління порівняно 

з чоловіками. У жінок початок куріння зумовлений бажанням активно, 

усвідомлено долучитися до паління. Серед причин початку куріння, при 

анкетуванні найбільше названо стресові ситуації, пов'язані з роботою, конфлікти 

в особистому житті; 15,3% жінок вважають, що паління допомагає їм у створенні 

іміджу сучасної жінки, 12% – розглядають його, як фактор, що допомагає 

подолати самотність, сприяє комунікабельності, 12,2% не змогли сформулювати 

конкретну причину.  

Жінки, які палять, частіше страждають непліддям. Ризик кровотечі і 

спонтанного аборту під час вагітності вищий, ніж у жінок, які не палять. 

Менопауза (припинення циклічної діяльності яєчників) швидше настає у жінок, 

які палять. Відповідно, жінки, які палять, старіють швидше. Схильність до 

тромбоутворень і ризику розвитку тромбоемболій на фоні прийому 

комбінованих пероральних контрацептивів значно вищий у жінок, які палять, 

особливо після 35 років. Існує дуже багато доказів того, що куріння до настання 

і під час вагітності шкідливе для дитини, оскільки погіршується 

транспортування кисню і поживних речовин. Причому, немає прямої залежності 

між кількістю викурених цигарок і їх шкідливістю[2].  

Шкіра рук і обличчя хронічного курця набуває жовтувато-сірого кольору, 

швидше зневоднюється, внаслідок чого утворюються зморшки. З часом 

формується жовтий наліт на зубах, якого важко позбутися, і неприємний запах з 

рота. Викурюючи щоденно більше 10 цигарок, курець, тим самим, в 24 рази 

більше ризикує захворіти на рак легень. Окрім того, куріння є одним з факторів 

ризику виникнення ішемічної хвороби серця, синдрому раптової коронарної 

смерті, хронічних захворювань легень [3].  

Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми можемо сказати, 

що найбільш значимими чинниками, що визначають ставлення молодих людей 

до тютюнопаління є неблагополуччя у відносинах з родиною і порушення 

нервово-психологічної рівноваги, іншими словами – стрес. Їх доповнюють такі 

фактори, як позитивне ставлення до тютюну оточенням молодої людини, 

неінформованість про наслідки вживання тютюну, неорганізованість життя, 

відсутність цілей, конформізм.  
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На сьогоднішній день, у світі зросла кількість медикаментозних ускладнень, 

медикамент став нерідко небезпечнішим, ніж хвороба, з приводу якої він 

призначається, висока ефективність, відсутність алергійних, токсичних та інших 

побічних дій, оригінальний індивідуалізований цілісний підхід до пацієнта  при 

призначенні лікування, збереження ендоекології людини забезпечує гомеопатії 

вагоме місце в системі сучасної медицини 1. 

Цей метод ефективний як для профілактики, так і для лікування багатьох 

захворювань дорослих і дітей. Залежно від конкретної ситуації, гомеопатичне 

лікування можна застосовувати як самостійний метод профілактики, лікування, 

реабілітації або використовувати як метод комплементарної медицини поряд з 

алопатичним лікуванням. 

Застосування гомеопатії як комплементарного методу забезпечує істотне 

скорочення термінів і вартості лікування, підвищення його ефективності. 

Гомеопатичні препарати добре поєднуються з іншими методами лікування і 

медикаментами (зокрема, з антибіотиками, протизапальними та іншими 

засобами). Зниження тривалості застосування і доз алопатичних ліків у таких 

випадках допомагає уникнути розвитку їх побічних дій (алергійні реакції, 

дисбактеріоз та ін.) 2. 

Гомеопатія допомагає вирішувати одну з актуальних проблем сучасної 

медицини – лікування функціональних порушень у дітей і молодих пацієнтів, 

вагітних жінок так як побічні дії алопатичних ліків у таких випадках можуть 

бути серйозніші за саму хворобу. 

Гомеопатію успішно застосовують при лікуванні новонароджених і грудних 

дітей, що полегшує адаптацію дитини до нових умов життя, сприяє становленню 

функції шлунково-кишкового тракту, попереджує розвиток діатезу, рахіту, а при 
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їх виникненні – успішно лікує ці захворювання. Надзвичайно актуальним є 

застосування гомеопатії у педіатричній практиці при лікуванні дітей, які часто 

хворіють, розвитку наслідків перинатальної патології, неврозоподібних станів і 

алергії 4. 

Однією з переваг гомеопатії є те, що вона не потребує обмежень що до віку 

людини яка планує використовувати її як метод лікування. Дітей лікують 

педіатри-гомеопати: дитячі невропатологи, дерматологи, психоневрологи й т.д. 

Всі як у звичайній медицині. А взагалі, лікування дітей гомеопатичним методом 

справа дуже вдячна, оскільки малята ще не мають такого великого набору 

патології, як дорослі. З ними просто та легше працювати, швидше виходить 

результат. До речі, самі діти дуже люблять лікуватися гомеопатичними 

препаратами й гранулами, оскільки вони солодкі. 

Гомеопатичні препарати – потужні і в той же час м'які імуномоделюючі 

засоби, які поліпшують трофіку тканин і обмінні процеси, функцію видільних 

систем – варто ширше використовувати в клінічній практиці з урахуванням того, 

що останніми роками відзначається стрімке зростання резистентності 

мікроорганізмів до антибактеріальних і противірусних препаратів 6. 

Гомеопатія також вигідно вирізняється позитивним гармонізуючим впливом 

на ендокринну, нервову системи, інші органи і системи, завдяки чому її 

застосування приносить користь при найрізноманітніших захворюваннях, 

гострих і хронічних. Не будучи панацеєю, вона нерідко приносить зцілення у 

тих ситуаціях, коли інші методи виявляються неефективними. У разі 

необхідності оперативного лікування, гомеопатія може принести користь при 

проведенні передопераційної підготовки. У періоді реконвалесценції після 

хірургічних операцій, важких захворювань, пологів застосування гомеопатичних 

препаратів допомагає уникнути ускладнень, прискорює одужання. 

Гомеопатичні препарати можуть використовуватися як самостійно, так і в 

поєднанні з алопатичними медикаментами, іншими методами лікування як 

комплементарний метод у багатьох галузях медичної практики. Застосування 

гомеопатичних препаратів дозволяє оптимізувати результати лікування, 

реабілітації, профілактики різних захворювань у дорослих і дітей 3. 
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У віці ранньої дорослості людина включається в усі види соціальної 

активності, вона відходить від батьківської сім’ї, обирає супутника життя, 

приймає рішення про шлюб і створення власної сім’ї. У процесі вибору 

шлюбного партнера відіграють роль багато різних чинників, дослідження яких 

стає актуальним саме сьогодні, коли кількість розлучень знаходиться на 

високому рівні.  

Мета статті: визначення традиційних соціально-психологічних підстав 

вибору шлюбного партнера та вступу молоді у шлюб. 

Дане питання досліджували Е. Ейдеміллер, В. Короткий, М. Сапоровська, 

Т. Крюкова, С. Голод, А. Харчев, Т. Трапезнікова, П. Якобсон, Л. Гофман. 

Закордоні психологи, яких цікавили інтимні міжособистісні стосунки, вивчали 

сутність феномену кохання, розробляли та доповнювали його типологію 

(А. Маслоу, Р. Мей та ін.), досліджували причини та прояви невротичного 

кохання (К. Хорні), вплив на шлюбні стосунки моделей стосунків, що існували у 

батьківській сім’ї (Е. Берн) та ін. Процес вибору шлюбного партнера 

досліджували Н. Обозов та А. Обозова. 

Далеко не завжди в основі вибору потенційного шлюбного партнера та 

вступу до шлюбу лежить кохання. Нерідко людина робить свій вибір, 

розраховуючи, що партнер врятує її від матеріальної залежності або душевного 

дискомфорту, вирішить її проблеми, вважаючи, що кохання – це не головне. Такі 

стосунки з самого початку приречені, вони не будуть задовольняти жодного 

партнера, тому що саме кохання сприяє створенню оптимального 

довготривалого союзу. 

Шлюб – це соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка 

історично змінюється [1, с. 17]. Через шлюб суспільство впорядковує і 

санкціонує їх статеве життя, встановлює подружні і батьківські права й 

обов'язки. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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В шлюб вступають дві людини, кожна з своїми уявленнями, смаками, 

звичками, вихованням. Вони можуть відрізнятись за темпераментом: один 

рухливий, інший – повільний; за прийнятим укладом життя: один звик лягати 

спати рано, другий – пізно; за ставленням до людей – один любить, коли в домі 

багато друзів, інший – віддає перевагу тиші, його втомлює надмірне 

спілкування. Молоді люди багато в чому виявляються несумісними, перш за все 

психологічно несумісними [2, с. 123]. 

Любов також потребує знаків. Мова любові може і повинна бути багатою. 

Кожен з нас виражає свою любов до партнера по різному: пестощі, обійми, 

поцілунки, погляди.. Усі ці знаки є особливими для кожної особи і 

сприймаються вони також по різному, в залежності від тривалості стосунків, від 

самої людини [3, c. 51-52]. 

Важливим явищем, що веде до створення сім’ї, є вибір шлюбного партнера. 

На цей процес впливають наступні чинники: 

1. просторова близькість; 

2. уявлення про ідеального партнера; 

3. приклад власних батьків і намагання знайти партнера, який був би 

схожий на батька чи матір; 

4. прагнення особистості до самоствердження й уявлення про партнера, 

який дав би змогу його реалізувати; 

5. намагання пошуку партнера, подібного за психічними чи соціальними 

рисами, або навпаки - із цілком відмінними. 

На всіх етапах вибору шлюбного партнера діє принцип рівноцінного 

обміну. Стійкості та збалансованості подружнього союзу сприяє високий ступінь 

подібності партнерів за наступними параметрами: 

 подібність світогляду, ідеалів, життєвих планів, культурно-освітнього 

рівня, професійних інтересів; 

 схоже уявлення про сімейне життя і розподіл сімейних ролей; 

 подібність у спрямованості особистості, самооцінці, рівні домагань, 

уявленню про лідерство, контактності, здатності до співпереживання, рівні 

інтелекту; 

 інтимно-сексуальна відповідність. 

Звичайно, що однаковий спосіб життя, рівень освіти, подібність життєвих 

позицій і навіть в певній мірі рівень матеріального статку, який так важливий 

для сучасної молоді, полегшує спілкування та стосунки між чоловіком та 

дружиною, тоді як надто велика різниця може утруднювати сімейне життя: 

спочатку ніби все добре, а тільки виникають перші сварки, одразу ж з’являються 

взаємні докори та нерозуміння, що досить сильно ускладнює подружні 

відносини. 

Результати дослідження. Щоб дізнатися про соціально–психологічні 

чинники вибору шлюбного партнера та вступу молоді у шлюб було проведене 

анкетування серед студентів ХНУ. Анкета «Соціально-психологічні чинники 

вибору шлюбного партнера» складалась з 15 запитань. Усі респонденти 

належали до вікової групи 18-23 роки. Було опитано 15 дівчат та 15 хлопців. Під 
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час дослідження було виявлено, що молоді люди досить обдумано та виважено 

обирають собі партнера, керуються не тільки емоціями, а й розумом. Для одних 

головним критерієм при виборі партнера для життя є фінансове положення, 

зовнішній вигляд, а для інших – подібність поглядів на життя, можна сказати 

один напрямок бачення життя.  

Проведене дослідження засвідчило, що для високої міцності та якості 

подружнього зв’язку досить важлива наявність освіти у майбутнього партнера 

складає для юнаків 63,4%, а для дівчат – 70%. Важливу роль також відіграє і вік 

партнера, спосіб життя, тобто для молодих людей є досить важлива подібність у 

сфері інтелігентності. Виявлено було й те, що молоді люди згодні йти на певні 

«жертви» заради кохання, серед юнаків цей показник становить – 45,6 %, а серед 

дівчат більший – 77%. Більшість з них ладна зробити все аби зберегти це світле 

та гарне почуття, пронести його крізь усе життя. А це дуже добре тому, що 

любов – це почуття від Бога, яке підносить людину та робить кращою, дає їй 

наснагу та сили до життя. Приємно було й те, що молоді люди цілком згодні на 

відвертість у сімейних стосунках, серед юнаків цей показник становить – 56,7%, 

а серед дівчат – 90%. Тобто видно, що сучасна молодь серйозно підходить до 

цього питання та розуміє, що на брехні та недовірі нормальних сімейних 

стосунків не побудуєш. 

Зазвичай ми закохуємось в тих, хто в певному розумінні на нас схожий в 

життєвих інтересах, смаках, поглядах. І в свою чергу прагнемо бути схожими на 

тих, кого любимо та робимо для цього все можливе. Ми не закохуємось в ідеал, а 

ідеалізуємо того, в кого закохуємось. 

У контактах, які спираються на почуття, не йдеться про подібність усіх 

позицій, проте треба визначити, що у зв’язках з великою подібністю швидко 

виникає вміння спілкуватись, розширювати перелік площин, у яких партнери 

стикаються в розмові та діяльності [4, с. 12]. 

Дуже часто молоді люди, після вступу у шлюб, заспокоюються, гадаючи, 

що мають те, до чого прагнули, вони змінюються як зовнішньо, так і 

внутрішньо. Але людина не може володіти коханням як річчю та 

використовувати його для власного задоволення. Із цього можна зробити 

висновок: після одруження людина повинна турбуватись про те, щоб залишатись 

привабливою в очах партнера, поважати його думки, у конфліктах йти на 

компроміс, намагатись бути одним цілим, бо головне у шлюбі – це 

взаєморозуміння. Це можна зробити шляхом самооновлення та самозбагачення. 

Молоді люди повинні розуміти, що шлюб – це важка праця, де працюють двоє, 

бо якщо активність буде йти лише з однієї сторони, а інша займе пасивну 

позицію, то цей шлюб просто розпадеться. Звичайно, що згодом пара може 

розчаровуватись один в одному, через постійні конфлікти, вважаючи, що 

втратили кохання. Просто треба відмовитись від ілюзії довічного кохання, 

реалістично оцінювати життя та з повагою відноситись один до одного. Не варто 

робити поспішних висновків. Адже щастя не любить тих, хто поспішає і не цінує 

того, що має.  
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Тому, щоб молоді люди не розчаровувались один в одному після шлюбу, їх 

потрібно готувати до сімейного життя, формувати у них ідеал сучасної сім’ї, 

уявлення про те, які обов’язки на них накладає шлюб, що таке батьківство, як 

оптимально поєднувати сімейні і суспільні обов’язки. І тоді обов’язково в них 

усе складеться: будуть гарні та міцні сім’ї, хороші діти та радість від прожитого 

життя. 
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«Здоров'я – це нічого, але все без здоров'я – ніщо». Такий афоризм дійшов 

до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів. Здорова людина – це така 

людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов'язки, покладені на неї життям, і 

повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності. 

Від чого ж залежить наше здоров'я? Наше здоров'я залежить від таких 

основних чинників: спадковості – на 20%, рівня медицини – на 10 %, екології – 

на 20%, способу життя – на 50%. Спосіб життя – це той чинник здоров'я, який 

майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров'я залежить 

від тебе, тому своє здоров'я можна поліпшувати або псувати. Основними 

складовими здорового способу життя є: Фізкультура. Здорове харчування. 

Правильний режим навчання та відпочинку. Загартовування. А такі чинники як 

вживання алкоголю, тютюнопаління, уживання наркотиків псують наше 

здоров'я, а також можуть призвести до летальних випадків [1]. 

Алкоголь шкідливий для мозку. Більш ніж 30 % алкоголю затримується у 

нервових клітинах головного мозку. Внаслідок одного сильного сп'яніння гине 

http://psychlib.ru/mgppu/SPs/SPs-001.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/SPs/SPs-001.HTM
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до 20 тис. клітин головного мозку. Алкоголь викликає залежність: психологічну 

і фізіологічну. Руйнівним чином діє алкоголь і на внутрішні органи. Страждає 

від його дії шлунок, печінка, серце і судини, нирки, залози внутрішньої секреції. 

Чим молодший організм, тим більш руйнівна дія алкоголю. Відомі випадки 

отруєння підлітків незначними, з точки зору дорослих, дозами алкоголю. 

Родовід алкоголіка – здебільшого дуже сумна історія. Є таке поняття – закон 

трьох поколінь. У його основу покладено дослідження французького психіатра 

Морреля, який вивчав деградацію поколінь алкоголіків і дійшов висновку, що до 

четвертого покоління алкоголіків потенціал їхнього родоводу вичерпується. Рід 

закінчується. Необхідно згадати і про такий вид алкогольного ураження, як 

алкогольний плід (дитина народжена жінкою-алкоголічкою). Лише близько 15 % 

дітей, народжених від батьків – п'яниць, розвиваються нормально психічно і 

фізично. Четверо з п'яти так чи інакше виявляються неповноцінними. У 100 % 

випадків у дітей, які народилися після 6-8 років пияцтва батька, а тим більше 

матері, визначається розумова неповноцінність. Не забуваймо, що неповноцінні 

діти стануть дорослими і самі матимуть дітей. А це – реальна і страшна загроза 

генофонду нації. Чим найбільше небезпечні наркотики? Вони безпосередньо 

змінюють свідомість людини і руйнують її пам'ять, інтелект, пригнічують 

відчуття та емоції, а також викликають сильну психологічну та фізіологічну 

залежність. Вживання наркотиків внутрішньовенно є небезпечним через високу 

ймовірність ВІЛ-інфікування [2]. 

Наркотики викликають залежність. Навіть одноразове їх уживання може 

призвести до наркотичної залежності. У підлітків вона розвивається набагато 

швидше, ніж у дорослих. Відомі випадки, коли перше знайомство з наркотиками 

закінчувалось смертю. 

У жінок, які вживають наркотики під час вагітності, здебільшого 

народжуються мертві або дефективні діти. Ось деякі з дефектів у дітей 

наркоманів: клишоногість, відсутність кінцівок, розщеплене піднебіння, 

нерозвиненість внутрішніх органів [4]. 

Розвиваючись, наркотична залежність послідовно проходить кілька стадій – 

соціальну, психологічну, фізіологічну. Соціальна залежність – людина ще не 

вживає наркотичні речовини, але потрапила у середовище тих, хто їх уживає. 

Вона приймає стиль поведінки, ставлення до наркотичних речовин і зовнішні 

атрибути групи. Неодмінною умовою цієї стадії є наявність групи, де вживають 

ті чи інші наркотичні речовини. Психологічна залежність – людина починає 

вживати наркотичні речовини з метою відчути певні емоції. 

Психологічна залежність може сформуватися навіть після одного – двох 

прийомів наркотичних речовин. Фізіологічна залежність – наступає після того, 

як організм включає наркотики у процес обміну речовин [3]. Це – непереборна 

фізична потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного 

вживання наркотиків. В цьому випадку різке припинення вживання наркотиків 

викликає фізичний розлад різного ступеня тяжкості, який називають 

абстинентним синдромом або синдромом позбавлення (відміни). На цій стадії 

людина потребує лікування. Чим приваблює паління ? 
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Паління уражує верхні дихальні шляхи та легені. Подразнення слизових 

оболонок починається вже в ротовій порожнині. Тютюновий дим також руйнує 

емаль зубів, призводить до запалення слинних залоз. У тютюні дуже багато 

канцерогенних речовин, які спричинюють онкологічні захворювання. Паління 

провокує також серцево-судинні захворювання. 

Нервова система, кров, органи травлення також страждають при попаданні 

в організм продуктів горіння тютюну. 

У жінок, які палять, порушується нормальна діяльність статевих органів, що 

сприяє розвитку безпліддя. Якщо палить вагітна жінка, в неї народжується дуже 

слабка дитина зі зниженою вагою, з порушеннями нервової системи, що може 

проявитися не відразу, а з плином часу. Великої шкоди курці завдають не тільки 

собі, а й усім тим, хто їх оточує (пасивні курці). Вдихаючи тютюновий дим у 

прокуреному приміщенні, пасивний курець зазнає такого ж впливу компонентів 

тютюну, що й сусід, який палить, часто з тими ж руйнівними наслідками для 

здоров'я. Спираючись на попередню інформацію, зауважимо: зруйнувати значно 

легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо. Від нас самих 

залежить, що ми оберемо – шлях до здоров'я чи навпаки – шлях від здоров'я. 
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Згідно з оцінками експертів ВООЗ, здоров’я громадян на 8-12% залежить 

від системи охорони здоров’я в країні, на 18-20% від генетичної схильності 
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людини, на 68-74% – від способу життя, однією з найважливіших складових 

якого є харчування [1]. 

Сучасні дані науки про харчування дають змогу виділити чотири біологічні 

дії їжі на організм людини: 

 специфічна, що запобігає виникненню і розвитку синдромів 

недостатнього і надмірного харчування (аліментарних захворювань); 

 неспецифічна, що перешкоджає розвитку і прогресуванню неінфекційних 

(неспецифічних) захворювань; 

 захисна (нейтралізуюча), що підвищує стійкість організму до 

несприятливих впливів виробничих чинників; 

 фармакологічна, що відновлює порушену хворобою діяльність 

функціональних систем організму. 

Раціональне харчування це фізіологічно повноцінне харчування здорових 

людей, що має певний режим і враховує фізіологічні потреби організму в 

харчових речовинах і енергії (за визначенням ДСТУ 3862-99. Громадське 

харчування. Терміни та визначення). 

Раціональне харчування слід розглядати, як одну із складових частин 

здорового способу життя, як один із факторів подовження активного періоду 

життєдіяльності. 

Принципи раціонального харчування побудовані на теорії збалансованого 

харчування створеній під керівництвом академіка О. Покровського у 70 роки 

минулого століття: 

 Енергетична цінність харчового раціону повинна відповідати 

енергетичним витратам організму людини.  

 Необхідно підтримувати збалансованість між білками, жирами, 

вуглеводами, вітамінами, мінеральними і баластними речовинами, що надходять 

до організму.  

 Необхідно додержуватися оптимального режиму харчування (кількість 

та черговість прийомів їжі протягом дня). Враховувати в харчуванні вікові 

потреби організму і рухову активність. 

 Харчування повинне бути максимально різноманітним. 

 Забезпечити організм повноцінною їжею, яка добре засвоюється, смачна 

та відповідає санітарно-гігієнічним правилам приготування [2]. 

Раціональними і збалансованим зветься харчування, при якому в раціоні 

міститься оптимальне в кількісному та якісному плані співвідношення харчових 

та біологічно активних речовин, здатних проявити в організмі максимум своєї 

корисної дії. Особливе значення надається збалансованості незамінних, 

есенціальних речовин, які не синтезуються в організмі або синтезуються в 

недостатній кількості чи з недостатньою швидкістю. Загальна кількість 

незамінних компонентів їжі перевищує 50. До основних есенціальних речовин 

відносяться 8-10 амінокислот, 3-5 поліненасичених жирних кислот, всі вітаміни, 

більшість мінеральних елементів [4].  
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У сучасних раціонах харчування збалансованість харчових компонентів 

встановлюється в зв’язку з енергетичною цінністю. Таким чином 

співвідношення основних харчових речовин має відповідати формулі:  
БІЛКИ : ЖИРИ : ВУГЛЕВОДИ = 1:2,3:5,8. (за іншими авторами 1:0,9:4,7) 

Потреба у вітамінах розраховується на 1000 ккал. В сучасних умовах 

перспективним вважається добовий харчовий раціон, який включає 2500 

ккалорій [3].  

У зв'язку з надлишковим вживанням таких енергоємних продуктів, як хліб, 

картопля, тваринні жири, цукор та інших, енергетична цінність харчових 

раціонів часто перевищує енергетичні витрати. Це призводить до надлишкової 

маси тіла та ожиріння, яке прискорює розвиток хронічних неінфекційних 

захворювань (серцево-судинні, подагра, захворювання печінки, нирок та ін.). 

Отже, негативні наслідки нераціонального харчування найбільше даються 

взнаки в дитячому і похилому віці, а також в усіх вікових групах при 

малорухливому способі життя. 
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Важливими завданнями технології пошуку спортивно обдарованих дітей є 

вирішення проблеми генетичного прогнозу та визначення нормативів оцінки 

розвитку загальних та спеціальних здібностей. Як вважають спеціалісти прогноз 
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– це саме важливе і вузьке місце всієї системи спортивного відбору [1, 2]. Якщо 

прогноз не можливий, то не можливий і виправданий відбір [3]. Зважаючи на те, 

що прогноз рухової обдарованості дітей на попередніх етапах спортивного 

відбору може здійснюватись на основі вихідних показників і темпів приросту 

рухових здібностей та спортивної майстерності, важливим є визначення 

нормативів оцінки розвитку контрольованих здібностей і функціональних 

систем. Оцінка низького розвитку рухової психомоторної здібності у дітей і 

підлітків визначить зміст розвиваючих впливів та рекреаційних заходів, що 

дозволить поліпшити стан здоров’я та фізичної підготовленості людини [4]. 

В науковому вживанні поняття «психомоторика» введено ще 

І. Сеченовим [5]. Вчений вважав, що кожний рефлекторний і психічний акт 

закінчується рухом або ідеомоторним актом. Психомоторика пов’язана з таким 

психічним явищем, як мотив. А це значить, що спочатку з’являється думка про 

необхідність руху, а тільки потім – сам рух. Дещо пізніше відомий психолог 

К. К. Платонов писав про те, що психомоторика є об’єктивізацією всіх форм 

психічного відображення в сенсомоторних, ідеомоторних, емоційно-моторних 

реакціях і актах [6]. В. П. Озеров під психомоторикою людини розуміє складну 

функціональну систему, яка складається з сенсорної, моторної і когнітивно-

мислиннєвої підсистем управління складною руховою діяльністю [7].  

Правильність подібного визначення викликає сумнів у Е. Ільїна [5]. Він 

вважає, що уявлення про психомоторику як когнітивно-мислиннєву діяльність 

приводить до втрати специфіки поняття і дозволяє розглядати психомоторику як 

загальну здібність людини. В. Клименко визначає психомоторику як здатність 

особи відображати об’єктивну інформацію про свою рухову діяльність, уміння 

контролювати свої рухи та ефективно ними керувати [8, 9]. Однак інші автори 

вважають, краще було б мову вести не про «здатність», а про «здібність». 

Здатність – це мабуть тільки передумова до результуючої діяльності, а здібність 

– це результат реалізації здатності. До того ж визначення дещо узагальнене [10]. 

Враховуючи те, що будь-яка рухова діяльність людини пов’язана з 

психічними процесами, слід вважати, що поняття «психомоторика» повинно 

відображати особливу специфічну діяльність людини, яка переважно залежить 

від функціональних особливостей вищої і периферичної нервової діяльності, 

сенсорного (аферентного) і рухового (еферентного) відділів, а також інших 

психічних процесів [11]. Тому поняття психомоторики можна сформулювати 

наступним чином. 

Психомоторика – це рухова діяльність людини, яка управляється його 

психічною сферою і залежить від розвитку вищої і периферичної нервової 

систем. Психомоторні здібності часто ідентифікують як рухові здібності. Під 

даним терміном розуміють індивідуальні, генетично обумовлені в розвитку 

зовнішні якісні сторони моторики, що визначають успіх в трудовій, 

фізкультурній і спортивній діяльності. Похідним даного терміну є поняття 

«спортивні здібності». Під цим терміном розуміють індивідуальні, генетично 

обумовлені в розвитку зовнішні якісні сторони моторики, що визначають успіх в 

спортивній діяльності (або будь-якому виді спорту) людини [12]. 
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В наведених визначеннях зустрічається термін «моторика». Слово 

«моторний» (лат. motor) означає руховий, що приводить в рух. У фізіології, 

наприклад, центри, що контролюють рухову діяльність людини, називають 

моторними центрами головного мозку. Звідси терміном «моторні здібності», на 

погляд різних авторів, можна узагальнювати поняття рухові і спортивні 

здібності [13]. Практично поняття «рухові здібності» і «моторні здібності» – це 

не тотожні, як часто в науковій літературі описують якісні характеристики 

людини. Моторні здібності включають більш широкий спектр рухової діяльності 

людини. 

До того ж існують ще інші пояснення відмінності термінів «рухові 

здібності» і «моторні здібності». Рухові (англ. movement) здібності відносяться 

до зовнішньої сторони рухової діяльності (наприклад, зміни положень частин 

тіла в просторі) людини, а моторні (англ. motor) здібності відносять до 

внутрішньої рухової діяльності, яка обумовлена функціями вищої нервової 

діяльності, м’язового апарату, сенсорних систем. У зв’язку з цим визначення 

поняття «моторні здібності» роблять так. 

Моторні здібності – індивідуальні, генетично обумовлені в розвитку 

внутрішні якісні рухові характеристики людини, фенотипічний прояв яких 

визначається функціями вищої нервової діяльності, м’язового апарату, 

аналізаторних систем [14]. Виходячи з вище наведеної аргументації, роблять 

наступне визначення поняття «психомоторні здібності». Психомоторні здібності 

– індивідуальні, генетично обумовлені в фенотипі якісні сторони моторики, які 

визначаються в розвитку психічною сферою людини [10]. 

Структура психомоторних здібностей за В. Озеровим включає ряд 

сенсорних, моторних і когнітивно-мислиннєвих здібностей, а саме: 1) 

ефективний самоконтроль і саморегуляцію рухової діяльності; 2) тонку 

диференціальну (розрізняючу) чутливість і коректування рухів за основними 

параметрами вправи (часом, простором, зусиллям, темпом, ритмом); 3) точне 

запам’ятовування і відтворення рухів за основними параметрами вправи; 4) 

висока реактивність і оперативність самооцінки своїх розумових дій; 5) рівень 

вольового зусилля і максимальних моторних проявів; 6) психомоторну 

надійність і працездатність [7]. 

Е. Ільїн за аналогією з класифікацією рухових здібностей виділяє: 1) силові 

здібності; 2) здібність до швидкої дії; 3) витривалість; 4) рухливість в суглобах; 

5) здібність до координації і координованість [5] Інші автори представляють 

можливим психомоторні здібності людини класифікувати наступним чином: 1) 

виділити загальні і спеціальні; 2) абсолютні і відносні (диференціальні) 

психомоторні здібності [13, 15]. 

Таким чином, оцінюючи психомоторику дітей за різними критеріями, 

можна проводити відбір і прогнозувати їхнє майбутнє у спорті.  
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Комп’ютерна залежність – патологічна тяга людини до роботи або 

проведення часу за комп’ютером. 

На рівні з алкогольною та наркотичною залежностями комп’ютерна є 

досить поширеною серед такої вікової групи, як підлітки. Виникнення такого 

типу залежності відносять до кінця ХХ століття. Внаслідок простоти перших 

комп'ютерних ігор (примітивний графічний інтерфейс або його повна 

відсутність) в ті часи про залежність, як таку, не йшлося. Завдяки зменшенню 

вартості комп'ютерів доступ до них спростився. Через те, що потужності є дедалі 

більшими стало можливим реалізовувати складніші графічні інтерфейси. Таким 

чином виникають цілі класи ігор: ігри-головоломки, стратегічні, пригодницькі, 

«екшн»-ігри та ігри-симулятори, наприклад, спортивні. 

Поширені останнім часом он-лайнові комп'ютерні ігри – (так звані 

«MMORPG») базуються на одночасній грі багатьох учасників, що створює 

небезпечне поринання у «віртуальну реальність». У нових онлайнових іграх час, 

котрий гравець витрачає, обмірковуючи свою роль, стає його особистим 

вкладом, його досягненням, а це заохочує грати далі. Для декого ігри стали 

справжнім наркотиком, і це одна із причин, чому в них грають місяцями або 

навіть роками. 

У США, виявилося, що майже 80 відсотків популярних серед молоді 

відеоігор містять сцени насильства. Це вже не просто ігри, а навчальні засоби. 

Ми вчимо дітей спускати курок... Але ми не попереджаємо їх про наслідки таких 

дій у реальному житті. 

Переваги та недоліки комп'ютерних ігор: 

 інтелектуальні та пізнавальні ігри мають позитивний вплив на розвиток 

дитини, дозволяючи навчити нового в наглядній формі; 

 «…ігри та спілкування з іншими користувачами дуже важливі й корисні 

для нормального розвитку підлітків…»; 

 допомагають перебороти страхи (фобії), які іншим чином вилікувати 

важко; 

 агресивна складова ігор може бути легко перенесена на реальність; 

 наркотична дія ігор не дозволяє від них самостійно відмовитися. 

Ознаки комп’ютерної залежності у підлітків: 

1. пропуски шкільних занять через комп’ютерну гру вдома або 

відвідування комп’ютерного клубу;  

2. просиджування біля комп’ютера у нічний час; 
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3. приймання їжі під час комп’ютерної гри; 

4. асоціювання себе з героями комп’ютерних ігор; 

5. відсутність інших захоплень, крім комп’ютерних ігор; 

6. віддавання переваги комп’ютерним іграм, а не спілкуванню; 

7. загальний час, проведений за грою, перевищує час виконання домашніх 

завдань, прогулянок, спілкування з батьками і однолітками, інших захоплень;  

8. дитина не уявляє, чим себе зайняти, коли комп’ютер не працює; 

9. конфлікти з батьками та їх шантажування у відповідь на заборону 

проводити час за комп’ютером. 

Статистика стверджує, що: 9 із 10 дітей віком від 8 до 15 років 

зіштовхуються з порнографією в Інтернет-мережі; близько 17% регулярно 

заходять на заборонені сайти; приблизно 5,5% готові втілити побачене там у 

життя; у мережі можна зіштовхнутися з пропагандою насильства, націоналізму й 

садизму. Дитині можуть розповісти, які приємні на смак наркотики, які 

незабутні відчуття викликає алкоголь і як виготовити саморобну бомбу. 

Профілактика комп’ютерної залежності у дітей полягає у: 

 привчанні дитини правильно ставитися до комп’ютера (тобто, як до 

технічного пристрою, за допомогою якого можливо отримати знання і навички, а 

не як до засобу отримання емоцій); 

 забороні дитині у віці 3-5 років грати у комп’ютерні ігри; 

 розробці з дитиною правил роботи за комп’ютером (наприклад, 20 хв. 

комп’ютерної гри, 30 хв. заняття іншими видами діяльності); 

 забороні дитині їсти і пити біля комп’ютера; 

 забороні дитині грати в комп’ютерні ігри перед сном; 

 обговоренні з дитиною покарання у разі, якщо дитина порушить 

домовленість. 

Не можна використовувати комп’ютер як засіб для заохочення дитини. Під 

час хвороби і вимушеного перебування вдома комп’ютер не повинен стати 

компенсацією. Необхідно допомагати дитині долати негативні емоції, які завжди 

присутні в житті кожної людини (розчарування, сум, образа, агресія тощо) і які 

можуть підштовхнути дитину отримати полегшення за комп’ютерною грою. 

Важко уявити сучасне життя без Інтернету та комп’ютера, і користуючись 

Інтернетом, підлітки одночасно освоюють ази нових технологій і підвищують 

рівень своєї грамотності, вважає автор оприлюдненої доповіді.  

Вони вчаться спілкуватися, створюють власні сторінки, обмінюються 

посиланнями, все це, за словах учених, ще 10 років тому вважалося дуже 

складним і доступним тільки фахівцям, а сучасна молодь робить це з легкістю.  

 

 

 

 

 

 



 227 

ВПЛИВ МАСАЖУ ПРИ ПАТОЛОГІЇ  

ПОПЕРЕКОВО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА НА 

ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВИЙ ТИСК У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ 
 

О. О. Лопушанський  
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

Університету «Україна», 

факультет права та соціально-інформаційних технологій, група ФР-6,  
спеціальність «Фізична реабілітація» 

Науковий керівник: д.мед.н. Авраменко А. О. 

 

Виразкова хвороба (ВХ) – одне з найбільш розповсюджених захворювань 

серед працездатного населення и складає близько 20-30% усіх захворювань 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) [1]. Даною патологією у наш час у різних 

країнах протягом життя страждає від 3 до 20% усього дорослого населення 

[2, 3], а у 15-30% хворих на ВХ протягом 5-10 років захворювання виникають 

різні ускладнення, які потребують хірургічного втручання [4, 5].  

У зв’язку з відкриттям у 1983 р. австралійськими вченими Б. Маршаллом і 

Дж. Уоренном Helicobacter pylori (HP) за останні роки відбулися суттєві зміни у 

поглядах на етіологію даного захворювання: було з’ясовано роль НР в етіології 

та патогенезі хронічного гастриту (ХГ) типу В і наступної трансформації цього 

процесу у ВХШ та ВХ ДПК [6]. У 2007 році була висунута нова теорія 

виразкоутворення – теорія лужного ураження слизової шлунку та 

дванадцятипалої кишки гідроксидом амонію («їдкого лужного плювка»). Однією 

з умов, яка призводить до підвищення концентрації гідроксиду амонію, є 

підвищення внутрішньошлункового тиску [6]. 

При проведені лікувального масажу хворим з патологією попереково-

грудного відділу виникають всі умови для підвищення внутрішньошлункового 

тиску: положення хворого (лежачи на животі, пацієнт своєю вагою вже здавлює 

шлунок) і техніка масажу (масажист ритмічно здавлює шлунок, проводячи 

масаж хребта), що, згідно закону Паскаля, підвищує внутрішньошлунковий 

тиск [6]. Відсутність даних про рівень внутрішньошлункового тиску під час 

проведення масажу стало приводом для наших досліджень. 

У досліджені за власним бажанням взяло участь 62 хворих: 48 осіб з 

діагнозом: остеохондроз хребта, 14 осіб з діагнозом: сколіоз. Середній вік 

становив 52,4 ± 1,14 роки. Осіб чоловічої статі було 35 (56,5%), жіночої – 27 

(43,5%).  

Усім хворим перед початком проведення курсу масажу було проведено 

комплексне обстеження, яке включало рН-метрію за методикою 

Чорнобрового В. [7], езофагогастродуоденоскопію (ЕГДС), подвійне тестування 

на НР-інфекцію (уреазний тест і мікроскопування забарвлених за Гімзою мазків-

відбитків)і патоморфологичні дослідження слизової з 4-х топографічних зон 

шлунку (антральний відділ та тіло шлунку у середній третині по великій та малій 
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кривині) [8, 9]. Порядок дослідження: спочатку проводилась рН-метрія, потім – 

ЕГДС, під час якої проводилася позональна біопсія з метою отримання матеріалу 

для проведення тестування на НР-інфекцію і патоморфологичних досліджень. 

Дослідження проводились уранці, через 12-14 годин після останнього прийму 

їжі, натщесерце. 

Проведення виміру внутрішньошлункового тиску проводилися за 

допомогою прибору і за методикою Авраменка А. [10]. Дослідження 

проводилось у три етапи: 

1 етап: вимір внутрішньошлункового тиску при положенні хворого стоячи; 

2 етап: вимір внутрішньошлункового тиску при положенні хворого лежачи 

на животі до початку масажу; 

3 етап: вимір внутрішньошлункового тиску при положенні хворого лежачи 

на животі під час масажу. 

Дослідження проводилися на базі ендоскопічного кабінету реабілітаційного 

центру «Rea-Med» (м. Миколаїв). 

При опитуванні було з’ясовано, що підтвердженою патологією шлунково-

кишкового тракту раніш страждали 21 (33,9%) осіб, у 17 (27,4%) осіб періодично 

з’являлась згага, у 24 (38,7%) осіб ніяких патологічних прояв не було. 

При проведенні рН-метрії були виявлені наступні рівні кислотності: 

гіперацидність виразна – у 7-ми хворих (11,3%), гіперацидність помірна – у 10-

ти хворих (16,1%), нормацидність – у 17-ти хворих (27,4%), гіпоацидність 

помірна – у 15-ти хворих (24,2%), гіпоацидність виразна – у 13-ти хворих (21%). 

При проведенні ЕГДС була підтверджена наявність запального процесу на 

слизовій шлунку, у 3-х (4,8%) хворих було виявлено рубцеву деформацію 

цибулини дванадцятипалої кишки. При проведенні патоморфологічних 

досліджень слизової шлунку в 100% випадків у хворих було підтверджено 

наявність хронічного запального процесу різного ступеню виразності. При 

проведенні подвійного тестування на НР-інфекцію наявність НР в активній 

формі було підтверджено в усіх хворих в 100% випадків. Дані про 

внутрішньошлунковий тиск відображені у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Рівень внутрішньошлункового тиску у хворих на хронічний гелікобактеріоз до і під 

час проведення масажу хребта 

 

Позиція хворого 

 

Рівень внутрішньошлункового тиску  

(см вод.стовпа) 

М  м 

1. позиція «стоячи» 22,30 ± 2,12 

2. позиція «лежачи на животі»(до 

проведення масажу) 
42,24 ± 2,14 

3. позиція «лежачи на животі»(під час 

проведення масажу) 
70,15 ± 2,24 

 

Отримані дані ще раз підтверджують існування латентної форми хронічного 

гастриту типу В, що становить загрозу швидкого виразкоутворення у ситуації, 

коли хворий проходить масаж. Підвищення внутрішьошлункового тиску під час 
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проведення масажу втричі потребує обов’язкового комплексного обстеження 

шлунку хворих. 
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Історія розвитку світової озонотерапії надзвичайно багата іменами, 

напрямками, історичними пріоритетами. З моменту виникнення і в міру 

розвитку цього методу здійснені воістину революційні відкриття. Протягом 

більш ніж 100 років цей метод використовується багатьма авторитетними 

лікарями при лікуванні різних захворювань. 

Відкриття озону як хімічного елемента відбулася в кінці 18 століття. У 1785 

році голландський фізик Мак Ван Марум, проводячи досліди з електрикою, 

звернув увагу на запах при утворенні іскри в електричній машині і на 

окислювальні здатності повітря після пропускання через нього електричних 

іскор. Крюкшенк (1801) виявив запах озону при електролізі води. У 1840 р. 

Шенбейн зв'язав зміни властивостей кисню, що виділяється електролізі води і 

при пропусканні електричних іскор через кисень, з утворенням особливого газу, 

який і назвав озоном («пахну» – грец.). Дещо пізніше Де ля Рив і Моріньяк 

довели, що озон є видозміною формою кисню [1]. 

У 1848 Хант висловив припущення, що озон – це трьохатомний кисень. У 

1857р. за допомогою створеної Вернером фон Сіменсом «досконалої трубки 

магнітної індукції» вдалося створити першу технічну озонову установку. У 

1860р. Т. Ендрюс і П. Тейт показали, що кисень, перетворений на озон, 

зменшується в об'ємі і відновлює його, коли озон розкладається. 

У 1865-1867 рр. Ж. Соре провів ряд експериментів з сумішшю кисню і 

озону. Він витягав озон з киснево-озонової суміші скипидарним маслом і 

спостерігав зменшення обсягу. Ж. Соре встановив, що збільшення обсягу в 

другому випадку було вдвічі більше, ніж його зменшення в першому випадку, і 

зробив звідси висновок: щільність озону в півтора рази більше щільності кисню. 

Ж. Соре не обмежився цим. Йому був відомий закон Гремма, за яким швидкість 

дифузії обернено пропорційна кореню квадратному з щільності. Вимірюючи 

швидкість дифузії озону і вуглекислого газу, він встановив, що молекулярні 

маси співвідносяться як 48:44, тим самим формула озону була остаточно 

встановлена. 

У 1873 р. Фоке спостерігав знищення мікроорганізмів під впливом озону.  

22 вересня 1896р. винахідник Н. Тесла запатентував перший генератор озону. У 

1901р. фірмою «Сіменс» побудована перша гідростанція з озонарной 

установкою в Вісбанде. 
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Унікальні властивості озону ще на початку століття привернули до себе 

увагу медиків. У 1911р. М. Ебермарт використовував озон при лікуванні 

туберкульозу, анемії, пневмонії, діабету та інших захворювань. А. Вольф 

(1916г.) в період першої світової війни застосовує киснево-озонову суміш у 

поранених при переломах, флегмонах, абсцесах, гнійних ранах. 

Роботи по вивченню лікувальної дії озону тривала до другої світової війни. 

Н. Клеінман (1921р.) застосував озон для загального лікування «порожнин тіла».  

У 30-х рр. 20 століття Е. Фіш, зубний лікар, виклав свій багатий досвід 

застосування озону в цій галузі в публікаціях італійською, французькою та 

німецькою мовами, а потім у п'ятдесяті роки написав велику дисертаційну 

роботу на основі цього матеріалу. Фіш починає лікування озоном на практиці, і 

Пейр (1932г.) стає його пацієнтом, на якому був застосований цей метод, а потім  

сам активно використовує озон для лікування гнійних ран. У заявці на винахід 

першого лабораторного приладу Фішем був запропонований термін 

«CYTOZON», який і зараз значиться на генераторах озону, що використовуються 

в зуболікарській практиці. Йоахим Хензлер (1908-1981гг.) створив перший 

медичний генератор озону, який дозволяв точно дозувати озоно-кисневу суміш, і 

тим самим дав можливість широко застосовувати озонотерапію. П. Ауборг 

(1936г.) виявив ефект рубцювання виразок товстої кишки під впливом озону і 

звернув увагу на характер його загального впливу на організм. Роботи по 

вивченню лікувальної дії озону під час другої світової війни активно тривали в 

Німеччині, німці успішно застосовували для місцевого лікування ран і 

опіків. Однак після війни майже на два десятиліття дослідження були перервані, 

що обумовлено появою антибіотиків, відсутністю надійних, компактних 

генераторів озону і озоностійких матеріалів [1, 2, 3, 4, 5]. 

До початку 70 рр. стало ясно, що антибіотики не здатні повною мірою 

вирішити проблему гнійно-септичних захворювань. Визнання цього факту 

послужило поштовхом до розробки методів озонотерапії на новому науковому і 

технічному рівні. Великі і систематичні дослідження в області озонотерапії 

починалися в середині 70 рр., коли в повсякденній медичній практиці з'явилися 

стійкі до озону полімерні матеріали та зручні для роботи озонаторні установки. 

