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Секція 1. Теорія, методи та технології соціальної
роботи з окремими групами клієнтів

Басимов Михаил Михайлович,
д. психол. н, профессор кафедры психологии труда 

и служебной деятельности, 
Российский государственный социальный университет, Москва.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИЧИН 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК У РЕСПОНДЕНТОВ 

В  современных  условиях  линейное  мышление.  до  сих  пор
доминирующее в некоторых областях науки, становится принципиально
недостаточным и даже опасным в нелинейной сложной реальности [1].
Нелинейность  –  фундаментальный  концептуальный  узел  новой
синергетической парадигмы [2].

Но при этом можно отметить, что большинство социологов крайне
далеки  от  концепции  нелинейности  в  социологии,  и  это  подтверждает
европейский  конгресс  «11th Conference of the European Sociological
Association 2013  (Torino)»,  в  тезисах  которого  «non-linear»  или
«nonlinear»,  как  слово  или  часть  слова,  встречается  (кроме  наших
материалов [3, 4, 5, 6]) только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов).
При  этом чаще это  общие  фразы о  нелинейности  и  авторы далеки  от
конкретной реализации этой концепции.  

Для  анализа  данных  использовался  авторский  подход к  понятию
статистической  связи  (нелинейной,  линейной)  в  социологических
исследованиях  [7,  8]  посредством  реализации  обобщенного  варианта
метода  множественного  сравнения  [9,  10]  для  квантильных  разбиений
данных  по  каждому  измеряемому  параметру  с  отказом  от
предварительного выдвижения гипотезы о форме зависимости.

Изучение  нелинейных  связей  по  авторскому  методу  [11,  12]
апробировалось  нами  в  различных  психологических  исследованиях,
представляющих  разноплановые  области  психологической  науки,  –
психологии  дошкольников  [13,  14]  и  подростков  (юношей)  [15],
психологии  обучения  [16],  этнопсихологии  [17,  18,  19],  психологии
профессий  [20],  психологии  стресса  [21,  22,  23],  психологии  
родительства [24, 25], измерениях ценностных отношений личности «Я-
другие» [26], изучении семейного воспитания как фактора формирования
смысловой сферы ребенка [27, 28] и т. д.

Изучение  нелинейных  связей  по  авторскому  методу  [29]
апробировалось  также и в  различных по содержанию социологических
исследованиях – социологии молодой семьи [30], демографических планы
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населения  [31],  социологии  профессий  [32],  политической  
социологии [33] и т. д.  

В  рамках  исследования  толерантности  в  молодежной  среде,  как
явно  зависимая  переменная  по  отношению  к  психологическим
параметрам,  описывающим  психологический  портрет  –  тип  личности,
определилась (5 сильных связей) степень согласия с суждением «Люди
одних национальностей от природы лучше других» по шкале совершенно
нельзя согласиться (1 балл) – полностью можно согласиться (5 баллов). 

Таким образом, межнациональные преимущества в представлениях
молодого  поколения  прогнозируются  в  рамках  синергетических
представлений  типом  личности,  являются  психологически
обусловленными.  

Психологический портрет  респондентов определялся  по  методике
Дж.  Олдхема  и  Л.  Морриса  определения  «Типа  личности»  и
«Вероятностных  расстройств»  данного типа.  В  предлагаемой  методике
представлены 14 категорий типов личности. Тест определяет «норму» и
«акцентуацию» определенного типа личности.  Персональный тип – это
неповторимая  смесь  14  типов.  Ниже  перечислены  14  типов  и
соответствующих им расстройств (в скобках): 

№ Тип личности и соответствующих им расстройств
1 Тип (A) Бдительный  (Параноидальный)
2 Тип (B) Отшельник (Шизоид)
3 Тип (C) Идеосинкратический (Шизопатия)
4 Тип (D) Авантюрный (Антисоциальный)
5 Тип (E) Деятельный (Активность на грани срыва)
6 Тип (F) Драматический (Неестественное актерство)
7 Тип (G) Самоуверенный (Нарциссизм)
8 Тип (H) Чувствительный (Уклонение)
9 Тип (I) Преданный (Зависимый)
10 Тип (J) Добросовестный (Навязчиво-принудительный)
11 Тип (K) Праздный (Пассивно-агрессивный)
12 Тип (L) Агрессивный (Садист)
13 Тип (M) Альтруистический (Самоуничижение)
14 Тип (N) Серьезный (Депрессивный)

Рассмотрим выявленные значимые зависимости.
1.1.  Зависимость  параметра "Отношение к суждению,  что люди

одних национальностей от природы лучше других" (Y)  от параметра
"Тип  (H)  Чувствительный"  (X)  в  виде  сравнительных  весомостей
параметра Y для триад по шкале X:
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Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 +14188
X-2 -20587
X-1 -1540

Коэффициент силы связи: 0.90 (0.07)
Коэффициент корреляции: 0.16  

Графически зависимость имеет вид:
Отношение к суждению, что люди одних

национальностей от природы лучше других

                                                                   3                                          
                                                           

                                                         
                                                          
                             
                          
                                                                                Триады 1-3
                   1                                                            по шкале X
                                                                                                     

 

 
                                    2

Рис.  1.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра "Тип (H) Чувствительный" (X)