Зацікавленість до озонотерапії посилювалася в міру накопичення даних про 

біологічне дії озону на організм і появи повідомлень з різних клінік світу про 

успішне використання озону при лікуванні цілого ряду захворювань. 

В даний час озонотерапія широко використовується в усьому світі, 

особливо в Німеччині, Росії, Швейцарії, Кубі, Італії, Франції. У США багато 

асоціацій приватних лікарів звернулися до вивчення даного методу при 

лікуванні СНІДу. Ганс Вольф і Зігфрід Ріллінг в 1872р. заснували Німецьке 

медичне товариство озонотерапевтів і розробили його статут. Вся лікарська та 

дослідницька діяльність Вольфа була присвячена озону. Він мав безліч 

публікацій, присвячених озонотерапії, і був невтомним в справі поширення 

методу по всьому світу. У листопаді 1973р. заснований Міжнародний інститут 

озону як суспільно-наукова і освітня організація. У 1979р. починає роботу 

Міжнародне медичне товариство озонотерапевтів. В даний час асоціація широко 
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діє, активно проводить міжнародні конгреси, в яких беруть участь лікарі різних 

спеціальностей з таких країн, як Німеччина, Австрія, США, Куба, Росія, 

Франція, Італія, Японія [1, 2, 3, 4, 5]. 

В Україні перша школа озонотерапевтів сформувалася в 90-ті роки в 

Харкові. Її поява була обумовлена пошуком нових, більш ефективних методів 

лікування тяжких хворих з інтоксикацією, сепсисом, резистентною до 

антибіотиків інфекцією. Новий етап в історії харківської школи озонотерапевтів 

і озонотерапії на Україні пов’язано з утворенням в Харкові Української асоціації 

озонотерапевтів і виробників медичного обладнання, яке було зареєстроване в 

квітні 2000 року з метою розповсюдження нових методів лікування, об’єднання і 

координації науково-дослідницької, учбової, лікувальної і інформаційної 

діяльності по озонотерапії, що дозволило систематизувати і узагальнити 

європейський, російський і український досвід за останні кілька десятків років. 

Завдяки появі нового покоління медичних озонаторів, які дозволяють точно 

дозувати озон на такому низькому рівні, який раніш взагалі не визнавався 

доцільним для терапії, використовуючи у повному обсязі досвід української, 

російської і європейської шкіл озонотерапії, вітчизняна медицина при 

використанні озону в якості лікарняних засобів має можливість значно 

підвищити загальну ефективність терапії [6]. 
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Сьогодні, коли спортивне харчування користується все більшою 

популярністю, не кожному відомо, для кого і для чого саме воно призначене. По-

перше, спортивне харчування потрібно людям, які серйозно займаються 

спортом, зокрема бодібілдінгом. Адже саме воно допомагає запобігти нестачі 

поживних речовин в організмі, уникнути виснаження. Тренування можуть не 

тільки не приносити користь організму, але навіть йти йому на шкоду (при 

надмірних перевантаженнях), якщо Ви не дбаєте про свій харчовий раціон. 

Спортивне харчування має особливий вплив на організм, та сприяє 

підвищенню витривалості м'язів, покращенню метаболічних процесів організму 

та нарощування м’язових волокон. Для досягнення потрібного ефекту Ви також 

можете, проконсультувавшись з фахівцями, регулювати кількість тієї чи іншої 

добавки, що вживається з їжею. До речі, спортивне харчування позитивно 

впливає на імунну систему людини, дозволяючи позбавитися від ряду хвороб. 

Таким чином, таке харчування робить для Вас можливим те, що було неможливо 

при звичайному харчовому раціоні. Харчування для спортсменів має і ще одну 

перевагу: засвоєння деяких харчових добавок відбувається краще, ніж засвоєння 

корисних речовин, витягнутих з звичайних продуктів харчування. Усвідомлення 

того, що Ви вживаєте в їжу всі необхідні речовини, дає також позитивний 

психологічний ефект, що важливо при тренуваннях. Таким чином, спортивне 

харчування дозволить Вам бути не тільки в необхідні фізичні, але і в потрібній 

психологічній формі для отримання максимального результату та досягнень. 

Знаючи, що Вашому організму не загрожує виснаження, Ви будете тренуватися з 

більшою віддачею, психологічний комфорт, який створюється почуттям безпеки, 

вже сам по собі дає можливість легше переносити фізичні навантаження. Тобто, 

якщо Ви сумніваєтеся в тому, наскільки корисний Ваш нинішній харчовий 

раціон з точки зору занять спортом, чи не отримуєте бажаного результату, краще 

перейти на вживання спортивного харчування. 

Надлишки корисних речовин, отримані через продукти спортивного 

харчування, виводяться з організму, не завдаючи шкоди, але відчуття 

психологічного комфорту залишається. А додайте до цього реальну користь, яку 

при фізичних навантаженнях приносить організму вживання продуктів для 

спортсменів. 

Говорячи про тих, кому корисно спортивне харчування, не можна не згадати 

й ще про одну категорію людей. Чи потрібно воно тільки спортсменам і 
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бодібілдерам? Безумовно, ні. Якщо Ви просто вирішили схуднути, харчування 

для бодібілдерів також може послужити вам гарну службу: рівень поживних 

речовин в організмі залишиться високим, а зайві калорії Ви при цьому вживати 

не будете. Адже до ожиріння призводять два фактори - це нестача фізичного 

навантаження й неправильне харчування. Якщо виключити один з цих факторів - 

ожиріння можна уникнути. Тим, хто серйозно займається спортом, прагне до 

високих спортивних досягнень, ставить за мету збільшення м'язової маси тіла 

або просто веде здоровий спосіб життя, рекомендовано різноманітні компоненти 

спортивного харчування. 
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Згідно з визначеннями інтернет-енциклопедії «Вікіпедія», існують дві 

медичні філософії. Конвенціональна (класична, офіційна, або традиційна) 

медицина – це науково обґрунтована практична медицина, то включає систему 

знань із профілактики діагностики та лікування хвороб. Нетрадиційні медицина 

(неконвенціональна, некласична, або неофіційна медицина) включає підходи до 



 235 

попередження та лікування хвороб людини, що ґрунтуються не стільки на 

вивченні причин і механізмів хвороби, скільки на оцінці її проявів. При цьому 

відомо, що більшість нетрадиційних підходів сягають корінням углиб століть і 

насправді якраз і є традиційними щодо сучасної медицини, що з'явилася 

відносно нещодавно [1]. 

Принципові відмінності між офіційною та нетрадиційною медициною 

полягають у тлумаченні понять «здоров'я» і «хвороба». У традиційній медицині 

здоров'я – це відсутність хвороби. Будь-яка хвороба має матеріальну основу й 

супроводжується специфічними анатомічними та фізіологічними змінами. 

Методи лікування офіційної медицини базуються на використанні 

фармакологічних препаратів або інших способів терапії, ефективність яких 

належить до різних рівнів доказовості. 

Згідно з концепцією нетрадиційної медицини, здоров'я – це баланс 

внутрішнього стану організму з навколишнім середовищем. Хвороба – не прояв 

дисбалансу внутрішнього стану організму й навколишнього середовища. 

Діагностика захворювання мас менше значення, ніж виявлення дисгармонії. 

Підхід до лікування повинен бути суворо індивідуальним. Нетрадиційна 

медицина може бути альтернативною або компліментарною(додатковою) щодо 

традиційної медицини. альтернативні медичні системи – це впорядковані 

медичні концепції зі своєю теоретичною базою, своїми методами та інститутами. 

Біологічні методи використовують природні речовини, такі як трави, 

вітаміни, харчові добавки, продукти, а також можливе нетрадиційне 

використання звичайних фармакологічних засобів. Маніпуляційні методи, також 

відомі як тілесна терапія, включають хіропрактіку, масаж, ручний лімфодренаж, 

а також краніосакральну терапію. Енергетичні методи спрямовані на 

використання енергетичних полів і включають рейкі, акупресуру, цілющий 

дотик та дію біоелектричними полями. 

Методами доказової медицини доведено, що високоактивна 

антиретровірусна терапія (ВААРТ) дозволяє продовжити та покращити якість 

життя хворих на ВІЛ-інфекцію, хоча й не виводить вірус з організму людини. 

Довічне приймання щонайменш трьох антиретровірусних (АРВ) препаратів 

перешкоджає реплікації ВІЛ и трансформує ВІЛ-інфекцію з прогресуючої 

невиліковної смертельної недуги в хронічне захворювання. В Україні близько 

1300 дітей отримують ВААРТ. 

Сучасній медицині відомо більш ніж 20 АРВ-препаратів із п'яти груп 

(нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази, ненуклеозидні 

інгібітори зворотної транскриптази, інгібітори протеази, інгібітор фузії, інгібітор 

інтегрази). Для лікування ВІЛ-інфікованих у країнах з обмеженими ресурсами (у 

тому числі в Україні) доступно менше 10 препаратів із перших трьох груп. При 

цьому слід зазначити, що кількість терапевтичних комбінацій (схем ВААРТ) ще 

значно менша. 

Найгірша ситуація складається, коли ВІЛ-інфікована людина тривалий час 

не звертається по офіційну медичну допомогу, використовує нетрадиційні 

методи лікування и приходить до лікувального закладу лише в розвинутій стадії 
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хвороби, коли на фоні тяжкого імунодефіциту розвиваються опортуністичні 

інфекції або СНІД-індикаторні захворювання чи пухлини, що призводять до 

необоротних змін в організмі. Пацієнти, які знаходяться на медичному обліку в 

центрах профілактики та боротьби зі СНІДом, також використовують методи 

нетрадиційної медицини. 

Медичні працівники, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам, 

повинні мати певну інформацію щодо методів альтернативної чи 

компліментарної терапії, обговорювати з пацієнтами питання нетрадиційного 

лікування, тому що інформація про ефективність та безпеку таких методів може 

бути неправдивою. Ймовірна причина звернення пацієнта до альтернативної 

медицини іноді полягатиме в не достатній інформованості про можливості та 

успіхи традиційної медицини. Крім того, компліментарні методи лікування 

можуть посилювати побічні ефекти або знижувати ефективність традиційної 

терапії. 

3 точки зору доказової медицини, ефективність гомеопатичних препаратів 

для лікування ВІЛ-інфекції не доведена, проте й не доведена взаємодія між 

гомеопатичними засобами та АРВ-препаратами.  

Маніпуляційні методи, такі як масаж, мануальна терапія, рефлексотерапія, 

акупунктура, широко використовують при ВІЛ-інфекції для купірування болю, 

що пов'язаний з ВІЛ-інфекцією або призначенням АРВ-препаратів (наприклад, 

периферична невропатія). Встановлено, що масаж сприяє покращенню 

психологічного стану пацієнтів, нервово-психічному розвитку дітей. 

Акупунктуру широко використовують для лікування залежності від наркотичних 

речовин, тютюну, алкоголю. Слід зазначити, ідо акупунктура є інвазивним 

методом, тому при її застосуванні необхідно дотримуватися правил 

профілактики передачі ВІЛ через біологічні рідини. Успіх застосування 

манінуляційних методів, у тому числі й при ВІЛ-інфекції, залежить від 

правильності вибору варіанту лікування, компетентності та майстерності 

фахівця. 

Отже, при обговоренні методів лікування хворого на ВІЛ-їнфекцією 

необхідно виходити з таких положень: І) ВААРТ – це єдина можливість 

трансформувати ВІЛ-інфекцію з неминуче смертельного захворювання в 

хронічний процес; 2) нетрадиційні методи лікування можна включати в 

комплекс лікування для покращення психологічного стану пацієнта, 

симптоматичного лікування ВІЛ-асоційованих станів, подолання побічних 

ефектів традиційного лікування, якщо ці засоби не знижують ефективність АРВ-

препаратів та не підвищують їх токсичну дію; 3) призначати і проводити 

нетрадиційне лікування повинен кваліфікований фахівець у своїй галузі, 

обізнаний про ВІЛ-статус пацієнта й особливості перебігу та лікування цього 

захворювання. 
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Соціально-педагогічні проблеми спорту завжди були актуальними. Це 

зумовлено двоїстою природою даної соціальної діяльності. З одного боку, перед 

людиною акцентовано ставиться завдання перевершити іншу людину, 

самоствердитися, і ціна індивідуального успіху є дуже високою. З іншого – її дії 

регламентуються відповідно до принципів «чесного суперництва», і ця 

регламентація має всепоглинаючий, нормативно однозначний характер, на 

відміну від більшості інших змагальних взаємодій індивідів, до того ж вона за 

своїм характером зажди підкреслено публічна. Вказана двоїстість ставить 

спортсмена у обставини, за яких його морально-вольові здібності особливо 

випробовуються. Все це сприяє тому, щоби спорт у своєму соціально-

педагогічному образі постав перед нами як суперечливе явище. Цю особливість 

вже відзначив П. Кубертен, коли стверджував, що спорт може збуджувати як 

найшляхетніші, так і найбільш ниці пристрасті [1].  

Оцінка Олімпійського спорту П. Кубертена, відноситься до першої 

половини минулого століття. Цілком очевидно, що й сьогодні вона є цілком 

реалістичною. Чисельні випадки теоретичного аналізу явища «спорт», а також 

його експериментального вивчення в межах соціологічного і психологічного 

підходів, це підтверджують. Очевидно, що теперішня ситуація в спорті має свою 

специфіку. Змінились загальні соціально-культурні обставини, в яких 

знаходиться спорт. Сучасна культура дуже різноманітна і плюралістична. В 

аспекті, що нас цікавить, це має своїм наслідком крайню неоднозначність і 

релятивність етичних норм, які регламентують поведінку людини. На цьому тлі 

вказана двоїстість ситуації, котра лежить в основі спорту, підсилюється, і 

моральний тонус сучасного спорту в підсумку виявляється послабленим. 

Допінг і комерціалізація у її гіпертрофованих формах – серйозна загроза 

існуванню спорту. Варто звернути увагу на таку річ: та обставина, що спорт 

спроможний вистояти у ситуації, що склалася, говорить про те, що за своєю 

глибиною сутністю він є діяльністю, що має значний соціально-культурний, 

світоглядний і моральний потенціал. Чи цілком відкритий нам сьогодні цей 

потенціал? Очевидно, що ні, тому найголовніше завдання, котре постає сьогодні 

перед усіма, хто так чи інакше залучений у сферу спортивної діяльності, полягає 

у тому, щоби виявити, конкретизувати і зробити надбанням реального життя 

зміст цього потенціалу. Між тим, аналіз педагогічної спортивної літератури, 

виданої протягом останніх двадцяти років (мова йде про країни пострадянського 
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простору), показує, що розділи, присвячені виховній роботі зі спортсменом, а 

також його морально-вольовій (і психологічній) підготовці, змістовно бідні і 

мають переважно формальний характер. Варто особливо підкреслити, що 

прямим наслідком ситуації, що склалася, є зубожіння мотиваційної складової 

діяльності спортсменів (і тренерів також), що неминуче призводить не тільки до 

втрат у особистісному розвитку, але й до зниження відповідного професійно-

спортивного результату. Дана ситуація особливо характерна для 

пострадянського простору, де інтенсивні процеси демократизації життя і 

переходу до ринкової економіки призвели до істотної трансформації 

світоглядних і морально-етичних основ життя суспільства. 

Подолання ситуації, що склалася, вимагає від вчених і працівників сфери 

спортивної діяльності великої і всебічної роботи. Важливими напрямками цієї 

роботи можуть бути, на нашу думку, наступні: 1) активізація філософських, 

соціологічних і психологічних концептуально орієнтованих досліджень, що 

спрямовані на виявлення основи, на якій внутрішньо поєднуються суперечливі 

тенденції, котрі характерні для спорту і котрі (це особливо важливо) мають свої 

історичні конкретні особливості, пов’язані з теперішнім періодом; 2) проведення 

широкомасштабних соціологічних і психологічних експериментальних 

досліджень морально-етичної ситуації, що склалася зараз у спорті; 3) 

модернізація виховної роботи, перш за все загально світоглядної і морально-

вольової підготовки, в межах якої спортсмену відкриється моральний сенс 

сучасного спорту і його соціально-культурна місія у сучасному світі. 

 
Література: 
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Правильне дихання є засобом оздоровлення та профілактики багатьох 

захворювань. Рівень здоров'я, який визначається за максимальним споживанням 

кисню, безпосередньо залежить від життєвої ємності легень. Найкращий шлях 
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збільшити ємність легень виконувати аеробні фізичні вправи, та виконання 

спеціальних дихальних вправ. 

Усі сучасні рекомендації щодо правильного дихання ґрунтуються на 

правилах йоги. У книзі Патандталі «Йога-сутра» практику дихання наведено у 

розділі «Пранаяма». Займаючись вправами дихання, йоги уявляють собі енергію 

прани у вигляді срібних або золотих течій, які надходять до організму та 

звільняють його від усіх непотрібних речовин. Найбільш корисним вважається 

повне дихання, яке об'єднує три типи дихання нижнє, середнє та верхнє. Нижнє 

або діафрагмальне дихання пов'язано з опусканням діафрагми, втягуванням та 

роздуванням живота. Цей тип забезпечує наповнення повітрям нижніх частин 

легень та масаж внутрішніх органів. Середнє або реберне дихання відбувається 

шляхом скорочення міжреберних м'язів, які змінюють положення ребер та об'єм 

грудної порожнини. Верхнє або ключичне дихання здійснюється за рахунок 

підняття ключиць і наповнення повітрям верхніх частин легень. Живіт та ребра 

залишаються нерухомими, при видиху поступово опускається грудина, потім 

плечі. Оздоровчий ефект пов'язаний із збільшенням об'єму легень, виведенням з 

організму непотрібних речовин, масажем діафрагмою органів черевної 

порожнини, поліпшенням стану серцево-судинної та травної систем 1. 

Дихальна гімнастика за О. Стрельніковою полягає у тому, що вдих 

виконують не при розширенні грудної клітини, а при її стисненні, тому при 

вдиху повітря надходить у нижню частину легень, тобто здійснюється 

абдомінальний тип дихання. Таке дихання сприяє розширенню функціональних 

можливостей організму, збільшенню життєвої ємності легень, кращому 

засвоєнню організмом кисню. Вдих має бути коротким, активним, із стисненням 

крил носа, але глибоким. Видих здійснюється без зусиль, пасивно. Вправи 

виконуються при частоті пульсу до 100 ударів за хвилину, у темпі, який 

відповідає руху зі швидкістю 80 кроків за хвилину 2. 

Дихальна гімнастика за К. Бутейко грунтується на вольовій ліквідації 

глибокого дихання. За К. Бутейко, кількість кисню у тканинах не залежить від 

його вмісту в зовнішньому середовищі, але безпосередньо пов'язана з рівнем 

вуглекислого газу. Тому підвищити вміст кисню у тканинах можливо через 

збільшення рівня вуглекислого газу в крові. Якщо людина завдяки затримці 

дихання навчиться підтримувати у альвеолярному повітрі вміст вуглекислого 

газу на рівні 6,5%, вона зможе профілактувати багато захворювань. Збереженню 

вуглекислого газу сприяють фізичні вправи, спокійний сон, медитація, 

голодування, рослинна їжа. При затримці дихання потрібно затискувати ніс і 

слідкувати за тим, аби вдих після затримки був неглибоким. Тривалість перших 

затримок 10 с, потім у процесі тренування вони подовжуються до 180240 с. 

Затримка дихання проводиться на вдиху та видиху, із наступним ритмом: 10 

кроків вдих, 20 кроків затримка, 20 кроків видих, 10 кроків затримка. Час 

виконання вправи 15-20 хв. 3. 

Таким чином, повне дихання збагачує організм киснем та підвищує його 

максимальне споживання, що оздоровлює людину. Парадоксальне дихання, 

розроблене О. Стрельніковою та К. Бутейко, спрямовано проти глибокого 
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дихання, їхні погляди на фізіологію дихання суперечать традиційним уявленням, 

що організм для кращого стану мусить мати більше кисню. Гімнастика за 

О. Стрельніковою робить акцент на вдиху, а за К. Бутейкона затримці дихання. 

Використовувати кожну методику можливо з обов'язковим урахуванням 

індивідуальних особливостей та психофізіологічного стану й віку людини. 
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«Здоров’я – це ще не все, а все інше без нього – ніщо». Сьогодні майже 90% 

дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї. Тільки за 

останні 5 років на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за 

станом здоров’я до спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість 

неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, п’ють. Людина сьогодні звикла 

сподіватися не на захисні сили свого організму, а на могутність медицини. 

Академік Амосов стверджував: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, 

постійні і значні. Замінити їх не можна нічим». Так, що таке здоров’я? «Здоров’я 

– це нічого, але все без здоров’я – ніщо". Такий афоризм дійшов до нас ще з 

давніх часів, і він не потребує коментарів. Здорова людина – це така людина, яка 

життєрадісно й охоче виконує обов’язки, покладені на неї життям, і повністю 

реалізує свої фізичні й розумові здібності. Наше здоров’я залежить від таких 

основних чинників: 

 Спадковості – на 20 %, 

 Рівня медицини – на 10 %, 

 Екології – на 20 %, 
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 Способу життя – на 50 %. 

Спосіб життя – це той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від 

нашої поведінки. Так що половина здоров’я залежить від тебе, тому своє 

здоров’я можна поліпшувати або псувати. Основними складовими здорового 

способу життя є:  

 Фізкультура. 

 Здорове харчування. 

 Правильний режим навчання та відпочинку. 

 Загартовування. 

А такі чинники як вживання алкоголю, тютюнопаління, уживання 

наркотиків псують наше здоров’я, а також можуть призвести до летальних 

випадків. 

Алкоголь в організмі послаблює процеси гальмування в центральній 

нервовій системі і спричиняє тимчасову, а за регулярного вживання – остаточну 

втрату таких якостей, як самоконтроль, самокритика, обережність тощо. 

Алкоголь помітно знижує розумову і фізичну працездатність, гостроту зору, 

погіршує координацію рухів і точність виконання різних дій, що нерідко 

призводить до ДТП, тяжких травм і нещасних випадків. Людина швидше стаж 

алкоголіком, якщо починає вживати алкоголь в молодому віці. Учені з’ясували: 

якщо хоча б один раз випити сто грамів горілки, то в головному мозку людини 

гине дуже багато активних клітин. А конкретніше 7,5 тис. нервових клітин. 

Відомо, що нервові клітини не поновлюються. 

Наслідками вживання алкоголю є: 

 зниження координації рухів; 

 погіршення пам’яті; 

 зниження здібностей мислити; 

 погіршення зору; 

 біль у шлунку, печія, блювота; 

 серцево-судинні захворювання; 

 порушення роботи головного мозку; 

 скорочення тривалості життя. 

Щороку у мільйонів людей у світі виникають різні захворювання через 

куріння: онкологічні (рак, саркома), серцево-судинні, дихальних шляхів, тощо. 

Доведено: 10-15% курців набули цю звичку у віці 11-14 років, 65-76% – у 15-18 

років. Кожна цигарка скорочує життя курці на 5,5 хв. У таких людей, починаючи 

із 65 років, удвічі збільшується шанс померти він інфаркту міокарда (інфаркт) і 

втричі від крововиливу у мозок (інсульт), ніж у некурців того самого віку.  

У листях тютюну міститься нікотин, вуглеводи, білки, ефірні олії, синильна 

кислота, аміак, азот, етилен, окис вуглецю, вуглекислий газ. Під час згоряння 

цигарки до 50% нікотину разом із димом потрапляє у повітря і вдихається 

некурцями, 25% руйнується під час згорання тютюну, 5% залишається в 

недопалку і 20% потрапляє в організм людини. У тютюновому димі міститься 

радіоактивна речовина полоній 210, тому тютюновий дим – радіоактивний. Під 
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час згорання тютюну утворюється тютюновий дьоготь, що містить 100 різних 

шкідливих смол. Людина, яка викурює щоденно 1 пачку цигарок, протягом року 

вводить в організм майже 300 г дьогтю. А він, у свою чергу, спричиняє злоякісні 

пухлини (рак, саркому). Тютюновий дим є сильнодіючою сумішшю шкідливих 

газів, смоли, та твердих речовин. До нього входить нікотин, сильна судинна 

отрута, тютюновий слиз, безліч сильнодіючих канцерогенів та атерогенів, тобто 

речовин, які спричинюють рак та атеросклероз. Він складається із основного 

диму (що вдихає і видихає курець) та больового (того, що безпосередньо 

виділяється з кінця підпаленої цигарки і який ми вдихаємо у товаристві курців). І 

боковому димі вдвічі більше нікотину, ніж в основному. Коли курець вдихає 

цигарковий дим, смоли та інші шкідливі речовини, вони осідають у 

відгалуженнях голкоподібних бронхіальних труб у легенях, де є відповідні 

умови для появи передракових змін. Крім цього. смоли й дим ушкоджують слиз 

та віки епітелію у бронхіальних трубах. Дим від цигарок, сигар і люльок також 

містить одноокис вуглецю – смертоносного газу, який викидається з вихлопних 

труб автомобілів одноокис вуглецю перешкоджає гемоглобіну в крові нести 

кисень, порушує нормальне функціонування нервової системи й підвищує 

імовірність серцевого нападу, паралічів. Після кожної затяжки димом 

звужуються судини. Курці в середньому скорочують своє життя, на 7 років 

Висновки свідчать про те, що куріння: 

 розслаблює; 

 розважає, коли нудьга; 

 рятує від зайвої ваги; 

 об’єднує з друзями; 

 подобається; 

 дає змог відчути себе дорослим; 

 дає можливість почуватися самостійним; 

 сприяє неформальному спілкуванню; 

 хочеться бути схожими на дорослих, що живуть поряд. 

Наслідками вживання нікотину є погана пам’ять, психічні захворювання, 

безсоння, відставання у навчанні, втрата волосся, погіршення зору, інфаркт, 

інсульт, ризик захворіти туберкульозом. Людина відкрила в природі й штучно 

створила безліч різних хімічних сполук. Окрему групу серед них становлять 

речовини з наркотичним ефектом. Протягом життя ми постійно перебуваємо в 

різних психічних станах: одні з них позитивні, приємні (радість, нахилення, 

впевненість, спокій), інші – негативні, неприємні (смуток, тривога, 

розчарування, прикрість. Починаючи вживати наркотичні речовини, людина 

втрачає можливість природно регулювати свою поведінку: вона прагне до 

позитивного психічного стану не як до винагороди за хорошу діяльність, а як до 

стану внаслідок вживання хімічної речовини. Діти, що починають вживати 

наркотичні речовини у підлітковому віці, швидко до них звикають, вкорочують 

своє життя удвічі швидше, ніж дорослі, майже не доживають до зрілого віку, 

оскільки помирають від передозування чи внаслідок абсистентного синдрому. 
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Наркоманія – загальна назва хвороб, які проявляються тягою до постійного 

прийому у зростаючих кількостях наркотичних лікарських засобів і наркотичних 

речовин внаслідок стійкої психічної і фізичної залежності від них з розвитком 

абстиненції при припиненні їх прийому. Наркоманія призводить до глибоких 

негативних змін особистості та інших розладів психіки, а також до порушення 

функції внутрішніх органів. 

На формування залежності впливають: 

 частота вживання й кількість наркотичних речовин; 

 токсичність і біохімічні особливості наркотичного засобу; 

 особливість споживача (вік особи, його вага); 

 психічний стан; 

 характер ставлення до наркотичних засобів. 

У наркоманів часто жовтіють зуби, покриваються незмивним нальотом, 

язик втрачає своє природне забарвлення, стає товстим, на ньому з’являються 

глибокі поздовжні тріщини. Хода стає невпевненою, рухи поривчасті, неточні, 

специфічний запах з рота, різке схуднення. Однією з головних ознак є сліди на 

тілі від ін’єкцій. Отруєння при вживанні наркотиків наступає в результаті 

прийому їх надмірно великих доз. Доза, що спричиняє отруєння, індивідуальна, 

але для дітей і підлітків, що пробують вперше, може бути мінімальною. Тому 

вживання будь-якого з наркотиків може призвести до важких наслідків і 

закінчитися смертельним результатом. Отже, наркотики, алкоголь, нікотин та 

інші наркотичні речовини шкодять всьому організму людини. Вони несуть у собі 

суспільну і валеологічну небезпеку (деградація особистості, хронічні 

захворювання, смерть). Тому так важливо покласти край шкідливим звичкам. 

Краще вести здоровий спосіб життя і не вкорочувати собі віку. 
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Тисячоліттями пристосування людини до реальності відбувалося природно, 

і її життя було відносно ясним. Людина знала своє місце в суспільстві та не 

прагнула до того, що вважала неможливим. Це вносило стабільність у її життя. З 
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кінця ХІХ століття науково-технічна революція в короткі терміни різко змінила 

спосіб та умови життя. Відповідно змінилася і адаптація людини до реального 

життя.  

Депресія – один із найпоширеніших душевних розладів. За даними ВООЗ, 

на неї страждають понад 110 млн. людей у світі. В Україні, згідно з медичною 

статистикою, з діагнозом «депресія» живе 5% населення [6]. Якщо ви введете 

термін «розлад настрою» в найбільшу онлайнову медичну базу даних – Medline, 

– то отримаєте близько 62000 визначень. Із огляду на величезний вплив депресії 

на здоров'я у світовому масштабі, витрати на охорону здоров'я та працездатність, 

така велика кількість інформації має бути хорошою новиною. Але подивимося 

уважніше на вивчення індивідуума, і скоро стане очевидним, що більшість 

досліджують фізіологічні, метаболічні або біохімічні порушення, пов'язані з 

депресією. Жодне з цих досліджень не принесло жодної користі для вирішення 

питання – до яких пацієнтів треба застосовувати яку терапію і протягом якого 

часу.  

Звісно, все ще існує приблизно 1500 досліджень різних способів лікування: 

психофармацевтичні ліки, електрошок, яскраве світло, вправи, психотерапія й 

навіть голковколювання. Щоправда, багато з цих досліджень фіксують 

короткостроковий і лише в деяких випадках довгостроковий ефект від різних 

способів лікування, здебільшого з прийнятним компромісом між ефективністю 

та безпекою [1, 5]. останнім часом нас усе частіше супроводжують стресові 

ситуації. Середньостатистична, зовні благополучна людина щодня стикається з 

потрясіннями на роботі, у власній сім’ї, у колі друзів. Накопичення негативних 

емоцій врешті-решт призводить до нервових зривів, а вони, в свою чергу, до 

тривалої депресії. 

Головна небезпека депресивного стану полягає саме в тому, що досить 

часто він наштовхує людину на думки про самогубство, а іноді ці думки 

втілюються у реальні дії [2, 4]. 

Основними причинами, через які можна піддатися відчаю, є: конфлікти в 

сім’ї, кохання без взаємності, любовні трикутники, загальне невдоволення 

життям. У цей час людина відгороджує себе від оточуючих, думка про 

невирішену проблему стає нав’язливою, як наслідок – безсоння, втрата апетиту, 

неможливість самостійно знайти вихід. А потім постає питання: чи потрібно 

жити взагалі? За статистикою, минулого року в Україні на 100 тисяч населення 

дві людини позбавили себе життя, а 43 – скоїли спробу самогубства. Найбільший 

відсоток спроб самогубства серед молоді до 30 років, особливо серед підлітків. 

Адже у цьому віці навіть невеликі проблеми сприймаються дуже гостро, а 

цінність життя ще не усвідомлюється. Причиною самогубства може стати навіть 

невдала спроба складання іспиту [3].  

Багато людей ідуть із життя у віці після 50 років. Це відбувається через 

відсутність соціального та матеріального захисту, підтримки з боку рідних та 

коштів на лікування численних хвороб. Людина втомлюється від боротьби за 

кожен шматок хліба, опускає руки, не бажає бути тягарем для оточуючих.  
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Отже людина – це головна цінність для самого себе. Велика частина стресів 

створюється почуттям неповноцінності. Необхідно формувати в собі 

впевненість, любити і поважати себе як особливу неповторність.  
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Можливості людського організму (психічні і фізичні резерви) наукою 

вивчені дуже мало. Проте ніхто сьогодні не заперечує факту існування 

прихованих можливостей, організму (резервів), які людина може використати, 

потрапляючи в екстремальні умови існування, пристосовуючись до високих 

психічних та фізичних навантажень. 

Загальновідомо, що в умовах оптимального емоційного збудження людина 

може виконати значно більшу величину роботи, ніж в умовах відсутності 

вольового зосередження. Значно більші можливості мобілізації функцій мар 

фізично натренований організм у порівнянні з не натренованим. Таким чином, 

резерви і зростають та активізуються в процесі систематичних фізичних 

тренувань, тривалої дії тих чи інших несприятливих факторів зовнішнього 

середовища (тепла, холоду, атмосферного тиску тощо) [1]. 
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Натренована людина відрізняється від не натренованої не лише за кількістю 

функціональних резервів, а й за будовою тіла, – розвитком м'язової і кісткової 

тканин, міцністю зв'язкового і рухливістю суглобного апаратів. Виходячи з 

цього, всі резерви умовно поділяють на функціональні і морфологічні. До складу 

функціональних резервів входять резерви біологічні (біохімічні та фізіологічні) і 

соціальні (психічні та спортивно-технічні). 

Оскільки виконання фізичних вправ є наслідком довільної діяльності 

людини, то психічні резерви є пусковим (оцінка, вартості сигналів до діяльності) 

і корегуючим (вольові зусилля) механізмом по відношенню до фізіологічних і 

біохімічних резервів [2]. 

Спортивно-технічні резерви визначаються наявністю рухових і тактичних 

навичок, спроможністю до їх вдосконалення, ефективного формування нових 

навичок на базі старих, біохімічні резерви визначають інтенсивність і 

економічність процесів обміну, ефективність енергозабезпечення діяльності, 

швидкість відновлення енергосубстратів. 

Фізіологічні резерви пов'язані з інтенсивністю і тривалістю роботи окремих 

клітин (нервових, м'язових тощо), органів (серця, легень, нирок тощо), систем 

органів (кардіореспіраторної, видільної тощо), з досконалістю механізмів 

нервово-гуморальної регуляції функцій. Таким чином, фізіологічні резерви 

можна розглядати нарівні клітин, тканин, органів, систем органів і організму в 

цілому. Фізіологічні резерви клітин переважно забезпечують адаптацію 

(акліматизацію) до тривалої дії тих чи інших подразників зовнішнього 

середовища; резерви органів і систем органів обумовлюють безпосередній 

перехід організму від спокою до інтенсивної м'язової діяльності; резерви 

регуляторних систем забезпечують узгоджені зміни функцій вегетативних та 

анімальних систем з метою досягнення найбільш ефективного для даних умов 

рівня функціонування організму. Проблему фізіологічних резервів розробляли 

такі відомі вчені як Д. Баркрофт (1937), М. Бресткін (1957), В. Загрядський 

(1972) та ін. З позиції фізіологічних основ спортивної працездатності це питання 

успішно вивчалось А. Мозжухіним і його учнями (1978, 1979, 1980). Фізіологічні 

системи в організмі людини взаємозв'язані І входять до складу функціональних 

систем, які обумовлюють вирішення певних завдань (П. Анохін 1947, 1963, 

1968). Звідси мобілізація окремих фізіологічних систем завжди узгоджена і 

спрямована на досягнення кінцевої мети (А. Мозжухін, 1980), Хоч фізіологічні 

резерви як основна складова частина функціональних резервів сприяють 

досягненню високої працездатності, вони не гарантують її. Адже працездатність 

(спортивний успіх) є результатом мобілізації усіх видів резервів. Спортивний 

результат згідно з теорією функціональних систем П. Анохіна дозволяє 

організму об'єднувати функціональні системи для корисного пристосувального 

результату (підтримання гомеостазу, енергозабезпечення, ефективне виконання 

вправи тощо). 

З метою об'єктивної оцінки обсягу резервів організму людини академік 

М. Амосов (1972) пропонує користуватись терміном «кількість здоров'я». 

Аналогічне значення має термін — «рівень здоров'я». Здоров'я – це сумарна 
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величина резервів легень, серця, нирок, інших органів і організму в цілому, якою 

володіє даний організм. Кількість резервів окремих органів і систем організму 

визначають за показниками коефіцієнту резерву – відношення величини функції 

даної системи, визначеної в умовах максимальних навантажень (на порозі 

толерантності), до її величини в стані спокою [4]. 

Функціональні можливості спортсменів і взагалі структурно-функціональні 

резерви людини передаються спадково (генетична обумовленість тренованості), 

розвиваються за генетичною програмою і збільшуються чи створюються в 

процесі тренувань. Набуті з допомогою систематичних тренувань функціональні 

резерви, обумовлюються участю генетичних механізмів клітинного ядра. 

Виконання інтенсивних фізичних навантажень є фактором, що стимулює процес 

утворення інформаційної РНК на структурних ДНК в ядрах клітин.  
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За більш ніж 300 років свого «переможного» крокування тютюн міцно 

увійшов у побут людства, у поведінку багатьох людей. В Україні спостерігається 

високе поширення куріння тютюну серед дорослого населення. Останні два 

десятиліття характеризується стабілізацією частоти цієї шкідливої звички серед 

чоловіків і виразним зростанням її серед жінок, насамперед сільських. 
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Поширення куріння тютюну серед міських жінок приблизно в 2 рази більше, ніж 

серед сільських (16,4% і 6,8% відповідно). Незалежно від місця проживання, 

виявлено значне зростання поширення куріння тютюну. При цьому темп 

зростання поширення куріння тютюну в селі вищий, ніж у місті: за чверть 

століття частка жінок, що курять, у місті збільшилася втричі, а за двадцять років 

у селі майже у 17 разів [2]. Наша країна посідає 17 місце в списку країн – лідерів 

за кількістю курців; щороку в Україні додається за даними експертів ВООЗ, не 

менш 100 тисяч курців. Кожен четвертий підліток в Україні за даними ВООЗ 

викурив свою першу сигарету тоді, коли йому було 10 років. Рівень поширеності 

щоденного тютюнопаління серед учнів 7-9 класів загальноосвітніх закладів 

України становить 23,7% (29% у групі хлопців та 16,3% у групі дівчат). 

Враховуючи, що на цей вік припадає пубертатний період розвитку дитини, це 

значною мірою зумовлює несприятливий прогноз щодо стану здоров'я населення 

у майбутньому. Значна кількість школярів ( у т.ч. і ті, що не палять) зазнає 

впливу пасивного паління як вдома (80,1%), так і за його межами (89,4%). При 

цьому кількість дівчат, які страждають від пасивного паління, вірогідно вища від 

хлопців [3]. Особливо непокоїть поширення куріння серед підлітків. Саме в 

цьому віці виробляється стійка, часто на все життя, пристрасть до куріння, а 

несформований організм є найбільш сприятливим до токсичного впливу 

тютюнового диму. Куріння тютюну в підлітковому віці являє собою особливу 

небезпеку, оскільки гальмує фізичний та психічний розвиток і з часом нерідко 

призводить до формування патологічних процесів, переважно в органах дихання, 

серцево-судинній, ендокринній та імунній системах, до розвитку злоякісних 

новоутворень і передчасної смерті. 

Тиск середовища ровесників на підлітка чи юнака завжди сильніший, ніж на 

дорослу людину, і річ тут не лише в неоднаковій стійкості їх проти тиску з боку 

оточення, а в основному в ступені вимогливості оточення, його нетерпимості до 

відмінностей від нього [4, с. 18]. 

Об'єктивна шкідливість куріння пов'язана по-перше, з дією на організм 

людини нікотину, а по-друге, з впливом тютюнового диму. Серед першої групи 

ускладнень куріння найзначніші ті, що пов'язані зі шкідливим впливом цієї 

отрути на кровоносні судини [4, с. 61]. Вплив нікотину призводить до спазму 

судин, а також переродження їхньої внутрішньої оболонки, внаслідок чого 

зменшується просвіт судин і, відповідно, погіршується кровообіг у різних 

частинах тіла і постачання їх киснем та поживними речовинами, утруднюється 

відведення з них шкідливих продуктів обміну речовин. Нікотин – основна 

причина розвитку пристрасті до табаку, але як самостійна хімічна речовина не 

може бути причиною онкологічних та серцево-судинних захворювань. 

Визиваючи спазми судин, нікотин може приймати лише вторинну учать в 

розвитку серцево-судинних патологій у курців [5]. Інші компоненти сигаретного 

диму набагато шкідливіші для здоров'я людини. Одним з поширених ускладнень 

куріння є стенокардія [4, с. 70].  

У тютюновому димі, крім нікотину, міститься велика кількість інших 

речовин (бензопірен, синильна кислота, формальдегід, сірководень, аміак та ін.), 
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що входять до складу смол, які подразнююче діють на слизову оболонку, а при 

тривалому впливі їм властива і канцерогенна дія (тобто дія, що спричинює 

розвиток раку та інших злоякісних пухлин) [1, 3, 4]. Патогенність сигаретного 

диму значно підсилюється і його радіаційною токсичністю. При викурюванні 20 

цигарок за добу за рік курець отримує дозу опромінення, яка відповідає дозі від 

200 рентгенівських знімків [5]. 

Як негативну дію куріння на ще несформований організм передусім слід 

назвати порушення розвитку органів дихання. У підлітків, які палять, об'єм 

грудної клітки і розвиток легенів відстає від норми. Вони частіше страждають на 

«простудні» захворювання. Під час прослуховування легенів у курців завжди 

чути вологі хрипи, які для людини, що не палить, були б ознакою запалення 

легенів [6, с. 83 ]. Середня вага тіла курців майже на 1 кг нижча, вентиляція 

легенів – нижча на 10 %, їхній організм на 10-12 % гірше засвоює при диханні 

кисень, а отже, забезпечення і фізичної, і розумової роботи погіршене. За одне 

скорочення серця підлітків, що палять до тканин надходить майже на 20 % 

кисню менше, ніж у тих, що не палять. І все це у початкуючих курців, стаж 

куріння яких не перевищує 1-2 роки. 

Негативно діє куріння на статеву сферу. У курців виявлено пониження 

(приблизно у півтора раза) рухливості (а значить, і здатності до запліднення) 

сперматозоїдів, зменшення в крові рівня статевого гормону тестостерону. 

Організм жінки, яка курить, старіє значно раніше, ніж тих, що не курять. 

Наприклад, тривале куріння спричиняє атрофію яєчників [1, с. 87] . Куріння не 

тільки наближає настання клімаксу, а і впливає на здатність до настання 

вагітності. Вагітність у них частіше проходить з різноманітними ускладненнями 

[4, с. 101]. 

Отже, тютюнопаління носить пагубний вплив на весь організм в цілому та 

системи органів, зокрема. 
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В останні десятиліття світова наука зарахувала проблему здоров`я в 

широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не 

тільки кількісні та якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й 

навіть сам факт його подальшого існування як біологічного виду. Сьогодні 

проблема загрози здоров`ю розглядається світовою спільнотою як сьома 

додаткова до шести раніш визначених загроз планетарного масштабу (загроза 

світової війни, екологічні катаклізми, контрасти в економічних рівнях країн 

планети, демографічна загроза, нестача ресурсів планети, наслідки науково-

технічної революції науко- і техногенного походження). У зв`язку з цим 

науковці вживають таке визначення, як антропологічна катастрофа. Сутність 

цього явища пов`язана з тим біологічним законом, що кожен біологічний вид 

вимирає, якщо змінюються умови існування, до яких він був пристосований 

тисячоліттями в ході еволюції. Склалося так, що до початку ХХ століття умови 

існування людства формувало переважно природне середовище. Саме до цих 

умов організм людини і пристосувався біологічно, протягом попереднього 

еволюційного періоду. Але з того часу, як людина охопила своєю діяльністю 

всю планету (ХХ століття), вона почала істотно змінювати природу, тобто ті 

умови існування, до яких була пристосована в своєму історико-біологічному 

розвитку. Про масштабність змін природних умов в останній чверті століття 

свідчать об`єктивні дослідження. Загальновідомі дані про підвищення 

концентрації вуглекислого газу в амосфері, загрозливі розміри озонових дірок, 

надзвичайно підвищене радіовипромінювання, руйнацію грунтів, забруднення 

води і повітря. Через зміни природного навколишнього середовища повністю 

зникають деякі види флори і фауни.  

Світовою спільнотою ФЗСЖ визначається як процес застосування зусиль 

для сприяння поліпшенню здоров`я і благополуччя взагалі, зокрема ефективній 

політиці, розробці доцільних програм, наданню відповідних послуг, які можуть 

підтримати та поліпшити наявні рівні здоров`я, дати людям змогу посилити 

контроль над власним здоров`ям і покращити його. Поняття ідеології ФЗСЖ. 

ФЗСЖ грунтується на певних ідеологічних засадах. По-перше, це ідея 

пріоритету цінності здоров`я в світоглядній системі цінностей людини, по-друге, 

сприйняття здоров`я не тільки як стану відсутності захворювання або фізичних 

вад, а дещо ширше - як стану повного благополуччя. По-третє, це ідея цілісного 

розуміння здоров`я як феномена, що невід`ємно поєднує його чотири сфери – 
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фізичну, психічну, соціальну і духовну. Крім того, це ідея так званого 

перерозподілу відповідальності. Мається на увазі, що контроль способу життя 

повинен здійснюватись і державою, і громадою (суспільством), і самою 

людиною. Людина сама себе наділяє певною відповідальністю щодо контролю 

власного життя, бере на себе особисту відповідальність за дії, рішення, їх 

наслідки. Так само і громада переймається деякою часткою відповідальності за 

здоров`я своїх членів. Тобто, держава делегує частину своєї влади громаді і 

окремій людині. Відповідно, ця ідея передбачає і спрямування певної частини 

ресурсів і прав контролю від держави до громад і окремих осіб. Отже, 

ідеологічні засади формування здорового способу життя (ФЗСЖ) демонструють 

суттєву відмінність на міжнародному рівні прийнятого сучасного підходу від 

традиційно звичного для українського суспільства. ФЗСЖ стосується не тільки 

офіційно спеціалізованих структур охорони здоров`я або надання послуг ЗСЖ, а 

виходить далеко поза їх межі, порушуючи проблеми загального добробуту:  

- здоров`я – головний ресурс для громадського і особистого соціального 

та економічного розвитку, важливий вимір якості життя, показник 

конкурентоспроможності людини; 

- політичні, економічні, суспільні, культурні, поведінкові та біологічні 

умови існування – усі вони можуть або сприяти здоров`ю, або шкодити йому. 

Зробити ці умови сприятливими можливо, вживаючи заходів щодо ФЗСЖ; 

- застосування ідеології ФЗСЖ саме по собі ще не є запорукою 

позитивних змін, тому що люди неспроможні досягти свого найповнішого 

потенціалу здоров`я, якщо не в змозі контролювати всі чинники, що визначають 

їхнє здоров`я. Тому політика ФЗСЖ повинна визначати напрями діяльності, де 

потрібен контроль реальної ситуації;  

- заходи ФЗСЖ повинні бути спрямовані на зменшення відмінностей у 

наявному стані здоров`я і забезпечення людям рівних можливостей і ресурсів 

для досягнення свого найповнішого потенціалу здоров`я. 
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Пріоритетним завданням сучасної наукової думки має бути формування 

усвідомленого розуміння людини про те, що фізична культура повинна стати 

невід'ємною частиною життя кожного українця. Розглядаючи сутність 

педагогічної освіти в Україні, слід розуміти, що найважливішим завданням 

професійної діяльності, насамперед, викладача фізичного виховання, є 

формування у молоді стійкої мотивації до здорового способу життя, знань, 

бережливого ставлення до власного організму й турботи про свій психофізичний 

стан, тобто її валеологічного світогляду. Важливим практичним завданням 

кожного викладача вищої школи є формування у свідомості студентів розуміння 

того, що здоров'я і працездатність спеціаліста визначається передусім способом 

життя, який обирає для себе кожна людина. Щоб повноцінно жити, не хворіючи, 

мати високу працездатність, слід постійно поповнювати організм енергією. 

Відомо, що ефективне оздоровлення - це оптимальні фізичні навантаження. 

Людство ще не створило більш дієвого еліксиру здоров'я, ніж м'язова діяльність. 

Медики навчились непогано лікувати багато хвороб, але вони не в змозі зробити 

людину здоровою. Адже, щоб бути здоровим, потрібні зусилля самої 

особистості. Людина повинна зберегти і розвинути власне здоров'я, а не 

вимагати його від інших. Ця проблема набуває особливої актуальності у наш 

час, та потребує подальшого вивчення, осмислення і розробки конкретних 

практичних завдань з метою вдосконалення заходів оздоровчої спрямованості 

фізичної культури і спорту [1].  

В період навчання у ВНЗ розкриваються здібності студентів, проходить 

найбільш активний розвиток моральних і естетичних якостей, становлення й 

стабілізація характеру, спостерігається найбільша пластичність в утворенні 

навичок, в основному завершується соматичний й досягає оптимуму 

психофізичний розвиток. Все це підкреслює, з одного боку, наявність високих 

потенційних можливостей студентів, а з іншого – необхідність максимальної 

реалізації цих можливостей у різних видах діяльності, притаманних саме 

студентському періоду життя. 

Одним із основних завдань є виховання в молоді свідомості і активності, 

розуміння сутності поставлених перед ними завдань і розвиток зацікавленості в 

їх вирішенні. Важливим завданням також є стимулювання інтересу молоді до 

оздоровчих занять, проведення свідомого аналізу, самоконтролю і раціонального 

використання їхніх сил, виховання ініціативності, самостійності й творчого 
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ставлення до виконання поставлених завдань щодо виховання цінностей 

здорового способу життя. Ці завдання ефективно вирішуються лише при 

систематичних і регулярних заняттях, чергуванні навантажень і відпочинку, 

послідовності й варіативності їх змісту, поступовому збільшенні об'єму та 

інтенсивності самостійних тренувань [2]. 

Отже, сучасна система фізичного виховання потребує переорієнтації з 

простого задоволення організму в руховій активності на вдосконалення 

особистості шляхом гармонійного розвитку фізичних, психічних та духовних 

якостей. Розв'язання цих завдань зумовлює необхідність пошуку нових 

напрямків роботи навчальних закладів, спрямованих на формування в молоді 

цінностей здорового способу життя. Головним є усвідомлення того, що важливе, 

значуще, цінне принесе студентам ведення здорового способу життя. Виховання 

на цій основі - провідний шлях формування особистості, її духовного світу. На 

сучасному етапі це є об'єктивною необхідністю, оскільки така стратегія 

виховання має спрямувати молодь на правильну організацію власного життя, 

забезпечить їхній гармонійний розвиток, єдність фізичних, психічних і духовних 

потреб особистості. 

 
Література: 

1. Виленський М. Я. Физическая культура в научной организации процесса 
обучения в вьісшей школе : учебное пособие / М. Я. Виленський. – М. : Вьісш. шк., 1982. 

– 124 с. 

2. Жабокрицька О. В. Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя 

підлітків у позашкільній діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / 
О. В. Жабокрицька ; Інститут проблем виховання АПН України. – К, 2004. –23 с.  

 



 254 

 

 

 

 

 

Секція IV. 
 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

 

 



 255 

РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ  

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ 

 
І. І. Бабій  

Хмельницький інститут МАУП 

факультет денних форм навчання, група СУЕП-51, 

спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» 

Науковий керівник: Піхур А. В. 

 

Міжнародна міграція робочої сили є однією зі стабільних форм 

міжнародних економічних відносин. Вона має сталу тенденцію до постійного 

зростання в абсолютних показниках залишаючись майже на незмінному рівні 

щодо загальної кількості трудових ресурсів у світі у відносному вираженні. 

Водночас, зважаючи на поширення високих технологій і розвиток світової 

транспортної та інформаційної інфраструктури переміщення трудових ресурсів 

стає більш інтенсивним, а роль географічного фактору відіграє все меншу роль у 

міжнародній трудовій міграції.  

ХХІ століття характеризується різким зростанням такої похідної 

міжнародної міграції робочої сили як міжнародні грошові перекази, які 

надходять від робітників на батьківщину. На відміну від абсолютних показників 

міграції обсяг грошових переказів зростає значно більшими темпами. 

Одночасний міжнародний рух таких двох ключових факторів виробництва як 

капітал та робоча сила, здійснює значний вплив на економіку приймаючої країни 

і країни-походження робочої сили.  

Для України, як нетто-експортера робочої сили, ключовим є визначення 

впливу трудової еміграції на економічний розвиток на поточному етапі та в 

середньо- та довгостроковій перспективах. Для оцінки загального ефекту від 

виїзду українських робітників необхідно дослідити вплив зовнішньої трудової 

міграції на стан ринку праці в Україні, ефективність вкладення капіталу 

отриманого від трудових мігрантів, а також загальну результативність цього 

процесу для вітчизняної економіки.  

Серед ряду макроекономічних показників, які характеризують стан 

розвитку і потенціал національної економіки, найбільш зручним і об’єктивним є 

величина ВВП країни. Хоча він і не враховує ряд показників, такі як стан 

навколишнього середовища чи розподіл доходу між різними соціальними 

групами в країні, що характеризують національний добробут, він є достатнім для 

вирішення основних завдань, поставлених в даному ддослідженні. Автором було 

запропоновано наступну формулу розрахунку впливу еміграції на країну-

експортера робочої сили: 

 

ΔYе = R(i1m1+ i2m2 +…+inmn)+T-Yе(l1d1+ l2d2 +...+ljdj) (1-U)   (1) 

 

де ΔYе – зміна ВВП країни-експортера робочої сили, Yе – ВВП країни-

експортера робочої сили, R – обсяг грошових переказів мігрантів на 



 256 

батьківщину, m – величина мультиплікатору грошових переказів, T – зменшення 

соціальних витрат держави на робочу силу, яка емігрувала закордон, L – частка 

робочої сили, що емігрувала, i – частка робочої сили даної кваліфікаційної 

групи, що емігрувала, d1, d2 … dj – частка ВВП країни-експортера робочої сили, 

вироблена робітниками певного рівня кваліфікації (висококваліфікована, низько 

кваліфікована та некваліфікована робоча сила), n – кількість секторів економіки, 

насамперед, робітники високого, низького рівня кваліфікації та некваліфікована 

робоча сила, j – кількість кваліфікаційних груп робітників, U – рівень безробіття 

в країні-експортері. 

Незважаючи на значні негативні наслідки від трудової міграції для країн-

експортерів, зокрема, втрати частини робочої сили та людського капіталу, можна 

стверджувати, що позитивні ефекти від цього процесу можуть збалансувати ці 

втрати. В першу чергу, це стосується грошових переказів та мультиплікаційного 

ефекту, який вони приносять, впливу міграції і грошових переказів на 

інвестування, що призводить до зростання продуктивності на національних 

ринках країн походження мігрантів, зменшення рівня бідності, а також 

заохочення отримання освіти та необхідних навичок, які стимулюються 

можливістю застосувати їх за кордоном, а також завдяки прямому інвестуванню 

мігрантами системи освіти країн походження [1, c. 87].  

Доходи країни-експортера робочої сили зростають не лише за рахунок 

грошових переказів емігрантів з-за кордону. У числі інших доходів, які 

збільшують сукупний ВВП і сприятливо позначаються на платіжному балансі 

можна виділити податки, що стягуються з фірм, які здійснюють діяльність у 

галузі працевлаштування громадян за кордоном, прямі й портфельні інвестиції 

емігрантів в економіку країни-походження, скорочення витрат на навчання, 

охорону здоров’я й інших витрат соціального характеру, які покриваються для 

емігрантів іншими країнами. У випадку, якщо міжнародні мігранти походять з 

праценадлишкових країн, тоді їх втрата не позначиться на виробництві в країні 

походження. За таких умов можна стверджувати про загальний позитивний 

вплив еміграції на ринок праці країни-експортера робочої сили. 

Макроекономічна політика України у сфері трудової міграції повинна 

охоплювати дві сфери. До першої з них відноситься вся сукупність проблем, що 

безпосередньо пов’язані з регулюванням міжнародної трудової міграції, зокрема, 

еміграції з України. Друга включає в себе комплекс заходів щодо підвищення 

ефективності використання надходжень від міграційного капіталу. У сфері 

міграційної політики важливим кроком для оптимізації трудової міграції є 

початок діяльності Державної міграційної служби (ДМС). Створення даної 

установи є позитивним кроком на шляху до об’єднання повноважень щодо 

регулювання питань трудової міграції під єдиним керівництвом, однак 

попередньо окреслене коло питань, яким буде займатись новостворений орган 

вказує на те, що до його функцій будуть належати переважно питання 

імміграційного контролю або видача закордонних паспортів громадянам 

України. Водночас, питання трудової еміграції залишаються за рамками 

відповідальності даної структури [1, c. 88].  
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Макроекономічний ефект грошових переказів є досить обмеженим, якщо 

він не супроводжується рядом послідовних макроекономічних заходів щодо 

ефективної абсорбції цих фінансових ресурсів країною. За таких умов 

міграційний капітал може призвести до виключно короткотермінового 

економічного зростання, однак не забезпечить стійких підвалин довготривалого 

економічного розвитку. Грошові перекази мають найбільший потенційний 

ефект, коли вони не просто передають свій дохід домогосподарствам, а 

інвестують їх у ті сфери, де еміграційний капітал може дати значний 

мультиплікаційний ефект. Величина мультиплікаційного ефекту великою мірою 

залежатиме від наявності в Україні урядових програм щодо його збільшення. 

Доцільним є запровадження нульової ставки оподаткування доходів, отриманих 

від роботи закордоном, якщо вони спрямовуються на створення власного 

бізнесу, збільшення статутного фонду підприємства заснованого мігрантами. 

У рамках загальнонаціональної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності економіки України необхідно стимулювати 

інвестування не лише в фізичний, а, що є більш важливим, у людський капітал. 

Велике значення при цьому має створення стимулів для вкладення коштів 

мігрантами у навчання своїх дітей. Інвестиції в освіту даватимуть найвищий 

мультиплікаційний ефект від грошових надходжень. Мультиплікатор 

міграційних надходжень є вищим в тому разі, якщо ресурси домогосподарств 

мігрантів витрачаються на купівлю продукції виробленої національними 

товаровиробниками. Позитивний вплив грошових переказів на платіжний баланс 

України може бути частково нівельованим при споживанні в країні великої 

частки імпортної продукції, яка може вироблятись на території України. Однак, 

мультиплікаційний ефект призведе до зростання доходів населення через 

дифузію фінансових надходжень всередині економіки. 

Проведене дослідження доводить існування позитивного впливу трудової 

еміграції на українську економіку, зокрема, на ряд макроекономічних показників 

у короткостроковій перспективі. Водночас, при збереженні існуючих тенденцій 

у демографічній сфері, а також відсутності ефективного інвестиційного 

розміщення міграційного капіталу в середньо- та довгостроковій перспективі 

відбудеться різке скорочення національного ринку робочої сили, що зафіксує 

значні втрати для ВВП України.  
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Реструктуризація національного господарства на початку 90-х років XX 

століття, що пов’язана з переходом України від планової до ринкової економіки, 

призвела до ускладнення механізму регулювання процесів на ринку праці у 

сільському господарстві та, зокрема, на переробних підприємствах 

агропромислового комплексу (АПК). Однією з головних проблем подальшого 

розвитку АПК є зменшення кількості трудових ресурсів у сільгоспзорієнтованих 

регіонах та кількості зайнятих у цій галузі національної економіки. Докорінні 

причини виникнення та розвитку цієї проблеми криються у зовнішньому 

середовищі відносно агропромислового підприємства – на ринку праці, та у 

внутрішньому – в системі управління персоналом (СУП), яка не здатна 

забезпечити зайнятість кваліфікованої праці та стримати відтік кадрів. При 

цьому, в АПК серед усіх галузей національного господарства найбільш гостро 

стало вирішення проблеми працеприкладання та розвитку мотивації. 

Процес розвитку мотивації на переробних підприємствах АПК повинен 

враховувати специфіку праці у сільському господарстві. У зв'язку з цим, 

формування механізму мотивації виходить за рамки традиційного наукового 

поняття про мотивацію як економіко-соціально-психологічну категорію. На 

відзнаку від більшості існуючих наукових поглядів на мотивацію як на об'єкт 

дослідження в сфері праці, необхідно сконцентрувати увагу на мотивації, як на 

об'єкті прикладання праці на тому чи іншому переробному підприємстві АПК, 

виходячи з якості функціонування СУП. Відтак, необхідним є вирішення такої 

проблеми, як дієздатність СУП сформувати необхідний рівень вмотивованості 

робочої сили до прикладання праці та управління нею на підприємстві. Це 

потребує формування відповідного мотиваційного механізму в СУП із 

урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які формують мотиваційне 

середовище будь-якого переробного підприємства АПК. 

На основі проведених досліджень в роботі обґрунтовано, що сутність 

мотивації характеризується: по-перше, з психологічної точки зору – 

спонуканням людини до працеприкладання та ефективної праці під впливом 

зовнішніх чинників відносно підприємства з урахуванням усіх складових 

елементів у СУП; по-друге, з соціальної точки зору – спонуканням працівників 

до підвищення рівня конкурентоспроможності своєї праці та підприємства в 

цілому з урахуванням попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, 

наданням можливості кожному працівнику підвищити свій освітній рівень та 
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кваліфікацію, підвищити соціальний статус у суспільстві та добробут; по-третє, з 

економічної точки зору – збалансованістю між досягненням загальних цілей 

підприємства та окремого працівника в отриманні доходу, який задовільнить 

обидві сторони соціально-трудових відносин – роботодавця та працівника, та 

сприятиме розширенню процесу виробництва. Функції мотивації та її сутність 

мають превентивне відношення до всіх підсистем у СУП – від планування та 

прогнозування до ротації та кар’єрного зростання – з одного боку, та від 

кожного робочого місця (внутрішнє середовище підприємства) до ринку праці – 

з іншого. Роль мотивації в системі управління як персоналом, так і 

підприємством полягає у наступному: по-перше, мотивація являє собою процес, 

за допомогою якого керівники спонукають працівників діяти з метою 

досягнення цілей підприємства; по-друге, з точки зору формування 

конкурентоспроможної робочої сили, розвиток мотивації будується на 

врахуванні чинників зовнішнього ринку праці відносно підприємства, що 

дозволяє залучити на підприємство висококваліфіковану робочу силу; по-третє, 

необхідним є управління мотиваційною діяльністю на перспективу, що дозволяє 

зберегти наявний кваліфікований потенціал; по-четверте, у сучасних умовах 

формування принципів управління персоналом підвищується роль особистості, 

що вимагає ретельного вивчення мотиваційних установок працівника, вміння їх 

формувати та використовувати відповідно до задач, що ставляться перед 

підприємством. Доведено, що мотивація пов’язана з усіма підсистемами в СУП 

на будь-якому підприємстві [1, c. 54]. 

СУП на підприємствах АПК, як ні в жодній галузі національного 

господарства, повинна бути зорієнтованою на доцільність прикладання праці на 

них. Для цього систему чинників, які пов’язані з СУП і мотивацією, 

кваліфіковано на загальні, зовнішні (відносно підприємства) та внутрішні (в 

самій системі підприємства). Для визначення механізму формування СУП на 

підприємствах АПК особливе значення мають чинники зовнішнього порядку, які 

пов’язані з розвитком мотивації та одночасно впливають на діяльність 

підприємства. Відповідно до цього, мотивація розглядається «ядром» самої 

СУП. 

На переробних підприємствах АПК (підприємства з виробництва 

хлібопродуктів, плодів і консервів, м’ясокомбінати, молокозаводи тощо) 

містяться відмінності у сфері організації праці та розвитку мотивації, що вимагає 

формування ефективної СУП, яка спонукатиме робочу силу до прикладання 

праці саме на них, сприятиме ефективності та продуктивності праці їх 

працівників, що неможливо без формування мотиваційного механізму в СУП та 

потребує розробки відповідних науково-практичних підходів, які 

характеризовано наступним чином:  

 Мотиваційний механізм у СУП за своїм змістом є складною економічною 

системою, яка спонукає працівників до ефективної праці на підприємстві.  

 Оцінкою мотиваційного механізму є його дієздатність, що пов’язано з 

ефективністю СУП і високим рівнем мотивації.  
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 Об’єктивною основою мотиваційного механізму є багатостороння 

задоволеність соціально-економічними та трудовими відносинами між 

сторонами – найманими працівниками, роботодавцем та контактними 

аудиторіями (сторонами, які пов’язані з СУП підприємства у зовнішньому 

середовищі).  

 Мотиваційний механізм є сукупністю об’єктивних соціально-трудових 

відносин та їх усвідомленості усіма сторонами, серед яких ключову роль 

відіграють працівники підприємства, що реалізують функції та виконують 

завдання за підсистемами СУП.  

 Функції мотиваційного механізму безпосередньо пов’язуються з 

підсистемами СУП і визначають ступінь вмотивованості та спонукання 

працівників тих підрозділів, які виконують завдання за визначеними 

підсистемами СУП, а саме: загальне та лінійне керівництво; планування, 

прогнозування та маркетинг персоналу; найом; обмін персоналу; умови праці; 

стимулювання праці; розвиток кадрів; соціальний розвиток; розробка 

оргструктур управління; правове забезпечення; інформаційне забезпечення. 

 Виходячи з цього, чим вище ступінь вмотивованості цих працівників до 

вирішення завдань за підсистемами СУП, тим вище ступінь задоволеності 

працівників підприємства з урахуванням впливу на їх усвідомлення внутрішніх 

мотиваційних чинників.  

 Мотиваційний механізм впроваджується та реалізується за допомогою 

інструментів та методів управління персоналом (зокрема – мотивацією), дій, 

процедур та цілеспрямованих заходів, метою яких є формування сприятливого 

мотиваційного середовища на підприємстві [1, c. 55]. 

Виходячи з вищевикладеного, мотиваційний механізм у СУП підприємства 

має відповідну структуру, алгоритм впровадження та реалізації, та являє собою 

сукупність методів управління персоналом за підсистемами СУП, за якими 

планується вирішувати функціональні завдання щодо розвитку мотивації з 

урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх мотиваційних чинників. 
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Однією з основних умов поступального розвитку будь-якого суспільства є 

удосконалення його матеріально-технічної бази. Тому на сучасному етапі 

розвитку української економіки все більше уваги приділяється питанням 

дослідження чинників, що призводять до зберігання серед діючих засобів праці 

значної частки не тільки морально застарілого, але і фізично зношеного 

устаткування. Одним з ключових завдань, що стоять перед промисловістю 

України, є ефективне використання та відновлення основних виробничих 

фондів. Вирішення цього завдання призупиняється у зв’язку з кризою платежів, 

катастрофічною нестачею оборотних коштів і дефіцитом інвестицій. Крім того, 

слід зазначити, що вітчизняний і зарубіжний ринки пропонують достатню 

кількість машин та устаткування, життєво необхідних підприємствам переробної 

галузі, але вони не мають коштів для їх придбання. 

Слід звернути увагу, що за роки економічного реформування відбулося 

зниження обсягів грошових коштів, що спрямовуються на оновлення основних 

фондів. Це призвело до обмеження можливостей їх цілеспрямованого впливу на 

відтворювання матеріально-технічних ресурсів взагалі. На сьогоднішній день 

оновлення основних фондів у переробній галузі практично призупинене. 

Менеджмент в загальному вигляді – це система теоретичних та практичних 

знань про принципи, методи, засоби і встановлення форм управління 

виробництвом з метою підвищення його ефективності та забезпечення прибутку 

як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Фінансовий менеджмент – це 

механізм досягнення тієї ж мети за допомогою фінансових важелів. Під 

стратегією управління в зазначеному випадку необхідно вважати загальний 

напрямок та спосіб використання засобів виробництва (основних виробничих 

фондів) для досягнення поставленої мети. Аналізуючи основні виробничі фонди 

підприємства, фінансовий менеджмент повинен враховувати: забезпеченість 

підприємства основними виробничими фондами; ступінь впливу стану та 

використання основних виробничих фондів на фінансові показники роботи 

підприємства; стан зношеності основних виробничих фондів; порядок 

нарахування амортизації основних виробничих фондів; питому вагу основних 

виробничих фондів в основних фондах підприємства тощо. 

Дослідження різних визначень основних фондів підприємства дозволяє нам 

стверджувати, що основні виробничі фонди – це частина основних фондів 

підприємства, яка в речовій формі відображена в засобах праці, зберігає 
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протягом тривалого часу свою форму, переносить частинами свою вартість на 

вартість продукції та відшкодовується тільки після проведення декількох 

виробничих циклів. Висвітлені сторони категорій основних засобів і основних 

фондів, дають можливість визначити найважливіші характеристики, зокрема, 

вони являють собою суспільно виражену в двох формах власність (державна та 

приватна); беруть участь у виробництві протягом тривалого проміжку часу в 

незмінній натуральній формі; вивільняються з економічного обороту частинами 

протягом всього періоду їх використання; беруть участь у формуванні вартості 

виробленої продукції в розмірі суми зносу; є продуктом попередньої людської 

праці з властивою для них вартістю; відновлюються в натуральному виразі за 

рахунок капітальних вкладень та відповідних джерел господарських грошових 

потоків. 

В результаті дослідження соціально-економічної сутності основних 

виробничих фондів науковцями зроблено висновок, що для успішного 

вирішення завдань фінансового управління процесами виробництва і 

відтворення основних засобів праці, постійного утримання їх у придатному до 

функціонування стані і забезпечення ефективного використання необхідна 

інформація не тільки про вартість, але й детальні відомості про матеріально-

речовий склад, корисні зовнішні функції, стан готовності до експлуатації та інші 

дані. Таким чином, цілком правомірне вживання в бухгалтерському обліку на 

рівні виробничих підрозділів і підприємства в цілому терміну «основні засоби», 

а на більш високих ієрархічних рівнях управління (макрорівні) – терміну 

«основні фонди». 

Послідовний аналіз поглядів на економічну сутність основних фондів дає 

можливість стверджувати, що основні фонди підприємств залежно від ступеня їх 

участі у процесі виробництва поділяють на виробничі і невиробничі. Основними 

виробничими фондами називають засоби виробництва, які впродовж багатьох 

виробничих циклів зберігають натуральну форму і поступово, в міру зносу, 

переносять свою вартість на вартість готової продукції. Основні невиробничі 

фонди не беруть безпосередньої участі у процесі виробництва товарів, наданні 

послуг. До них належать житлові будинки, гуртожитки, їдальні та ін., які 

належать підприємству на правах власності [1, c. 16]. 

Дослідження іноземних та національних стандартів оцінки основних фондів 

показало, що в Україні облік наявності та руху основних фондів здійснюється за 

первісною або відновлювальною вартістю, а при безкоштовному отриманні – за 

обліковою вартістю сторони, яка передає ці основні фонди. У західних країнах, 

зазвичай, використовується ринкова вартість при існуючому використанні або 

відновлювальна вартість основних фондів, заснована на витратах їх відтворення, 

тоді як при реконструкції об’єктів – інвестиційна вартість, тобто вартість для 

конкретного інвестора. Ринкова вартість (вартість при обміні) – це найбільш 

ймовірна ціна, яку повинен мати товар на конкурентному відкритому ринку з 

дотриманням усіх умов справедливої торгівлі, свідомих дій продавця і покупця, 

без впливу незаконних стимулів. Але поряд з правильною оцінкою основних 

виробничих фондів необхідно враховувати знос та амортизацію основних 
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виробничих фондів. Науковцями розглянуто поняття зносу та його видів та 

зроблено висновок про нетотожність зносу та амортизації основних фондів. При 

фізичному або матеріальному зносі відбувається втрата основними фондами 

їхньої споживчої вартості, тобто погіршення техніко-економічних характеристик 

під впливом процесу праці, сил природи, а також внаслідок невикористання 

основних фондів. Процеси, які впливають на фізичний (матеріальний) знос, 

можна об’єднати в поняття «зношування». Зношування – причина зносу, а знос – 

наслідок дії процесу зношування. Поняття зносу і зношування тісно 

взаємопов’язані, але нетотожні. Про це можна стверджувати, якщо розглянути 

поняття морального зносу. Поняття морального зносу має першу та другу 

форми. Моральний знос першої форми виражається у зниженні вартості засобів 

праці тією мірою, якою знижується вартість нових аналогічних засобів праці. 

Знос другої форми – це зниження вартості тією мірою, якою нові машини 

вступають з ними в конкуренцію. Також можна говорити про відмінність зносу 

від амортизації: знос – це втрата споживчої вартості і вартості засобів праці, 

амортизація – процес перенесення вартості на готовий продукт. Матеріальною 

основою амортизації є зношування засобів праці. Вважаємо, що доцільно було б 

вести мову про амортизацію основних засобів, а не фондів, тому що зношуються 

засоби, а не фонди. 
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Проблематика боргу держави належить до найважливіших питань 

державного фінансового менеджменту за кількістю досліджень, дискусійністю 

позицій і неоднозначністю висновків. Незважаючи на різноманітність висновків 

(а інколи їх діаметрально протилежний характер) всесвітньо відомих учених у 

галузі фінансової теорії й державних фінансів щодо оптимального способу 

фінансування бюджетного дефіциту та наслідків нарощування державного 

боргу, саме державні запозичення стали одним із найпоширеніших інструментів 
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фінансування видатків держави. Це зумовило постійне зростання обсягів боргів 

практично всіх країн світу. Причому зростання державних боргів і боргового 

навантаження характерне як для країн із транзитивною економікою, так і для 

провідних промислово розвинутих країн. Останні, власне, виступають 

найбільшими кредиторами світової економіки й водночас мають найбільші 

обсяги державних боргів у абсолютному виразі, а також відносно Валового 

внутрішнього продукту.  

Доцільно відзначити, що в сучасному науковому лексиконі державний борг 

– така сама загальновизнана економічна категорія, як фінанси, бюджет, податки; 

відіграє не менш важливу роль в економічному житті суспільства та вимагає 

чіткої концептуальної, законодавчої й організаційно-правової регламентації, 

перш за все, з позицій необхідності забезпечення ефективного управління ним. 

З наукового погляду, важливо усвідомити різницю між термінами «борг» і 

«заборгованість». Передусім під поняттям «борг» варто розуміти грошову суму, 

що взята в позику на строк на певних умовах і підлягає поверненню. Варто 

наголосити, що борг – поняття статичне, фіксований параметр, який визначає 

запаси грошових коштів на певну дату (останній день місяця чи фінансового 

року). Заборгованість – це сума приростів чистої заборгованості за минулі 

періоди плюс початковий стан заборгованості. При цьому суму приростів чистої 

заборгованості можна розрахувати за формулою [1, с. 228]: 

ВпПнЗ  , 

де З – приріст заборгованості, якщо нові позики (Пн) перевищують 

відсоткові платежі (Вп) за раніше нагромадженим боргом. 

На відміну від боргу, заборгованість визначає не запаси грошових коштів, а 

потоки, що мають схильність до постійної зміни в часі. Динаміка заборгованості 

залежить від величини чистих потоків, що є різницею між отриманими новими 

кредитами і платежами щодо обслуговування боргу, які у свою чергу є сумою 

виплати основної частини боргу і відсотків, а також від запасів, тобто величини 

існуючого боргу. Різницю між боргом і заборгованістю у бюджетному секторі 

економіки можна трактувати так: державний борг, досягнувши певної величини, 

перетворюється у мультиплікатор власноручного збільшення. В результаті 

зростання державної заборгованості сума на виплату відсотків збільшується 

набагато швидше, ніж зростає борг [1]. 

Отже, ґрунтуючись на наведених вище положеннях, можна відмітити, що 

вихідної є категорія «борг» як результат позичкових операцій. Першопричиною 

боргу є позики в умовах нестачі або дефіциту коштів, а вже після формування 

первинного боргу виникає проблема заборгованості, на величину якої впливає 

динаміка норми відсотка та низка інших факторів. Таким чином, заборгованість 

– явище похідне від боргу, відрізняється кумулятивним ефектом, тобто виступає 

результатом нагромадження боргів та платежів на їх обслуговування. Тобто, 

заборгованість – це початкова сума боргу із нагромадженою сумою приросту 

відсоткових грошей та чистої поточної величини знову залученого боргу. В 

кінцевому результаті прослідковується взаємозв’язок і трансформація різних за 
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природою категорій: позика (кредит)–борг–заборгованість, які в свою чергу 

породжують з позицій боржників і кредиторів спільні проблеми: позичок, боргів 

та боргової залежності держави. 

Економічна сутність категорії боргу полягає в тому, що борг – це грошова 

сума, яка взята в позику на деякий термін на певних умовах і підлягає 

поверненню. Борг є поняттям статистичним, фіксованим параметром, що 

визначає запаси грошових коштів на певну дату і вимірюється екстенсивними 

економічними змінними, характеризуючи непорушний стан боржника із 

кількісного боку. 

Державний борг – це економічна категорія, що відіграє не менш важливу 

роль в економічному житті суспільства та вимагає чіткої концептуальної, 

законодавчої та організаційно-правової регламентації, перш за все, з позицій 

необхідності забезпечення ефективного управління ним. Державний борг 

утворюється в результатi дiї державного кредиту, формою якого є державні 

позики. Державні позики характеризуються тим, що тимчасово вiльнi грошові 

кошти населення, підприємств, організацій, іноземних кредиторів залучаються 

на фінансування суспільних потреб, на розвиток капіталовкладень (при 

ефективному використанні державного кредиту) або на фінансування 

бюджетного дефіциту (при неефективному використанні запозичених коштів) 

шляхом випуску облігацій, казначейських зобов'язань та інших видів державних 

цінних паперів.  

Державний борг, його розміри, методи розміщення і погашення прямо чи 

опосередковано впливають майже на всі процеси економічного життя держави: 

економічне зростання і розподіл доходів, бюджетний дефіцит і розмір грошової 

маси в обігу (що тісно пов’язано із темпами інфляції), звуження чи розширення 

сукупного попиту і пропозиції, рівень споживання і нагромадження, баланс 

поточних зовнішніх рахунків, міжнародну платоспроможність та кредитний 

рейтинг держави. Тому держава не повинна категорично відмовлятися від 

залучення державного боргу, як макроеконмічного інструменту, у процес 

реформ.  
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Ключовою проблемою в сучасній економіці є криза неплатежів. Саме тому 

слово «банкрутство» лунає з кожним днем усе частіше. І все більшій кількості 

підприємств доводиться стикатися з цією проблемою. Питання реструктуризації 

і банкрутства в кризовій економічній ситуації, яка склалася в Україні, набувають 

особливого значення, що пов'язано з хронічним станом неплатоспроможності, 

нерентабельності, збитковості суб'єктів підприємницької діяльності [4, с. 129]. 

Актуальність і практична значущість цієї теми зумовлені рядом причин. По-

перше, сьогодні в економіці ключовою проблемою є криза неплатежів і 

принаймні половину підприємств слід було б оголосити банкрутами, а вилучені 

кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що, поза сумнівом, 

сприяло б оздоровленню ринку. По-друге, оскільки проблема банкрутства 

набула значного поширення, то питання прогнозування і визначення ймовірності 

банкрутства стає вкрай актуальним. По-третє, значній частині промислових 

підприємств характерні негативні тенденції щодо динаміки фінансових 

результатів, що призвело до збільшення частки збиткових підприємств у 

загальній їх кількості.  

Останнім часом, питанням оцінки ймовірності банкрутства та його 

наслідкам приділяється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжними 

науковцями. Аналіз останніх публікацій показав, що досить детально питання 

банкрутства розглянули О. Я. Базілінська [1], В. О. Подольська [2]. 

Заслуговують уваги публікації сучасних науковців – О. Б. Андрушка [3], 

Іващенка О. В. [4], Л. Руденко [6]. На цьому дослідження питань банкрутства не 

втратило своєї актуальності і сьогодні потребує більш детального розгляду 

проблем щодо механізму та напрямів прогнозування ймовірності банкрутства 

підприємств, що ускладнюється за умов кризи. Рівень дослідження існуючих 

проблем та ступінь їх вирішення обумовили вибір теми дослідження та її мету.  

Метою дослідження є дослідження механізму та основних напрямів 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємств, а також визначення 

основних факторів неплатоспроможності українських підприємств. 

Мета дослідження досягається шляхом виконання таких завдань: 

- дослідження впливу основних факторів (внутрішніх, зовнішніх), що 

обумовлюють неплатоспроможність українських підприємств; 

- дослідження складових механізму прогнозування ймовірності банкрутства 

та оцінка їх взаємозв’язку; 
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- розглянути напрямки прогнозування ймовірності банкрутства та означити 

чинники моделі діагностики кризового стану та загрози банкрутства 

підприємств; 

- дослідити показники та методику розрахунку оцінки фінансового стану 

щодо задовільної структури балансу на основі методичних положень щодо 

оцінювання фінансового стану підприємств і відновлення незадовільної 

структури балансу. 

За умов ринкової економіки підприємства постійно перебувають під 

впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть призвести 

до недостатності активів у ліквідній формі та банкрутства. Банкрутство 

(Bankruptcy) – це неспроможність підприємства платити за своїми борговими 

зобов’язаннями та виконувати зобов’язання перед бюджетом. Базілінська О. Я. 

[1] виділяє наступні види банкрутства:  

 необережне банкрутство, що є результатом неефективної роботи 

підприємств; 

 приховане банкрутство виникає у випадку навмисного приховування 

факту стійкої фінансової неспроможності підприємства та пов’язаного з цим 

подання недостовірної інформації кредиторам, державним органам, іншим 

зацікавленим особам;  

 умисне банкрутство – це свідоме доведення підприємства до стійкої 

фінансової неспроможності;  

 фіктивне банкрутство – результат свідомого поширення підприємством 

інформації щодо своєї фінансової неспроможності, щоб ухилитися від сплати 

зобов’язань [1, с. 200]. 

Ми повністю погоджуємося з Подольською В. і підтримуємо її думку щодо 

детального вивчення причин виникнення банкрутства, так як на сьогоднішній 

день в Україні дуже багато підприємств знаходяться на межі банкрутства. 

Завдяки економічній ситуації в країні рівень банкрутства стрімко зростає і стає 

просто неминучим для великої кількості українських підприємств. Як відомо, 

криза неплатежів була і залишилась основною проблемою підприємств і як 

наслідок економіки в цілому. 

Всі автори, що розглядали питання банкрутства підприємств, поділяють 

фактори (причини) виникнення банкрутства на зовнішні і внутрішні. 

Подольська В. [2] до зовнішніх чинників, які призводять до банкрутства 

підприємств відносить: спад виробництва, збільшення кількості збиткових 

підприємств, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, 

неплатоспроможність підприємств-партнерів, політичну нестабільність держави, 

недосконалість законодавства, високий рівень податків, структуру та рівень 

добробуту населення, розмір і структуру споживання, платоспроможний попит 

населення, посилення міжнародної конкуренції, банкрутство боржників 

підприємства, загальний розвиток науки і техніки, рівень технологій тощо 

[2, c. 162]. 

Базілінська О. [1] доповнює, крім вище перелічених, наступні зовнішні 

чинники: макроекономічна нестабільність, спад кон’юнктури в економіці, 
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значний рівень інфляції, криза окремої галузі, сезонні коливання, посилення 

монополізму на ринку, дискримінація підприємства органами влади та 

управління, погіршення криміногенної ситуації тощо [1, с. 201]. 

Для підприємства важливо вчасно виявити «хворобу», установити 

правильний діагноз, зрозуміти причини негараздів і наслідки. Саме фінансова 

діагностика може точно вказати чи зможе підприємство розрахуватися в строк за 

своїми зобов’язаннями, викрити причини наявного стану, розробити та 

реалізувати заходи з питань виходу підприємства з кризи. Під діагностикою 

банкрутства розуміють своєчасне розпізнавання симптомів фінансової кризи на 

підприємстві [1, с. 201]. 

Отже, існує значна кількість факторів неплатоспроможності і розглядати їх 

слід з врахуванням не лише внутрішніх, але зовнішніх загроз, що дасть 

можливість оцінити реальний стан підприємства і здійснити всі можливі 

контрзаходи по ліквідації негативних факторів і недопущенні до банкрутства. 

У зв’язку з цим прогнозування банкрутства стає першочерговою 

необхідністю, що дасть можливість виявити основні проблеми і недоліки в 

роботі підприємства, а також врахувати вплив різноманітних зовнішніх 

чинників, і в результаті спрогнозувати ймовірність банкрутства і вжити заходів 

для його уникнення. 

Сьогодні є актуальним дослідження впливу як внутрішніх чинників, так і 

зовнішніх, оскільки неврахування впливу хоч одного чинника може призвести 

до викривлення результатів щодо прогнозування ймовірності банкрутства 

підприємства, та його перспектив. 

Основне завдання прогнозування банкрутства полягає в своєчасній розробці 

контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій 

його розвитку. 

Сучасна економічна наука має у своєму арсеналі велику кількість 

різноманітних прийомів і методів прогнозування фінансових показників, в тому 

числі в плані оцінки можливого банкрутства. Розрізняють три основні напрямки 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємства [2, c. 167]:  

 розрахунок індексу кредитоспроможності (наприклад, за допомогою 

дискримінантних багатофакторних моделей Альтмана для США, Таффлера і 

Тішоу для Великобританії, Сайфуліна, Кадикова та Зайцевої для Росії, 

Терещенка для України тощо); в основі цих моделей лежить задача класифікації 

змінних (факторів впливу); 

 використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв, що 

включає в себе використання не лише бухгалтерської звітності, а й додаткової 

інформації; що ж стосується критичних значень цих критеріїв, то вони повинні 

бути деталізовані за галузями і підгалузями, а їх розробка може бути виконана 

після накопичення визначених статистичних даних;  

 оцінка і прогнозування показників задовільної структури балансу 

(наприклад, визначення коефіцієнту покриття, коефіцієнту забезпечення 

власними засобами, коефіцієнта Бівера тощо). 
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Діагностика кризи розвитку підприємства – це система ретроспективного, 

оперативного і перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення 

ознак кризового стану підприємства, оцінку загрози банкрутства та (або) 

подання кризи. Діагностика кризи визначається одним з необхідних етапів 

процесу антикризового управління, оскільки саме її результати дають змогу 

визначити ступінь розвитку кризи, її масштаби, реальність та очікуваний час 

виникнення ситуації банкрутства, обґрунтувати заходи, необхідні для її 

подолання, оцінити можливості підприємства щодо подолання кризи та 

прогнозування наслідків подальшого розвитку ситуації [2, с. 166]. 

Доцільно наголосити, що за умов економічної кризи, питання оцінки стану 

банкрутства, його прогнозування є вкрай актуальним. 

Потребують подальшого дослідження питання, що пов’язані з 

удосконаленням механізму прогнозування ймовірності банкрутства з точки зору 

його складових, існуючих критеріїв, вибору системи показників. Особливу увагу 

в подальших дослідженнях слід приділити вивченню існуючих моделей 

прогнозування ймовірності банкрутства в розрізі вітчизняних та зарубіжних 

науковців. 

Відмічені дослідження доцільно проводити за напрямами саме методичних 

підходів та показників, що обумовлюють останні, з точки зору можливостей їх 

використання на прикладі діяльності сучасних суб’єктів господарювання, що 

функціонують на території України. 
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В теорії і практиці діяльності підприємств виникнення і розв’язок проблем 

економічного розвитку ініціювалося і вирішувалося інноваціями. Реалізація 

інновацій в машинобудуванні має подвійну функціональність – на рівні 

підприємства, забезпечуючи його розвиток і в розвитку економічного 

середовища. Актуалізація проблематики інноваційного розвитку в загальному 

контексті і у обраному напрямку дослідження обумовлена з одного боку 

об’єктивним явищем – циклічним характером економічного розвитку та 

загальною в цьому контексті постановкою наукової задачі – проблеми 

передбачення реалізації інноваційних проектів підприємств.  

Теорія циклів як методологічна основа передбачення розвитку розглядалася 

М. Туган-Барановським з позицій динаміки формування і реалізації фінансових 

ресурсів у забезпеченні економічного зростання, де первинним суб’єктом 

виділено підприємства. Цикл в теоретичному змісті розглядався 

М. Кондрат’євим, як діалектика трансформації статичної та динамічної 

макроекономічних моделей. Й. Шумпетер створив економічну модель 

інноваційного розвитку на мікрорівні, намагаючись подолати антагонізм 

статичних та динамічних економічних теорій. 

Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених з основ теорії 

інноваційного розвитку, проблем промислових інновацій та фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку, дозволив нам систематизувати 

функціональні характеристики інновацій в інноваційному розвитку 

підприємства. У сфері промислових інновацій реалізуються циклічні 

взаємозалежності динаміки натуральних (матеріальних) і якісних показників 

стану підприємства. Капітальні інновації забезпечують приріст капіталу,  

технологічні, управлінські, маркетингові, продуктові інновації – екстенсивний 

приріст технологій, розширення структури організації та асортименту продукції 

підприємства – такі зміни стають інноваціями за умови нарощування 

підприємством обсягу компетенції виробничих сил, сконцентрованих в 

результаті інноваційної діяльності в конкурентних перевагах та комерційної 

реалізації їх як інноваційного продукту в економічному обороті на 

високотехнологічних ринках.  

На цій основі особливістю підприємства виділено функціональну єдність 

трансформаційного змісту, де ініціалізація технологічних інновацій, вмотивовує 

підприємство до значного оновлення матеріально-технічної бази виробництва, 
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що в комплексі всіх змін в діяльності підприємство сконцентровано в 

інноваційній продукції підприємства.  

В розробленій науковцями функціональній моделі взаємозв’язків елементів 

інноваційного розвитку підприємства (рис. 1) продуктові інновації, як метод 

інноваційного відтворення трансформується у результат відтворення 

конкурентних переваг із концентрацією фірмових компетенцій в продукції 

підприємства [1, c. 172]. Внаслідок порушення циклічності вказаних 

взаємозалежностей розриваються взаємозв’язки процесів виробництва та 

НДДКР, унеможливлюючи використання синергії продуктивності праці в сфері 

створення продукції та виробничої науки. Втрата взаємозв’язків 

відтворювальних процесів, і, як наслідок, втрата конкурентних переваг 

організації як найсуттєвішої характеристики інноваційного розвитку, є 

причиною технологічних розривів в машинобудуванні, де виробництво є просто 

діяльність, наявні ресурси не функціональні і не продуктивні.  

Науковцями встановлено, що продукування інновації зосереджується 

безпосередньо у виробничому процесі, екстраполюється у сферу відтворення 

вартостей, внаслідок чого відбувається уніфікація виробничої та інноваційної 

діяльності, що на практиці реалізується в об’єктивній необхідності проведення 

НДДКР, удосконалень, відсутності часового лагу дифузії інновацій, підвищення 

ризиків економічної безпеки підприємства. Це зобов’язало розглядати інновації 

не як вид діяльності, а як суть виробництва засобів виробництва.  

Здійснене узагальнення теоретичних основ у розумінні сутності інновацій, 

стало основою формулювання принципів уніфікації економічних характеристик 

інновацій на основі циклічної трансформації росту продуктивності 

технологічних процесів в процеси відтворення капіталу підприємства, а саме: 

продуктивності, трансформації, відтворення та реалізації в економічному 

обороті. Це стало основою для авторського визначення, де інновації – це 

продуковані в межах організації, реалізовані в економічному обороті 

конкурентні переваги, втілені (сконцентровані) в комерціалізованому продукті у 

вигляді технологій, ліцензій, патентів, товарах тощо, а інноваційний розвиток – 

безперервне відтворення конкурентних переваг, що характеризується приростом 

фірмових компетенцій та перетворенням їх товару у вигляді досвіду, технологій, 

ліцензій, патентів, методів та моделей, послуг, продукції тощо з метою 

комерційної реалізації (впровадження, використання) в економічному обороті 

[1, c. 176]. 
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Рис. 1. Схема реалізації взаємозв’язків елементів інноваційного розвитку 

підприємства 

 

На наш погляд, технологічні інновацій спонукають до пришвидшення 

процесу формування амортизаційного фонду, виступаючи спонукальним 

мотивом прискорення утилізації капіталу і трансформації його у форму фінансів.  

Фінансові фактори є автономними елементами інноваційного розвитку, їх 

реалізація має функціональну природу інноваційних інвестицій. Сам розвиток 

забезпечується трансформацією функціональної реалізації ефективності 

інноваційної діяльності та продуктивності інноваційного виробництва, де для 

кожного такту розвитку технологічні інновації ↔ капітальні інновації, існує 

окрема функція фінансування інноваційного розвитку, що не залежатиме від 

характеристик інноваційних процесів на підприємстві.  
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Перетворення, що відбуваються в економіці України, відображаються, перш 

за все, на процесах трудових переміщень населення. Трудова мобільність є 

одним з тих найважливіших чинників, що впливають на функціонування ринку 

праці. Наявність мобільної робочої сили, дає можливість підприємствам 

приймати на роботу висококваліфікованих робітників, що сприяє адаптації 

господарюючого суб’єкта до змін ринкової кон’юнктури. Для працівника 

трудова мобільність – це можливість працевлаштуватися на новому робочому 

місці, яке найбільш відповідає його потребам. 

Існування в економіці країни таких проблем, як безробіття, невідповідність 

рівня заробітної плати працівників їх освіті та кваліфікації, незадоволеність 

змістом праці, відсутність кар’єрного зростання, неможливість підвищення 

кваліфікації та інше, призводять до активізації трудової мобільності населення. 

Особливо гостро ця проблема проявилася у жіночому сегменті як національного, 

так і регіональних ринків праці. Жінки, як найменш соціально захищені 

учасники ринку праці, виявилися не привабливою робочою силою для 

працедавців. Складаючи майже половину зайнятих в економіці, вони 

сконцентровані у галузях, рівень оплати праці в яких нижче, ніж у тих, де 

переважають чоловіки. Високий рівень жіночого безробіття у порівнянні з 

чоловічим, обмежені можливості при працевлаштуванні та реалізації трудової 

активності у суспільній діяльності – основні риси жіночого сегмента ринку 

праці. У цій ситуації підвищення інтенсивності трудової мобільності жінок стає 

одним з основних засобів запобігання безробіттю та поліпшенню ситуації у 

жіночому сегменті ринку праці. На підставі дослідження трудової мобільності 

жінок формується інформація про її масштаби, інтенсивність, динаміку, напрями 

потоків трудових переміщень і причини, що їх викликають.  

Отже, важливим уявляється розв’язання наукового завдання оцінки 

трудової мобільності жінок, що надасть можливість не тільки формувати 

уявлення про те, як функціонує ринок праці, але й прогнозувати ситуацію у 

сфері жіночої зайнятості. 

Соціально-економічні реформи в Україні багато в чому залежать від того, 

наскільки ефективно ринок праці забезпечує розподіл і перерозподіл трудових 

ресурсів у відповідь на економічні, інституційні і технологічні зміни. Успіх цих 

реформ залежить від виконання ринком праці розподільчої функції, в основі якої 

лежить трудова мобільність. Теоретичний аналіз визначень поняття «трудова 

мобільність» дозволив зробити висновок про те, що трудова мобільність – це 

процес трудового переміщення працівника, викликаний різними причинами, в 
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основі якого лежать здібності індивіда до змін у змісті трудової діяльності, а 

також це процес зміни статусу економічної активності індивіда. 

В дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів 

встановлено, що для оцінки рівня трудової мобільності використовуються два 

принципово різні підходи: за фактичними даними статистичної звітності 

вимірюється рівень реалізованої трудової мобільності та за результатами 

вибіркових соціологічних обстежень населення з’ясовується рівень потенційної 

трудової мобільності, тобто потенційної здатності до такого роду змін. З позицій 

функціонування регіонального ринку праці особливе значення належить аналізу 

як реалізованої, так і потенційної трудової мобільності. 

Систематизація існуючих поглядів стосовно оцінки трудової мобільності 

жінок дозволила зробити висновок про те, що на сьогодні не існує єдиного 

підходу для кількісної та якісної оцінки її різних форм. У роботі доведено, що 

для оцінки потоків трудової мобільності жінок необхідно виділити основні 

напрями, масштаби та інтенсивність потоків їх трудових переміщень.  

Найважливішим показником, що відображає зміни у стані зайнятості всіх 

соціально-демографічних груп населення, є інтенсивність трудової мобільності. 

Так, на підставі аналізу трудової мобільності жінок формуються уявлення про 

запаси і потоки жіночих трудових ресурсів, масштаби, динаміку і спрямованість 

цих потоків, реструктуризацію зайнятості та їх розподіл (рух) за секторами 

економіки, міру гнучкості ринку праці тощо.  

Потоки трудової мобільності складаються із сукупності одиничних актів 

трудових переміщень, які формують напрями та масштаби, забезпечують 

інтенсивність цих потоків, кожний з яких має свої особливості.  

Для розв’язання проблем жіночої зайнятості нами запропоновано систему 

мотивів трудової мобільності, необхідну для забезпечення раціонального 

перерозподілу жіночої робочої сили, сприянню її зайнятості і підвищенню 

добробуту жінок. У цій системі напрями потоків трудової мобільності жінок 

представлено трьома переміщеннями: економічно неактивне населення → 

зайняті; зайняті → зайняті; безробітні → зайняті. Головним завданням системи 

мотивів трудової мобільності жінок є створення умов, які б забезпечували 

встановлення рівноваги між вимогами жінки до робочого місця і можливостями, 

які надаються працедавцем.  
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Питання підвищення ефективної діяльності зовнішньоторговельних 

відносин України набувають на сучасному етапі економічного розвитку 

виняткового значення. Це пов'язано, по-перше, зі знаходженням економіки 

країни в умовах системної трансформації, яка відбувається в ситуації об'єктивної 

незбалансованості структури економіки; надмірністю енерго- та 

ресурсомісткості галузей національного господарства; низької 

конкурентоспроможності виробів; недосконалістю податкової, грошової, 

банківсько-кредитної систем; поступовому занепаді науково-технічного та 

високотехнологічного потенціалу. По-друге, залежністю процесу реформування 

економіки України від зовнішніх джерел фінансування; високою розвиненістю 

світової зовнішньоторговельної інфраструктури (законодавчої, організаційної,  

трейдерської, виставочної); зберігання українського статусу «торговельного 

аутсайдера» у світовій торгівлі через відсутність повного чи асоційованого 

членства у СОТ, ЄС та інших торговельно-інтеграційних угрупуваннях, що 

впливає на збільшення вимог щодо конкурентоздатності українських товарів в 

умовах жорсткої конкурентної боротьби на міжнародному ринку.  

Отже, особливою актуальністю даного дослідження є те, що 

обґрунтовується інвестиційна привабливість зовнішньоторговельних 

підприємств України у посткризовий період. 

Окремі аспекти вдосконалення зовнішньоекономічного механізму інтеграції 

України в сучасні світогосподарські зв’язки розглядалися у працях українських 

вчених Беседіна В., Будкіна В., Бураковського І., Гальчинського А., 

Дудченка М., Журби І., Кістерського Л., Кредісова А., Макогона Ю., 

Поручника А., Пузанова І., Сіденка В., Соколенка С., Філіпенка А., Шниркова О. 

та інших. 

Метою статті є розробка науково-обґрунтованих стратегічних засад 

формування зовнішньоторговельних зв’язків України з провідними країнами 

світу. 

Одним з найважливіших напрямів діяльності фінансових служб по 

ефективному регулюванні інвестиційної привабливості зовнішньоторговельних 

підприємств є підвищення раціональних фінансових відносин підприємства при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під зовнішньоекономічною 

діяльністю розуміється діяльність господарюючих суб'єктів України та 

іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на 
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взаємовідносинах між ними і яка має місце як на території України, так і за її 

межами [1]. 

Підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності повинні 

організовувати свою фінансову роботу у відповідності до сучасних вимог, які 

будуються на загальноприйнятих правилах світової торгівлі. Такі вимоги і 

правила передбачають чітке розуміння і ефективне застосування механізму 

проведення розрахунків і фінансування операцій експорту або імпорту товарів та 

послуг. Обґрунтування ефективності операцій зовнішньої торгівлі повинно 

знаходити своє відображення у відповідних статтях укладених угод і в 

кінцевому підсумку призводити до зростання чистого прибутку підприємства. 

Вирішення таких завдань можливо при умові налагодження на підприємстві 

висококваліфікованої роботи працівників фінансових служб, які в ході 

здійснення операцій зовнішньої торгівлі в змозі грамотно побудувати фінансові 

розрахунки, обґрунтувати їх ефективність і забезпечити своєчасне фінансування 

операцій зовнішньої торгівлі [2]. 

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова робота 

займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність, повнота та 

ефективність фінансового забезпечення господарської діяльності і розвитку 

підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими 

суб'єктами господарювання. Фінансова робота підприємства здійснюється за 

такими основними напрямками: 

 фінансове прогнозування та планування; 

 аналіз та контроль господарської діяльності; 

 оперативна, поточна фінансово-економічна робота [3]. 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України у І півріччі 2010 р. 

становив 5257,7 млн. дол. США і збільшився порівняно з І півріччям 2009 р. на 

20,5%, обсяг імпорту становив 2342,3 млн. дол. і стосовно відповідного періоду 

минулого року склав 98,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами 

становило 2915,4 млн. дол. (у І півріччі 2009 р. – 1987,3 млн. дол. США). 

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з 

партнерами з 208 країн світу. До країн СНД експорт послуг становив 50,6% від 

загального обсягу експорту, до країн ЄС – 25,8% (у І півріччі 2009 р. – 

відповідно 36,9% та 33%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером 

України (47,3% від загального обсягу експорту та 13,8% імпорту послуг). Серед 

найбільших торгових партнерів у І півріччі 2010 р. експорт послуг значно 

збільшився до Російської Федерації – на 73,5%, Китаю – на 59,9, Панами – на 

56,2, Білорусі – на 51,5, Франції – на 28,7 та Сполучених Штатів Америки – на 

12,1%. При цьому зменшилися обсяги експорту послуг до Латвії – на 42,6%, 

Азербайджану – на 38,3, Швеції – на 34,9, Канади – на 33,6, Віргінських 

Островів (Британських) – на 26,7, Казахстану – на 24,6, Молдови – на 19, 

Німеччини – на 18,1, Нідерландів – на 17,4, Сполученого Королівства – на 7,2 та 

Кіпру – на 4,9%. Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, які 
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раніше, складають транспортні послуги, різні ділові, професійні та технічні, 

фінансові та державні послуги, які не віднесені до інших категорій [4]. 

Картина торгівельних взаємовідносин України з Європейським Союзом є 

свого роду унікальною, оскільки її можна і потрібно розглядати у багатьох 

вимірах для того, щоб остаточно зрозуміти сутність проблеми. Такими вимірами 

передусім є: 

 розвиток торгівлі України з ЄС та порівняння з досвідом країн-

кандидатів до Євросоюзу; 

 проблема політичних рішень з обох сторін як гальмуючий чинник; 

 розвиток Україною торгівельних стосунків с Європейським Союзом та 

перспективи торгівлі з країнами СНД [5]. 

Таким чином, товарний обмін між Україною і ЄС відбувається переважно 

на міжгалузевій основі, що суттєво зменшує матеріальну базу реальної 

економічної інтеграції. Незначні від потенційних можливостей розміри і 

однобічна спрямованість зовнішньоторговельних зв'язків, низька 

конкурентоздатність продукції ряду галузей – металургії, хімічної і деяких видів 

харчової промисловості. Їх висока енергомісткість, переважно сировинна 

спрямованість експорту, значна доля в українському експорті товарів з низьким 

рівнем переробки, що виснажує ресурсну базу країни, скорочення частки 

експортної продукції обробної промисловості, нераціональність товарної 

структури імпорту, 40% якої припадає на енергоносії, деформована географічна 

структура експорту та імпорту – все це є показником кризових явищ, що поки не 

зжиті остаточно. Україна експортує стратегічну сировину (деревину та вироби з 

неї, неблагородні метали та вироби з них тощо), водночас імпортуючи товари, 

які здатна виробляти сама на конкурентоспроможному рівні (оптичні прилади та 

скловолокнові напівпровідники тощо) [6]. 

Провівши дослідження ми прийшли до наступних висновків. 

По-перше, незважаючи на те, що Україною досягнуто в цілому позитивного 

сальдо в експортно-імпортних операціях, все ж таки їх структура суперечить 

національним пріоритетам і не дозволяє вирішувати завдання швидкої інтеграції 

у світову економічну систему. Для цього необхідно здійснити структурну 

реформу економіки та визначити пріоритетне місце у міжнародному поділі 

праці, а також перейти на іноваційно-інвестиційну модель розвитку.  

По-друге, протягом останніх років геополітична структура зовнішньої 

торгівлі товарами та послугами зазнає суттєвих змін. Відбулося збільшення 

частки зовнішньоторговельного обігу з країнами світу. Взаємна зацікавленість 

зберігати присутність на ринках партнерів по СНД та Європейського Союзу є 

важливою передумовою розвитку економічної складової, а також поступового 

переходу до зони вільної торгівлі в рамках СНД та ЄС. 
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Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, вимагають чіткої 

координації дій в усіх сферах та ланках економічної і фінавої системи, що і є 

концептуальною основою стратегії економічного і соціального розвитку нашої 

держави на 2002-2011 рр. «Європейський вибір». Україна може зайняти належне 

їй місце серед провідних європейських країн (з високим рівнем економічного 

зростання, зайнятості і доходів населення) тільки на шляху широкого і повного 

реформування економіки, прискореного розвитку ринкового господарства і 

демократії. 

Тому дуже актуальним постає питання щодо функціонування податкової 

системи України, від якої залежить добробут держави на політичному, 

економічному та соціальному рівнях. Мито як один із видів податку займає 

важливе місце в податковій системі України, та є однією із перешкод на шляху 

до ЄС. 

Мито – податок, що стягується при перетині товарами митного кордону 

країни, тобто при їх ввезені (імпорті), вивезені (експорті) чи транзиті. Мито є 

одним з видів бар’єрів на шляху вільного розвитку зовнішнього торгівлі.  
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Фіскальними цілями запровадження мита є забезпечення стабільних 

надходжень до бюджету держави. Ця мета в окремі історичні періоди в деяких 

країнах може переважати над економічними цілями, хоча в принципі вважається, 

що податки на зовнішню торгівлю не є оптимальним засобом акумуляції доходів 

до державного бюджету. Забезпечуючи однакову суму надходжень, внутрішні 

податки спричинять меншу втрату ефективності, ніж мито [3, с. 45]. 

Політичними цілями запровадження мита може бути здійснення 

економічного тиску на певні держави чи надання їм режиму найбільшого 

сприяння з політичних міркувань. 

В залежності від напрямів переміщення товарів через митний кордон 

держави розрізняють імпортне та експортне мито. Основним видом мита, що 

застосовується в сучасному світі, є імпортне мито. Експортне мито має 

обмежене застосування, зокрема більшість розвинутих країн від нього 

відмовилися, а в деяких їз них воно навіть заборонене конституцією. Експортне 

мито підвищує ціни товарів, що експортується, знижуючи їх 

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. А тому може застосовуватися 

лише до окремих товарів і лише тоді, коли обмеження їх експорту з тих чи інших 

причин відповідає інтересам країни [2, с. 456]. 

В залежності від цілей запровадження мита його поділяють на: 

 статистичне мито встановлюється з метою обліку експорту і імпорту в 

умовах вільної зовнішньої торгівлі; 

 протекціоністське мито вводиться з метою захисту внутрішнього ринку 

від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва; 

 проференційне мито встановлюється на двосторонній чи багатосторонній 

основі з метою сприяння розвитку зовнішньої торгівлі. Ставки мита є 

невисокими, і саме воно розглядається як щабель на шляху до безмитної 

торгівлі; 

 атидемпінгове мито запроваджується для захисту національних 

товаровиробників від шкоди, заподіяної їм у результаті продажу іноземними 

постачальниками товарів за демпінговими цінами; 

 компенсаційне мито слугує для компенсації експортих субсидій, які 

використовуються в країнах-експортерах і вносять викривлення в структуру цін. 

У таких умовах компенсаційне мито покликане врівноважити ціни на вітчизняні 

та імпортні товари з метою усунення цінової конкуренції між ними [3, с. 35]. 

Об'єктом митного обкладання є товари, що переміщаються через митний 

кордон держави. Систематизований перелік цих товарів становить основну 

митного тарифу. Для кожного товару встановлена ставка мита. Отже, митний 

тариф можна визначити як систематизований перелік товарів з позначенням 

ставок мита, яким вони обкладаються. 

Базою оподаткування митом є митна вартість товару або фізична одиниця 

товару, що перетинає митний кордон. 

Справляння мита здійснюється за адвалорними, специфічними і 

комбінованими ставками. При цьому уряди більшості країн надають перевагу 

використанню адвалорних ставок мита, що пояснюється: легкістю їх 
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міжнародного порівняння та ведення переговорів щодо зниження рівня; 

простотою розрахунків і можливості швидкої та точної оцінки розміру 

надходжень від сплати мита; більшою їх пристосованості до нарахування мита 

на дешеві та дорогі товари однієї грипи порівняно зі специфічними ставками. 

В залежності від країни походження товару розрізняють такі ставки мита: 

повна; преференційна, пільгова [4]. 

Преференційні ставки можуть застосовуватись до товарів, що походять з 

тих країн, які входять до митних союзів або утворюють спеціальні митні зони, а 

також у разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного 

режиму згідно з міжнародними договорами. 

Пільгові ставки застосовуються до товарів або економічних союзів, які 

користуються режимом найбільшого сприяння або національним режимом 

[5, с. 31]. 

Найбільшу питому вагу надходжень до бюджету має ввізне мито (94,3%), 

обсяг надходжень якого за результатами 2010 року до бюджету становив 

8556,4 млн. гривень. 

Порівняно з попереднім роком надходження ввізного мита зросли на 35,2%, 

або на 2227,6 млн. гривень. 

Сума фактичних надходжень за 2010 рік від зборів за спеціальне 

використання природних ресурсів до державного бюджету становила 2928,9 

млн. грн., проти 2009 року надходження зросли на 11,6 відсотка, або на 304,5 

млн. гривень. 

Надходження до державного бюджету платежів за користування надрами 

становили 1301,8 млн. грн., порівняно з 2009 роком обсяг надходжень з цього 

джерела збільшився на 14,2 відсотка (або на 162,2 млн.грн.), що зумовлено 

збільшенням нормативів у 2010 році на коефіцієнт 1,143 проти 2009 року [1]. 

 

 
Сума фактичних надходжень за Динаміка надходжень ввізного мита до Державного 

бюджету України у 2003-2010 роках 

 

Надходження збору за спеціальне водокористування за 2010 рік до 

державного бюджету становлять 871,4 млн. гривень. Проти 2009 року 

надходження зросли на 24,1 відсотка, або на 169,0 млн. гривень. 
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Реформування податкової системи є найбільш важливою проблемою на 

етапі формування ринкового середовища і створення сприятливих умов для 

зниження податкового навантаження. Однак, зниження податкового 

навантаження слід провести поступово з метою стабільного виконання доходів 

бюджету. 

Ми розуміємо, що весь час податкові органи, як органи фіскальні, є і будуть 

одними з найбільш непопулярних державних інститутів в країні. Але податки – 

це плата за цивілізацію, і стягуватись вони повинні цивілізовано.  
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Останнім часом дедалі більшої актуальності набуває проблема виходу 

органів місцевого сома врядування України на ринки внутрішніх і зовнішніх 

запозичень. Особливо це стосується великих міст (Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк). 
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Здійснення зовнішніх запозичень зумовлене великими потребами міст 

України у фінансових ресурсах, яким їм істотно не вистачає для виконання своїх 

функцій. Триває дисбаланс між функціями, покладеними на міста, та 

можливостями їх фінансового забезпечення. Як наслідок, багато галузей 

міського господарства, за оцінками експертів, хронічно недофінансовуються. 

Потреби збільшити бюджет розвитку не можна задовольнити лише 

традиційними шляхами. Обмеженою є податкова база та внутрішній фондовий 

ринок України. 

Зважаючи на це, зовнішні запозичення стають важливим інструментом 

міського розвитку. Насамперед ідеться про запозичення на ринку єврооблігацій. 

Це сьогодні один із найпотужніших фінансових ринків світу. Ресурси цього 

ринку значно дешевші, ніж ресурси внутрішніх ринків – кредитного та 

фондового, чим і скористалася влада Києва. 

Крім величезної місткості, ринок європаперів привабливий також тим, що 

дає змогу емітентам знижувати витрати за рахунок проведення арбітражних 

операцій, за рахунок використання відомостей у валютних курсах, у відсоткових 

ставках, а також за рахунок податкових пільг. 

Однією з головних умов виходу позичальника на ринок єврооблігацій є 

отримання кредитного рейтингу, який є незалежною оцінкою загальної 

кредитоспроможності позичальника [1, c. 45-46]. 

Для розміщення випуску єврооблігацій треба вибрати провідного 

менеджера випуску яким, як правило, є інвестиційний банк. Як провідний 

менеджер випуску інвестиційний банк виконує широкий спектр функцій, у тому 

числі керівництво роботою з випуску єврооблігацій, консультації емітента зі 

структури і графіка випуску від моменту отримання мандата і до отримання 

коштів емітентом. Нерідко провідний менеджер також виступає і лістинговим 

агентом із цього випуску облігацій. 

Провідний менеджер може запропонувати організувати випуск 

єврооблігацій за допомогою синдикату, який є об’єднанням інвестиційних банків 

і брокерських контор, що сприятимуть подальшому розміщенню єврооблігацій, 

що випускаються, серед інвесторів. 

Основні елементи, необхідні для організації випуску єврооблігацій, такі: 

1. проспект емісії (за умови якщо цього вимагає законодавство емітента 

або цінні папери проходять лістинг на фондовій біржі, вимогою якої є публікація 

проспекту емісії); 

2. угода про підписку – угода між емітентом і менеджером позики, в якій 

зазначені умови андерайтингу, в тому числі гарантії, зобов’язання, методи 

оплати й інше; 

3. угода про фінансового агента. Якщо укладається довірчий договір, 

довірена особа представляє інтереси інвесторів, ф якщо угода про фінансового 

агента, то інтереси емітента; 

4. юридичний висновок, в якому викладаються положення про 

законодавство про цінні папери країни-емітента і країни, де проводяться 

розміщення; 
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5. перелік істотних подій і документів, у тому числі список необхідних 

документів і графік їх підписання (угода про підписання, емісії), період випуску 

то оплати цінних паперів [2, c. 67]. 

Традиційно під час розміщення єврооблігацій контролюються три основні 

дати: 

 оголошення про випуск єврооблігацій; 

 підписання остаточних умов (початок розміщення); 

 день закінчення розміщення. 

Система розрахунків на ринку єврооблігацій будується за принципом 

«поставка проти платежу». Менше 5% усіх розрахункових операцій 

супроводжується переміщенням цінних паперів. Переважно купівля-продаж 

єврооблігацій оформлюється за допомогою записів на рахунках «депо». 

Оскільки місто Київ перше з-поміж міст України вийшло на ринок 

єврооблігацій запозичень, то докладніше розглянемо механізм отримання ним 

позик, який, на думку українських експертів, можуть використати й інші міста 

нашої країни. 

На євроринку агенти міста емітували особливі єврооблігації участі у 

кредиті. Відповідно емітенти цих облігацій надали місту валютні кредити. 

У 2005 р. столиця планувала знову вийти на зовнішній ринок та здійснити 

нову муніципальну позику на ринку єврооблігацій у розмірі 250 млн. дол. На 

термін до десяти років. За обсягом це найбільша позика в історії Києва та інших 

міст України. Цього разу кошти знову мали піти на реалізацію проектів 

капітального будівництва, які фінансуються з бюджету розвитку, зокрема на 

будівництво мостового переходу. 

Ринок єврооблігацій як такий, що має значний ресурсний капітал, може 

стати, на думку фахівців, важливим чинником соціально-економічного розвитку 

міст України і країни в цілому. В Україні треба створити законодавчі, економічні 

та інституційні умови, що сприятимуть виходу великих українських міст на 

ринок єврооблігацій. 
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ГРОШІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 
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імені Б. Хмельницького, 

третій факультет, група 333, 334, 

спеціальність «Правоохоронна діяльність» 

Науковий керівник: к.п.н., доцент Балашова Ю. В. 

 

Висвітлення процесу виникнення, сутності та функціонального призначення 

грошей є актуальним науковим завданням сьогодення. У зв’язку із прагненням 

вдосконалити сучасну грошову систему, зміцнити національну валюту 

відповідно до стратегії економічного і соціального розвитку України «Шляхом 

європейської інтеграції» до 2015 року [1, c. 30] потребуємо ґрунтовного 

дослідження зазначеної проблеми.  

У науковій літературі існує багато визначень грошей, які значно 

відрізняються одне від одного. Під грошима часто розуміється все те, що 

звичайно приймається в обмін на товари і послуги; продукт угоди між людьми; 

товар особливого роду, що виконує роль загального еквівалента; те, що 

використовується як гроші.  

Л. Харріс визначає гроші як «будь який товар, що функціонує як засіб обігу, 

лічильна одиниця і засіб збереження вартості». Р. Барр пише, що «гроші можуть 

бути визначені як засіб обміну, загальноприйнятий у даному платіжному 

співтоваристві». С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі вважають ключовим 

моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: «Гроші – 

загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін за товари і послуги, а 

також при оплаті боргів». К. Макконелл і С. Брю вважають, що: «Гроші – це те, 

що гроші роблять. Усе, що виконує функції грошей і є гроші»[2, c. 29].  

Отже, дійсно на сьогодні в економічній літературі є різні погляди щодо 

єдиного, загальноприйнятого визначення грошей. В іноземній літературі гроші 

найчастіше трактують як «все те, що використовується як гроші». У вітчизняній 

та в російській літературі широко розповсюджене визначення грошей як 

специфічного товару, який виконує роль загального еквівалента.  

Важливим є те, що як загальний еквівалент гроші мають ряд рис, які 

відрізняють їх від звичайних товарів. Основні з них: гроші не здатні прямо 

задовольняти будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки 

опосередковано – через відчуження їх на купівлю звичайних товарів та послуг; 

маючи здатність обмінюватися на будь-які цінності, гроші перетворюються в 

абстрактного носія вартості, в абсолютну ліквідність як абстрактну цінність чи 

багатство. В цій якості гроші здатні переносити вартість не тільки у просторі, а й 

у часі [3, c. 140–144]. 
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Нами проведена науково-пошукова експедиція «Історія грошей» до музею 

грошей у міський ратуші м. Кам’янець-Подільського, що наочно підтвердила 

виняткову наукову цінність логіко-історичного підходу щодо висвітлення 

сутності грошей.  

Отже, гроші – це все те, що може бути використане як засіб платежу, оплати 

боргу, що не втрачає своєї цінності при поділі і може накопичуватись. Інакше 

кажучи, гроші – це загальна одиниця вартості товарів чи послуг. Гроші можуть 

класифікуватись за грошовими системами (метало-грошового обігу і паперово-

кредитного грошового обігу), за концепціями (раціоналістична, еволюційна, 

функціональна), за способами розрахунку (готівкові, безготівкові), тощо. Гроші 

не є товаром, а є кінцевою продукцією, що постійно виробляється як результат 

витрат суспільного часу. 

Таким чином, сучасна грошова система є формою організації грошового 

обігу, що складалась історично у даній країні і закріплена національним 

законодавством. До її складу належать грошова одиниця, масштаб цін, види 

грошових знаків, порядок випуску (емісія грошей) та регулювання грошей. 

Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення стабільності 

національної валюти. Аналіз сутності грошей та їх функціонального 

призначення продемонстрував, що слабкість та міцність національних валют 

виражаються в тому, як вони виконують свої функції. Нестабільність 

національної валюти заважає їй бути повноцінною мірою вартості. Така грошова 

система потребує економічного оздоровлення.  

Сучасні ринкові перетворення показали здатність грошової одиниці 

удосконалюватися. З’являються нові види грошей, приміром – електронні. Отже, 

історія грошей збагачується новими подіями та фактами.  
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В умовах європейських бігравітаційних процесів України, транскордонне 

співробітництво сприяє вирівнюванню якості життя населення до 

середньоєвропейського, та заохочує вільне переміщення через кордон товарів, 

послуг, капіталу та трудових ресурсів. Особливо актуальним є те, що 

транскордонне співробітництво відіграє роль науково-дослідної лабораторії для 

випробування та адаптації європейського законодавства, інструментарію 

підвищення ролі регіонів, застосування механізмів фінансової підтримки.  

Окремим аспектом даної проблеми присвячено наукові дослідження 

українських економістів, зокрема О. Амоша, П. Бєлєнький, В. Будкін, 

О. Вишняков, М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьєл, 

Н. Луцишин, П. Луцишин, В. Ляшенко, Ю. Макогон, М. Мальський, 

А. Мельник, В. Мікловда, Н. Мікула, А. Мокій, В. Пила, С. Писаренко, 

І. Студенніков, О. Чмир. Значний внесок у розвиток сучасної теорії 

транскордонного співробітництва, вирішення окремих проблем його фінансової 

підтримки внесли зарубіжні вчені: П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, 

Т. Лієвські, З. Макєла, М. Ростішевскі, А. Стасяк, З. Зьоло (Польща), Б. Борісов, 

М. Ілієва (Болгарія), С. Романов, В. Білчак, Л. Вардомський, Й. Зверев (Росія), 

П. Кузьмішин, Ю. Тей (Словаччина), Д. Віллерс (Німечина), Р. Ратті, Г.-М. Чуді 

(Швейцарія) та інші. Водночас, багато науково-засадничих питань формування 

концепції транскордонного співробітництва, у тому числі торгівлі, залишаються 

недостатньо розробленими. 

Метою даної статті є поглиблення теоретико-методологічних засад 

функціонування транскордонного співробітництва та обґрунтування основних 

напрямів торгівлі в умовах трансформації міждержавної співпраці.  

Для досягнення мети були поставлені такі головні завдання:  

вивчити та проаналізувати передумови взаємовигідного транскордонного 

співробітництва, визначення напрямів їх поглиблення та розширення;  

обґрунтувати перспективні шляхи транскордонної торгівлі;  

запропонувати набір інструментів розвитку транскордонного 

співробітництва на національному та регіональному рівнях;  

Зазначимо, що для раціонального розвитку транскордонних районів України 

та сусідніх держав, важливо створити і забезпечити ефективне функціонування 

системних механізмів а також їх економічну взаємодію. Для цього необхідно 

різносторонній аналіз і узагальнення досвіду розвитку регіональної економіки та 
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міжнародних економічних відносин на території транскордонних регіонів, 

виявлення інтеграційних процесів, вивчення і узагальнення потенціалів 

транскордонного обороту зовнішньо торгівлі. На цих засадах здійснюємо оцінку 

передумов взаємовигідного транскордонного співробітництва, у тому числі 

торгівлі, визначення напрямів їх поглиблення та розширення. 

Розмежування повноважень між різними гілками влади при регулюванні 

транскордонного співробітництва і торгівлі може бути таким: 

 на загальнодержавному рівні формуються стратегічні напрямки 

розвитку, що зумовлюють характер управлінських рішень на інших рівнях, а 

також встановлюються обмеження і розмежування, забезпечується узгодженість 

інтересів різних структур;  

  місцевому рівні здійснюється практична реалізація управлінських 

функцій (комплексний аналіз, прогнозування, стратегічне планування, контроль, 

організація, координація). У сфері транскордонної торгівлі на мезо- та 

мікрорівнях необхідно вирішувати завдання розробки концепцій і програм 

розвитку транскордонної торгівлі області, міста, району, а також організаційної 

та інформаційної підтримки учасників. Причому не всім місцевим органам 

управління доцільно формувати власну стратегію розвитку транскордонної 

торгівлі. Необхідність управління даною сферою визначається її масштабами, 

місцем в економіці міста чи району [1–3]. 

Механізм системного розвитку та регулювання транскордонної торгівлі в 

концепції доцільно розробити у вигляді окремих блоків. Розглянемо основні з 

них. 

Блок 1. Збір та аналіз даних про транскордонну торгівлю здійснюється 

відповідними структурами державних і місцевих органів влади. 

Блок 2. Розробка концепції розвитку та регулювання транскордонної 

торгівлі, яка є основоположним документом у зазначеній сфері включає цілі, 

задачі та основні напрями розвитку. Постановка в достатній мірі обґрунтованих 

цілей і завдань можлива лише на основі аналізу комплексної інформації, 

прогнозування, визначення пріоритетів, тобто за умови дотримання принципу 

науковості. Крім того, при розробці концепції, визначенні довгострокових 

орієнтирів особливу значимість набувають принципи історизму та економіко-

географічного положення. Максимальний ефект може принести соціально-

економічна політика, яка враховує наявний досвід сучасного транскордонного 

співробітництва і торгівлі ЄС, програми розвитку добросусідства в Європі в 

умовах руху Європейського Союзу на схід, що забезпечує спадкоємність 

розробки та впровадження системи спеціалізованої інформації та обліку.  

Блок 3. Регулювання транскордонної торгівлі здійснює вплив на динаміку, 

товарну і географічну структуру експортно-імпортних операцій між Україною, 

Польщею та іншими державами, що мають з нею спільний кордон. Це можливо 

шляхом застосування визначених законодавством заходів тарифного і 

нетарифного регулювання, валютних інструментів державними органами 

виконавчої влади, а також методів, що є в розпорядженні регіональних органів 
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влади (розробка нормативних документів і цільових програм розвитку 

зовнішньої / транскордонної торгівлі) [4].  

Заходи стимулювання транскордонної торгівлі передбачають:  

1. розроблення нормативної бази, необхідної для вирішення поставлених 

завдань;  

2. вдосконалення організаційної структури транскордонної торгівлі;  

3. інформаційне забезпечення транскордонної торгівлі;  

4. аналіз і прогнозування ринків основних експортних товарів 

прикордонних держав і регіонів;  

5. розробка механізму оцінки впливу проектів підприємств;  

6. надання державних гарантій учасникам транскордонної торгівлі;  

7. створення страхових і заставних фондів для залучення інвестиційних і 

кредитних ресурсів інвесторів з прикордонних держав;  

8. створення галузевих об'єднань експортерів.  

Таким чином, механізм регулювання та розвитку транскордонної торгівлі 

формується виходячи з наступних основних положень:  

 багатовекторність транскордонного співробітництва в сукупності із 

заходами, запланованими на загальнодержавному та регіональному рівнях щодо 

удосконалення податкової та грошово-кредитної політики, підвищенню 

інвестиційної привабливості регіональних економік дозволять поліпшити стан 

платіжного балансу регіонів країни;  

 для обґрунтування транскордонного взаємовигідного співробітництва 

можна використовувати оцінку різнобічного потенціалу, оцінку способів 

включення в регіональний поділ праці, порівняльну оцінку спільних рис, цілей і 

шляхів розвитку, а також умов співробітництва та торгівлі;  

 Україна має можливості впровадження нових форм взаємовигідної 

транскордонної співпраці з усіма сусідніми державами з урахуванням своїх 

національних інтересів,особливо в частині вирішення загальних регіональних 

соціально-економічних проблем, що мають важливе значення для забезпечення 

безперешкодного переходу до сталого розвитку регіонів [5]. 

Базуючись на результатах проведених досліджень, ми прийшли до 

наступних висновків.  

Багатофункціональний розвиток транскордонних районів України може 

бути досягнутий за допомогою реалізації стратегії, основні положення якої 

включають: нарощування і поліпшення технічного стану основних виробничих 

фондів, удосконалення інфраструктури, реструктуризація економіки; 

збільшення, завдяки високій якості природного середовища, багатої культурної 

спадщини, обсягу і складу туристичних послуг, які повинні стати провідною 

ланкою перетворень для інших галузей виробництва і послуг, забезпечення 

комплексного розвитку сільськогосподарської сфери.  

Транскордонні регіони України мають гарні можливості розширення 

масштабів і поглиблення співпраці з областями Росії, південними областями 

Білорусі, східними регіонами Польщі, Словаччини, Угорщини, північними 

областями Молдови та Румунії в рамках єврорегіонів «Буг», «Верхній Прут», 
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«Нижній Дунай», «Карпати» і «Дніпро» та досягнення таким чином соціально-

економічного зростання.  

Досягненню сталого багатофункціонального розвитку регіонів перешкоджає 

ряд бар'єрів, що вимагає не тільки обліку, але, по можливості, зменшення 

ступеня або усунення їх впливу в цілому при практичній реалізації 

запропонованої концепції. 
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Пенсійний Фонд України є державним соціальним позабюджетним фондом, 

призначеним для фінансового забезпечення захисту громадян від особливого 

виду соціального ризику – втрати заробітку (або іншого постійного доходу) 

внаслідок втрати працездатності при настанні старості, інвалідності; для 

непрацездатних членів сім'ї – смерті годувальника; для окремих категорій 

працюючих – тривалого виконання певної професійної діяльності. 
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Але на сьогодні, розмір пенсій для основної маси пенсіонерів є край 

низьким, причому ПФУ щорічно отримує міліардні дотації з боку держави, які 

кожен рік збільшуються. Такий стан Пенсійного Фонду є вкрай небезпечним для 

держави. Відповідно, в Україні, з метою поліпшення стану пенсійного 

забезпечення населення, проходить реформа, але в ході її впровадження викає 

ряд проблемних питань, які вимагають обговорення та вирішення. 

Проблеми та перспективи нової пенсійної реформи знайшли своє 

відображення у працях Е. Лібанової, О. Залєтова, С. Осадець, В. Базилевича та 

інших вчених та практиків. Більша частина фахівців вважають, що треба внести 

корективи в процес впровадження пенсійної реформи. В той же час, виникли 

питання щодо позитивності деяких наслідків реформи для основної маси 

населення України. 

Мета статті: проаналізувати стан проведення реформування пенсійної 

системи України та визначити ступінь впливу нововведень на рівень добробуту 

громадян. 

У світі не існує пенсійної системи, яка могла б задовольнити всіх і кожного. 

В таких випадках кожна держава створює систему, що складається з окремих 

складових. Враховуючи соціально-політичні реалії України, її уряд має 

поступово запровадити трирівневу пенсійну систему. 

Перший рівень – державна ( солідарна ) система пенсійних виплат – 

забезпечуватиме гарантований мінімальний доход усім пенсіонерам. Розмір 

пенсій залежить від розміру заробітної плати та від страхового стажу. Пенсійний 

фонд буде вести персоніфікований облік сплати внесків, накопичуватиме кошти 

на індивідуальних рахунках, а також призначатиме й виплачуватиме пенсії 

(рис.1). 

 

 
 

Рис 1. Схема руху грошових, інструктивних та інформаційних потоків в системі 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
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Другий рівень – система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Частина внесків, облікованих на індивідуальних пенсійних 

рахунках, буде нагромаджуватися в єдиному державному накопичувальному 

фонді. Ці кошти буде інвестовано в прибуткові підприємства задля одержання 

інвестиційних доходів. Виплати з накопичувального фонду разом з пенсією . 

отримувану через державну (солідарну ) систему, в сумі становитимуть не 

менше, ніж 50% тієї заробітної плати, яку працівник одержував перед виходом 

на пенсію. 

Третій рівень – система недержавного добровільного пенсійного 

страхування. Працівники добровільно перераховуватимуть внески на особисті 

рахунки. За інвестуванням та виплатою коштів наглядатимуть недержавні 

фонди. Розмір пенсії залежатиме від суми внесків. За діяльністю страхових 

пенсійних фондів держава встановить суворий нагляд та контроль [1]. 

Проаналізуємо головні переваги другого й третього рівня накопичувальних 

систем. Дуже важливо, що кошти на індивідуальних накопичувальних рахунках 

громадян будуть належати вкладникам внесків, при цьому повне право на них 

матимуть й інші спадкоємці. Ці кошти триматимуть на рахунках установи, які 

відповідатимуть за надійність збереження пенсійних внесків та вчасну виплату 

пенсій. Держава тільки стежитиме за правильним розміру пенсій, тобто не 

матиме до них доступу, а отже не зможе затримувати виплати і використовувати 

їх на якісь інші цілі. 

В липні 2011 року Верховною Радою був прийнятий закон «Про заходи 

щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». 

Законом передбачається внесення низки змін в 22 законодавчих акти, в тому 

числі закони «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про 

пенсійне забезпечення» та інші. 

В законі, передбачено обмеження максимального розміру пенсій 10 

прожитковими мінімумами. Водночас у старому варіанті проекту закону 

передбачалося 12 прожиткових мінімумів. Крім того ця норма, розширена на 

вже призначені пенсії. Також у прийнятому законі норма відносно виплати 10 

одноразових призначених пенсій розширюється і на працівників соціальної 

сфери (у старому варіанті – на працівників медичної і педагогічної сфери). 

Водночас збільшено пенсійний вік держслужбовців і 10 прирівняних до них 

категорій працівників до 62 років з 2013 року впродовж 4 років по 6 місяців 

щорічно, а не одномоментно, як передбачалося старим законом. 

Окрім цього жінкам, які досягли 55 років, буде дозволено достроково 

виходити на пенсію за умови наявності стажу роботи не менше 30 років, 

обов'язкового звільнення з роботи і віднімання 0,5% загального розміру пенсії на 

місяць. Водночас передбачено спрощення механізму збільшення пенсій при 

відстроченні виходу на пенсію і надання до 1 січня 2016 року можливості при 

призначенні пенсії за бажанням пенсіонера врахувати зарплату за 60 місяців до 1 

липня 2000 року, коли був введений персоніфікований облік, але за умови 

збереження архівних документів. В документі також передбачено збільшення 

зарплати для нарахування пенсії особам, які були безробітними, через її 
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оптимізацію у межах 10% заробітку з виключенням періодів отримання 

допомоги з безробіття. 

Вік для жінок для отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 

до 63 років. Законом передбачені компенсатори у зв'язку з підвищенням 

пенсійного віку для жінок: за кожні півроку пізнішого виходу на пенсію жінка 

отримає збільшену на 2,5% пенсію (за 5 років відстрочення пенсія збільшиться 

на 25%); упродовж 3 років пропонується надати можливість добровільного 

виходу на пенсію непрацюючим жінкам після досягнення 55 років. 

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, 

пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій: 

 для призначення пенсії брати розмір середньої зарплати за 3 

календарних роки, які передують року звернення за призначенням пенсії, а 

перерахунок пенсії проводити з середньої зарплати, за якою призначена 

(перерахована) пенсія; 

 проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують 

пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;  

 проводити призначення пенсій за зарплатою лише за даними 

персоніфікованого обліку, а за бажанням особи з урахуванням заробітної плати 

за 60 місяців до впровадження персоніфікованого обліку – до 1 липня 2000 року; 

 вдосконалити механізм обчислення коефіцієнта зарплати для осіб, які 

отримували допомогу з безробіття, або здійснювали догляд за дитиною до 3 

років, дитиною-інвалідом. 

Законом визначаються параметри функціонування ІІ рівня 

(накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до 

накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити, починаючи з 

року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду 

(ПФ). Передбачається, що другий рівень буде заснований на таких параметрах:  

 учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження 

системи виповнилося не більше 35 років; 

 розмір страхового внеску становитиме 2% із подальшим його щорічним 

підвищенням на 1% до досягнення 7%; 

 адміністрування страхових внесків накопичувальної системи 

здійснюватиме ПФ. Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за 

накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні 

пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів. 

Слід зазначити, що станом на 1 квітня 2011 року в Україні кількість 

пенсіонерів збільшилося на 60 тис. осіб – до 13 766 тис. осіб. У той же час 

кількість працевлаштованих громадян, платників внесків до Пенсійного фонду 

на постійній основі з початку року скоротилася на 400 тис. осіб – до 14 млн осіб. 

Тобто, фактично кожен працюючий українець утримує одного пенсіонера [5]. 

Як і раніше, з 1 жовтня 2011р. згідно закону пенсія буде рахуватися так: 

коефіцієнт зарплати (середній заробіток / середня зарплата по країні) х стаж х 

1,35% (оцінка одного року страхового стажу) х середня зарплата по країні) = 
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пенсія. Правда, якщо зараз береться середня зарплата по країні за рік, що 

передує виходу на пенсію, то з 1 січня в розрахунку буде фігурувати зарплата за 

3 роки, що передують виходу на пенсію. Але на розмір пенсії це жодним чином 

не вплине. 

Наприклад, візьмемо розрахунок пенсії для жінки, у якої середня зарплата 

за всі роки роботи вийшла 4000 грн. і яка має стаж 40 років. Рахуємо по-старому: 

4000 грн./2272 грн. (середня зарплата по країні за 2010 р.) х 40 років х 1,35 х 

2272 грн. = 2160 грн. 

Якщо вести розрахунок по-новому. Замість 2272 грн. у розрахунку буде 

фігурувати 2315 грн. Це середня зарплата за 2011 (2726,4 грн.), 2010 (2272 грн.) і 

2009 (1949 грн.) роки. Середню зарплату за 2011 рік ми визначили, виходячи з 

припущення, що вона приросте за рік на 20%: саме на стільки зросла зарплата 1 

січня 2010 року порівняно з 1 січня 2009 року. 

Отже, рахуємо: 4000 грн./2315 грн. х 40 років х 1,35 х 2315 грн. = 2160 грн. 

Як бачимо, ніяких змін. Правда, трохи зменшиться надбавка за понадстаж за 

рахунок того, що тепер трудовий стаж для жінок і чоловіків збільшується на 5 

років. Вважаємо: за кожен рік понад стажу передбачена надбавка у вигляді 1% 

від прожиткового мінімуму (на сьогодні – 7,64 грн., З 1 жовтня – 7,84 грн.). 

До реформи чоловіку зі стажем 40 років була передбачена надбавка 76 грн., 

з урахуванням 10 років понад стажу. Після реформи, оскільки понад стаж 

зменшиться до 5 років, надбавка скоротиться до 39 грн. (за 10 років було б 78 

грн.). 

Ще одна важлива новація – тепер жодному пенсіонеру в Україні – ні 

президенту, ні нардепу, ні пересічному українцю – не зможуть призначити 

пенсію, яка б перевищувала 10 прожиткових мінімумів. З 1 жовтня 2011р. це 

7840 грн., а з 1 січня 2012 р. – 8000 грн. 

Що стосується «спец пенсій», за якими пенсія має бути 80% від зарплати, 

але не може бути більше 10 прожиткових мінімумів, мають: держслужбовці, 

вчені, депутати, помічники нардепів, судді, прокурори, судові експерти, 

журналісти, митники, дипломати, співробітники Кабміну, Нацбанку, органів 

місцевого самоврядування та судові експерти [5]. 

Щодо пільг для «дітей Чорнобиля», то пенсійних пільг для них чи для 

жінок, які перебували в Києві під час аварії, пенсійне законодавство не 

передбачає. На них поширюється вимога і щодо страхового стажу (30 років для 

жінок, 35 років для чоловіків), і за пенсійним віком (60 років для чоловіків і для 

жінок). Але якщо у людини є статус «потерпілий від Чорнобильської 

катастрофи», у вас зберігається право на скорочення пенсійного віку. Як 

постраждала від Чорнобильської катастрофи, ви, в залежності від категорії, 

можете вийти на пенсію на 2-10 років раніше. 

З 1 жовтня 2011 року працюючий пенсіонер має право проводити 

перерахунок пенсії кожні два роки. Якщо зарплата пенсіонера після призначення 

пенсії була вища від тієї, з якої призначено пенсію, пенсіонер може її врахувати 

при перерахунку пенсії. При цьому середня зарплата по Україні буде 

враховуватися та, яка враховувалася при призначенні пенсії. Якщо ж зарплата 
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пенсіонера після виходу на пенсію була нижчою, ніж та, за якою йому 

призначали пенсію, він зможе при перерахунку враховувати тільки додатковий 

стаж [6]. 

Реформована пенсійна система буде працювати тільки тоді, коли 

існуватимуть єдиний блок пенсійних внесків і незалежна установа, яка має 

електронну базу даних про страховий стаж, розмір заробітної плати та величину 

внесків кожного з застрахованих осіб, прозорий рух надходження і витрачання 

коштів. Проведенні заходи щодо збільшення віку виходу на пенсія, обмеження 

верхньої межі пенсії 10 рівнями прожиткового мінімуму не дадуть значного 

впливу на збільшення пенсій. Вкрай необхідно вводити Другій рівень пенсійної 

системи та надавати преференції для розвитку недержавної пенсійної системи. 

Тоді, за час трудової діяльності, громадяни України зможуть нагромадити 

на своїх пенсійних рахунках достатньо коштів для пристойного життя у старості. 

Крім того, зросте кількість працездатного населення, а отже, збільшаться 

надходження до пенсійних фондів, що в свою чергу також вплине на розмір 

пенсій. 
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Сучасні системи інституційного впливу на інноваційні стратегії 

менеджменту в контексті глобальної конкуренції відзначаються динамічним 

розвитком та мінливістю, диверсифікованістю характерних для певних 

регулятивних моделей форм, адже розвиток світового господарства і 

міжнародних економічних відносин на сучасному етапі пов’язаний з активними 

процесами інформатизації, поширенням нових принципів взаємного впливу 

різноманітних ринків, взаємодії держав і приватних агентів відкритих економік 

та процесів інтернаціоналізації. За таких умов національна економіка не тільки 

не може розвиватися ізольовано, оскільки сучасний інноваційний процес 

потребує значних інвестиційних і кредитних ресурсів (для чого потрібна участь 

у діяльності відповідних міжнародних ринків), а й будь-яка її ізоляція від 

глобальних економічних процесів призводить до інноваційного відставання й 

закріплення за країною несприятливого місця в системі міжнародного поділу 

праці. З огляду на це, дослідження інституційного регулювання інноваційних 

процесів в умовах інтеграції національного ринку до світогосподарської 

системи, посилення взаємної залежності країн, ускладнення міжнародних 

кредитних відносин є важливим і актуальним завданням міжнародноекономічної 

теорії [1, c. 38]. 

За умов глобалізації як найбільш повної, географічно граничної просторової 

характеристики інтернаціоналізації господарського життя одночасно 

проявляються диверсифіковані процеси та фактори, що мають відмінну природу 

і по-різному позначаються на характері цілеспрямованого впливу з боку 

державних інститутів, міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій 

(ТНК), а також інших суб’єктів господарського життя та регулятивних агентів на 

ринкове середовище і всю соціально-економічну сферу. Такі нові реалії 

породили в економічній та суспільній думці нові й суперечливі теорії та погляди. 

На початку ХХІ ст. загального визнання набула доктрина, згідно якої 

перспективи взаємин держави з формальними і неформальними недержавними 

структурами не є сприятливими для перших. Проте практикою доведено, що 

будь-які мережеві структури, приватні агенти та неформальні об’єднання, 

насправді, потребують державного втручання та її соціальної функції, яка 

полягає у створенні ринкового середовища з високими стандартами життя. 

Регулятивна діяльність держави та її інститутів не є «втручанням заради 

втручання» або сферою реалізації довільно визначених критеріїв розвитку 

(дискреційних орієнтирів). Реальною підставою для втручання є належним 
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чином визначений комплекс національних інтересів, які кодифікуються в 

законодавчих актах, а також у програмно-цільових документах, що 

розробляються й ухвалюються в легітимному порядку. Однією з ключових 

функцій державних інститутів є стимулювання процесів інформатизації 

соціально-економічного життя, примноження соціального капіталу, що сьогодні 

постає умовою та фактором ринкової капіталізації. 

За умов інформаційної економіки споживач є не єдиним мірилом успішності 

підприємницької діяльності. Сьогоденна конкуренція перетворюється на 

боротьбу за частку інформаційного сегменту виробничої діяльності на 

національному рівні та в міжнародному масштабі. Адже навіть успішний та 

стабільний збут може в перспективі призводити до закріплення за певним 

суб’єктом міжнародних економічних відносин статусу технологічного додатку, 

що відзначається низьким ступенем переробки сировини та, відповідно, 

створеної доданої вартості. Принципи економічного стимулювання НТП 

полягають в узгодженні економічних і соціальних інтересів організацій та 

підприємств, які розробляють й освоюють нову високоефективну техніку, 

причому органічна складова частина такого економічного стимулювання – це 

встановлення відповідності між комерційним доходом підприємств і науково-

технічних організацій, установ, а також їхнім реальним внеском в досягнення 

ефекту НТП, у розв’язання науково-технічних проблем [1, c. 40]. 

Примноження інтелектуального потенціалу у вигляді освіти, наукової, 

професійної кваліфікації й фізичних носіїв знань (вчених і спеціалістів) є 

ключовим елементом стратегії концентрації на власній території інформаційного 

капіталу. Так, глобальне економічне лідерство США є природним з огляду на те, 

що ця країна водночас є світовим лідером за показником ваги інтелектуального 

потенціалу і випереджає в цьому відношенні Західну Європу.  

Певне значення має стимулювання виробництва за допомогою таких 

традиційних форм державної політики, як прискорена амортизація основного 

капіталу, а також нових регулюючих органів, які не вписуються у класичну 

теоретичну і практичну модель ані парламентської, ані президентської 

республіки. Так, останнім часом отримали поширення суспільні інститути, що 

забезпечують прискорену інформатизацію соціально-економічного життя, а 

також привносять елементи програмно-цільового розвитку, узгоджуючи 

суспільні та комерційні інтереси щодо розподілу ресурсів як у кількісному 

співвідношенні, так і в часовому вимірі. У союзів підприємців й інших 

виразників кланових господарських інтересів є значні фінансові ресурси, центри 

підготовки кадрів, канали зв’язків із громадськістю.  

Елементами планування в національному масштабі в сучасних розвинутих 

економіках постають управлінські рішення, які приймаються на рівні 

конкретних господарських організацій. У будь-якій організації, особливо за умов 

глобальної конкуренції, завжди присутнє планове начало, яке передує 

постановці комерційних завдань та практично реалізується на етапі досягнення 

запланованих цілей. Фактично йдеться про певну якість та способи реалізації 
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функцій управління шляхом цільового упорядкування технічної, економічної, 

соціально-психологічної і правової сторін діяльності підприємства (організації).  
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В умовах переходу до ринкової економіки страхування належить до числа 

найбільш швидко розвиваючих галузей господарської діяльності. Ринкова 

економіка, і насамперед недержавний сектор народного господарства, пред'являє 

попит на різні види страхування, так як приватна власність, на відміну від 

державної, потребує у всеосяжній страховий захист. Вона не має за своєю 

спиною фінансових гарантій з боку держави і хоче убезпечити себе від наслідків 

можливих ризиків.  

Особливо актуальним є дослідження сучасного стану ринку 

автострахування, питання теорії і практики та застосування новітніх здобутків 

світового досвіду.  

Останнім часом питаннями сучасного стану розвитку ринку 

автострахування займалися, як вітчизняні так і зарубіжні науковці, зокрема: 

Осадець О., Волчак О., Базилевич В., Пліса В., Говорушко Г., Безугла В. Варто 

зазначити, що застосування новітніх технологій та розробок із використанням 

світового досвіду недостатньо уділяється уваги в науковій літературі, через те 

саме на даному напрямку ми зупинимось. 

За своєю суттю страхування є не що інше, як створення цільових фондів 

грошових коштів, призначених для захисту майнових інтересів населення та 

організацій різних форм власності від стихійних лих та інших непередбачених, 

випадкових за своєю природою надзвичайних подій, що супроводжуються 

збитками. 
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Страховий ринок – це особливе соціально-економічне середовище, певна 

сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий 

захист, формуються попит і пропозиція на нього. Об'єктивна основа розвитку 

страхового ринку – необхідність забезпечення безперебійності відтворювального 

процесу шляхом надання грошової допомоги потерпілим у разі непередбачених 

несприятливих обставин. Зазначимо, що страховий ринок можна розглядати 

також як форму організації грошових відносин з формування та розподілу 

страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства, як 

сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у наданні 

відповідних послуг [1]. 

Страхування автомобілів КАСКО – це вид страхування який передбачає 

покриття практично всіх видів існуючих ризиків як ДТП, стихійні лиха, ПДТО 

(протиправні дії третіх осіб). 

Зауважимо, як свідчить досвід, співпраця страхових компаній та клієнтів не 

завжди є взаємовигідною. У переважній більшості мають місце скарги і з боку 

споживачів страхових послуг. Серед найбільш поширених потрібно відмітити 

невідповідність обсягів компенсації очікуванням клієнтів, а також викликають 

невдоволення методики розрахунку відшкодувань. 

Краще мати договір з наперед відомими виключеннями та обмеженнями, 

наданий надійною компанією, аніж ідеальний договір від компанії, яка з малою 

вірогідністю виконає свої зобов'язання по договору. 

Класичний ринок страхування в 2011 році зріс більш ніж на 20% до 

попереднього року. Причому зростання відбулося передусім саме за рахунок 

страхування автомобільного транспорту. Українці у 2011 році придбали 155 

тисяч нових автомобілів, з них, за попередніми підрахунками, не менш як 50% – 

це продажі за кредитними чи лізинговими схемами, де є обов'язковим заставне 

страхування. У результаті ринок автострахування зріс, за деякими даними, 

більше ніж у 2 рази. 

Основною причиною зростання сегмента автострахування стала активність 

банків у сфері споживчого кредитування придбаних автомобілів. У рамках 

існуючих спільних проектів банків і страхових компаній від покупця потрібне 

страхування автомобіля за «повним КАСКО» для захисту інтересів банку від 

заподіяння збитку чи пропажі автомобіля, який перебуває в заставі. Більшість 

банків, крім того, вимагають страхування цивільної відповідальності 

автовласника перед третіми особами. Причому якщо тарифи за КАСКО 

практично одинакові в усіх страховиків (5-6%), то тарифи страхування цивільної 

відповідальності різняться. 

За цим видом страхування розмір страхової суми визначає сам автовласник. 

Однак страхова сума повинна бути порівняна з ринковою вартістю автомобіля, 

тому, чим на більше страхове відшкодування розраховує страхувальник, тим 

більше йому доведеться заплатити за поліс. Страховики також знижують чи 

підвищують страховий тариф залежно від класу автомобіля, його марки, моделі, 

року випуску, умов зберігання, наявності протиугінних засобів, стажу водія, 
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умов експлуатації автомобіля, аварійності експлуатації, а також від кількості 

автомобілів, застрахованих за одним договором страхування тощо. 

Нюансів так багато, що деякі страхові агентства вручають разом із кожним 

полісом КАСКО ще й додатково роздруковані умови страхування з 

роз'ясненнями та рекомендаціями, а також таблиці гарантій (їхній обсяг, умови 

застосування тощо) [2]. 

Страховики в КАСКО при застосуванні франшизи захищають себе від 

надмірних виплат. Недосвідчений клієнт страхової компанії, як правило, не 

звертає особливої уваги на розмір франшизи. Його більше турбує вартість 

страховки. Але коли з машиною щось трапляється, виявляється, що страхова 

компанія не має наміру платити в повному обсязі, страхове відшкодування не 

дотягує до розміру збитку на 5%, 10%, а іноді й 30%, і підставою для цього є 

договір, котрий автовласник уважно читав і власноручно підписав. 

Франшизна ставка може бути єдиною для всього страхового поліса КАСКО, 

але найчастіше за все встановлюється окремо для кожного з видів ризику. Як 

правило, найвищі франшизні ставки виставляються за ризиком «крадіжка». З 

урахуванням нашої дійсності, це найпоширеніший і найбільш збитковий ризик 

як для страхової компанії, так і для її клієнтів. 

Проблема також у тому, що будь-якому страховому договорі 

обумовлюється величезна кількість причин, через які страхова компанія може не 

виплатити страхове відшкодування. Це і технічний стан машини, і стан водія, і 

те, чи повідомив потерпілий вчасно в страхову компанію. 

Основні статті Європейського законодавства про дорожній рух 

передбачають, що використання будь-якого виду транспорту, примушення іншої 

особи чи дозвіл використовувати транспортний засіб на дорозі при відсутності 

страхового поліса є карним злочином, що карається штрафом чи тюремним 

ув`язненням. Поліс страхування повинен забезпечити необмежену 

відповідальність на випадок смерті чи каліцтва, і страхове відшкодування 

власності, що може піддатись збиткам на суму до 375 тис. дол. США, як 

результат використання автотранспорту на дорогах. 

Автотранспортні засоби, що підлягають страхуванню, класифікуються 

таким чином: приватні машини; мотоцикли; вантажний транспорт. 

Деякі страховики використовують одну з форм страхового поліса для 

страхового відшкодування по всіх перерахованих вище видах автотранспорту, в 

той час як інші страховики модифікують стандартні формулювання для того, 

щоб врахувати особливі випадки. Деякі страховики використовують окремі 

форми полісів для кожного виду автотранспортних засобів [3]. 

Провівши науковий аналіз вище зазначених проблем ми при шли до 

наступного висновку.  

По-перше, загальним для полісів страхування автотранспортних засобів є 

врахування трьох факторів: а) особи, яким дозволяється керувати транспортними 

засобами; б) завдання, з яким використовується автотранспорт; в) види ризиків, 

що підлягають страхуванню. 
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По-друге, необхідно здійснити у відповідності до світових тенденцій 

реформування сучасного стану розвитку ринку автострахування в Україні.  

По-третє, удосконалити у відповідності до новітніх тенденцій 

категоріальний апарат ринку страхування. 
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Методи управління фінансами банку, їх організаційні форми з урахуванням 

впливу наукових досліджень у теорії управління, постійно змінюються, 

вдосконалюються. Завдання сучасних досліджень полягають в тому, щоб на 

основі наукової методології не тільки поліпшити традиційні методи і форми 

управління фінансовою діяльністю банку, а й знайти нові, що забезпечуватимуть 

його стійкий фінансовий стан, ліквідність і платоспроможність. 

Науковцями запропоновано функції управління фінансами банку розглядати 

як комплекс взаємопов’язаних організаційних дій суб’єктів управління, 

скерованих на конкретний напрямок фінансової діяльності об’єкта управління та 

в своїй сукупності забезпечують досягнення цілей, що визначив банк у 

конкретний період свого функціонування.  

На основі узагальнення науково-методичних підходів дослідників до 

визначення специфічних принципів управління фінансами банку, науковцями 

запропоновано доповнити їх принципом організації оптимальної взаємодії 

суб’єктів управління з об’єктами та принципом адаптації управлінських 

фінансових рішень до постійних змін на міжнародному фінансовому ринку.  
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Систему управління фінансами банку, науковцями запропоновано 

визначати основною складовою процесу управління банком, яку необхідно 

розглядати як взаємозв’язок функцій, принципів, методів, форм та інструментів, 

що формують та впроваджують фінансову політику з метою підвищення 

ефективності, конкурентоспроможності та фінансової стійкості банку на 

фінансових ринках. Формування теоретико-методологічних засад адекватної 

сучасним умовам системи управління фінансами банку з метою її використання 

у діяльності банків можливе лише на основі взаємодії функцій та принципів 

економічних категорій та понять: загальних фінансів, фінансів банку й 

управління, з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовищ, які дають змогу чітко визначити складові системи та їх 

взаємозалежність та взаємозв’язок.  

Процес управління є певною послідовністю рішень, ефективність яких 

можна визначити за допомогою аналізу інформації про проміжні та кінцеві 

результати фінансової діяльності, які достовірно й своєчасно відображають 

фінансовий стан банку. На етапі фінансового аналізу управлінські рішення не 

приймають, аналіз є підґрунтям для подальшого ефективного використання дій 

управлінських функцій: планування, контролю, мотивації та регулювання. 

Основними причинами необхідності активного впровадження контролінгу в 

банківських установах є: нестабільність як зовнішніх (інтернаціоналізація та 

фінансова глобалізація економічного простору, загострення кризових явищ на 

внутрішніх та світових фінансових ринках), так і внутрішніх (зменшення обсягів 

активних та пасивних операцій, втрата довіри вкладників, пошук надійних 

клієнтів) чинників, що висувають додаткові вимоги до системи управління 

банком; доцільність пошуку нових та вдосконалення наявних систем управління, 

що сприятимуть забезпеченню фінансової стійкості й надійності функціонування 

банків; істотні зміни в організації та методології системи інформаційного 

забезпечення [1, c. 101].  

На наш погляд, в умовах низького рівня ліквідності, платоспроможності та 

рентабельності банківських установ упровадження контролінгу дасть банкам 

можливість координувати фінансові плани залежно від змін зовнішнього 

середовища, оперативно аналізувати причини відхилень, розробляти 

рекомендації щодо забезпечення виживання в умовах посилення кризових явищ 

в економіці України у цілому і банківській системі зокрема.  

Необхідність регулювання фінансової діяльності банку полягає у 

наступному: потрібно забезпечити грошовий обіг в економіці, для чого треба 

контролювати умови зберігання трансформаційних властивостей фінансових 

потоків; банкам із високою питомою вагою запозичених коштів притаманна 

стимуляція прийняття на себе надмірних ризиків без урахування загроз 

виникнення системного ризику, а норми регулювання покликані оптимізувати ці 

процеси; асиметричність інформації призводить до нездатності вкладників та 

інвесторів проконтролювати ризики ліквідності й платоспроможності банків, що 

загрожує збереженню їх депозитів та інвестицій; регулювання необхідне в 
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умовах розвитку процесів фінансової інтеграції та глобалізації для реалізації 

потенціалу відкритих фінансових ринків та мінімізації можливих збитків. 

Аналіз сучасних умов розвитку фінансового ринку, визначення причин 

кризи та пошук ефективних підходів до мінімізації втрат від негативного впливу 

фінансової глобалізації дозволили нам зробити наступні висновки: одна з 

основних причин кризи – недоліки у регулюванні, проциклічність окремих норм 

та нормативів; криза продемонструвала обмежені можливості існуючих систем 

регулювання як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

Фінансова інтеграція та інновації підвищили швидкість та збільшили 

масштаб передачі шоків між видами фінансових інструментів і термінами, 

стираючи межі між промислово розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються, а регулювання й нагляд, як і раніше, орієнтовані на окремі 

фінансові інституції, а не на всіх суб’єктів фінансового ринку. 

На наш погляд, основними завданнями реформи системи сучасного 

регулювання є створення нових установ та розроблення правил і норм, що 

розв’язували б проблеми своєчасного визначення системних ризиків та 

ймовірність їх збільшення, але при цьому не призводили до надмірного 

адміністративного регулювання і не заважали впровадженню інновацій.  

Для створення умов ефективної дії такої функції управління фінансами, як 

функція регулювання, необхідно, по-перше, сформувати систему методів і норм 

антициклічного регулювання, по-друге, постійно здійснювати моніторинг 

виконання вимог цієї системи за допомогою прийомів та інструментів контролю 

(теж функції управління фінансами).  

На наш погляд, головною метою сучасного державного регулювання 

банківської діяльності є подолання кризових явищ, активізація кредитної 

діяльності банків та підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів, які є частиною національного багатства.  
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Фінансова система є явищем об’єктивним, а специфіка організації, складові 

структури, кількість сфер і ланок фінансової системи залежать від рівня 

економічного розвитку держави, учасників організації руху фінансових потоків 

та добробуту населення.  

Вирішення завдань оптимізації фінансових відносин потребує науково 

обґрунтованої структуризації фінансів, тобто виокремлення їх складових, 

оскільки від того, наскільки вдалою є така структуризація, багато в чому 

залежить ефективність наукових досліджень і практичної фінансової діяльності.  

До теоретико-методологічних новацій теорії фінансів науковці відносять 

трактування поняття фінансів банку, а також виокремлення такої сфери 

фінансової системи, як фінанси кредитних інститутів (фінансових корпорацій), 

та фінансів банків як її окремої ланки (рис. 1) [1, c. 57]. 

Фінансові категорії створюють підґрунтя для формування системи пізнання 

фінансових відносин у їх нерозривному зв’язку з економічним розвитком 

економічних аґентів і держави. 

Фінансові категорії відбивають явища економічного розвитку і 

закономірності фінансових процесів, тому виникає необхідність їх активного 

використання для підвищення економічної ефективності фінансових відносин 

між об’єктами та суб’єктами сфер фінансової системи, що особливо актуально в 

умовах подолання наслідків світової фінансової кризи.  
 

 
Рис. 1. Фінанси банку в структурі фінансової системи 
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Фінансовий ринок за допомогою основних посередників – банків – у 

процесі перерозподілу фінансових ресурсів здійснює функції, які не може 

виконати жодна складова фінансової системи; при цьому фінансовий ринок 

значно впливає на її ефективність, усталеність та еластичність. Цей ринок виник 

як наслідок потреби в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового 

забезпечення розвитку економіки держави. Досконалий фінансовий ринок – це 

ринок, який може точно й своєчасно зафіксувати попит та пропозицію 

фінансових ресурсів і з найменшими витратами звести за допомогою 

посередників одних із одними постачальників і споживачів фінансового 

капіталу. Визначено, що на структуру та специфіку фінансового ринку в 

сучасних умовах активно впливають процеси фінансової інтеграції та 

глобалізації. 

Науковцями проаналізовано і систематизовано відносини між різними 

складовими фінансового ринку та фінансової системи (рис. 2) [1, c. 59]. 

Аналіз нових умов функціонування фінансового ринку, посилення 

нерівновагі та нестійкості, зумовлюють потребу дослідити низку проблемних 

теоретичних і практичних питань, що супроводжують банківську діяльність на 

фінансовому ринку. 

Однією з головних проблем, які вирішують сучасні банки, є проблема 

ліквідності. Ліквідність банку, що характеризує складність і багатоцільовість 

його фінансової діяльності, набуває комплексності. На збереження 

трансформаційних властивостей впливає безліч інших видів ліквідності, між 

якими є взаємозв’язок і взаємозалежність. Тому для проведення теоретичних 

досліджень сутності банківської ліквідності та розроблення практичних 

рекомендацій щодо збереження її трансформаційних властивостей 

запропоновано виділяти і враховувати різні види й рівні ліквідності. 
 

 
Рис. 2. Сучасна інфраструктура національних фінансових систем 
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Ліквідність банку прямо залежить від ліквідності активів його клієнтів, 

оскільки від можливостей позичальника продати за ринковою ціною товар, який 

виготовлено за рахунок отриманих позичок банку, залежить своєчасне 

повернення кредитних ресурсів. Окрім того, розв’язання сучасних проблем 

реалізації матеріального забезпечення, як основної форми захисту банків від 

кредитних ризиків, виявило залежність ліквідності банку від ліквідності 

матеріальних цінностей, що надав йому позичальник як заставу. В період 

економічної та банківської криз посилюється залежність ліквідності банку та 

можливості збереження її трансформаційних властивостей від ліквідності 

товарного ринку. 

 
Література: 

1. Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні основи фінансових ресурсів банку / 

Л. В. Кузнєцова // Наука й економіка : наук.-теорет. ж-л / Хмельницький економічний 

університет. – Хмельницький, 2009. – Вип. 3 (15). – С. 56–62. 
 

 

 

 
 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БАЗИ ДЛЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
А. В. Кондрашова 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна», 

соціально-гуманітарний факультет, група ФН-41, 

спеціальність «Фінанси і кредит» 
Науковий керівник: Романюк А. А. 

 

У сучасних умовах особливого значення набуває ефективне використання 

облікової інформації для достовірного аналізу в прийнятті правильних і 

своєчасних управлінських рішень, які дають змогу оперативно вживати дієвих 

заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності ринкових структур 

господарювання на поточний момент і довгострокову перспективу. 

Саме тому однією з найважливіших функцій системи бухгалтерського 

обліку, що містить фінансову та управлінську підсистеми, є інформаційна як 

засіб забезпечення внутрішньогосподарської системи необхідною обліковою 

інформацією. Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання 

фінансової звітності – бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 

звітний період. Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є 

інформаційною базою фінансового аналізу. Найважливішою з обов'язкових 
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форм звітності є бухгалтерський баланс, який містить інформацію про структуру 

активів, зобов'язань та власного капіталу.  

Концепція складання звітності, а особливо балансу є досить дискусійним 

питанням щодо формування системи національних стандартів обліку в 

економічній літературі країн ринкової економіки і не достатньо висвітлена. 

Дослідженнями цієї проблеми займаються відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-

економісти: Білуха М. Т., Голов С. Ф., Дем’яненко М. Я., Сопко В. В., 

Зубілевич С. П., Пушкар М. С., Чумаченко М. Г., Верига Ю. І., Задорожний З. В., 

Крупка Я. Д., Бриттон Е., Ватерсон К., Велш Г. А. Віддаючи належне їх 

розробкам, слід зазначити, що відсутність поглиблених досліджень, які б 

висвітлювали методику складання звітності «Баланс» за Національними та 

Міжнародними стандартами та їх вплив на управління, виробництво на окремо 

взятому підприємстві зумовило актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є висвітлення аналітичних аспектів вдосконалення 

бухгалтерського балансу, враховуючи обумовленість цієї проблеми 

затвердженою формою балансу та сформованими методиками його аналізу. 

Зміст і форма балансу, вимоги до розкриття його статей регламентує 

П(С)БО 2, яке поширюється на баланси підприємств усіх форм власності, крім 

банків і бюджетних установ. Однак необхідно зауважити, що баланс та інші 

форми фінансової звітності, незважаючи на суттєві зміни, внесені під час їх 

трансформування, все ще не повністю відповідають вимогам міжнародних 

стандартів обліку й фінансової звітності та потребам фінансового менеджменту. 

Зокрема, це стосується принципу суттєвості інформації. Міжнародні стандарти 

передбачають, що суттєвість інформації визначає переважно керівництво 

підприємства, ґрунтуючись на тому, наскільки серйозно ця інформація може 

вплинути на прийняття користувачем звітності управлінських рішень. Проте 

національні П(С)БО передбачають жорсткий перелік статей фінансової звітності 

Чинний бухгалтерський баланс ще не повною мірою відповідає потребам 

контролю за дотриманням прийнятого у фінансовому менеджменті «золотого 

правила ліквідності», згідно з яким активи підприємства мають фінансуватися 

пасивами такої самої строчності. Це пов'язано з недостатньо чітким 

розмежуванням у балансах українських підприємств поточних і не поточних 

активів та зобов'язань. Самі розробники національних П(С)БО визнають, що 

розділ II пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів» і розділ V 

«Доходи майбутніх періодів» є зобов'язаннями з невизначеним терміном 

погашення [1, с. 90].  

У розділі III активу балансу «Витрати майбутніх періодів» можуть 

відображатися як витрати, які стосуються наступного облікового періоду і 

визнаються оборотними активами, так і витрати, що будуть віднесені на більш 

пізні періоди, які визнаються необоротними активами. Стосовно цих витрат 

розробники П(С)БО слушно вважають: «Якщо підприємство здійснило у 

звітному періоді і ті й інші витрати, то у балансі їх слід відображувати окремо, 

якщо їх величина є суттєвою» [1, с. 89]. Однак за жорсткого переліку статей 

звітності послідовно дотримуватися принципу суттєвості інформації не завжди 



 307 

можливо, адже у балансі для відображення витрат майбутніх періодів відведена 

лише одна стаття, а в примітках до річної фінансової звітності додаткова 

інформація про ці витрати не передбачена. 

Відсутність у балансі чіткого поділу активів і зобов'язань на поточні й 

довгострокові створює труднощі користувачам фінансової звітності під час 

оцінки фінансового стану підприємств. У зв'язку з цим для підвищення точності 

фінансового аналізу окремі науковці пропонують відображати в Примітках до 

річної фінансової звітності склад статті «Витрати майбутніх періодів» у розрізі 

необоротних та оборотних активів, а «Доходи майбутніх періодів» – у розрізі 

довгострокових і поточних зобов'язань [1, с. 373]. Реалізація цієї пропозиції не 

потребує внесення змін у баланс. Однак вона стосується лише річної фінансової 

звітності і не зачіпає квартальну. 

3. Задорожний і Я. Крупка, ґрунтуючись на аналізі капіталу з позиції 

положень теорії власності, вважають, що віднесення доходів майбутніх періодів 

і статей забезпечення наступних витрат і платежів до зобов'язань є 

необґрунтованим, а тому пропонують внести їх до складу власного капіталу 

підприємства [3, с. 185–188]. Тоді відпадає необхідність виокремлення в пасиві 

балансу розділів II «Забезпечення наступних витрат і платежів» і III «Доходи 

майбутніх періодів». 

Що стосується розділу III активу «Витрати майбутніх періодів», то ці 

витрати, враховуючи їх суть, доречніше показувати окремими статтями в складі 

необоротних і оборотних активів. Тоді баланс охоплюватиме два розділи в 

активі («Необоротні активи», «Оборотні активи») і три в пасиві («Власний 

капітал», «Довгострокові зобов'язання», «Поточні зобов'язання»). 

Порівняння взаємозв'язків показує, що п'ятиблочний баланс російських 

підприємств має очевидні переваги. Він дає змогу чітко виокремити довго- та 

короткострокові зобов'язання, а тому значно спрощуються економічні 

взаємозв'язки між активом і пасивом балансу, що поліпшує його як 

дескриптивну модель фінансового стану підприємства. При цьому інформаційна 

місткість цієї моделі є навіть вищою. Баланси російських підприємств 

охоплюють 81 показник, а українських – лише 59. Ця відмінність стосується як 

активу, так і пасиву, які в балансах російських підприємств подані докладніше. 

Разом з тим, інформація російського балансу є одночасно й більш агрегованою, 

оскільки він охоплює менше статей першого порядку і більше субстатей.  

П'ятиблочна схема балансу з чітким поділом активів і зобов'язань на 

довгострокові та поточні дає можливість користувачам фінансової звітності без 

проблем розрахувати суму власного оборотного капіталу (далі – ВОК) одним із 

двох способів, що дають однакові результати:  

а) як різницю між оборотними активами й короткостроковими 

зобов'язаннями; 

б) як різницю між сумою власного капіталу, резервів та довгострокових 

зобов'язань і сумою необоротних активів. 

Водночас за чинного восьмиблочного балансу українських підприємств 

існує проблема неоднозначності поглядів на методику розрахунку цього 
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важливого фінансового показника. Цей показник у різних джерелах ще 

називають робочим капіталом, власними оборотними коштами або власними 

(чистими) оборотними активами. Відмінність способів розрахунку ВОК порушує 

єдність методичної основи аналізу фінансового стану підприємств. 

Одним з перших звернув увагу на цю проблему у 2002 р. В. Мовчаренко, 

який виявив у вітчизняній економічній літературі сім способів розрахунку ВОК. 

На його думку, це спричинює викривлення величини ВОК [2, с. 372]. На 

неоднозначність методик розрахунку цього та інших показників в аналізі 

фінансової звітності звертає увагу також Є. Іонін, розглядаючи аналітичні 

аспекти проблеми впровадження в Україні Міжнародних стандартів розкриття 

фінансової інформації (IOSCO) [4, с. 30]. Однак ці автори не повністю 

розкривають основні причини виникнення наведеної проблеми. 

В останні роки кількість пропонованих способів розрахунку ВОК в 

економічній літературі навіть збільшилася. Запропоновані методики розрахунку 

цього показника за причинами виникнення відмінностей між ними можна 

поділити на дві групи. 

До першої групи методики розрахунку ВОК можна віднести ті з них, які не 

враховують «золоте правило ліквідності», а отже і реальні взаємозв'язки між 

активом та пасивом балансу, що випливають з цього правила. Розглянемо 

найпоширеніші з них. 

Так, у Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом 

Мінекономіки України від 19.01.2006 р. № 14, власні оборотні активи 

рекомендується розраховувати як різницю між підсумками розділу І пасиву 

балансу «Власний капітал» і підсумком розділу І активу «Необоротні активи» 

[5].  

Д. Шиян, Л. Строченко рекомендують визначати робочий капітал, тобто 

ВОК, як різницю між сумою власного капіталу (розділ 1 пасиву) разом із 

забезпеченнями наступних витрат і платежів (розділ II пасиву) та сумою 

необоротних активів (розділ 1 активу) [6, с. 101]. 

Інший спосіб розрахунку ВОК без врахування довгострокових зобов'язань 

пропонує Л. Чернелевський, який рекомендує визначати наявність «власних та 

прирівняних до них коштів в обороті», віднімаючи необоротні активи (розділ І 

активу) від суми власного капіталу (розділ І пасиву), збільшеного на стійкі 

пасиви – заборгованість з оплати праці і соціального страхування з розділу IV 

пасиву балансу [7, с. 154]. 

До другої групи методик розрахунку ВОК можна віднести такі, які крім 

власного капіталу визнають за нормальне джерело фінансування необоротних 

активів також довгострокові зобов'язання. Однак при цьому у зв'язку з 

недостатньо чітким розмежуванням у балансі поточних і довгострокових активів 

та зобов'язань не цілком послідовно дотримуються вимоги «золотого правила 

ліквідності». 
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В. Івахненко пропонує розраховувати ВОК як різницю між підсумком 

розділів І «Власний капітал», II «Забезпечення наступних витрат і платежів», III 

«Довгострокові зобов'язання» пасиву балансу і підсумком розділу І активу 

«Необоротні активи» [8, с. 152].  

Неправильне або недостатньо точне визначення суми ВОК за даними 

бухгалтерського балансу призводить до викривлення низки фінансових 

коефіцієнтів і, як наслідок, до неадекватних оцінок фінансового стану 

підприємств. 

Сучасна форма бухгалтерського балансу вітчизняних підприємств ще не 

повністю відповідає вимогам міжнародним стандартів бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності, потребам аналізу та фінансового менеджменту. Зокрема, це 

стосується особливостей трактування принципу суттєвості інформації в 

національних П(С)БО, деякого відходу від нетто-оцінок, незадовільного 

інформаційного забезпечення контролю за дотриманням «золотого правила 

ліквідності». 

Недостатньо обґрунтованою є структура вітчизняного бухгалтерського 

балансу. Про це свідчить нечітке розмежування в ньому поточних і не поточних 

активів та зобов'язань, що є однією з основних причин існуючої проблеми з 

розрахунками ВОК та низки важливих фінансових коефіцієнтів. Це порушує 

єдність методичної основи аналізу фінансового стану та призводить до 

викривлення його оцінок. 

Удосконалення бухгалтерського балансу та методик розрахунку на його 

основі окремих аналітичних показників сприятиме однозначному трактуванню 

інструментів аналізу у рекомендаціях органів влади та економічній літературі, 

що є необхідною умовою забезпечення адекватності оцінок фінансового стану 

суб'єктів господарювання. 
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Сучасний розвиток економіки України потребує вирішення теоретичних і 

практичних питань дослідження проблеми формування банками стійких ресурсів 

та підтримання банками надійності та ліквідності, оскільки в своїй практичній 

діяльності установи банків повинні забезпечити стійку та ефективну політику, 

яка дає можливість швидко і гнучко реагувати на можливості, які відкриваються 

в конкретній ситуації, своєчасно передбачати зміни в умовах ринку. Формування 

ресурсів банків є важливою економічною основою діяльності банківських 

установ, оскільки здійснення господарських операцій вимагає наявності певної 

суми грошових коштів, тобто ресурсів, а від оптимальної роботи банків щодо 

формування ресурсів залежать важливі показники діяльності кредитних установ 

такі як рентабельність та ліквідність. Отже, проблема оптимізації роботи банків 

щодо залучення коштів залишається актуальною та потребує вивчення. 

Основою банківської діяльності повинна складати банківська політика, яку 

можна розглядати як спосіб виконання послідовно пов'язаних дій і заходів, де 

принципи становлять основу її визначення і спосіб її здійснення. Визначальною 

частиною такої банківської політики, яку проводить банк у своїй діяльності має 

стати ресурсна політика. 

Специфіка банківської діяльності полягає в тому, що його ресурси 

формуються як за рахунок власних коштів, так і залучених. Слід зазначити, що 

переважна частина ресурсів формується за рахунок залучених коштів, а 

можливості банку акумулювати необхідні йому ресурси регулюються 

центральним банком та залежать від розміру сформованої ресурсної бази, основу 

якої складає власний капітал банківської установи, та організаційно-правової 

форми банку. В сучасний умовах, коли підірвана довіра до банківської системи, 



 311 

проблема формування ресурсної бази і залучення необхідного обсягу ресурсів 

банків є надзвичайно актуальною, а тому вимагає від банків розробки та 

впровадження ефективної ресурсної політики. 

На нашу думку, ресурсна політика банку – це розробка і практична 

реалізація банківською установою системи заходів з управління процесом 

мобілізації коштів суб'єктів ринку для формування необхідних за обсягами та 

структурою ресурсів банку та подальші дії щодо їхнього розширення або 

звуження з метою задоволення інтересів і потреб банку, його власників і 

кредиторів, а також з урахуванням вимог регулюючих органів. З точки зору 

практичної реалізації ресурсна політика може розглядатися, як сукупність 

економічних, правових та організаційних заходів, які проводить банк щодо 

формування ресурсів. Економічні заходи полягають у використанні тих чи інших 

інструментів і важелів впливу на економічну мотивацію поведінки суб'єктів 

ринку, які задіяні у формуванні ресурсів банку. Правові заходи охоплюють 

юридичне оформлення правовідносин банку з суб'єктами ринку, які задіяні у 

формуванні банківських ресурсів при проведенні банком ресурсної політики. 

Організаційні заходи передбачають конкретну діяльність відповідних підрозділів 

банківської установи з реалізації ресурсної політики у вигляді підготовки, 

прийняття і впровадження рішень у сфері формування ресурсної бази банку та 

нарощення ресурсів. 

Формування оптимальної ресурсної політики має засновуватися на 

обґрунтуванні основних цілей даного процесу та у відповідності до них 

поставлених завдань. Це, в свою чергу, передбачає визначення критеріїв, яким 

має відповідати ресурсна політика банку з огляду на подальшу практичну 

реалізацію та досягнення поставлених цілей. Отже, визначення основних 

елементів ресурсної політики може слугувати основою для формування 

конкретних методологічних засад її розробки в кожній банківській установі, 

оскільки дані елементи відображають усі ключові аспекти організації діяльності 

банку, які повинні братися до уваги при здійсненні операцій із мобілізації 

ресурсів. В практичній діяльності розробка ресурсної політики, на нашу думку, 

повинна охоплювати такі взаємопов'язані між собою напрямки: по-перше, це 

формування змісту ресурсної політики, по-друге, визначення конкретних 

організаційно-управлінський заходів з її реалізації. 

В сучасних умовах конкуренції у галузі надання фінансових послуг процеси 

формування та нарощення власного капіталу стають досить важливими. 

Постійно необхідно аналізувати стан розвитку банківської системи й тільки 

виважена ресурсна політика може забезпечити ефективну діяльність банківських 

установ і їх можливість формувати залучені ресурси. При реалізації ресурсної 

політики щодо формування оптимальної для банків ресурсної бази, а також з 

метою підвищення надійності банківських установ важливого значення набуває 

формування, нарощення та оптимізація структури власного капіталу. Завдання 

ресурсної політики, які необхідно вирішити при формуванні власного капіталу, є 

знаходження його оптимального обсягу та структури при мінімальних витратах, 

дотримання внутрішньобанківських потреб та нормативних вимог 
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контролюючих органів і, як результат забезпечення зростання та подальшого 

розвитку банку. Виконання цього завдання є складним процесом, який залежить 

від можливостей банківської установи, її організаційно-правової форми та 

наявності відповідних джерел коштів. Величина власного капіталу банку 

складається з поєднання наступних елементів: статутного капіталу, резервного 

капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років, 

прибутку (збитку) звітного року, іншого капіталу. 

Ціллю банків при проведенні ресурсної політики, з одного боку, має стати 

створення вихідних умов для ефективного функціонування банку, мобілізація 

вільних ресурсів суб'єктів економіки, досягнення та підтримання на належному 

рівні позиції рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, фінансової 

стійкості, оптимізація депозитного портфелю банку. З іншого боку, така 

політика має проводитись при дотриманні вимог регулюючих органів. 
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ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ОСНОВІ 

СФОРМОВАНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

 
А. В. Куліковський 

Хмельницький інститут МАУП, 

факультет денних форм навчання, група СУЕП-51, 
спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» 

Науковий керівник: Піхур А. В. 

 

Ґрунтуючись на фундаментальних положеннях наукових шкіл І. Ансоффа, 

Г. Хемела, К. Прахалада, Г. Томаса, Д. Шендела, К. Хаттена та Дж. Ханта 

розкрито загальні принципи стратегічного управління підприємством, під яким 

розуміють:  

1) процес розвитку мотивації працівників до підвищення продуктивної 

діяльності задля досягнення цілей, які стоять перед підприємством;  

2) набір рішень щодо вдосконалення СУП за її складовими підсистемами з 

урахуванням зовнішніх чинників, які впливають на кожну з них та, відтак, – на 

мотиваційне середовище підприємства;  

3) спирається на наявність вмотивованого до продуктивної діяльності 

людського потенціалу, що дозволяє підприємству забезпечити свій подальший 

розвиток у довгостроковій перспективі.  

Розгляд стратегічного управління персоналом дозволив дійти висновку, що 

цей процес пов’язується з основними принципами впровадження мотиваційного 
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механізму в СУП і містить такі етапи, як: аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища (в нашому випадку – SWОТ-аналіз мотиваційного середовища); 

визначення цілей та вибір стратегії (в нашому випадку – застосування 

комбінованої стратегії формування та впровадження мотиваційного механізму в 

СУП на переробних підприємствах АПК); виконання обраного виду стратегії, 

виходячи з комбінації SWОТ із оцінкою та контролем. Таким чином, на основі 

SWОТ-аналізу та застосування схеми комбінованої стратегії формування та 

впровадження мотиваційного механізму в СУП, на підприємствах АПК 

обирається найбільш прийнятна для конкретних виробничих умов стратегія 

управління персоналом («підприємництва», «динамічного зростання», 

«прибутковості», «ліквідації» або «зміни курсу»), а також обираються кадрові 

заходи відповідно до обраного варіанту стратегії на короткострокову, 

середньострокову та довгострокову перспективу. 

Перелічені принципи та завдання щодо вдосконалення роботи кадрових 

служб, які необхідно враховувати при впровадженні мотиваційного механізму в 

СУП переробного підприємства АПК, вимагають від їх працівників розробки та 

реалізації мотиваційної стратегії та проведення поточного мотиваційного 

моніторингу як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі за підсистемами 

СУП. При цьому: мотиваційна стратегія розглядається складовою частиною 

стратегії управління персоналом, що обирається за сценарієм, який найбільш 

прийнятний для конкретної ситуації на підприємстві та враховує зовнішні та 

внутрішні чинники, що формують мотиваційне середовище та впливають на 

ступінь задоволеності працівників ними; мотиваційний моніторинг, який 

проводиться кадровою службою, являє собою систему постійного 

спостереження і контролю за станом мотивації працівників до продуктивної 

праці з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці як за об’єктами 

внутрішнього, так і за об’єктами зовнішнього мотиваційного середовища. 

Впровадження мотиваційного механізму в СУП підприємства АПК являє 

собою складний процес, що потребує на практиці використання працівниками 

кадрової служби та керівниками структурних підрозділів розроблених 

методичних рекомендацій щодо управління персоналом на основі мотиваційного 

механізму. 

Розроблені методичні рекомендації передбачають: удосконалення роботи 

кадрової служби та оптимізацію кількісного складу її працівників, для чого 

використовуються методики розрахунку оптимальної чисельності; порядок 

проведення SWОТ-аналізу мотиваційного середовища та моніторингу СУП за 

підсистемами; порядок проведення мотиваційного моніторингу; розробку та 

впровадження плану розвитку мотивації; використання методичних підходів 

щодо проведення поточної оцінки дієздатності мотиваційного механізму, що є 

складовою частиною плану розвитку мотивації (зокрема: економіко-

математичної моделі для оптимального розподілу витрат на вдосконалення 

підсистем СУП за планом розвитку мотивації; індексної мультиплікативної та 

факторної моделей для визначення впливу кожної з підсистем СУП на зміну 
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продуктивності виробництва); вибір необхідного варіанту стратегії управління 

персоналом, яка є адаптованою до стратегії управління підприємством. 

Зокрема, складовими частинами плану розвитку мотивації та розроблених 

методичних рекомендацій є [1, c. 42]: 

 проведення поточної оцінки дієздатності мотиваційного механізму, що 

потребує застосування економіко-математичних методів зіставлення витрат і 

результатів від впровадження плану розвитку мотивації, порівняно зі зміною 

основного показника для аналізу ефективності роботи підприємства – 

продуктивності виробництва. Досягнення цієї мети потребує застосування 

економіко-математичної моделі, яка надає змогу знайти оптимальне рішення 

розподілу фінансових витрат за підсистемами СУП для їх вдосконалення з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на мотиваційне 

середовище; 

 оптимізація витрат на вищевизначені заходи та, відповідно, 

ефективність впровадженого мотиваційного механізму в СУП повинна 

встановити залежність між зміною стану мотиваційного середовища та 

продуктивністю виробництва. Задля цього необхідно оцінити ефект від витрат на 

вдосконалення підсистем СУП і отриманий результат у вигляді підвищення 

продуктивності виробництва на підприємстві. Для вирішення цього практичного 

завдання використовується індексна мультиплікативна модель, в якій 

відбивається вплив кожної з підсистем СУП на зміну продуктивності 

виробництва, та індексна функціональна модель, застосування якої дозволяє 

здійснювати моніторинг ефективності використання витрат на вдосконалення 

підсистем СУП, порівняно зі зміною продуктивності виробництва впродовж 

терміну реалізації плану розвитку мотивації на підприємстві. 
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На даний час в Україні відбуваються корінні зміни у всіх галузях життя 

суспільства та кардинальні зміни в сфері економічних відносин. Перехід від 

планово-централізованої до ринкової економіки в Україні відбувається в умовах 

дії багатьох негативних факторів: великі диспропорції в структурі національної 

економіки, розрив колишніх господарських зв'язків, інфляція, проблеми 

«неплатежів», соціальна напруженість, тиск «тіньової» економіки, що швидко 

розширює свої масштаби, та інше. Зважаючи на ці обставини діяльність 

підприємств, орієнтованих на інтеграцію в ринкові відносини, сполучена з 

величезним і багатоплановим ризиком і тому характеризується високим 

ступенем нестійкості. Тому перехід до ринкової економіки обумовлює нові 

підходи до управління, планування, прогнозування, які б створили умови для 

підвищення ефективності діяльності підприємств – основної ланки 

господарської системи. І тут головну роль відіграють менеджери-фахівці, які, 

використовуючи різні інструменти управління, забезпечують досягнення 

підприємством поставлених цілей. Однак методи реалізації цілей можуть бути 

різними. Зараз переважаючою є точка зору представників «школи людських 

відносин», які акцентують увагу на проблемах мотивації людей, оптимізації 

керівництва ними. Загальновідомо, що координація діяльності людей не може 

бути ефективною, якщо вони не мають прагнення до співробітництва. Але 

подібна кооперація не виникає автоматично, її необхідно створювати. 

Далеко не всі в нашій країні усвідомлюють те, що економічні цілі можуть 

досягатися не тільки шляхом нарощування капіталовкладень у виробництво. 

Набагато швидше це забезпечується за рахунок вкладень у соціальну 

інфраструктуру, у створення в трудових колективах сприятливої духовної 

атмосфери, яка сприяє високопродуктивній праці. 

Протягом десятиріч у вітчизняній економіці панував технократичний підхід 

до господарювання на рівні підприємств, коли за основу брались виробничі 

плани, бюджети, структури, адміністративні розпорядження. Кадрова політика 

багато в чому була прерогативою державних органів. Багато її складових 

виявлялися поза безпосереднім впливом керівників підприємств. Монополізм у 

сфері праці в цілому приводив до звуження трудової мотивації і до відчуженості 

працівників, до падіння зацікавленості в праці і до низької продуктивності. Тому 

в даний час дуже важливо усвідомлення керівниками підприємств і структурних 

підрозділів, що саме людські можливості є визначальними в досягненні 

поставлених цілей. Від ефективності управління робочою силою залежать як 
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виробничі результати, загальні показники, що характеризують економічний 

розвиток країни, так і добробут людей. Вкладення в людські ресурси і кадрову 

роботу повинні стати довгостроковим фактором конкурентоздатності та 

виживання підприємства, тому що людина є найважливішим елементом 

виробничого процесу на підприємстві. 

Керівники вітчизняних підприємств просто зобов’язані усвідомити нагальну 

потребу відмовлення від традиційної кадрової політики, заснованої на 

авторитарних принципах, і переходу до політики управління людськими 

ресурсами, формування нової виробничої культури, яка орієнтована на людину 

та передбачає максимальне залучення персоналу в справи підприємства, 

заохочення ініціативи і самодисципліни. Мотиваційна система управління в 

процесі ринкових перетворень повинна відповідати вимогам створення 

конкурентоздатної, високопрофесійної, мобільної, гнучкої робочої сили. Для 

цього необхідні методичні розробки, що дозволяють ефективно керувати 

робочою силою, стимулювати і мотивувати її до високопродуктивної праці, 

якісно змінювати та обновляти [1, c. 82]. 

На наш погляд, недоліком сучасних визначень мотивації є недостатнє 

поєднання цілей працівника та підприємства. Тому, на нашу думку, мотивація 

праці – це процес використання визначеної сукупності мотивів та стимулів 

(системи мотивації), що спрямована на активізацію діяльності працівника для 

досягнення загальних цілей підприємства як необхідної умови досягнення 

індивідуальних цілей працівника. Таке визначення мотивації більш чітко 

формулює кінцеву мету процесу мотивації, підкреслює необхідність поєднання 

інтересів працівників та цілей підприємства. 

Трудові цінності складають основу мотивації праці, як прагнення людини 

до творення, задоволення своїх потреб. Мотиви та потреби трудової діяльності 

формують трудові цінності. Існує тісний зв’язок між мотивами діяльності 

особистості та її ціннісними орієнтаціями. Ціннісні орієнтації – це система 

цінностей з оцінкою їх важливості, що зумовлює спрямованість поведінки 

людини. Мотивація вибору способу дії залежить від ціннісних орієнтацій 

людини. Направленість ціннісних орієнтацій визначають потреби, їх 

підпорядкованість та роль у свідомості особистості.  

Проведені дослідження мотивації праці і стилів керування в контексті 

світового досвіду свідчать про необхідність підвищення мотивації праці через 

диференціювання заробітної плати працівників та участь у прибутках 

підприємства. На сучасному етапі розвитку суспільства існує необхідність 

вироблення стимулів і державних регуляторів підвищення ефективності 

суспільної праці з метою подолання негативних тенденцій в оплаті праці 

персоналу підприємств. Для цієї мети необхідно створювати ефективну 

динамічну систему оплати праці, основними принципами якої будуть кількість і 

якість витраченої праці, результати роботи працівника, його ділові, професійні, 

особисті якості та інше, з постійним переглядом критеріїв системи оплати. 

Аналіз сучасних наукових публікацій з теорії управління дозволяє 

стверджувати, що динамічний процес розвитку в усіх країнах тісно пов’язаний з 



 317 

швидкою зміною кількісних параметрів національних систем освіти, 

виникненням нових концептуальних підходів до організації, змісту та методів 

навчання. На сучасному етапі на перший план виступає необхідність 

формування нового типу працівника з високою кваліфікаційною підготовкою. 

Однією з загальносвітових тенденцій стало поступове дозрівання концепції 

безперервної освіти та спроби практичного здійснення цієї ідеї. Основною ціллю 

безперервної освіти є розширення та диверсифікація освітніх послуг, що 

доповнюють базове шкільне або вузівське навчання. 

Важливим мотиваційним фактором підвищення ефективності трудової 

діяльності та відношення до праці є оцінювання персоналу, бо результати оцінки 

багато в чому визначають положення працівника на виробництві та перспективи 

його кар’єри. 

В залежності від особових якостей працівника керівник обирає методи 

матеріального стимулювання, розробляє план професійного або посадового 

росту, застосовує моральні стимули, соціально-натуральні та соціальні 

мотиватори.  

На підставі ґрунтовного аналізу теоретичних та методичних розробок 

сучасних дослідників зроблено висновок про те, що вирішальне значення у 

мотивації праці сучасних українських працівників відіграє матеріальне 

стимулювання, тому що форми її отримання, відносні та абсолютні розміри 

сприймаються працівником як свідоцтво його цінності для підприємства, 

впливають на самооцінку працівника та відображають його соціальний статус.  
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Федеративна Республіка Німеччини є однією з високо розвинених країн 

світу, одним з локомотивів Європейського Союзу, впливовим членом низки 
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міжнародних організації. Сучасні особливості фінансової системи Німеччини 

пов’язані з політичним та соціально-економічним становленням держави у 

минулому. Володіючи значними економічними та науково-технічним 

потенціалом, вона посідає третє місце, після США і Японії, за обсягом 

промислового виробництва є головним експертом товарів і послуг.  

Актуальність даної теми визначається нагальними потребами реформування 

фінансової системи України. Перетворення необхідні як в системі так і в 

отримання доходів, крім того вимагають перетворень міжбюджетні відносини.  

Основні правила функціонування фінансової системи Німеччини закріплені 

у фінансовій конституції, яка охоплює ст. 104а–115 Конституції ФРН, що є 

унікальним явищем у конституційній практиці розвинутих країн. З одного боку, 

вона регулює фінансові відносини між федерацією, землями і громадами, з 

іншого – визначає положення і компетенції конституційних органів у 

формуванні бюджету країни. 

У сфері розподілу завдань (ст. 104а Основного закону): 

а) федерація і землі окремо здійснюють витрати, необхідні для виконання 

їх завдань, якщо Основний закон не передбачає іншого порядку; 

б) якщо землі діють за дорученням федерації, то витрати, пов’язані з такою 

діяльністю, несе федерація; 

в) федеральні закони, які передбачають грошові витрати і встановлюють, 

що частину витрат (від чверті і більше) покладено на землі, вона потребує 

схвалення Бундесратом; 

г) для запобігання порушенням загальногосподарської рівноваги, 

стимулювання економічного зростання або вирівнювання відмінностей у рівні 

економічного розвитку федерація може надавали землям фінансову допомогу за 

великими інвестиційними проектами земель і громад. 

У сфері отримання коштів шляхом використання певних джерел доходів (ст. 

105 Основного закону): 

а) федерація користується винятковим правом видавати закони, що 

регулюють митні збори і фінансові монополії; 

б) федерація має конкуруюче законодавство в галузі податків, якщо їх 

стягування є її винятковим або частковим правом, якщо певне питання 

афективно не вирішене на основі законодавства окремих земель або якщо цього 

вимагають інтереси збереження правової чи економічної єдності; 

в) землі мають право видавати закони, що передбачають стягування 

місцевих податків; 

г) федеральні закони про податки, надходження від який частково або 

повністю потрапляють у розпорядження земель, потребують схвалення 

Бундесратом. 

У сфері розподілу податкових надходжень (ст. 106 Основного закону): 

а) федерації, землі і громади стягують різні податки; 

б) федерація і землі спільно одержують надходження від прибуткового 

податку та податку з обороту. З надходжень від прибуткового (після 

вирахування встановленої федеральним законодавством частки, що 
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відраховують на користь громад у розмірі 15%) і корпоративного податків 

федерація і землі втримують половину. Частки федерації і земель від 

надходжень податку з обороту регулює федеральний закон. 

За Конституцією, федерація не може нав’язати жодній із земель фінансову 

допомогу, тому що землі мають право прийняти її або відхилити, і не може 

надавати допомогу безпосередньо громадам, тому що фінансову допомогу 

передають землям, які розподіляють її між громадами [1, c. 45–46]. 

Для фінансів громад особливе практичне значення разом із можливістю 

отримання фінансової допомоги від федерації за статтею 104а–4 має участь у 

спільних завданнях, до найважливіших із яких належать: будівництво і 

розширення вищих навчальних закладів; поліпшення регіональної господарської 

структури; покращення аграрної структури і захист узбережжя. їх здійснює і 

фінансує федерація спільно із землями (і громадами як складовими земель). 

Система державних фінансів ФРН охоплює федеральний бюджет, бюджети 

земель, громад, спеціальні урядові і позабюджетні фундації, фінанси 

федеральної залізниці (Бундесбан) і федеральної пошти (Бундеспост), державних 

підприємств, органів соціального страхування, федерального відомства з праці. 

Територія країни поділена на фінансові округи. Сполучною ланкою між 

бюджетом федерації і бюджетами земель є вищі фінансові дирекції, які 

об’єднують декілька фінансових округів. Формально всі ланки бюджетної 

системи автономні, тобто самостійно формують бюджет, стягують податки, 

збори, витрачають кошти на виконання функцій, що підпадають під їх 

юрисдикцію [2, c. 67]. 

У Німеччині поряд з євро в обігу перебуває півтора десятка регіональних 

валют, що з’явилися після введення у країні кілька років тому єдиної 

європейської валюти. Найбільш відома серед них – «хімгауери», які випускають 

у Баварії. Валюту, що з’явилася в 2003 р., запровадив учитель К. Геллер з міста 

Розенхайм, який відповідає за розповсюдження і контролює обіг баварських 

«керенок». Одночасно в обігу перебуває майже 70 тис. «хімгауерів»; їхній курс 

щодо євро становить 1 до 1. 

У Берліні на такій самій основі в 2004 р. ввели «берлінер», який 

використовують для розрахунків в одному із районів столиці. У Бремені 

поширені «роланди», у східнонімецькій землі Саксонія-Aнхальт – 

«урштрошталери», в містечку Вітценхаузен, у землі Гессен – «кіршблюте», 

жителі Бранденбурга можуть користуватися «хавелта-лерами». 

Бундесбанк (Центральний банк ФРН) не перешкоджає такому різноманіттю, 

оскільки в масштабах країни регіональні валюти не становлять серйозної 

конкуренції євро, а місцеве законодавство дозволяє використовувати паралельні 

гроші», якщо вони відрізняються зовнішнім виглядом від справжніх і не 

поширені. 

Прихильники альтернативних грошей вважають, що завдяки їм можна стати 

не залежними від єдиної європейської валюти і застрахуватися від економічної 

кризи. Крім того, в регіональних валютах простіше брати кредити в німецьких 

банках: вони не вимагають таких серйозних гарантій, як з євро. Ще однією 
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причиною популярності місцевих валют серед німців стало те, що при обміні їх 

на євро частина різниці йде на благодійність [3, c. 89]. 

Отже, фінансова система Німеччини як федеральної держави побудована на 

федеральному, регіональний (земельних) і місцевих бюджетах. Це дає змогу 

максимально врахувати інтереси держави, земель і місцевих громад. Дотаційні 

східні землі отримують великі дотації, що стимулює споживацькі настрої 

[4, c. 569]. Враховуючи досвід ФРН та з метою підвищення стабільності 

фінансової системи України пропонуємо делегувати права місцевим громадам 

самостійно здійснювати управління фінансовою системою свого регіону. 
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За умов, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблеми 

мотивації набули важливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять 

перед суспільством, можливе лише при створенні належної мотиваційної 

основи, здатної спонукати персонал підприємств до активної трудової 

діяльності. Найважливішими питаннями є формування сучасної трудової 

мотивації, створення та використання нових методів оцінки якості роботи 

персоналу всіх підрозділів на підприємствах, які б мотивували працівників та 

сприяли високій результативності. У зв’язку з цим, великого значення набуває 

запровадження єдиної системи оцінки складності та якості роботи персоналу, 

яка сприятиме стимулюванню виробничої діяльності, випуску 

конкурентоздатної продукції.  
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В даному аспекті найбільш складною проблемою є якісна та кількісна 

оцінка ефективності роботи всього персоналу і розробка мотиваційного 

механізму його управління, що відповідатиме ринковим умовам господарювання 

і тим самим забезпечить успішну діяльність підприємств як визначальної в 

розвитку економіки країни. Сьогодні на машинобудівних підприємствах із 

різних систем мотивації персоналу застосовують тільки їх окремі елементи. Ця 

обставина підкреслює необхідність створення цілісного механізму мотивації 

персоналу, зорієнтованого на розвиток трудової активності працівників для 

результативної діяльності підприємств в цілому. 

Мотивація активної трудової діяльності персоналу залишається актуальною, 

незалежно від величезної історії розробки теорій та наявності різних науково-

практичних підходів, оскільки ще не знайдено єдиного методично визначеного 

рішення щодо конкретних напрямів мотивації працівників, яка б забезпечила 

найвищу продуктивність їх діяльності і, разом з тим, справедливу винагороду, 

відповідно до існуючих потреб, що змінюються і зростають еволюційно. 

Розглянувши наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, теорій 

та концепцій мотивації високопродуктивної діяльності персоналу підприємств, 

етапи їх розвитку, групування за окремими ознаками, зроблено висновок, що 

категорія мотивації має об’єднувати очікування задоволення потреб працівника, 

справедливу оцінку і винагороду за високоякісну, високопродуктивну його 

діяльність та задоволення інтересів роботодавця.  

Система мотивації ефективної трудової діяльності персоналу повинна 

включати в себе різноманітні системоутворюючі елементи, що дають 

можливість задовольняти широкий спектр потреб сучасного працівника і 

розвивати в нього якості, необхідні для успішного функціонування 

підприємства. 

На наш погляд, заробітна плата є найважливішим системоутворюючим 

елементом, який, в першу чергу, стимулює персонал до активної трудової 

діяльності. Для того, щоб заробітна плата була найбільш вмотивованою, вона 

повинна складатися із трьох частин: мінімальної стабільної частини, преміальної 

за результатами діяльності і додаткової (доплати, надбавки), яка відображатиме 

досвід, стаж, кваліфікацію і особистісні якості працівника. Мотивуючим 

елементом для працівника виступає можливість отримати такий розмір 

заробітної плати, який би відповідав результатам його діяльності. Не менш 

важливим ситемоутворюючим елементом управління мотивацією трудової 

діяльності працівників підприємств є ефективна система управління 

продуктивністю праці персоналу. На цих двох системоутворюючих елементах 

має ґрунтуватися розробка сучасного мотиваційного механізму управління 

персоналом підприємства [1, c. 199]. 

Неабиякий вплив на ефективність використання персоналу підприємств має 

рівень заробітної плати, її структура, послідовне підвищення рівня заробітної 

плати поряд з підвищенням результативності у діяльності персоналу. За 

допомогою премій, надбавок та інших виплат підприємство може мотивувати 

персонал до високопродуктивної виробничої діяльності, головне, правильно 
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визначити фактори та критерії мотивації, а також встановити взаємозв’язки між 

показниками, які відображають результативність діяльності, та показниками 

мотивації. 

У зв’язку з низькою зарплатоємкістю, на більшості підприємствах 

забезпеченість кваліфікованими кадрами потребує покращання. Коефіцієнт 

використання фонду робочого часу має бути збільшеним, як і професійно-

кваліфікаційний рівень персоналу, так і динаміка рівня заробітної плати. 

Для покращення ефективного управління персоналом науковці пропонують 

використовувати мотиваційний механізм ефективного управління персоналом, 

що являє собою саморегулюючу систему мотивів і стимулів, сформованих на 

основі індивідуальних потреб, реалізованих через колективний (груповий) 

інтерес персоналу підприємства з урахуванням форм, принципів, методів та 

важелів управління, використовуючи запропоновані інструменти у процесі 

здійснення соціально-трудових відносин для отримання оптимальних 

результатів діяльності підприємства. 

На процеси управління персоналом і власне діяльність підприємства 

справляє вплив стан навколишнього середовища: рівень життя населення, ринок 

праці, економічний стан регіону, інституціональний розвиток, соціально-трудові 

відносини, стан нормативної та законодавчої бази останніх.  

Мотиваційний механізм функціонує відповідно до основоположних 

принципів: оптимальності, економічності, ієрархічності, стійкості, 

багатоаспектності, партисипативності, адаптивності, ритмічності, спеціалізації, 

безперервності. 

Методами прямого і непрямого впливу в мотиваційному механізмі 

ефективного управління персоналом є: матеріальні та соціальні; кількісні та 

якісні; економічні, трудові та психологічні; адміністративно-розпорядчі та 

доповнені автором, погоджувально-договірні методи. 

Інструментами в даному механізмі служать система оцінки, управління і 

моніторингу полікритеріальних характеристик підвищення активності 

персоналу, на основі дотримання критеріїв виробничо-технологічного, 

організаційно-корпоративного, фінансово-економічного, соціально-трудового та 

економіко-екологічного характеру, інтегральна система підвищення якості 

роботи фахівців, технічних службовців та керівників, а також система оцінки 

якісно і корисно затраченого часу основних та допоміжних робітників. 

Складовим елементом мотиваційного механізму ефективного управління 

персоналом підприємства є моніторинг полікритеріальних показників активізації 

персоналу, інтегральних показників якості і результативності роботи керівників, 

фахівців та технічних службовців, а також показників якісно і корисно 

затраченого часу основних та допоміжних робітників. Інформація поступає за 

каналами зворотного зв’язку для корегування фактичних показників відповідно 

до їх нормативних характеристик [1, c. 201].  

Керівникам підрозділів слід фіксувати склад показників, що характеризують 

інтегральну оцінку і постійно моніторити їх, оскільки дані показники є 

динамічними, змінними у часі. Динамічністю характеризується і зовнішнє 
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середовище. Через те, мотиваційний механізм включає систему елементів, які 

залежать один від іншого та забезпечує досягнення цілей підприємства.  

Взаємодія складових елементів мотиваційного механізму полягає саме в 

тому, що необхідно ефективно поєднувати зовнішнє стимулювання і внутрішні 

мотиви персоналу для досягнення цілей підприємства: високої прибутковості та 

рентабельності. 
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Характерними рисами сучасності є посилення диспропорцій у розвитку 

світового фінансового ринку, що зумовило виникнення кризових явищ на макро- 

та мікрорівнях глобальної і національної економік, дестабілізацію у розвитку 

фінансових і банківських систем. Водночас особливого значення набувають 

необхідність розв’язання проблем регулювання волатильності фінансових 

потоків до системних змін кон’юнктури ринків та розроблення сукупності 

заходів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами банків. 

Системність такого розгляду зумовлена саме формуванням і розміщенням 

фінансових ресурсів у банківських установах, що багато в чому визначає 

можливість протидії фінансово-економічній кризі та підтримці антикризових 

заходів у рамках реалізації стабілізаційної економічної політики в Україні. 

Критерії та пріоритети оцінки стану фінансових потоків в банку мають 

характеризуватися збалансованістю та наявністю дієвих механізмів регулювання 

та саморегулювання, що створює умови для підтримки його фінансової стійкості 

й забезпечення сталих процесів формування фінансів банку. 

На сучасному етапі розвитку економічної думки у фінансовій площині 

здійснюють багато наукових досліджень, метою яких є розгляд та встановлення 
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взаємозв’язків між тими процесами, що відбуваються на фінансовому ринку та 

з’ясування місця й ролі у них банківських установ. 

Під фінансами банку науковці пропонують розуміти сукупність його 

відносин з власниками, клієнтами, інвесторами, фінансовими інститутами, 

центральним банком та державою, що виникають у процесі формування, 

регулювання, розподілу і використання фінансових ресурсів банку з метою 

своєчасного виконання фінансових зобов’язань й отримання прибутку [1, c. 67]. 

Необхідність виділення фінансів банку як окремого економічного поняття 

обґрунтована наступними обставинами: впливом процесів економічної інтеграції 

та глобалізації на розвиток фінансової системи держави, що потребує 

відповідного теоретичного підґрунтя, оскільки ускладнюються та розширюються 

фінансові відносини, в яких банки з кожним роком відіграють дедалі вагомішу 

роль; необхідністю визначення змісту і взаємозв’язків економічної категорії як 

наслідку взаємодії конкретних умов, місця й часу з урахуванням економічних та 

соціально-політичних чинників і завдань розвитку суспільних відносин; 

трансформацією сутності сучасного банку та суттєвими змінами у взаєминах 

банків з іншими суб’єктами фінансового ринку; новий прояв властивостей 

інтегрованість, змінність, консолідованість фінансових дефініцій залежно від 

змін у відносинах між об’єктами та суб’єктами фінансової системи; 

необхідністю приймати певні рішення з окремих питань (бюджету, банківської 

діяльності, функціонування різних сегментів фінансового ринку) з врахуванням 

їх наслідків для усієї фінансової системи, тому що фінанси – це єдиний цілісний 

механізм, в якому всі елементи взаємозв’язані. 

Функції фінансів банку, науковці пропонують розглядати на двох рівнях: 

загальні та специфічні. До загальних віднесено функції, які властиві фінансовим 

відносинам всіх суб’єктів господарювання (формування фінансових ресурсів у 

процесі діяльності; розподіл та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; контроль за 

формуванням та використанням фінансових ресурсів). Також виділяють такі 

специфічні функцій фінансів банку: забезпечення руху фінансових потоків, 

підтримки заданої структури капіталу, інформаційної, консолідуючої та 

соціальної.  

До основних принципів фінансів банку автором віднесено: загальні 

(господарська самостійність, самофінансування, матеріальної зацікавленості та 

відповідальності) та специфічні (підвищення прозорості результатів фінансової 

діяльності, саморегулювання, забезпечення фінансовими резервами). 

Дослідження трактувань сутності фінансових, банківських і кредитних 

ресурсів провідними вітчизняними й зарубіжними науковцями дало нам змогу 

виділити відмінності між ними і запропонувати авторське тлумачення 

зазначених понять. Під банківськими ресурсами запропоновано розглядати 

сукупність запасів грошових коштів та джерел їх поповнення, що використовує 

банк для створення фінансових, матеріальних, інформаційних, технологічних, 

трудових та соціально-кадрових ресурсів. Фінансові ресурси банку науковцями 

трактуються як сукупність усіх грошових потоків, що є в його розпорядженні у 
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певний період, використовують у розробленні й реалізації банківських продуктів 

і послуг, зберігають трансформаційну властивість і створюють умови для 

прибуткової діяльності [1, c. 156]. 

Аналіз підходів науковців до визначення сутності та специфіки фінансової 

діяльності банків дав змогу дійти висновку, що її необхідно розглядати на двох 

рівнях. На першому рівні – це фінансова діяльність у вузькому розумінні, яка 

охоплює комплекс завдань із формування фінансового результату діяльності 

банку, визначенню прибутку та обсягів податків, розрахунку основних 

фінансових показників, що характеризують ефективність діяльності банку. На 

другому рівні – фінансова діяльність банку у широкому розумінні, що є 

комплексним поняттям і має три складові: здійснення банківських операцій, 

формування та використання фінансових ресурсів, визначення й аналіз 

фінансових результатів. Зазначено, що під фінансовою діяльністю банку 

необхідно розуміти всі заходи та операції, пов’язані з акумуляцією власного, 

залученого і позичкового капіталів, їх використанням, примноженням 

(зростанням вартості) та своєчасним поверненням.  
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Освіта в XXI ст. стає важливим чинником реалізації соціально-економічних 

цілей суспільства. Україна має досвід жорсткого адміністративного управління 

освітньою сферою в умовах планової економіки. Але динаміка глобалізаційних 

процесів, формування елементів економіки знань і європейського освітнього 

простору вимагають модернізації системи вищої освіти та перегляду меж, форм і 

методів державного регулювання цієї стратегічно важливої сфери. 

Модернізація вищої освіти, яка визначена імперативом сучасної державної 

освітньої політики України, здійснюється в умовах ринку. Ринкові відносини 
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поступово проникають в освітню сферу, визначають напрями і форми діяльності 

вищих навчальних закладів (ВНЗ), орієнтують їх на потреби споживачів і 

диверсифікацію джерел фінансування, загострюють конкуренцію як між ВНЗ на 

ринку освітніх послуг, так і між випускниками на ринку праці.  

В процесі модернізації більшої уваги з боку держави потребує комплексний 

розвиток ВНЗ. Сьогодні збільшується залежність результатів діяльності ВНЗ від 

економічних факторів, зростає ресурсомісткість навчання і наукових досліджень. 

З одного боку, державні обсяги фінансування не спроможні покривати зростаючі 

потреби ВНЗ, а з другого – необхідно виробити ефективні і прозорі механізми 

регулювання їхньої позабюджетної діяльності (доходів). Отже, соціальна 

природа відносин у сфері вищої освіти і зростаюча залежність ВНЗ від 

економічних факторів вимагають формування адекватних ринковим умовам 

механізмів державного регулювання та вироблення нової регуляторної 

державної освітньої політики, яка б спрямовувала зусилля вищої освіти на 

послідовне підвищення її конкурентоспроможності.  

Аналіз чинних нормативно-правових актів, сучасних монографічних 

досліджень та публікацій з проблем теорії та практики державного регулювання 

вищої освіти вказує на значні результати у сфері вдосконалення правового і 

адміністративного регулювання діяльності вищої школи. Проте в оновленні 

регуляторної державної освітньої політики відповідно до ринкових умов, 

зокрема, вдосконаленні економічних механізмів державного регулювання 

діяльності ВНЗ, залишається багато нерозв’язаних завдань.  

Кінець ХХ – початок XXІ століття ознаменувався переходом до 

постіндустріального суспільства, перетворенням знань на важливий чинник 

суспільної діяльності. За цих умов сфера вищої освіти перетворюється із 

сегменту соціальної сфери, який займається професійною підготовкою кадрів, на 

самостійну галузь соціально-економічної діяльності, результати функціонування 

якої впливають на конкурентоспроможність країни.  

Система вищої освіти за роки незалежності «пережила» процеси 

трансформації (в політичному, суспільному і економічному напрямах), 

лібералізації, що сприяло формуванню ринку освітніх послуг (РОП). На сьогодні 

головним стратегічним напрямом освітньої політики визначено модернізацію 

вищої освіти, яка має поширюватись і на структуру вищої освіти, і на 

організацію навчального процесу, і на зміст навчальних програм, і на управління 

ВНЗ. 

Нова освітня парадигма, яка відображає перенесення акцентів від процесу 

навчання на його кінцеві результати, має лягти в основу державної політики в 

сфері вищої освіти.  

Важливим напрямом модернізації вищої освіти є оновлення її економічного 

механізму, стрижнем якого є визнання за ВНЗ підприємницької функції. 

Першим кроком до розвитку підприємництва в сфері вищої освіти є 

комерціалізація, яка зумовлена скороченням обсягів державного фінансування і 

зростанням попиту на послуги вищої освіти. 
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Підприємництво, як ринковий феномен, на сьогодні поширюється на ті 

сфери, які традиційно перебували виключно під державною «опікою». Ринок все 

більше визначає цілі, завдання і організацію освіти. В останні десятиріччя ВНЗ 

отримали більше свободи і поступово стали набувати ознак, характерних для 

підприємницьких структур – диверсифікація і комерціалізація діяльності, 

орієнтація на ринковий попит. Це вимагає визначення місця підприємництва в 

науково-освітній діяльності ВНЗ, як фактора, що здатний помітно сприяти 

нарощуванню темпів економічного зростання країни. Процес впровадження 

ринкових відносин у ці сфери неминучий, але саме від держави залежить, щоб 

він був виваженим, прогнозованим, не мав деструктивного впливу і сприяв 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної системи вищої освіти. 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти, поряд з традиційними функціями 

університетів, з’являються принципово нові – інноваційна і підприємницька. 

Актуалізація підприємницької функції привела до виникнення концепції 

підприємницького університету, визначальною рисою якого є сполучення 

освітньої місії з підприємницьким менеджментом. Підприємницька функція є 

принципово новою для українських університетів, яким у цьому плані необхідно 

створити ефективну структуру внутрішнього управління, впровадити елементи 

стратегічного менеджменту, навчитись заробляти гроші без шкоди для 

університетської культури і гуманітарної місії ВНЗ. 

Найпомітнішою зміною, яка відбулась в системі вищої освіти України за 

роки незалежності, є поява ринку освітніх послуг. Його характеризують 

лібералізація попиту, пропозиції, ціноутворення. Розширення споживчого 

попиту на РОП, яке пояснюється зростанням рівня інтелектуалізації праці і 

швидким старінням знань, вимагає, з одного боку, від ВНЗ вироблення 

механізмів реагування на поведінку споживачів і диверсифікації освітніх послуг, 

а, з другого, від держави – формування гнучкої і дієвої політики щодо 

забезпечення доступності вищої освіти, а також узгодження попиту населення на 

певні спеціальності з потребами ринку праці. 

Невід’ємним елементом як ринку освітніх послуг, який підсилює 

конкурентне середовище, так і громадянського суспільства, є ВНЗ приватної 

форми власності. Державні і приватні ВНЗ функціонують як досить різні моделі 

освіти і за формою власності, і за структурою організації та управління. 

Приватні ВНЗ відрізняються високим рівнем свободи і маневреності, що дає їм 

можливість диверсифіковувати свою діяльність. 

До основних напрямів вдосконалення функціонування приватних ВНЗ в 

Україні автор відносить [1, c. 380]: 

- находження ніші на ринку освітніх послуг, на якій приватні ВНЗ можуть 

бути більш ефективними і затребуваними; 

- формування в суспільній свідомості позитивного образу приватних ВНЗ 

через систематичне інформування про їхні успіхи, про позитивні зміни в їхній 

діяльності; 

- закріплення правових основ приватної освіти, підвищення їх правової 

захищеності, залучення приватних ВНЗ до законотворчого процесу; 
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- вироблення нової парадигми самоуправління всього недержавного 

сектора освіти. 

Держава повинна підходити до регулювання приватних ВНЗ не за ознакою 

власності, а за ознакою якості послуг, які надаються. В економічно розвинених 

країнах усі ВНЗ, незалежно від форми власності, діють і фінансуються в межах 

єдиного освітнього простору країни, на однакових засадах претендують на 

державне замовлення щодо підготовки фахівців.  
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Незадовільний фінансовий стан переважної частини підприємств 

вітчизняного АПК не дозволяє забезпечити процес не тільки розширеного, а в 

багатьох випадках і простого відтворення за рахунок власних фінансових 

ресурсів. Водночас, висока вартість та обмежений доступ до зовнішніх джерел 

фінансування операційної та інвестиційної діяльності (насамперед, кредитних 

ресурсів комерційних банків) зумовлюють необхідність пошуку інших форм 

фінансового забезпечення. 

Досвід країн із розвинутою економікою свідчить, що суттєве значення у 

вирішенні цього питання відіграють фінансові ресурси державного й місцевих 

бюджетів. У зв’язку з цим обґрунтування механізмів, форм і методів 

фінансування підприємств АПК за рахунок коштів бюджетів різних рівнів має 

важливе значення для подальшого економічного розвитку аграрного сектору 

національної економіки. 

Одним із найбільш ефективних методів державного регулювання і 

одночасно механізмом фінансової надбудови є бюджетна політика держави. 
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Тому прорахунки в обґрунтуванні напрямів соціально-економічного розвитку 

держави і окремих сфер діяльності позначаються, в першу чергу, на бюджеті.  

На думку науковців, «бюджет» доцільно порівнювати з економічним і 

політичним документом, який є формою цілеспрямованого виявлення державних 

пріоритетів для ефективного формування та розподілу фінансових ресурсів, 

соціально-культурного обслуговування населення, оборони й управління 

держави. 

Динаміка формування та використання державного бюджету свідчить про 

незадовільний стан фінансової галузі, що в свою чергу призводить до 

погіршення фінансово-економічного стану та зниження платоспроможності його 

господарюючих суб’єктів. З огляду на це необхідно переглянути структуру 

видатків державного бюджету щодо агропромислового комплексу та визначення 

пріоритетних напрямів державних інвестицій.  

Основними видами бюджетної підтримки сільського господарства в Україні 

є: прямі субсидії, реструктуризація боргів, поставка сільськогосподарських 

машин та обладнання на умовах фінансового лізингу, та інші. 

Насамперед, потрібно структуризувати всі види капіталів, що функціонують 

в економіці, з метою гармонізації доходів за допомогою економічних 

регуляторів, створити рівні стартові умови для всіх сфер реальної економіки. Це 

дозволить спрямувати аграрну сферу в активне русло саморозвитку, керувати 

економічними процесами. Науковцями підраховано, що за рахунок створення 

рівних стартових паритетних умов сільське господарство додатково одержить 

близько 5 млрд. грн. прибутку. Безумовно, джерелом отримання цих коштів на 

початковому етапі буде міжгалузевий їх перерозподіл (через ціни, бюджет, 

податки). Однак через 2-3 роки за рахунок значного зростання обсягів 

сільськогосподарської продукції інші галузі не тільки відшкодують спрямовані 

на відновлення паритету сільського господарства кошти, а й значно збільшать їх. 

Без здійснення такого заходу перспективи розвитку галузі, конкретного регіону, 

як і будь-якої організаційно-правової структури, відсутні. Без вирішення даної 

проблеми не можна запроваджувати європейські стандарти у зв’язку зі вступом 

України до СОТ, ЄС та інших світових організацій.  

Бюджетні кошти, що спрямовуються в АПК, через їх обмеженість та 

нецільовий характер використання, не відповідають тим вимогам, які ставляться 

перед ним. За цих умов дуже важко сформувати необхідні фінансові ресурси для 

нормального налагодження процесу виробництва як в АПК, так і в інших 

галузях народного господарства. Тому в Україні постала проблема створення 

необхідних умов, за яких можна було б здійснювати комплексне регулювання 

економіки, забезпечити фінансову стабілізацію. Без державного регулювання і 

контролю за суб’єктами господарювання економічними методами, подальшого 

розвитку реформ, економіка і, особливо, аграрний сектор не можуть 

функціонувати ефективно. 

Створення належного ринкового середовища, яке б спонукало до 

подальшого поглиблення реформування економічного механізму 

господарювання, потребує формування безпосередньо правового поля і введення 



 330 

для сільськогосподарських товаровиробників прийнятних «правил гри», які 

могли б забезпечувати разом із державною підтримкою нормальні доходи для 

сталого попиту на сільськогосподарську продукцію.  

Результати вивчення досвіду регулювання та державної підтримки 

сільського господарства в розвинених країнах дають підстави для певних 

висновків [1, c. 460]: 

 більшість країн здійснюють політику державного впливу на розвиток 

сільського господарства переважно економічними методами; 

 провідну роль у регулюванні відіграють цінова політика та інші важливі 

цінові важелі (квоти, ліміти); 

 державна підтримка передбачає здійснення цільових фінансових програм 

через фінансування окремих видів діяльності, пільгового кредитування; 

 обсяги підтримки як через цінову політику, так і через виплати на 

одиницю продукції, площі, голову худоби контролюються з боку держави через 

заготівельні або інші організації, які забезпечують рівні умови для всіх 

господарюючих суб’єктів в отриманні цих пільг. 

 пільговий вплив оподаткування існує практично в усіх країнах і 

реалізується в основному через встановлення понижених ставок оподаткування 

та забезпечення гарантованого неоподатковуваного мінімуму. 
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Україна відноситься до держав, які потребують докорінної зміни ідеології і 

підходів до фінансування послуг і благ, що надаються державою суспільству за 

рахунок бюджетних коштів, оскільки нагальною є потреба в підвищенні 

ефективності витрачання завжди обмежених грошових ресурсів при постійно 

зростаючих потребах суспільства. Вирішення цього завдання і, водночас, 
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отримання соціально значущих результатів, є метою застосування технологій 

бюджетування, які поєднують аналіз і прийняття рішень із управління фінансами 

на державному і місцевому рівнях, використовуючи різні форми і методи, 

підходи і технології. Важливо також підкреслити, що бюджетування не 

обмежується виключно процесом планування видатків за обраними напрямами, 

а враховує подальші кроки суб’єктів бюджетних відносин, пов’язані з 

управлінням державними фінансовими ресурсами під час виконання і оцінки 

програм. Враховуючи загальний низький рівень фінансової дисципліни, 

запровадження вказаної технології об’єктивно ставить перед Україною ряд 

принципово нових і складних для вирішення завдань – необхідність побудови 

нової системи взаємозв’язку цілей розвитку і грошових ресурсів для їх 

досягнення.  

Системними напрямками змін для застосування ПЦБ в Україні мають стати:  

по-перше, модернізація всієї системи стратегічного і бюджетного 

планування шляхом встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та 

бюджетними програмами, де кожний структурний елемент програми має чітку 

прив’язку до елементів стратегічного плану (рис. 1) [1, c. 8]. Цей крок також має 

враховувати структурні реформи в Україні, спрямовані на підвищення 

ефективності функціонування галузей бюджетної сфери; 

по-друге, удосконалення методики ПЦБ із врахуванням принципу 

«базового» бюджетування. Методика повинна бути науково обґрунтованою, 

максимально адаптованою до вітчизняних фінансових реалій і враховувати 

останні досягнення західної теорії і практики бюджетування і бюджетного 

федералізму;  

по-третє, навчання фахівців, які працюють у сфері державних фінансів 

сучасним технологіям бюджетування, у тому числі політиків, державних 

службовців, які приймають управлінські рішення, і майбутніх спеціалістів. 

Тільки після реалізації таких системних змін можливим буде удосконалення 

бюджетування в Україні. Тому першочергово науковцями пропонується [1, 

c. 13]: 

 внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо визначення ПЦБ як 

основного методу складання, виконання та оцінки бюджетів усіх рівнів і 

встановлення його головних компонентів та інструментів. Пропонується змінити 

систему розгляду законопроекту про державний бюджет у парламенті шляхом 

представлення кожним міністром результатів діяльності відповідної галузі у 

минулому році й планів на середньострокову перспективу; 

 змінити структуру і зміст основного документу, на підставі якого 

формується проект бюджету – Бюджетної резолюції. Для цього пропонується 

розробляти такий документ на середньостроковий період, виділяти змістовні 

розділи і конкретизувати прогноз основних макроекономічних і бюджетних 

показників; 

 запровадити гнучкий формат середньострокового бюджету (де кожного 

року один із прогнозних років стає плановим) із обов’язковим визначенням у 

законодавстві підстав для корегування бюджетних показників. Ґрунтуючись на 
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висновках про світовий досвід, в дисертації доведено, що середньострокові 

бюджетні показники мають бути обов’язковим аналітичним матеріалом, який не 

підлягає затвердженню, до щорічного законопроекту про бюджет; 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок стратегічного плану і бюджетної програми 

 

 розробити подальші етапи та конкретні заходи з широкомасштабного 

застосування ПЦБ на всіх рівнях бюджетної системи України, зокрема на рівні 

місцевих бюджетів. З цією метою пропонується виділити три етапи послідовного 

запровадження ПЦБ, один із яких шляхом перегляду видаткових повноважень і 

зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів створить фінансове підґрунтя для 

впровадження ключових елементів та інструментів ПЦБ на наступних двох 

етапах; 

 удосконалити підходи до формування бюджетних програм: по-перше, 

покращити структуру програм – ввести поняття підпрограми, що відповідає 

загальноприйнятій світовій практиці. Це є доцільним, оскільки оптимізує всі 

наявні програми у державному бюджеті і дозволить більш комплексно і логічно 

формулювати їх цілі; по-друге, запровадити універсальну програмну 

класифікацію, яку можна було б застосовувати як для видатків державного 

бюджету, так і для місцевих бюджетів; по-третє, сформувати орієнтовний 

(базовий) перелік бюджетних програм і показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у розрізі напрямів діяльності держави; по-четверте, розробити і 

впровадити в українську практику сучасну методику оцінки програм на основі 

зарубіжного досвіду. 
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Зараз Україна йде по складному шляху реформ. Безсумнівно, політика, що 

проводиться урядом в сфері фінансів, неоднозначна. Вона містить як позитивні 

сторони, так і багато негативних моментів. Великий, найчастіше негативний 

вплив на неї роблять політичні аспекти економічних рішень, що звільняють 

інфляцію і збільшують і без того значний бюджетний дефіцит. 

Виконання Державного бюджету відбувається через Державне казначейство 

та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах. 

З самого початку свого функціонування казначейство міцно закріпилося і 

посіло чільне місце у фінансовій системі країни. На сьогоднішній день важко 

собі уявити успішне виконання державного бюджету без органів Державного 

казначейства.  

Актуальність проблеми виконання Державного бюджету є очевидною – 

хронічна нестача коштів, які поступають у розпорядження держави, впливає на 

наше повсякденне життя, викривляючи усі економічні процеси у країні. 

Адекватній оцінці економічної ситуації в Україні заважають також рішення 

щодо державних коштів, які проштовхуються різного роду лоббі. У свою чергу 

прагнення різноманітних партій виконати накази своїх виборців за будь-яку 

ціну, незважаючи на всю складність економічної ситуації, підвищення витрат на 

державний апарат, безперспективні рішення уряду, який намагається догодити 

кожному з них, пропорційно розподіляючи убогі бюджетні надходження і тим 

самим остаточно нейтралізуючи не велику, але все ж таки користь, яку вони 

могли б принести, якби вони сконцентровані на якомусь одному пріоритетному 

проекті, – усе це, безумовно негативно позначається на об'єктивності фінансово-

бюджетної політики, загальної ситуації в країні, а в кінцевому рахунку – рівні 

життя населення. 

Вирішення питання ефективного виконання Державного бюджету дасть 

змогу кардинально змінити стан справ в економіці, прискорить розвиток усіх 

галузей виробництва, і дозволить піднести на якісно новий рівень існуючі у 

суспільстві відносини. 

Для поліпшення ситуації на нашу думку необхідно більше уваги приділяти 

контролю за витрачанням бюджетних коштів, раціональним їх використанням, 
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не допускати їх марного «зависання» у міністерських структурах та на 

бюджетних рахунках комерційних банків. 

Сьогодні кошти бюджету не потрапляють на рахунки міністерств і відомств, 

а доводяться на підставі їхніх розпоряджень до конкретних одержувачів на 

місцях. При цьому обсяг розпорядницьких прав відомств не защемлений, а 

підконтрольність бюджетних ресурсів багаторазово зросла. 

Отже, головна мета Державного казначейства та його органів на місцях 

полягає у вирішенні всього комплексу питань, пов'язаних з виконанням 

Державного бюджету, починаючи із забезпечення контролю за надходженням 

загальнодержавних доходів і зборів до їх проходження через банки з наступним 

використанням, у межах передбачених в бюджеті а також ефективне 

впровадження бюджетної політики уряду. 

Як засвідчує наша робота у сучасному розвиненому світі виконання 

бюджетів органами казначейства справа досить розповсюджена і 

загальновизнана. У кожній окремій державі функції, які покладені на 

казначейство є неоднорідними. Проаналізувавши, досвід країн з ринковою 

економікою ми можемо зробити висновок, що організація роботи по виконанню 

Державного бюджету в Україні побудована за загальносвітовими стандартами, 

при цьому запроваджено механізм, який дозволяє, буквально, в «ручному» 

режимі управляти видатками. 

У зв’язку з тим, що органи Держказначейства знаходяться в стані 

динамічного розвитку, існує певне коло проблем. Але вони по своїй природі не є 

тупиковими, оскільки їх першопричини полягають у загальному стані економіки 

та розповсюдженому бюрократизмі певного кола чиновників. Їх вирішення 

справа найближчого майбутнього. 

На закінчення треба сказати, що, хоча і існують деякі негативні тенденції в 

українській фінансовій політиці, реформи, що проводяться, відкривають широкі 

перспективи розвитку. 

Незважаючи на труднощі, що завжди супроводжують перехідну економіку, 

ми хотіли би висловити надію, що намічені реформи в бюджетній сфері, 

зроблять свій позитивний вплив на загальне економічне положення в країні і 

разом з іншими державними регулюючими заходами, нарешті, поставлять на 

ноги вітчизняну економіку. Крім цього, ми думаємо, що посильну поміч у 

реформуванні механізмів економічного регулювання економіки зможе внести 

нове покоління економістів, не обтяжене минулими стереотипами 

адміністративно-командного управління державою. 

Отже, можна дійти висновку, що на сьогоднішній день в Україні на 

казначейство покладено велике коло обов’язків, виконання яких, на нашу думку, 

є архіважливим, із якими воно справляється на високому рівні професіоналізму і 

компетенції. 
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Діяльність підприємств в сучасних умовах, яка пов’язана з деякою 

законодавчою невизначеністю відносно майбутнього та перспектив їх 

подальшого розвитку, супроводжується різноманітними ризиками. Перед 

керівниками підприємств виникають задачі прогнозування, оцінки ризиків і 

створювання ефективної системи управління. В цих умовах зростає роль 

системи внутрішнього аудиту.  

Питання внутрішнього аудиту широко розглядаються в працях українських 

вчених Г. Давидов, Н. Гордієнко, Н. Дорош, В. Козака, М. Корінька, 

О. Нетикши, В. Пантелеєва, О. Петрик, В. Шевчука та інших. Результати їх 

досліджень свідчать про значний внесок в розвиток внутрішнього аудиту в 

Україні.  

В економічно розвинутих державах внутрішньому аудиту приділяється така 

ж сама пильна увага, як і зовнішньому (аудиторські комітети зобов'язані 

створювати всі компанії, акції яких котуються на біржі). Але, якщо становлення 
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зовнішнього аудиту в Україні вже відбулося, то вітчизняний внутрішній аудит і 

в професіональному, і в законодавчому, і в інституціональному аспектах 

знаходиться ще в початковому стані розвитку. Внутрішній аудит – це незалежна 

експертна діяльність аудиторської служби (відділу внутрішнього аудиту, 

аудитора) суб'єкта господарювання для перевірки і оцінки адекватності, 

ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених 

обов'язків працівниками. Відповідальність за організацію внутрішнього аудиту 

несе керівник підприємства, який зобов'язаний організувати безперервний 

процес ефективного контролю в усіх підрозділах підприємства, а також 

організувати взаємовідносини зі всіма підрозділами і зовнішніми компетентними 

організаціями з питань контролю фінансово-господарської діяльності [1]. 

Складовими внутрішнього аудиту на підприємстві є його організаційне і 

методичне забезпечення. Організаційна складова знаходить своє відображення у 

структурній побудові аудиторської служби на підприємстві, встановленні 

строків і масштабів проведення перевірок. Методика проведення аудиту 

складається із спеціальних прийомів , способів та інструментів здійснення 

аудиторського контролю. 

Методика внутрішнього аудиту описується трьома основними прийомами: 

1. встановлення фактичних кількісних вимірів об'єкта аудиту у 

натуральній формі, що виявляється в формі проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей; 

2. порівняння фактичних даних з плановими показниками, що передбачає 

попередню побудову поточних, оперативних і стратегічних планів, які вміщують 

ряд показників, при дослідженні яких можна було з високою точністю судити 

про перебіг того чи іншого явища; 

3. метод оцінки особливо актуальним є при прискорених темпах інфляції, 

реорганізації чи ліквідації підприємства, встановленні фактів крадіжок тощо [2]. 

Внутрішній аудит є частиною внутрішнього контролю, метою якого є 

забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення наступних базових цілей:  

 достовірність та правдивість інформації; 

 виконання правил, планів, процедур, законів, положень та контрактів; 

 забезпечення захисту активів; 

 економне та ефективне використання ресурсів; 

 досягнення поставлених цілей діяльності та окремих програм. 

Іншими словами, це внутрішні правила та процедури контролю, 

запроваджені керівником підприємства для забезпечення стабільної й 

ефективної діяльності підприємства, дотримання внутрішньогосподарської 

політики, збереження і раціональне використання активів підприємства, 

запобігання та розкриття фальсифікацій помилок, точність і повнота 

бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. 

Відмінності внутрішнього контролю від внутрішнього аудиту полягають в тому, 

що до першочергових обов'язків контролерів належить запобігання та виявлення 

помилок, розкрадань тощо; тоді як метою внутрішнього аудиту є вдосконалення 

діяльності організації в цілому.  
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Варто підкреслити, що аудит, як і будь-яка діяльність, пов'язаний з 

законодавством, згідно якого він стандартизується та нормується. Але це 

стосується переважно зовнішнього аудиту. Стандартів, що регулюють 

функціонування внутрішнього аудиту немає (за винятком нормативних 

документів Національного банку України (далі НБУ) з регламентації 

внутрішнього аудиту в комерційних банках України), і це зменшує поширення 

передового досвіду в цій сфері діяльності на інших підприємствах. З іншого 

боку, відсутність будь-яких обмежень на зміст і форми проведення внутрішнього 

аудиту стимулює розробку суб'єктами господарювання власних форм реалізації 

його функцій. 

Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на великих 

підприємствах з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою 

структурою і великою кількістю територіально віддалених філій, дочірніх 

підпорядкованих підприємств. Робота фахівців внутрішнього аудиту в цьому 

напрямі полягає, насамперед, в уніфікації і стандартизації облікових процесів 

для правильного формування зведеної чи консолідованої зовнішньої і, перш за 

все, внутрішньої звітності. Працівники бухгалтерських служб, територіально 

відокремлених структурних підрозділів, дочірніх і залежних підприємств не 

завжди дотримуються єдиної методики ведення бухгалтерського обліку і, 

особливо, його підсистеми – управлінського обліку. Внаслідок відсутності 

єдиного методологічного підходу одні й ті ж операції відображаються по-

різному, а це може стати причиною невірогідності консолідованої звітності. Така 

недостовірність звітності, у свою чергу, не дає змоги керівництву оцінити 

реальне фінансове становище господарюючого суб'єкта в цілому і правильно 

визначити напрями його подальшого розвитку. Крім того, фахівці служби 

відділу внутрішнього аудиту можуть залучатись як експерти при виникненні 

розбіжностей між головною компанією і підприємствами, що входять до її 

структури. Вони можуть за розпорядженням керівництва визначати доцільність 

та ефективність здійснення окремих операцій, правильність відображення їх у 

системі обліку та звітності, надання інформації менеджерам. У разі виявлення 

під час здійснення контролю невідповідностей (відхилень, помилок, шахрайства 

тощо) внутрішній аудитор надає власнику та менеджерам рекомендації щодо 

коригування діяльності або системи управління, які, відповідно, знаходять своє 

відображення в обліку [3]. 

В рамках даного дослідження можна зробити наступні висновки стосовно 

ефективності в управлінні підприємством та проблем розвитку, а також 

впровадження внутрішнього аудиту. 

Позитивними рисами організації внутрішнього аудиту на підприємстві є те, 

що:  

1. внутрішній аудит допомагає забезпечити ефективність діяльності 

апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства; 

2. удосконалює систему бухгалтерського обліку і сприяє підвищенню 

ефективності роботи; 
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3. контролює реалізацію, надходження грошових коштів, придбання 

товарів і послуг тощо; 

4. зміцнює фінансовий стан підприємства. 

Негативними рисами організації внутрішнього аудиту на підприємстві є: 

1. відсутність законодавчої бази; 

2. підвищення професійної компетенції фахівців з аудиту відповідно до 

сучасних вимог, бо для ведення сучасного аудиту необхідні не тільки великі 

управлінські, фінансові, технічні зусилля, а й спеціальні знання людських 

аспектів організації виробництва, висока кваліфікація в галузі трудового права, 

уміння користуватися соціально-економічними показниками й інші знання у 

сфері управління трудовими ресурсами; 

3. в Україні питання організації процесу внутрішнього аудиту досліджено 

на недостатньому рівні, оскільки відсутній практичний аспект висвітлення 

даного питання. 
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Ефективне бюджетування повинно передбачати формування відповідної 

інформації. Це завдання покладається на систему інформаційного забезпечення 

бюджетування, яка являє собою функціональний комплекс, що забезпечує 

процес цілеспрямованого безперервного збору інформації про зовнішнє і 

внутрішнє середовище підприємства та об’єднання торгівлі, результати 
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виконання бюджетів, необхідну для планування, організації, мотивації і 

контролю за діяльністю суб’єкта підприємництва, тобто здійснення 

бюджетуванням функцій, що характеризують його як управлінську технологію.  

Система інформаційного забезпечення бюджетування підприємств та 

об’єднань торгівлі повинна складатися з наступних підсистем: збору інформації 

про стан зовнішнього середовища; збору інформації про стан внутрішнього 

середовища; контролю за виконанням системи бюджетів. 

В ході бюджетування необхідно забезпечити врахування стратегічних цілей 

підприємства торгівлі. Це обумовлює доцільність інтеграції бюджетування в 

торговельних підприємствах та об’єднаннях з системою збалансованих 

показників (яка забезпечує системність врахування показників, які відображають 

стратегію розвитку підприємства та об’єднання та системою менеджменту якості 

(яка передбачає удосконалення процесів, пов’язаних з роботою із споживачами, 

проектуванням та розробками новітніх підходів до реалізації, удосконаленням 

закупівлі та ін.) (рис. 1) [1, c. 36]. 

З метою ефективного управління підприємством торгівлі, необхідно 

здійснити його фінансове структурування, що необхідно для виділення 

підрозділів, які впливають на певні фінансові показники. З цією метою 

необхідно виділяти в складі підприємства центри фінансової відповідальності та 

їх підсистеми, які, по своїй суті, є центрами прийняття рішень, що прямо 

впливають на фінансові показники. Підсистема фінансової відповідальності – це 

група центрів фінансової відповідальності підприємства торгівлі, що здійснює 

певний набір господарських операцій, які мають безпосередній вплив на витрати 

та доходи та відповідає за відповідні бюджетні статті. Основними підсистемами 

фінансової відповідальності підприємства торгівлі є: «Торгівля»; «Фінанси»; 

«Адміністрація». 

 

 
Рис. 1 Взаємозв’язок системи бюджетування в торговельному підприємстві з 

системами збалансованих показників та менеджменту якості 

 

У відповідності до системи менеджменту якості, при бюджетуванні 

доцільно виокремити наступні напрями стимулюючого впливу на господарську 
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систему: відповідальність керівництва; загальне керівництво ресурсами; 

реалізація товарів; вимірювання, аналіз, покращення.  

Бюджетування передбачає розробку моделі господарської діяльності та 

взаємодії центрів фінансової відповідальності. Аналіз засвідчив, що для 

незалежних підприємств торгівлі, які представлені переважно малим та середнім 

бізнесом, прийнятною є універсальна бюджетна модель, реалізація якої дозволяє 

охопити всі аспекти діяльності, передбачає стандартизовані підходи, швидко 

впроваджується, має низьку вартість. 

Ефективне бюджетування в торгівлі потребує затвердження його 

регламенту – регламентованого вищим керівництвом порядку складання, 

розгляду, затвердження, виконання та контролю виконання бюджетів 

підприємства торгівлі, визначення учасників кожного етапу бюджетного 

процесу (посада, підрозділ), дій кожного з них (послідовність та терміни 

виконання), джерел та форматів отримання та передачі інформації [1, c. 38]. 

На ключовому етапі бюджетування – плануванні – необхідно розробити або 

відкоригувати бюджетну структуру. Наказом про бюджетну структуру, зокрема 

повинні бути затверджені: форми бюджетів; перелік показників певного 

бюджету; порядок розробки цих показників та моделі бюджетів. 

Головною особливістю бюджетування в торговельних об’єднаннях будь-

якого типу є складність їх фінансової структури, оскільки, поряд з центрами 

фінансової відповідальності та їх підсистемами виділяються ще й бізнес-об’єкти, 

які являють собою територіально відокремлені, з повним торговельно-

виробничим циклом суб’єкти, що можуть функціонувати як окремі юридичні 

особи і як філії головного підприємства. Бізнес-об’єкти об’єднань торгівлі 

можуть мати різну спеціалізацію: торговельні; виробничі; розважальні; 

ресторанні; сервісні; універсальні, тощо. 

Особливість системи збалансованих показників в торговельному об’єднанні 

полягає в наявності додаткових підсистем центрів фінансової відповідальності 

«Виробництво», «Дозвілля», «Послуги», «Ресторан» тощо. 

Для торговельних об’єднань найбільш прийнятною є індивідуальна 

бюджетна модель, яка: забезпечує охоплення всіх аспектів діяльності, що 

індивідуальні для окремого об’єднання; враховує особливості діяльності та 

фінансової структури; дозволяє формувати індивідуальну сукупність 

інформаційних даних, налагоджувати індивідуальні зв’язки між бюджетами та їх 

статтями; розробляти та впроваджувати будь-які алгоритми розрахунку 

бюджетних показників. 

Однією з особливостей бюджетування в об’єднаннях торгівлі є необхідність 

консолідації бюджетів, яка передбачає постатейне об’єднання показників за 

методично обґрунтованими правилами залежно від типу об’єднання. Це 

забезпечує формування консолідованого бюджету об’єднання, як єдиної 

економічної системи, що необхідно для визначення реальних результатів 

діяльності та ефективного управління. 
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Реалії сучасності, глобальні зміни геополітичного розкладу сил спонукають 

дослідити низку явищ і процесів, що мають визначальний вплив на розвиток 

суспільства. Одне з цих явищ – глобалізація. 

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 

інтеграції та уніфікації. Основними наслідками цього процесу є міжнародний 

поділ праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та 

виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних 

процесів, а також зближення культур різних країн [1]. 

На сьогодні є великі регіональні зони економічної інтеграції. У 1992 році 

Європейський Союз став єдиним економічним простором. Цей простір 

передбачає скасування митних зборів, вільний рух праці і капіталу, а також 

єдину грошову систему на основі євро. Менш тісна інтеграція спостерігається 

між учасниками Північноамериканської зони вільної торгівлі: США, Канадою і 

Мексикою. Більшість колишніх республік СРСР вступили після його розпаду в 

Співдружність Незалежних Держав, що забезпечує елементи спільного 

економічного простору. 

Можна виділити такі передумови виникнення сучасних процесів 

глобалізації: 1) суспільний поділ праці і отже прагнення до об'єднання різних 

галузей господарства в єдиний механізм; 2) поява торгівлі; 3) стійке економічне 

зростання окремих країн; 4) індустріалізація і виникнення глобальних 

екологічних та інших проблем; 5) НТП; 6) формування транснаціональних 

корпорацій та міжнародних організацій; 7) розвиток інформаційних технологій, 

формування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет [2]. 

Для оцінки ступеню участі в процесах глобалізації окремих країн 

застосовуються різні методики. Зокрема, таким методом є індекс 
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глобалізованості, який складається щорічно і опубліковується в журналі «Foreign 

Policy». Індекс глобалізації являє собою рейтинг, складений по показниках 

економічної, політичної, технологічної і соціальної інтеграції країн і базується 

на 14 показниках, що згруповані в 4 категорії [3]. 

Згідно індексу глобалізації 2010, найбільш глобалізованою країною світу 

виступає Гонконг (7,48), друге місце закріпила за собою Ірландія (7,43), яка 

багато років поспіль очолювала цей список, а третє місце отримав Сінгапур 

(6,78). Гонконг отримує похвалу за його відкриту торговельну політику, яка 

полегшує транскордонну торгівлю товарами і послугами. Немає ніяких перепон 

для ведення торгівлі в Гонконзі. Спостерігається вигідна торгівля, низькі 

тарифи, мінімізовані імпортно-експортні процедури та ефективне митне 

адміністрування. Країна є провідним світовим фінансовим центром після 

Лондона і Нью-Йорку. 

Україна знаходиться лише на 44 місці рейтингу, та є останньою з усіх країн 

Центрально-Східної Європи. Це пояснюється насамперед уповільненням реформ 

у ключових секторах економіки та політичною нестабільністю в державі [4]. 

Проведені нами дослідження показали, що вплив глобалізації на 

національну економіку досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, 

так і негативні сторони.  

Позитивні сторони очевидні: можливість брати активну участь в 

обговоренні режимів регулювання міжнародних економічних відносин; 

скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій; забезпечення 

інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів за рахунок 

приєднання країни до загальноприйнятих у світі регулятивних норм.  

З іншого боку, глобалізація спричиняє серйозні негативні наслідки – 

стирання національних особливостей та руйнування етнічних самоознак нації; 

через перенесення виробництва ТНК спостерігається шкідливий вплив на стан 

навколишнього середовища, що погіршує якість та рівень життя населення. 

Виникає пригнічення розвитку окремих галузей (секторів) національної 

економіки, які виявляються не готовими до повноцінної міжнародної 

конкуренції, заміщення їх імпортом. Це в свою чергу позитивно впливає на 

ступінь отримання досвіду вітчизняних виробників та їх прагнення до 

вдосконалення та модернізації власних виробництв. 

Україна сьогодні постала перед необхідністю розробки оптимальної 

стратегії розвитку національної економіки, вибору моделі участі в світовому 

глобалізаційному процесі, обґрунтування місця в геополітичному просторі.  

Першочерговими заходами є реформування структури національного 

виробництва, інституціональної структури економіки, підвищення 

конкурентоспроможності національних товарів та послуг на міжнародному 

ринку, покращення інвестиційного клімату, реформування податкової політики, 

наближення критеріїв правового законодавства до європейських стандартів.  

Вирішення цих проблем повинно вивести Україну на новий рівень 

економічного розвитку, зміцнити зв’язки з країнами світу та окреслити 

позитивну динаміку щодо готовності існувати в глобалізаційному суспільстві. 



 343 

 

Література: 

1. Білоус О. Україна в глобалізованому світі : зб. наук. праць / Білоус О. // 

НАН України ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2007. – 

176 с. 

2. Рокоча В. Економічний глобалізм: розвиток та зростання : монографія / 

В. Рокоча. – К. : Таксон, 2005. – 320 с. 

3. Журнал Foreing Polyci [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.foreignpolicy.com. 

4. The-Globalization-Index-2010-summary [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.ey.com 

 

 

 

 

 

 

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: ДОСВІД США 
 

М. Стаднік  
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна», 

соціально-гуманітарний факультет, група ФН-31 

спеціальність «Фінанси та кредит» 

Науковий керівник: к.філос.н. Ємельянова Т. В. 

 

Будучи наймогутнішою країною світу, лише за 10 років Сполучені Штати 

втратили свої позиції і зменшили свій вплив на світову економіку. Не в кращих 

умовах економічної ситуації знаходяться провідні фахівці України, які 

намагаються оцінити ситуацію, що складається в країні та світі і надати 

практичні рекомендації, щодо покращення економічної ситуації. Виходячи з 

цього для України з її потенціалом, масштабами території, населенням, дуже 

важливо мати на увазі приклади країн з розвиненою економікою, які досягають 

фантастичних показників, але керування некомпетентними політиками 

призводить до того, що країна вимушена боротись з економічною 

нестабільністю. 

Дефіцит державного бюджету є одним із важливих макроекономічних 

показників, який характеризує стійкість економічної системи. Дефіцит бюджету 

– (лат. deficit – бракує) перевищення видатків державного бюджету над його 

доходами [1]. 

Бюджетний дефіцит – це фінансове явище, що необов’язково відноситься до 

розряду надзвичайних подій. В сучасному світі немає держави, яка в ті чи інші 

періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджетним дефіцитом [2]. Єдиної думки 

про збалансованість державного бюджету немає. Зокрема, Р. Солоу наполягає на 
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тому, що уряд зобов’язаний вживати заходів щодо збалансування бюджету 

(збільшуючи податки і зменшуючи бюджетні витрати) не в роки застою або 

кризи, а тільки в сприятливі для економіки періоди. К. Ерроу (лауреат 

Нобелівської премії в галузі економіки за 1972 р.) навпаки вважає, що 

недоцільно прагнути бездефіцитного бюджету. Якщо, наприклад, економічне 

зростання становить 3% за рік, то і дефіцит бюджету в розмірі 3% ВВП є 

абсолютно прийнятним [3].  

Виникнення і зростання дефіциту бюджету Сполучених Штатів Америки 

зумовлене економічними кризами, мілітаризацією економіки, веденням війн, 

економічною нестабільністю, зростанням заборгованості місцевих бюджетів, 

безконтрольним зростанням інших витрат з бюджету. За домонополістичного 

капіталізму бюджетний дефіцит інтенсивно зростав під час війни. З 1931 по 1971 

рік дефіцити бюджетів спостерігалися у США 33 рази. Вони були спричинені 

економічними кризами (особливо кризою 1929-1933 pp.) і Другою світовою 

війною. Сукупний дефіцит бюджету в 1941-1946 pp. становив 204,9 млрд. дол. 

США. дол., а приріст державного боргу – 220,5 млрд. дол. США. дол. Дефіцити 

державного бюджету США мали місце і в повоєнний період й були ліквідовані 

лише наприкінці 90-х років. Внаслідок війни в Іраку дефіцит бюджету зріс до 

майже 500 млрд. дол. США, що разом із збільшенням дефіциту у зовнішній 

торгівлі призвело до зниження курсу долара. Після 2000 року дефіцит США мав 

змінний характер, але в 2009 він був вкрай катастрофічним і тим самим країна 

майже знищила свою репутацію. 

Бюджетний дефіцит покривають за рахунок державних внутрішніх та 

зовнішніх позик, а також грошової емісії. Постійне накопичення заборгованості 

уряду перетворюється на державний борг. Структурними елементами такого 

боргу є внутрішній (заборгованість держави своїм громадянам) та зовнішній 

борг (заборгованість держави іноземним країнам, міжнародним фінансово-

кредитним організаціям та іноземним громадянам); короткотерміновий (до 1 

року), середньо-терміновий (від 1 до 5 років) та довготерміновий (понад 5 років) 

борги. Загрозливим для стабільності економічної системи є перевищення 

державним боргом ВВП більш як у 2 рази [4]. 

Розглядаючи історію державного боргу США, можна побачити, що 

накопичення заборгованості уряду починаються з 1966 року, але стрімкий ріст 

боргу спостерігається у 1980 року. І на сьогодні державний борг США досяг 

рекордної позначки в 14 трлн. доларів, а отже, ще більше наблизився до рівня 

ВВП країни (95,2%). Для управління державним боргом, зокрема для його 

зниження, вдаються до таких заходів: сплата за рахунок золотовалютних 

резервів; консолідація боргу (зміна умов позичок – наприклад, перетворення 

короткотермінових на довготермінові); конверсія (дозвіл держави на придбання 

іноземними кредиторами частини цінних паперів, майна; викуп 

короткотермінових зобов’язань через випуск нової довготермінової позики під 

вищий відсоток); надання нових кредитів міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями та ін. [5]. 
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Дефіцити бюджету покриваються за рахунок державних позик і грошової 

емісії. У США в окремі роки за рахунок державних позик покривали понад 50% 

витрат бюджету, а в 1943 р. – 70% таких витрат. Щоб отримати ці позики, 

держава випускала цінні папери, облігації, векселі державної скарбниці та ін. У 

США випускають три категорії зобов'язань державної скарбниці: 

1. ринкові цінні папери (їх вільно продають і купують на ринку державних 

цінних паперів);  

2. спеціальні випуски (не обертаються на ринку і розміщуються серед 

певних урядових установ і фондів); 

3. зобов’язання неринкових випусків (за деякими винятками можуть 

достроково пред’являтися до погашення) [6]. 

Отже, ще 10 років тому Сполучені Штати Америки були надзвичайно 

могутньою та стабільною державою. І лише за 10 років нерозумного правління, 

ця країна перетворилася на суцільну несподіванку. Досвід США має 

продемонструвати нам приклад неефективного управління бюджетом і може 

бути використаний при формуванні вітчизняної бюджетної політики 
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Участь українських підприємств у глобальному конкурентному світовому 

ринку є одним із чинників, що суттєво впливають на економіку держави. Перед 

підприємствами постає задача ефективного управління своїми конкурентними 

перевагами. 

В умовах господарювання у конкурентному середовищі, яким є сучасний 

ринок, перед підприємствами постає ряд проблем, що викликані безпосередньо 

наявністю великої кількості вітчизняних і закордонних конкурентів та 

диференційованістю товарів на ринку.  

Великого значення набуває питання визначення основних компонентів, що 

утворюють конкурентоздатність підприємства. Одним з таких 

формоутворюючих компонентів є персонал підприємства. 

На наш погляд, система управління персоналом тісно пов’язана з процесом 

формування конкурентоздатності. Процес формування конкурентоздатності 

залежить від того наскільки система управління персоналом відповідає умовам 

конкурентного середовища підприємства. З метою підтвердження або 

спростування наявності цього взаємозв’язку науковці рекомендують 

використовувати аналіз еволюційного розвитку управління персоналом та 

управління конкурентними перевагами підприємства, що дозволяє стверджувати 

про дійсну наявність зв’язку між людським фактором та конкурентоздатністю 

підприємства. 

Характерною властивістю зазначеного зв’язку є дуальна (подвійна) природа 

впливу персоналу на конкурентоздатність, що з’являється у наявності відразу 

прямого та опосередкованого впливу. Конкурентоздатність підприємства 

формується в результаті дій персоналу підприємства, спрямованих як на 

створення та покращення конкурентних переваг, так і на досягнення виконання 

завдань, що виникають перед підприємством безпосередньо у процесі його 

діяльності. Опосередкований вплив персоналу виявлено у тому, що 

використання всіх інших внутрішніх ресурсів підприємства залежить від 

людського фактору. При цьому безпосередній вплив людини на 

конкурентоздатність значно спотворюється внаслідок великої кількості 

елементів у структурі конкурентоздатності [1, c. 35].  

На наш погляд, вдосконалення системи управління персоналом дасть змогу 

підвищити конкурентоздатність підприємства. Висока конкурентоздатність є 

особливо важливою складовою роботи підприємства на ринках з великою 

кількістю конкурентів. Саме в такому середовищі працюють підприємства 
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України. Таким чином, одним зі шляхів підвищення конкурентоздатності 

підприємств є вдосконалення системи управління персоналом в аспекті її впливу 

на цей показник.  

При формуванні конкурентоздатності система управління персоналом 

перебуває у постійній взаємодії з іншими формоутворюючими компонентами, 

тому наявною є деформація її впливу на цей процес. Щоб запобігти ефекту 

розсіювання зусиль витрачених на управління формуванням 

конкурентоздатності через роботу з персоналом, необхідно забезпечити 

дотримання, в першу чергу, принципів комплексності та погодженості при 

побудові системи управління персоналом.  

Система управління персоналом повинна ґрунтуватися на принципах 

цілеспрямованості, ієрархічності, урахування потреб та інтересів, 

взаємозалежності із іншими елементами підприємства, динамічної рівноваги в 

розвитку підприємства, економічності функціонування підприємства, активізації 

діяльності, системності розвитку, єдиновладдя.  

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, 

спрямовані не лише на вироблення моделі та механізмів побудови і послідовної 

реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію 

українських підприємств у міжнародний економічний простір, з одного боку, і 

залучення іноземних інвесторів до України, – з іншого. 

Міжнародні аспекти при цьому мають визначальну роль. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств будь-якої країни не може 

ігнорувати закономірності здійснення кожної зі складових міжнародного 

бізнесу: фінансів, логістики, права, персоналу та ін. Тому менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності базується на функціональних складових 

міжнародного бізнесу такою мірою, якою це має відношення до операцій даного 

підприємства.  
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Для підтримки нормальної життєдіяльності держави і її громадян необхідні 

фінансові кошти. Держава повинна піклуватися про свій добробут, оскільки за 

неї цього не зробить ніхто. А якщо так, то вона повинна знаходити кошти для 

існування, а потім розумно їх розподіляти серед різних галузей народного 

господарства, іншими словами держава формує свій бюджет. Державний 

бюджет регулюється за допомогою бюджетної політики. 

Бюджетна політика – це сукупність заходів держави з організації та 

використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і 

соціального розвитку. 

Сутність бюджетної політики відображається в статтях доходів і видатків 

бюджету, в джерелах їх формування і напрямах використання; виявляється у 

формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх використанні на державні 

потреби. 

Основні завдання бюджетної політики держави [1, c. 7]: 

1. сприяння процесу збалансованої макроекономічної стабілізації, 

подолання інфляційних процесів та структурній перебудові; 

2. формування взаємовідносин у бюджетній системі щодо забезпечення 

самостійності місцевих бюджетів; 

3. здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і 

підвищення рівня економіки України; 

4. здійснення податкової політики щодо стимулювання підприємницької 

діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг усіх форм власності та 

зменшення податкового тиску на них; 

5. оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук 

джерел їх реалістичного фінансування; 

6. пошук додаткових джерел доходів бюджету. 

Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 

період містить відповідні пропозиції Кабінету міністрів щодо:  

1. граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України 

у відсотках до прогнозного обсягу валового внутрішнього продукту; 

2. частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що 

перерозподіляється через зведений бюджет України; 

3. граничного обсягу державного боргу; 

4. питомої ваги обсягу між бюджетних трансфертів у випадках Державного 

бюджету України і коефіцієнтів вирівнювання для місцевих бюджетів; 
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5. питомої ваги капітальних вкладень у випадках Державного бюджету 

України та пріоритетних напрямів їх використання; 

6. взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в 

наступному бюджетному році; 

7. змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації 

бюджетної політики держави; 

8. переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України; 

9. захищених статей видатків бюджету; 

10. обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та 

спеціальний фонди. 

Зміст бюджетної політики відображає такі аспекти функціонування 

бюджетної системи: 

а) визначення науково обґрунтованої системи бюджетного регулювання 

соціально-економічного розвитку суспільства. Регулятивний процес 

здійснюється на основі виявлення фактичного рівня розвитку суспільства, 

аналізу стану економіки і соціальної сфери та стратегічних пріоритетів держави; 

б) виявлення основних джерел мобілізації і напрямків використання 

бюджетних ресурсів на довгострокову і короткострокову перспективи. 

Визначальними вважаються досягнення цілей і завдань, передбачених 

економічною політикою з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу 

та можливостей зростання бюджетних ресурсів; 

в) спрямування регулятивних заходів на вирішення завдань соціально-

економічного розвитку суспільства. 

Залежно від характеру завдань і тривалості періоду щодо їхньої реалізації 

бюджетна політика включає бюджетну стратегію і бюджетну тактику. 

Бюджетна стратегія відображає довготривале спрямування бюджетної 

політики, розраховане на перспективу і передбачає вирішення глобальних 

завдань, визначених економічною стратегією держави. Вона включає основні 

тенденції дієвості бюджетного механізму, розробку концепції формування і 

використання бюджетних ресурсів, визначення основних принципів організації 

взаємовідносин між ланками бюджетної системи. Необхідність концентрації 

бюджетних ресурсів на вирішальних напрямках економічного і соціального 

розвитку суспільства зумовлює вибір пріоритетних довготривалих цілей і 

складання загальнодержавних цільових програм у бюджетній політиці. 

Конкретизація бюджетної стратегії у коротких періодах відбувається за 

допомогою бюджетної тактики. Вона спрямована на вирішення цілей і завдань 

певного етапу розвитку держави шляхом застосування конкретних способів 

регулятивних заходів бюджетних взаємовідносин суб’єктів суспільства та 

здійснення перерозподілу фінансових ресурсів. 

На відміну від бюджетної стратегії, яка характеризується відносною 

стабільністю, фінансова тактика відрізняється гнучкістю, що зумовлюється 

певними змінами соціально-економічного розвитку та застосуванням 

регулятивних заходів з формування і використання бюджетних ресурсів на 

певному етапі розвитку суспільства. 
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Основною метою бюджетної політики є досягнення оптимальності у 

розподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, регіонами 

держави та соціальними групами населення. Економічно обґрунтована бюджетна 

політика служить базою для забезпечення фінансовими ресурсами зростання 

економіки, удосконалення її структури, створення належних умов для розвитку 

підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. 
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Соціальне страхування як важливий фактор розвитку держави виступає 

одним із індикаторів ефективності її соціальної політики та організації 

соціального захисту населення. З економічної точки зору, соціальне страхування 

виражає здатність держави за допомогою спеціально створених колективних 

страхових фондів виконувати покладені на неї соціальні функції та завдання, 

задовольняти потреби платників страхових внесків та отримувачів допомоги з 

урахуванням приватних та суспільних інтересів. Відтак, забезпечення розвитку 

державного соціального страхування знаходиться серед ключових завдань щодо 

реалізації її стратегічних соціально-економічних пріоритетів. 

Посилення уваги до проблем соціального страхування в Україні обумовлено 

активним його використанням як елемента соціального захисту населення, а 
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також зміною концептуальних підходів до сутності фінансових ресурсів 

державного соціального страхування. Розгляд цього явища в сучасних умовах 

визначається світовими тенденціями до збільшення обсягів ресурсів державних 

фінансів, зміною співвідношення між бюджетними коштами та коштами 

державних цільових фондів на користь останніх у забезпеченні зростаючих 

соціальних потреб населення. Набуваючи все більшої ваги, ці аспекти 

визначатимуть характер політики держав у сфері соціального страхування, 

наповнюючи його не формальним, а реальним фінансовим змістом. 

Такі трансформації ведуть до виникнення перерозподільних відносин у 

державних фінансах, коли значні кошти на потреби соціального страхування 

спрямовуються з державного бюджету, що видозмінює суть та погіршує 

фінансовий стан державних соціальних фондів. З огляду на це одним з 

актуальних питань на сучасному етапі є підвищення збалансованості фінансових 

ресурсів державного соціального страхування, формування яких має базуватись 

переважно на власних джерелах. 

Поняття «соціальний захист» має ідентичний економічний та правовий 

зміст з поняттям «соціальне забезпечення», тому доведено їхню тотожність. 

Термін «забезпечення» вживається у міжнародних правових актах і 

дослідженнях українських вчених-правознавців, а термін «захист» – у 

вітчизняному законодавстві. Поняття «соціальне страхування» є складовою 

частиною поняття «соціальний захист», тобто вони співвідносяться як часткове й 

загальне, оскільки соціальне страхування один із елементів соціального захисту 

населення. 

Не правомірним є положення, яке висунули окремі дослідники про те, що 

соціальний захист слід вважати атрибутом лише ринкової економічної системи. 

Це зумовлено тим, що розглянуті поняття було введено у науковий обіг 

порівняно недавно (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Спочатку їх 

використовували у певних нормативних актах європейських країн, а згодом і при 

розкритті концепцій змішаної (неолібералізм) та планової (марксизм) економіки. 

Шляхом узагальнення існуючих наукових підходів визначено, що соціальне 

страхування може повною мірою реалізуватися лише в умовах ринкового 

господарства і наявності різних форм власності. Це твердження ґрунтується на 

тому, що у плановій економіці, незважаючи на формальне існування відносин 

соціального страхування, порушується один з базових принципів системи – 

самоврядування правлінь державних цільових фондів. 

Моделі організації соціального страхування визначаються передусім 

системами соціального захисту, яких є чотири: континентальна, 

англосаксонська, скандинавська й південноєвропейська. Соціальному 

страхуванню відводиться найважливіша роль у континентальній моделі 

соціального захисту, побудову якої на основі чинної нормативно-правової бази 

задекларовано в Україні [1, c. 99]. 

Основним джерелом формування фінансових ресурсів державного 

соціального страхування є валовий внутрішній продукт, при цьому самі ресурси 

становлять ту його частину, яка перерозподіляється в державних цільових 
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фондах на чітко визначені цілі (у разі безробіття, тимчасової втрати 

працездатності, досягнення пенсійного віку та ін.). Оскільки формування 

фінансових ресурсів необхідно здійснювати шляхом застосування таких 

обов’язкових платежів, як внески, констатовано, що практика залучення 

фінансових ресурсів з інших джерел є недоцільною. 

При розгляді будь-якої моделі соціального захисту (в тому числі й 

континентальної, яка активно використовує соціальне страхування), потрібно 

дослідити не лише принципи її побудови, а й необхідні умови та обмеження 

щодо функціонування. Вказано, що такі умови й обмеження сформульовано на 

основі накопиченого досвіду побудови моделей у тих чи інших країнах. Умови, 

які сприяють розвитку континентальної моделі соціального захисту, а отже, і 

соціального страхування, визначаються індикаторами економічного розвитку 

держави, до яких зараховано: показник ВВП на душу населення, темпи 

економічного зростання, рівень безробіття, рівень інфляції та розмір дефіциту 

бюджету.  

Аналіз наукових джерел показав, що існує наступна класифікація 

фінансових ресурсів соціального страхування: внутрішні (акумульовані за 

рахунок страхових внесків) та зовнішні (бюджетні трансферти з Державного 

бюджету України, інших державних цільових фондів, благодійні внески, 

одержані штрафні санкції тощо). Саме відмінності в ознаках внесків 

(еквівалентний обмін між платником і державою) та податків (відсутність 

еквівалентності у відносинах платника і держави) дають змогу провести такий 

розподіл. У межах даного підходу доведено необхідність існування та 

розглянуто сутність поняття «збалансованість фінансових ресурсів соціального 

страхування», тобто досягнення такого стану їхнього розподілу та використання, 

який забезпечить незалежність державного соціального страхування від 

зовнішніх джерел фінансування. Збалансованість визначається 

платоспроможністю, тобто здатністю державних цільових фондів своєчасно 

погашати свої зобов’язання перед одержувачами соціальних допомог. 
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Сучасний стан банківської системи України характеризується значним 

погіршенням фінансових результатів діяльності банків, наявністю банківських 

установ, які знаходяться на межі банкрутства чи перебувають у стадії ліквідації, 

значними обсягами неякісних активів (проблемних кредитів). За таких умов 

наявність капіталу, адекватного за обсягами структурі активам і пасивам банків 

набуває особливої ваги, а питання ефективного управління ним стає головним у 

банківському менеджменті. 

Управління капіталом банківських установ – одне із сучасних досягнень 

державного управління банківською сферою, що використовується у світі для 

підтримки ефективності та стабільності діяльності національних банківських 

систем. Управління може бути прямим, через адміністративне обмеження 

діяльності банків, і опосередкованим, через спонукання самих банків до 

підтримання стабільності їх діяльності. Ринок позитивніше сприймає 

опосередковане втручання держави у регулювання банківського капіталу 

внаслідок забезпечення вільного прояву підприємницької ініціативи банків.  

Метою процесу управління банківським капіталом є залучення та підтримка 

достатнього його обсягу для розширення діяльності та створення захисту від 

ризиків. Як уже відзначалося величина капіталу банківської установи визначає 

обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можливості банку 

здійснювати запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри 

наданих кредитів та інші важливі показники, які істотно впливають на діяльність 

банку. Для українських банків актуальним залишається питання нарощування 

капітальної бази, тому й для більшості з них мета управління капіталом полягає 

в його поповненні. 

Українська банківська система досить молода, що спричиняє відсутність у 

керівництва вітчизняних банків власних відпрацьованих, перевірених механізмів 

підтримання надійності і стабільності банків. За цих умов навіть не виникає 

дискусії про те, що саме окремий державний орган повинен здійснювати 

регулювання діяльності банків через затвердження конкретних правил і меж їх 

діяльності.  

Система державного управління капіталом банків в Україні, як і в багатьох 

країнах світу, побудована на основі регулюючої функції банківського капіталу. 

Виконання банківським капіталом цієї функції на практиці означає заходи 
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регулюючих органів держави щодо створення конкурентного, безпечного, 

надійного банківського середовища, якому довіряє суспільство. 

Існують близькі за змістом поняття – «управління банківським капіталом» і 

«нагляд за достатністю капіталу банку». Їх тлумачення відрізняються у 

вітчизняній практиці від тих, які використовуються у розвинених країнах світу. 

Сучасний процес управління банківським капіталом у світі, великий вклад в 

міжнародне поширення якого зробив Базельський комітет з банківського 

нагляду і принципи якого використовуються у вітчизняній практиці 

регулювання банківської діяльності, отримало назву пруденційного нагляду за 

банківським капіталом, або розумне управління, що означає спостереження за 

підтримкою банками адекватного рівня власного капіталу з метою недопущення 

перекладання на вкладників і кредиторів банків зависокого рівня ризиків, а 

також підтримка розвитку, конкуренції, стабільності та надійності банківської 

системи. Відповідно до Директиви Ради ЄС 89/299/ЕСС від 17.04.1989 року в 

основі спільних основних стандартів на власні кошти кредитних установ, тобто 

стандартів нагляду за достатністю капіталу банків, є координація у банківській 

сфері, створення рівних конкурентних умов для учасників банківських змагань, 

посилення банківської системи та забезпечення розвитку фінансових ринків 

[1, с. 2]. У новій редакції угоди про стандарти та вимоги до достатності капіталу 

для банківських організацій Базельського комітету з банківського нагляду 

зазначено, що вона спрямована на гармонізацію позицій на міжнародному рівні 

правил, якими керуються банки у процесі визначення достатності власного 

капіталу, методів кількісного вимірювання достатності капіталу та мінімальних 

заходів, які органу банківського регулювання рекомендується запровадити на 

практиці [2, с. 2].  

Для цього, національні регулюючі установи різних країн покликані шукати 

шляхи для зміцнення своїх спостережних функцій, розробляти часовий графік та 

конкретні процедури для забезпечення можливості впровадження нової редакції 

цієї угоди. Головною метою цього є забезпечення найбільших переваг для 

національних банківських систем, зміцнення їх ефективності та стабільності, 

удосконалення методів регулювання капіталу банків з урахуванням змін, що 

відбуваються в банківській практиці. В результаті, зусилля органів банківського 

нагляду забезпечують досягнення нових сучасних завдань регулювання 

банківського капіталу. Отже вищенаведене дозволяє стверджувати про певне 

ототожнення понять нагляду і регулювання банківського капіталу.  

Враховуючи вищевикладену нами сутність капіталу банківської установи 

вважаємо за доцільне зазначити, що управління капіталом являє собою 

сукупність форм, методів і прийомів управління власним, залученим і позиченим 

капіталом з метою забезпечення фінансової стійкості, ліквідності, 

платоспроможності та прибутковості банку. Відтак об’єктом управління 

капіталом банківських установ є власний, залучений і позичений капітали, які 

характеризують джерела формування банківського капіталу. Щодо регулювання 

банківського капіталу, то на наш погляд, це поняття слід вживати, коли мова йде 

про управління власним капіталом банку.  
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На сучасному етапі розвитку світового господарства виник ряд економічних 

тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у взаємодії маркетингу та 

управління. У готельному господарстві ці зміни виявились особливо гостро. 

Відбулися перехід від стандартизації обслуговування до задоволення 

індивідуальних запитів, переорієнтування з суцільного ринку на поділ по 

цільових пріоритетних сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у 

формі стратегічних альянсів. В управлінських процесах, поряд з делегуванням 

частини повноважень та функцій вищих ланок менеджменту підприємств 

готельного господарства до нижчих, великого значення набули творчий 

потенціал та ініціатива працівників. 

Зміна підходів до ринкової сегментації, індивідуалізація окремих послуг, 

встановлення комунікаційної взаємодії з окремими споживачами вимагають 

принципово нових підходів до управління підприємствами готельного 

господарства. Пріоритетного значення набуває необхідність наукового пошуку 

дієвого інструментарію управління відносинами зі споживачами (CRM) та 

іншими суб’єктами ринку. 

Враховуючи суперечливість підходів до поняття ролі маркетингу в 

управлінні підприємством, відсутність загальноприйнятих підходів до розуміння 

сутності маркетингу сформульовано власне визначення об’єкта маркетингу, 

яким є відносини – процес взаємодії між виробником готельних послуг та 

іншими суб’єктами ринку, що засновано на взаєморозумінні, довірі та прагненні 

обох сторін розвивати та підтримувати взаємовигідну співпрацю. Маркетинг 
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відносин визначається як філософія учасників ринкових взаємодій, спрямованих 

на встановлення, підтримку і розвиток конкурентоспроможних та прибуткових 

партнерських відносин на основі взаємної вигоди сторін, що беруть участь у 

процесі створення ланцюга вартості підприємства готельного господарства та 

приносять користь суспільству.  

Специфіка маркетингу відносин як концептуальної основи управління 

підприємствами готельного господарства полягає у встановленні тісних 

відносин з найбільш вагомими цільовими групами; забезпеченні високого 

ступеня задоволеності споживачів та їх лояльності; підвищенні рентабельності 

взаємодії з партнерами та споживачами; зміні підходів до ринкової сегментації; 

індивідуальному підході до послуги; скороченні часових проміжків проведення 

досліджень ринків та споживачів. 

На наш погляд, визначальну роль у підтримці позитивного іміджу 

підприємства відіграє якість відносин зі споживачами на кожному з рівнів 

взаємодії.  

Аналіз наукових джерел, показав, що науковцями запропоновано модель 

формування лояльності споживачів готельних послуг (рис. 1), за якою 

розрізняється якість на рівні епізодів та на рівні відносин; об’єднуються 

задоволення та цінність, які отримує споживач із поняттям якості; враховується 

як змінний фактор поведінка споживачів; включаються стандарти якості, 

притаманні іншим моделям [1, c. 46].  

 
Рис. 1 Модель формування лояльності споживачів готельних послуг 

 

На наш погляд, одним з інструментів оцінки ефективності впровадження 

маркетингу відносин у систему управління підприємством є динаміка 

інтелектуального капіталу підприємства.  
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Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє активізації фінансової 

діяльності підприємств, пошуку додаткових джерел фінансування з 

обґрунтуванням розміру та структури залучених коштів. Водночас фінансовий 

стан багатьох підприємств нестабільний, виникають проблеми щодо 

невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, фінансово-економічній 

політиці держави, а, отже, і у перспективах діяльності суб'єкта господарювання. 

З метою отримання кваліфікованої оцінки господарської діяльності власники та 

керівники підприємств дедалі частіше звертаються до аналітичних розрахунків, 

зокрема, до фінансового аналізу, проведення якого дозволяє одержати висновок 

про достатність платіжних засобів, співвідношення власних та залучених коштів, 

швидкість обороту капіталу й причини його зміни, обсяг фінансування певного 

виду діяльності тощо. Таким чином, виникає необхідність в обґрунтованому 

управлінні діяльністю підприємства, що може забезпечити фінансовий аналіз як 

складова системи економічного аналізу. 

Загальні підходи до проведення аналізу фінансового стану підприємства 

висвітлені у працях таких вчених, як М. Я. Коробова, Г. О. Крамаренка, 

Л. А. Лахтіонової, Є. В. Мниха, В. В. Осмоловського, П. Я. Поповича, 

Н. В. Тарасенка, Л. Н. Чечевіциної та ін. Проте в сучасних умовах існує 

необхідність розробки єдиної методики фінансового аналізу з метою адаптації до 

вітчизняних умов господарювання. 

Метою дослідження є вивчення методичних основ проведення аналізу 

фінансового стану суб'єктів господарювання з позиції регулювання на 

державному рівні з метою розробки єдиної методики через доповнення системи 

показників та стандартизації їх розрахунку. 
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За ринкових відносин аналіз фінансового стану набуває пріоритетного 

значення, оскільки попередньо проведена оцінка діяльності підприємства 

відповідно до запитів керівництва надає можливість сформувати оптимальну 

структуру засобів підприємства, визначити найбільш раціональні шляхи 

використання ресурсів, забезпечити наявність на поточному рахунку 

підприємства мінімально необхідної суми грошових коштів для погашення 

поточних зобов'язань, розробити комплекс заходів з попередження чи 

недопущення виникнення збитків. Проф. С. І. Шкарабан відзначив, що 

фінансовий аналіз є суттєвим елементом фінансового менеджменту і аудиту. Всі 

користувачі результатами фінансового аналізу використовують їх для прийняття 

рішень з оптимізації своїх інтересів [1, с. 221]. Процес удосконалення 

фінансового аналізу експонує важливі умови, які збільшують динамічність  

господарської діяльності та процес примноження капіталів, відповідно 

використовуючи з цією метою інформацію, яка створюється в системі 

бухгалтерського обліку, про майно, капітал, витрати і результати, а також про 

грошові надходження [2, с. 86]. 

Будь-який аналітичний процес має здійснюватися на єдиній затвердженій 

методиці, яка забезпечить отримання повного й співставного висновку про стан 

досліджуваного підприємства. Відповідно слід визначити, що більшість вчених, 

зокрема, Є. П. Кожанова [3], М. Я. Коробов [1], та ін. основними етапами оцінки 

фінансового стану підприємства виділяють аналіз структури та динаміки активу 

та пасиву балансу, ліквідності і платоспроможності, руху грошових коштів, 

фінансової стійкості, ділової активності, ймовірності банкрутства підприємства. 

Давиденко Н. М. окремим етапом виділяє оцінку стану підприємства на ринку 

цінних паперів [4], однак він проводиться лише для тих підприємств, акції яких 

котируються на фондових ринках. Однак автори кожен з етапів пропонують 

здійснювати на основі розробленої ними методики, яка відрізняється у кожному 

з літературних джерел переліком фінансових коефіцієнтів та їх нормативних 

значень. Найбільша кількість дискусійних питань з аналізу фінансового стану 

виникає при здійсненні аналітичного дослідження фінансової стійкості 

підприємства, його ліквідності та платоспроможності. 

Аналіз фінансового потенціалу не виокремлюється з чітким переліком 

коефіцієнтів та їх груп, аналіз яких може дати змогу аналітику робити висновки 

про ефективність використання фінансового потенціалу підприємства. З нашої 

позиції для аналізу фінансового потенціалу підприємства необхідно, оцінити 

його ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість. Розробниками 

методичних рекомендацій не враховано дані напрями, що свідчить про 

непридатність жодної методики для проведення повноцінного аналізу 

фінансового потенціалу суб'єкта господарювання. 

Щодо кількості показників, що входять до аналізу ліквідності, та методів їх 

розрахунку, відзначимо, що більшість рекомендацій надають однаковий порядок 

розрахунку відповідних коефіцієнтів. Однак існують деякі неточності, які 

прослідковуються майже у кожній з методик аналізу фінансового стану: 
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1) Коефіцієнт покриття у більшості методик розраховується як відношення 

оборотних активів підприємства до його поточних зобов'язань. Лише у методиці 

проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 

неплатоспроможних підприємств та організацій і методичних рекомендаціях 

щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних 

товариств та підприємств-емітентів облігацій від оборотних активі пропонується 

віднімати витрати майбутніх періодів. Визначення таким чином чисельника 

дробу є економічно неправильним, оскільки витрати майбутніх періодів не 

входять до оборотних активів підприємства. Нами було відмічено не 

відповідність нормативного значення даного показника за існуючими 

методиками (більше 1, від 1,5-2,5 тощо). Найкращою для підприємства є 

ситуація, коли його оборотні активи вдвічі перевищують поточні зобов'язання, 

оскільки за такого співвідношення у разі погашення всіх своїх зобов'язань воно 

зможе продовжувати своє функціонування й надалі. 

2) Методичні рекомендації. Пропонується коефіцієнт швидкої ліквідності 

розраховувати як відношення суми грошових коштів підприємства, поточних 

фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань 

підприємства. Інші чотири методики взагалі не вносять даний коефіцієнт до 

аналізу ліквідності підприємства, що є недоречним. 

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності включено до методики фінансового 

аналізу в шести методичних рекомендаціях. Але, у Методичних рекомендаціях 

по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій 

розрахунок даного коефіцієнта не включає поточні фінансові інвестиції, що, у 

свою чергу, є неправильним та призводить до його заниження. 

4) Стосовно наступного показника було встановлено, що він має різну 

назву у кожній з розглянутих методик, і це збільшує невизначеність аналітика. 

Проте, порядок розрахунку однаковий: різниця між оборотними активами 

підприємства та його поточними зобов'язаннями. Даний показник отримав 

наступні назви: чистий оборотний капітал, власні оборотні засоби, робочий 

капітал, власний оборотний капітал. Враховуючи те, що дані для розрахунку 

індикатора беруться з балансу підприємства та ґрунтуючись на інтерпретації 

балансового рівняння (Актив – Зобов'язання = Власний капітал), пропонуємо 

даному показнику присвоїти назву власний оборотний капітал підприємства. 

Стосовно коефіцієнтів, що встановлені для проведення даного напряму 

фінансового аналізу, то з приводу їх переліку, та методів розрахунку існує повна 

неузгодженість між собою методичних рекомендацій. 

Спільним для всіх коефіцієнтів є лише один показник – коефіцієнт 

автономії, що встановлюється шляхом відношення власного капіталу до валюти 

балансу підприємства (він також має назву коефіцієнта фінансової автономії, 

фінансової незалежності, фінансової стійкості). Виходячи із сутності розрахунку 

даного коефіцієнта, який показує залежність підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування, тобто його можливість здійснювати діяльність на розсуд лише 

власників, а у такому випадку суб'єкт господарювання виступає окремою 

автономією, пропонуємо зберегти за ним назву – коефіцієнт автономії. 
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Підсумовуючи вищезазначене дослідження, дійшли наступних висновків. 

По-перше, отримано ґрунтовний висновок, що затверджені на державному рівні 

методичні рекомендації проведення фінансового аналізу підприємства є 

неспівставні між собою, що у свою чергу ставить перед аналітиком проблему 

вибору необхідної методики, а проведення даного аналізу на двох підприємствах 

за різними методичними рекомендаціями унеможливлює процес співставлення 

отриманих результатів. Зазначимо, що ряд показників маючи однакову назву за 

різними методиками передбачають неоднаковий порядок їх розрахунку. Або ж 

навпаки, однакові за змістом показники мають різну інтерпретацію своєї назви. 

Усе це робить процес фінансового аналізу, неспівставним за різними суб'єктами 

господарювання, безконтрольним, адже аналітик може з упевненістю сказати, 

що, мотивуючись своїм суб'єктивним баченням, ним було обрано саме ту чи 

іншу методику проведення фінансового аналізу. Отже, дана проблема потребує 

свого законодавчого врегулювання. 

По-друге, у ринкових умовах існує необхідність розробки методики 

фінансового аналізу підприємства, яка б давала можливість здійснення загальної 

оцінки динаміки та структури статей діючої в Україні фінансової звітності; 

комплексних досліджень фінансової стійкості та ліквідності балансу 

підприємств; обґрунтування методичних підходів щодо побудови системи 

фінансових коефіцієнтів та їх розрахунків; дослідження взаємозв'язку прибутку, 

руху капіталу та потоку грошових коштів; здійснення аналізу інвестиційної 

привабливості підприємств та організацій на основі фінансових коефіцієнтів та 

рейтингових оцінок. Нами запропоновано виділяти такі напрями фінансового 

аналізу з оптимальним переліком показників: оцінка майнового потенціалу, 

фінансового потенціалу (аналіз ліквідності і платоспроможності, фінансової 

стійкості), розвитку і результативності діяльності (руху грошових коштів, 

ділової активності, фінансових результатів), ймовірності банкрутства. Дана 

методика дасть можливість створення автоматизованої бази даних агрегованих 

показників, що отримані із застосуванням зазначених методик в цілому по 

Україні, в розрізі окремих регіонів, видів економічної діяльності, форм власності 

тощо. 
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Вивчення, оцінка, економічний аналіз кадрового забезпечення на 

сьогоднішньому етапі розвитку фінансово-кредитної сфери економіки є одним із 

найважливіших напрямів діяльності установ. Особливо впливають на систему 

кадрового забезпечення правильність побудови структури організації, кількісних 

і якісних показників персоналу, оскільки саме працівники є головною силою і 

надбанням установ, від умінь, знань та рішень яких залежать концентрація 

капіталу, розширення мережі структурних підрозділів, видів послуг, 

використання нових методи і прийомів менеджменту тощо. 

Одне з найголовніших завдань менеджерів фінансово-кредитних установ − 

управління раціональним використанням фінансових і трудових ресурсів. 

Фінансово-кредитна діяльність була і залишається однією з найризикованіших. З 

огляду на це аналіз персоналу і його управління пов’язаний із низкою викликів 

соціально-економічного характеру. Саме якісно організований, методично 

підкріплений аналіз кадрового забезпечення сприяє запобіганню негативним 

тенденціям, що можуть виникати у процесі діяльності [1, c. 274]. 

Під кадровим забезпеченням фінансово-кредитних установ ми розуміємо 

сукупність усіх працівників, що здійснюють покладені на них обов’язки, 

закріплені за ними їхніми посадовими інструкціями та іншими нормативними 

документами, забезпечують виконання функцій організації в межах своїх 

повноважень і компетенцій. 

Ефективність та успішність проведення аналітичної роботи, а також 

правильність зроблених висновків після її завершення залежать від детально 

продуманої організації економічного аналізу, що зумовлюється специфічним 

характером діяльності об’єкта аналізу – фінансово-кредитної установи. 

Створення інформаційного забезпечення повинно орієнтуватися на оптимальний 

перелік аналітичних завдань. Найефективніше інформаційне забезпечення, що 

ґрунтується на концепції банку даних, забезпечує інтеграцію інформації, 

можливість її багаторазового та комплексного використання. 

На наш погляд, дослідження кадрового забезпечення для вирішення 

поставлених перед аналізом завдань здійснюється на базі сукупності показників і 

цифрових даних, що характеризують зміст процесів і явищ, причинно-наслідкові 

зв’язки, перебіг і результати діяльності об’єкта, що аналізується. А коефіцієнти 

для оцінки інформаційного оснащення аналізу слід інтегрувати з метою 

дослідження рівня інформаційної оснащеності. Планування персоналу є 

важливою складовою процесу його постійного формування та приведення у 



 362 

відповідність із потребами розвитку фінансово-кредитних установ. Тому для 

ефективного аналізу та управління слід створювати систему показників для 

чіткої та глибокої оцінки діяльності персоналу і для точного прогнозування його 

чисельності. Це досягається за рахунок виокремлення факторів, що впливають 

на адаптованість аналізу до параметрів відповідних установ, та розробки 

рейтингового підходу до визначення впливу кожного показника в системі 

економічних методів на загальну оцінку діяльності та структури персоналу 

фінансово-кредитних установ. 

Порівнюючи темпи зростання продуктивності праці і темпи збільшення 

середньої заробітної плати, роблять висновки про ефективність системи 

мотивації. Економічний ефект від розриву між зазначеними показниками 

полягає в економії загальних витрат фінансово-економічної установи. 

Під час здійснення такої оцінки та дослідження факторів впливу на 

службові відносини використовують як загальнонаукові методи, так і спеціальні 

методи економічного аналізу, статистичні методи тощо. 

Кожен з чинників залежить саме від того, наскільки персонал реально має і, 

що ще важливіше, вміє практично використовувати базу знань, умінь та навичок, 

без чого входження в будь-яку сферу міжнародного бізнесу не те що 

неефективно, а часто неможливо. 

Показник конкурентоспроможності для будь-якої фінансово-кредитної 

установи являє собою підсумок роботи його служб і підрозділів, а також його 

реакцію на зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому особливо важливою є 

здатність установи оперативно й адекватно реагувати на зміни в поведінці 

клієнтів, в їхніх смаках і перевагах [2, c. 148]. 

Логіка визначення економічної ефективності навчання працівників вимагає 

кількісного визначення витрат у цій сфері з їх економічною віддачею. Специфіка 

цієї особливої сфери людської діяльності зумовлює складність визначення як 

завжди визначається як конкретна сума. Водночас ця сума, як правило, не 

відображає всіх реально витрачених фінансово-кредитною установою і 

працівниками коштів на освіту. Вважаємо, що такі розрахунки можна проводити 

як за окремими категоріями персоналу, так і за кадровим забезпеченням 

фінансово-кредитної установи загалом. Систематично порівнюючи в 

універсальній грошовій формі величини витрат і прибутків інвестицій у 

розвиток кадрового забезпечення з метою визначення їх економічної 

прибутковості для фінансово-кредитної установи забезпечуються засоби оцінки 

майбутніх вигід з точки зору витрат, що мають бути здійснені зараз. Під час 

проведення аналізу витрат і віддач у навчання працівників обчислення затрат 

включає не лише калькуляцію грошових видатків, а й підрахунок загальної 

вартості інвестицій в освіту в показниках альтернативних можливостей, 

витрачених або установою в цілому, або окремими працівниками. 

Аналіз витрат і віддач є інструментом маржинального аналізу і нормою, яка 

вимірює ефект незначного приросту при інвестиціях у підготовку персоналу 

банківських та інших фінансово-кредитних установ. Це означає, що норма 
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віддачі на інвестиції в освіту, підрахована за поточними даними про заробітну 

плату, не є однозначним показником прибутковості в умовах, коли відбуваються 

структурні зміни в системі освіти і в установі зокрема. 

Незважаючи на необхідність, важливість, ефективність інвестицій у 

персонал, їх стратегічну важливу функціональну значимість, фінансово-

кредитній установі в умовах всезростаючої конкуренції важливий ефект для 

кожної установи повинен бути невідкладним. Тому активне використання 

інструментів, які допомагатимуть підвищувати конкурентоздатність фінансово-

кредитних установ у режимі реального часу, буде запорукою загального успіху 

для конкуруючих суб’єктів.  
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Сучасні суспільні зміни значно підвищують роль корпоративної культури 

персоналу прикордонного відомства. Це актуалізує проблему формування 

корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Один з 

найважливіших чинників підвищення рівня корпоративної культури майбутніх 

офіцерів-прикордонників – морально-етичне спрямування навчально-виховного 

процесу.  

Результати аналізу проблеми формування корпоративної культури 

майбутніх офіцерів-прикордонників свідчать про необхідність співпраці, обміну 

досвідом, залучення фахівців приватних та державних інститутів, організацій та 

установ.  

Впродовж одинадцяті років науково-педагогічний склад кафедри соціально-

економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького успішно організовує та проводить заходи 

морально-етичного спрямування. 

Кафедра соціально-економічних дисциплін активно співпрацює з різними 

вузами міста Хмельницького та України. Зокрема, має місце тісна співпраця з 

відповідними кафедрами Хмельницького національного університету, 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту. 

Спільно з Хмельницьким державним центром естетичного виховання 

кафедра соціально-економічних дисциплін здійснює організацію вечорів-

зустрічей, презентацій, круглих столів. 

У контексті аналізу впливу корпоративних заходів морально-етичного 

спрямування на процес формування корпоративної культури майбутніх 

офіцерів-прикордонників зазначимо, що участь у запропонованих заходах 

сприяє корпоративній згуртованості, прищепленню корпоративних цінностей 

персоналу. 

Важливу роль в успішній реалізації системи корпоративних заходів кафедри 

соціально-економічних дисциплін відіграє багатолітня співпраця з 

Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді.  
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Отже, науково-педагогічний склад кафедри соціально-економічних 

дисциплін запровадив у практику дієву систему корпоративних заходів – 

науково-пошукові експедиції, концерти, презентації, круглі столи. Слід 

зазначити, що студенти та курсанти академії залучаються до організації та 

проведення цих заходів на всіх етапах спільно з викладачами кафедри.  

Алгоритм підготовки корпоративних заходів морально-етичного 

спрямування передбачає наступні крокі: визначення мети, теми, форми 

проведення заходу; вибір координаційної групи на кафедрі; визначення 

матеріальних можливостей (навчальні фонди кафедри, спонсорська допомога та 

інше); опрацювання сценарію (програми) заходу; організація співпраці із 

учасниками заходу (окремо співпраця з навчальною групою й окремо із 

молоддю, що запрошена для виступів, презентацій, інформування); запрошення 

консультантів за визначеною темою (фахівці із необхідною кваліфікацією, 

спеціалізацією та досвідом роботи); вибір місця проведення, оформлення 

аудиторії, підготовка необхідних технічних та інших засобів (ноутбук, 

синтезатор, проектор, магнітофон та інше); оформлення необхідної документації 

(рапорти щодо проведення заходів). 

Особливою рисою корпоративних заходів морально-етичного спрямування 

для майбутніх офіцерів-прикордонників є їх інформативність, націленість на 

корпоративні цінності прикордонного відомства.  

Отже, під час підготовки та проведення корпоративних заходів морально-

етичного спрямування пріоритетними для нас були співпраця та взаємодія 

учасників, їх корпоративні якості.  

Тематика корпоративних заходів морально-етичного спрямування може 

бути соціологічною, економічною, культурологічною, філософською, 

естетичною, адже координатори заходів мають широкий вибір тем в межах 

дисциплін кафедри. 

Виявлені особливості організації та проведення корпоративних заходів 

кафедри соціально-економічних дисциплін яскраво ілюструють необхідність 

спільного залучення курсантів, студентів та викладачів у процес формування 

корпоративної культури прикордонного відомства, його корпоративного 

середовища.  

Доцільним напрямком подальших розвідок є узагальнення досвіду інших 

вищих навчальних закладів України щодо організації та проведення 

корпоративних заходів, а також його адаптація до вимог Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ 

МОЛОДІ 
 

М. Ю. Мішаріна  
Хмельницький інститут соціальних технологій  

Університету «Україна», 
соціально-гуманітарний факультет, група СР-21,  

спеціальність «Соціальна робота» 

Науковий керівник: Корабльова О. О. 

 

Україна не може існувати без національної ідеї. Країна без такої ідеї – як 

людина без принципів і цілей, без розуміння того, що добре, а що ні, що і як вона 

хоче досягти. Ця ідея може на перший погляд видатися абстрактною. Проте, 

цінності – надзвичайно практичні, вони – критерій до дії. Дія без цінностей – 

сліпа, цінності без дії – мертві. Національна ідея – це «те, що важливо» для нас, 

те, без чого не буде нас як пан української нації.  

Це – своєрідна «ідеальна Україна» – одночасно вектор і поки недосяжна 

ціль. Це – те, на основі чого можна досягти консенсусу всередині українського 

етносу, а потім і всієї української спільноти – громадян України. Це – 

національні імперативи. 

Українська національна ідея належить до ідеологічного простору 

національного лібералізму, ідеології поєднання свободи особи із свободою пан-

нації через свободу спільноти і пан-етносу. Держава є засобом для такої 

організації суспільства. Кожна пан-етнічна спільнота України вільно 

розвивається в спільному громадянському просторі. Українська мова 

виступатиме інтегратором міжетнічної спільноти. Пан українська нація 

плекатиме почуття міри, самокритичність і діалог, мирно співіснуватиме з 

сусідами, цим ефективно забезпечуючи власну безпеку. 

Провідну роль у підготовці дітей та молоді до життя відіграє українське 

національне виховання його необхідність заповіли нам у зверненнях до нащадків 

видатні будівничі самостійної Української держави В. Великий, Я. Мудрий, 

В. Мономах, Я. Осмомисл, Д. Галицький, І. Мазепа, П. Орлик, Б. Хмельницький, 

наші національні генії Т. Шевченко. Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський, 

знамениті філософи-мудреці Ф. Прокопович, П. Юркевич, Г. Сковорода, 

С. Гогоцький, О. Потебня визначні. вітчизняні педагоги К. Ушинський, 

С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський.  

Завданнями національного виховання студентської молоді є: 

 формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання 

поваги й любові до рідної землі й українських традицій; 

 підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального 

генофонду нації; 

 вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям 

віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; 
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 підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору; 

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, 

культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації; 

 плекання поваги до своєї Української держави, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу. 

Національна ідея – це духовна концепція національної свідомості, 

розуміння народом сенсу свого існування, це концентрований вираз стратегічної 

мети, головних пріорітетів нації на осяжне майбутнє. Без такої ідеї рух держави 

стає багатоцільовим, більше того – безцільним не зрозуміло куди і для чого 

рухаємося. Будь-яка національна ідея – це стратегічний світоглядний матеріал і 

водночас духовна першооснова розвитку суспільства. В новому образі 

національної ідеї чільне місце має належати не тільки історичним, 

етнокультурним чинникам, а й техногенно-цивілізаційним, екологічним тощо. 

Сучасний дослідник досить лаконічно й точно говорить про її дві складові: 

«Основою консолідації української нації повинна стати українська національна 

ідея, яка може бути визначена як поняття, в якому осмислюються матеріальні та 

духовні реалії способу бутя нашого етносу». Національна ідея українського 

поліетнічного, поліконфесійного, полікультурного суспільства – категорія 

моральна, духовна і консолідуюча. І саме в цьому напрямку має формуватися 

сьогодні свідомість і творча активність громадян України. «Реорганізація» 

національної ідеї на даному етапі є першою передумовою консолідації 

українського суспільства. 

Як свідчить світовий педагогічний досвід, навіть такі могутні країни, як 

США, Росія, Англія, Франція, Німеччина та інші не спроможні дотриматись 

традиційно – консервативного виховання дітей і молоді в сім’ї і суспільстві, не 

використовуючи педагогічний досвід інших країн та не беручи до уваги 

досягнення педагогічної науки і нові умови життя молодого покоління. 

Поступово, з розвитком соціально – економічних відносин, засобів масової 

інформації, нівелюються або й просто забуваються родинні і суспільні традиції, 

натомість виникають нові форми спілкування людей, їхніх взаємовідносин. 

Саму у цей період народжуються нові теорії формування взаємовідносин 

держав, країн, націй, людей у світі і між собою. Проте глобалізм для сучасних 

націй означає і співжиття в єдиному світі, де кожен має право на своє «Я» і 

готовий його захищати , навіть ціною свого життя. Така діалектична єдність  

загального і одиничного в суспільно – політичному та культурно – освітньому 

розвитку не зменшує емоційної і екзистенційної напруги у взаємовідносинах 

держав і націй, етносів і народностей, а навпаки загострює.  
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Сьогодні в Україні нав'язується думка про необхідність введення другої 

державної мови. Мова є надзвичайно сильним і важливим націєтворчим 

елементом. Вона той дороговказ, компас в одвічній боротьбі народів за свою 

ідентичність, за своє повноправне утвердження на отчій землі і в світі, з яким 

вони звіряють правильність обраного шляху. Національне виховання молоді 

грунтується на таких принципах: 

 демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на 

свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних 

методів виховання; 

 гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, 

формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості; 

 єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та 

науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану 

спільною мораллю та ідеями; 

 послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних 

аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою 

діяльністю народу та продуктивною працею; 

 диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у 

виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, 

інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та 

розкритті творчої індивідуальності; 

 єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і 

навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність; 

 природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи 

людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей 

студентів; 

 пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних 

прав та свобод людини. 

Україна не може існувати без національної ідеї. Саме нам – молоді потрібно 

її відстоювати та бути гідними громадянинами своєї держави.  
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СУЧАСНА МОЛОДЬ ТА ЇЇ ВІДНОШЕННЯ ДО ДІЙСНОСТІ 

 
А. О. Площинська  

Національна академія Державної прикордонної служби України  

імені Б. Хмельницького,  

третій факультет, група-324 Д,  

спеціальність «Правоохоронна діяльність» 

Науковий керівник: к.філос.н. Гончаренко О. А. 

 

Сучасний етап розвитку цивілізації відомі соціологи та футурологи 

окреслили як «інформаційне суспільство». Виразною ознакою інформаційного 

суспільства є інтенсивний розвиток комунікацій. Основною формою 

комунікацій є Інтернет. Тенденція віртуалізації світу в цілому та його окремих 

фрагментів спонукає уважніше придивитись до відношення молодої людини до 

дійсності, оскільки звичайним стає її перебування у стані мерехтіння, 

виблискування в множинності світів.  

Так як молода людина належить різним світам і в кожному по-різному може 

проявити себе, то у віртуальній реальності вона має можливість обрати будь-

який образ та ідентифікувати себе з ним, долаючи тим самим, приміром, 

прогалини у освіті та особливостях формування власної психіки.  

Віртуальна реальність дає право свідомого визначення молодою людиною 

вихідних й кінцевих умов існування. Актуальність подій, їх перебіг в он-лайн, 

надає можливість концептуалізувати їх як унікальні і одиничні. Суттєвим є 

можливість керувати подіями: змінювати, комбінувати, удосконалювати, 

створювати нові інформаційні потоки, нові власні світи.  

Віртуальна реальність завдяки наявності великих масивів інформації, що в 

ній зберігається, можливості маніпулювати нею, конструювати образи і 

моделювати психологічні ситуації, може стати провідником молодої людини у 

будь-якій сфері діяльності, засобом набуття життєвих вмінь, навичок 

спілкування і життєдіяльності в соціумі, інструментом виявлення і подальшої 

реалізації власних особистісних потенцій.  

Втім, обставини, у яких опиняється сучасна молодь, вкрай неоднозначні. З 

одного боку рівень мобільності молодої людини дозволяє вільно і швидко 

переміщуватись у просторі незалежно від поставлених цілей та обирати зв’язки 

й способи дій, але, з іншого – ті мережі, в яких вона задіяна, самі, певним чином, 

диктують подальші зв’язки і певні способи поведінки, ставлячи тим самим під 

загрозу її свободу.  

Віртуальна реальність може призвести й до атрофії почуття реальності, 

оскільки, виконуючи будь-яку забаганку фантазії, у повсякденності не 

залишається місця для здивування. 

Розвиток технологій віртуальної реальності збільшує кількість молодих 

людей, які захоплюються нею. Але, на жаль, часто таке «спілкування» з 

віртуальною реальністю обмежується захопленням комп’ютерними іграми, що 

породжує психологічну залежність від них. Одним з перших на таку небезпеку 
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вказав Б. Гейтс, застерігаючи, що віртуальна реальність сильніша за будь-яку 

відеогру, що потрапити в залежність від неї дуже легко, а вийти з цієї залежності 

самотужки важко, хіба що за допомогою груп взаємної підтримки на кшталт тих, 

що сьогодні допомагають наркоманам і алкоголікам.  

Якщо свідомості одних прив’язуються до віртуальності, то інші, тікаючи від 

неї, губляться у тиші, мовчанні та самотності. Молодь відчуває потребу 

відмежуватись від надлишку інформаційного шуму, дати змогу народжуватись 

слову зсередини себе, а не повторювати слова уже кимось сказані чи написані.  

Таким чином, належність молодої людини різним світам посилює здатність 

різного проявлення у кожному з них. Границі між світами для неї є відносними і 

рухливими. Питання щодо первинності та істинності тієї чи іншої реальності 

знімається, всі реальності визнаються різнозначними. Молода людина є 

відкритою для впливів на її свідомість. Це може мати як позивні, так і негативні 

наслідки.  

У рефлексії вказаного актуалізується питання освіти. 
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Глобалізація інформаційного простору, широке оволодіння комп’ютерними 

технологіями дітьми та підлітками, зростання рівня інформатизації закладів 

освіти вимагають нового підходу до проблем безпеки несформованої 

особистості в глобальному інформаційному середовищі. 

Вплив інформаційного простору, середовища на формування молодої 

особистості є ще не достатньо усвідомлюваним у суспільстві. Оскільки діти і 

підлітки не тільки є менш стійкими до інформаційно-психологічних впливів, але 

й швидше адаптуються до швидких змін інформаційних технологій, перші їх 

засвоюють і навчаються ними користуватися, то вони і є найбільш уразливою 

категорією населення до загроз інформаційного середовища. 

Отже, метою цієї статті є аналіз визначень інформаційної безпеки 

особистості та дослідження питання впливу морально-етичного виховання на 

формування інформаційно безпечної особистості. 

Перейдемо до визначення поняття: «інформаційна безпека особистості». 
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Можемо сказати, що інформаційна безпека – це стан захищеності, тобто вона є 

властивістю системи мінімізувати інформаційні загрози [1]. В першу чергу треба 

говорити про загрози, вони є первинними по відношенні до захисту від загроз. 

Для окремої особистості існують одні загрози, для суспільства інші, для держави 

– ще інші». Поширивши цю тезу вглиб, можемо вказати, що для молоді існують 

інші види загроз з огляду на вікові та психологічні особливості. Що для 

сформованої, зрілої особистості, не несе загрози, те для молодої людини може 

виявитися небезпечним. Несформованість психічної, вольової, емоційної сфери, 

недостатній рівень розвитку критичного мислення дітей і підлітків з одного 

боку, і часто вільний, неконтрольований доступ їх до джерел інформації, веде до 

підпадання їх під негативний інформаційний вплив, котрий може проявитися, як 

у деструктивних діях, так і в формуванні морально спотвореної особистості.  

Наскільки людина сприйнятлива до психологічних впливів, загроз 

інформаційного середовища, залежить від її особистісних якостей: психологічної 

стійкості, сили власних переконань, сили волі, розвитку критичного мислення. 

Однак, можна сказати, що несформована особистість молодої людини в силу її 

психічних особливостей, є найбільш уразливою до таких впливів. 

Отже основною відправною точкою аналізу є необхідність визначити які 

види загроз несе нове інформаційне суспільство для молодої несформованої 

особистості. Зазначимо, що під загрозою інформаційній безпеці, будемо 

розуміти – сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво 

важливим інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері. 

Можемо сказати, що існує настільки великий спектр загроз для молодої людини, 

що вони вимагають класифікації. Аналізуючи посібник Microsoft, присвячений 

безпеці дітей в Інтернеті [2], виділимо такі види загроз: 

1. Загрози для особистості 

1.1 Інформаційні: 

- загроза ознайомлення з матеріалами небажаного змісту (порнографія, 

ненормативна лексика, суіцидального характеру, сектантські, расиські та 

ненависницькі, вибухові речовини, хакерські сайти); 

- загроза отримання недостовірної інформації. 

1.2 Психологічно-моральні: 

- загроза залежностей (комп’ютерної, ігрової, Інтернет і т.ін.); 

- загрози прийняття моральних цінностей, що носять антисоціальний 

характер.  

1.3 Особистісної безпеки: 

- загроза спілкування з небезпечними людьми (шахраями, збоченцями, 

грифферами і т.ін). 

1.4 Протиправних дій: 

- загрози вчинення протиправних дій( хакерство, порушення 

авторських прав і т.ін. ). 

2. Загрози витоку персональної інформації 

- загроза розголошення конфіденційних даних(прізвище, імені, адреси, 

номерів кредитних карток, телефону і т.ін). це може стати причиною як 
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викрадення грошей з кредитних карток так і загрозою особистій безпеці молодої 

людини. 

3. Загрози для персональних комп’ютерів 

- загроза проникнення вірусів, черв’яків 

- загроза завантаження шкідливого активного коду 

- загроза завантаження програм з прихованими функціями: троянів, 

клавіатурних шпигунів і т.ін. 

Отже, даний аналіз дає можливість виділити три основні напрямки захисту 

молодої людини в глобальному інформаційному просторі: безпека особи, захист 

персональних даних, захист персонального комп’ютера. 

Основною відмінністю між дорослими громадянами та неповнолітніми є те, 

що процес формування особистості у них ще не є закінченим, і саме вплив 

інформації, інформаційного середовища на формування даної особистості, в 

даній постановці питання, є вирішальним.  

Інформаційна безпека молоді – це такий стан захищеності його життєво 

важливих інтересів, при якому унеможливлюється негативний вплив на його 

інформаційну сферу і нанесення істотної шкоди чи збитку соціальному, 

духовному і моральному благополуччю, а також здоровому фізичному і 

психічному розвитку. Також, можемо сказати, що завданням ВНЗ освіти є 

виховання інформаційно безпечної особистості, яка характеризується 

нездатністю заподіювати іншим особистостям, суспільним групам і державі 

істотної шкоди або збитку шляхом впливу на них через їхню інформаційну 

сферу. «Саме етика глобального інформаційного середовища», за словами 

Юсупова Р. та Заболотского В. «є визначальною в формуванні інформаційно 

безпечної особистості, яка в силу свого виховання та етичних норм, не може 

наносити шкоди іншим людям, суспільству та державі, навіть у випадку коли 

для цього буде слушний випадок, а нанесення збитку залишаться 

безкарними»[3]. Нове розуміння інформаційної безпеки вимагає переосмислення 

ролі освіти в процесі виховання нового покоління, здатного адекватно вписатися 

в новий інформаційний світ. Саме педагог, повинен стати основною ланкою у 

системі формування захисту молодої особистості від негативних інформаційних 

впливів. 

В досліджені Невмержицької О. показано велику роль морального 

виховання підлітків для адекватної оцінки ними інформації з мас-медіа. 

Дослідниця наголошує, що самої лише медіа-освіти з орієнтацію на 

інформування недостатньо для розвитку творчого, критичного сприйняття 

підлітками інформації в ЗМІ, а виховання підростаючого покоління повинно 

спиратися на духовну основу. Одним з основних завдань ВНЗ є розвиток 

здатності особистості до свідомого добору розважальних та інших телепередач, 

до критичного осмислення почутого, відділення фактів від вимислу, а також 

формування власних принципів самоцензури. Досить слушним, видається 

порада науковця «прищеплювати реалістичне сприйняття розважальних та 

інших програм. Завданням такого щеплення є доведення до свідомості молоді,  

що події на екрані – нереальні, що це віртуальне життя лише копія 
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реального»[4]. 

Отже, основною в формуванні адекватних моральних норм та принципів 

підростаючого покоління є розуміння того, що етичні норми і правила 

віртуального світу нічим не відрізняються від тих, що діють у реальному житті. 

Більшість небезпек віртуального світу породжуються саме людьми які такими 

нормами нехтують, в багатьох випадках порушуючи закон. Однак, не зважаючи 

на те, що покарати цих людей досить важко, треба і самому не давати привід 

бути ошуканим. Найчастіше не сама особа та її переконання є власне ціллю 

зловмисників (хоча є вид так званих терористичних, ексриміських, сектантських 

сайтів що саме цим і займаються), але її персональна інформація та електронні 

гроші. Особливо важливим є не лише захист неповнолітньої особи від загроз 

інформаційного середовища, а формування у молодої особистості вірних 

моральних норм та принципів поведінки у віртуальному середовищі. 

Для особистості що формується є особливо важливими є такі знання, 

вміння, навички, які складають безпеку її життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві: 

1. володіти навичками безпечної роботи з комп’ютером та Інтернетом; 

знати основні загрози інформаційного середовища та методи боротьби з ними; 

розрізняти шкідливу і корисну інформацію; 

2. вміти відстоювати свої права в інформаційній сфері; володіти знаннями 

нормативних, законодавчих, етичних, моральних, правових норм роботи в сфері 

інформаційно комп’ютерних технологіях та додержуватися їх принципів на 

практиці; 

3. розвивати психічну стійкість до негативних інформаційних впливів та 

різного роду залежностей (комп’ютерної, мережевої, ігрової та ін.); 

4. розвивати критичне мислення, бути спроможним відстоювати свої 

переконання, зберігати свою мовну, національну ідентичність, перетворювати 

інформацію у соціально корисну[5]. 

Отже в зв’язку з широкою інформатизацією навчальних закладів, 

підключенням їх до глобальної мережі Інтернет особливої ваги набуває 

проблема захисту молоді від загроз інформаційного середовища. Важливим є 

класифікація загроз інформаційного середовища для молодої людини так і 

уточнення поняття «інформаційна безпека особистості». Одним з провідних 

напрямків підвищення безпеки молоді є вдосконалення морально-етичного 

виховання в галузі інформаційних технологій.  
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Суттєві суспільні перетворення в Україні сприяли усвідомленню 

громадськістю спектра проблем людей з обмеженими функціональними 

можливостями, трансформуванню соціальної політики на новій філософській 

базі. Головним тут є перехід від принципу соціального забезпечення до 

створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та самодостатності. 

Багато у чому цей перехід залежить від того, наскільки активно особи з 

обмеженими функціональними можливостями залучені у суспільні процеси. 

Однак у більшості країн згадана категорія людей зазнають істотних труднощів 

під час входження в суспільне й соціальне життя, причому одним із найбільших 

складних моментів виступає працевлаштування. 

Під час влаштування на роботу люди з обмеженими функціональними 

можливостями, особливо молодь зіштовхується з рядом проблем. Зокрема, це: 

особиста допомога у транспортних послугах пов’язана з інвалідністю, 

доступність архітектури, потреба у особистому специфічному пристосуванні на 

робочому місці, урахування потреб та проблем пов’язаних із специфікою 

хвороби, несформованість навичок пошуку роботи, відсутність вміння 

аналізувати і відбирати потрібну інформацію на стадії пошуку роботи, 

проходити співбесіди із потенційними роботодавцями та брати участь у 

конкурсах на заміщення вакантних посад, а також із відсутністю трудового 

досвіду та практичних напрацювань (навіть якщо є освіта і, відповідно, диплом з 

певної спеціальності). 

http://www.ourtx.com/?a=289
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Основна проблема полягає в тому, як залучити до суспільно-корисної праці 

молодь з обмеженими функціональними можливостями та привернути їх до 

отримання певної спеціальності, професії. Тому мета нашої роботи – описати 

заходи сприяння зайнятості молоді з обмеженими функціональними 

можливостями у Німеччини та окреслити можливі напрями використання 

німецького досвіду у вітчизняній соціальній практиці.  

Вагомою запорукою загальної успішності досвіду Німеччини у вирішенні 

проблеми безробіття є те, що німецька (неоліберальна) модель зайнятості 

населення базується на активній політиці зайнятості. Держава підтримує всіх 

виробників, роботодавців, які створюють нові робочі місця, надає пільги 

підприємствам, що утримуються від масових звільнень працівників. Існуючий 

рівень зайнятості підтримується і при модернізації підприємств. У цій країні 

основну частину субсидій спрямовують кооперативам, що утворилися на базі 

підприємств-банкрутів із безробітних, які мають певні знання, але не мають 

відповідних навичок у організації бізнесу. 

У Німеччині служби зайнятості є окремими інституціями з визначеним 

рівнем самостійності, підконтрольні Міністерству праці через власного 

відповідального представника. Інституційно служба зайнятості Німеччини 

сформована як Федеральний інститут праці i є сучасним механізмом сприяння 

професійній кар’єрі i трудовій зайнятості населення. Федеральний інститут праці 

має значну автономію на всіх рівнях суспільної організації німецького 

суспільства. Керівним органом є правління, що складається із представників 

державних органів, підприємницьких та профспілкових організацій, інших 

громадських структур. Водночас служба зайнятості зобов’язана здійснювати 

програми дослідження ринку праці i професійної підготовки, кон’юнктури 

зайнятості населення, а також забезпечувати державні органи систематично 

обновлюваними даними та надавати їм звіти про результати своєї роботи. 

Функції працевлаштування у службі зайнятості цієї країни здійснюються 

відповідно до класифікації професій та з урахуванням особливостей місцевих 

ринків робочої сили [2]. 

Поряд із загальним ринком праці існує паралельний ринок праці – для 

людей з обмеженими функціональними можливостями. Раніше цей ринок 

функціонував завдяки заходам стимулювання створення робочих місць та 

заходам структурного пристосування. Згідно закону, для людей з обмеженими 

функціональними можливостями (частина ІІ нової книги Кодексу соціального 

права) роботодавці зобов’язані бронювати певний відсоток своїх робочих місць 

для людей з обмеженими функціональними можливостями. Так звана 

«обов’язкова квота» складала на кінець 2000 року 6%, з 2001 року дійсною є 

квота 5%.  

Так згадану категорію людей у Німеччині можна знайти принципово в усіх 

професійних галузях: державні службовці, політики, самозайняті, працівники 

управління, культури та мистецтва, працюючі у ремісничих професіях, у 

медицині та в усіх інших можливих галузях. 

Щоб і надалі покращити шанси працевлаштування та освіти молоді з 
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обмеженими функціональними можливостями, федеральне керівництво 

запропонувало ініціативу «Робоче місце – робочі місця без бар’єрів». 

Федеральний міністр праці та соціальної допомоги координує цю ініціативу у 

співпраці, перш за все, зі спілками роботодавців, професійними спілками, з 

організаціями людей з обмеженими функціональними можливостями та 

утримувачами виплат із соціального страхування, з консультативною радою для 

участі людей з обмеженими функціональними можливостями у трудовій 

діяльності.  

Так, складовою частиною цих ініціатив є діяльність, спрямована на 

реалізацію проектів, що покликані вирішити три основних завдання: освіта, 

працевлаштування та підприємницьке попередження.  

Згідно цих завдань, передбачається перетворення наявного правового 

регулювання із метою сприяння рівноправної участі осіб з обмеженими 

функціональними можливостями у трудовій діяльності. 

Передбачається, що підприємства будуть посилено інформуватись про 

можливості сприяння освіті та зайнятості молоді з обмеженими 

функціональними можливостями. Фінансове сприяння проектів надходитиме із 

коштів субвенційних (зрівняльних) Фондів або європейських соціальних фондів. 

Федеральне керівництво прагне за допомогою програми «Робоче місце 400» 

збільшити кількість місць для молоді з обмеженими функціональними 

можливостями. У цілому федерація надає у розпорядження цього проекту понад 

30 мільйонів євро із субвенційного фонду. Програма «Робоче місце 400» 

розпочалася 1 січня 2007 року, і триватиме до 31 грудня 2013 року.  

Заходи сприяння у працевлаштуванні даної категорії молоді у Німеччині 

доцільно розглянути за наступними напрямами: майстерні для людей з 

обмеженими функціональними можливостями; проекти інтеграції; підтримка у 

пошуку роботи та у трудовій діяльності. 

Таким чином, до заходів сприяння зайнятості молоді з обмеженими 

функціональними можливостями притаманно: 

 застосування активної політики зайнятості: модернізація підприємств, 

підтримка роботодавців, надання пільг підприємцям;  

 діяльність служби зайнятості (Федерального інституту праці) як окремої 

інституції з певним рівнем самостійності; 

 діяльність керівного органу Федерального інституту праці із 

представниками державних органів, підприємницьких та профспілкових 

організацій та інших громадських структур; 

 існування поряд із загальним ринком праці паралельного ринку праці – 

для осіб з обмеженими функціональними можливостями; 

 бронювання роботодавцями певного відсотку робочих місць для людей з 

обмеженими функціональними можливостями; 

 створення ініціатив щодо покращення шансів працевлаштування та 

освіти молоді з обмеженими функціональними можливостями; 

 створення «інтеграційних проектів» так званих «інтеграційних фірм» 
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для молоді з обмеженими функціональними можливостями; 

 соціальна підтримка осіб з обмеженими функціональними 

можливостями у пошуку роботи та у трудовій діяльності. 
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