Чувствительные люди ведут себя свободно в своем маленьком мире,
среди  людей,  которых  они  хорошо  знают.  Для  этого  типа
индивидуальности характерны приподнятое настроение, воодушевление.
Чувствительные  любят  комфорт,  с  другими  обычно  находятся  в
дружеских  отношениях.  Могут  достичь  признания  своих  заслуг,  стать
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знаменитыми.
Очень  сильная  односторонняя  зависимость  выявлена  уже  для

самого  простого  варианта  связи  –  модели  для  триад  независимого
параметра  «Чувствительный  тип».  Вначале  рост  чувствительности
(переход  с  низкого  уровня  на  средний)  способствует  формированию
отрицательного отношения к суждению, что люди одних национальностей
от  природы  лучше  других  (-20587  по  сравнительной  весомости).  Но
дальнейший рост чувствительности до высокого уровня начинает менять
отношение  в  оценке  национальностей  на  противоположное:
положительное отношение к суждению, что люди одних национальностей
от природы лучше других  становится  явно выраженным (+14188).  Это
люди,  близкие  к  акцентуации,  т.  е.  очень  замкнутые  и  страдающие
уклончивым расстройством личности. Они не против общения с другими
людьми, но не могут  справиться с чувством,  что их поведение вызовет
негативную оценку.   

Обратная зависимость крайне слабая (0.07), и, значит, причиной для
двух рассматриваемых параметров однозначно является психологический
фактор  (Чувствительность).  Так  как  зависимость  далека  от  линейной
формы, коэффициент корреляции интереса не представляет (0.16).

Эта зависимость настолько устойчивая, что проявляется и для кварт
независимой переменной, правда с несколько меньшим коэффициентом
силы связи:

1.2.  Зависимость  параметра "Отношение к суждению,  что люди
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра
"Тип  (H)  Чувствительный"  (X)  в  виде  сравнительных  весомостей
параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +12787
X-3 +398
X-2 -17745
X-1 +900

Коэффициент силы связи: 0.62 (0.07)
Коэффициент корреляции: 0.16

Графически зависимость имеет вид:
Отношение к суждению, что люди одних

национальностей от природы лучше других

                                                                 4
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                1                             3                                        
                                                          

                                                                              Кварты 1-4
                                                                              по шкале X
                                                                                                     

 

 

                                   2

Рис.  2.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра "Тип (H) Чувствительный" (X)

Аналогичная по форме зависимость наблюдается и для авантюрного
типа, как составляющей персонального автопортрета.

2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра 
"Тип (D) Авантюрный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра
Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +31712
X-3 +396
X-2 -19879
X-1 -2654

Коэффициент силы связи: 0.86 (0.30)
Коэффициент корреляции: 0.27

Графически зависимость имеет вид:
         Отношение к суждению, что люди одних 
      национальностей от природы лучше других

                                                        4
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Рис.  3.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра "Тип (D) Авантюрный" (X)

Люди «Авантюрного» типа любят риск, принимают участие в самых
опасных  предприятиях.  Умеют  приобретать  друзей  и  приятелей,
оказывать  влияние  на  людей.  Обычно  это  люди  физически  крепкие,
мужественные,  жесткие. Авантюристы живут  в воображаемом мире, не
испытывают вины за прошлое и беспокойства за будущее.  Выраженная
акцентуация  по  этой  шкале  способствует  наибольшему  принятию
суждения,  что люди одних национальностей  от природы лучше других
(+31712),  когда  респонденты  отвергают  правила  и  социальные  нормы,
ради собственной выгоды способны идти на обман, дезинформацию, а в
поведении непоследовательны, безразличны к окружающим, агрессивны. 

Далее  приведем  с  более  кратким  описанием  оставшиеся
зависимости рассматриваемой тематической группы.

3. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра 
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"Тип (E) Деятельный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра 
Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +10938
X-3 -11721
X-2 +2495
X-1 -8880

Коэффициент силы связи: 0.60 (0.16)
Коэффициент корреляции: 0.19

Люди,  обладающие  «Деятельным»  типом  личности,  отличаются
чрезмерной  активностью.  Они  не  могут  усидеть  на  месте  и  не  дают
другим.  Люди  с  ярко выраженным  деятельным  типом  (4  кварта)  явно
принимают  суждение,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других (сравнительная весомость +10938).

Деятельные люди могут проявлять романтическую привязанность к
человеку.  Они  эмоциональны,  импульсивны.  Такие  люди  всегда
оживлены,  постоянно  чем-то  заняты,  творчески  активны,  увлечены.
Проявляют инициативу, заражают других своей активностью, любопытны
и любознательны. Интересуются многим, постоянно экспериментируют,
находятся в поисках нового. 
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Графически зависимость имеет вид:
Отношение к суждению, что люди одних

национальностей от природы лучше других

                                                        4
                                                          

                      2  
                                                         
                                                          
 
                                                                              Кварты 1-4
                                                                              по шкале X
                                                                                                     

       1
 
                                           3

Рис.  4.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра "Тип (E) Деятельный" (X)

4.1. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра 
"Тип (I) Преданный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y 
для триад по шкале X:

Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 +20265
X-2 -12065
X-1 -2811

Коэффициент силы связи: 0.70 (0.39)
Коэффициент корреляции: 0.30

У «Преданного» типа забота о других является целью его жизни. Их
основная потребность – быть ведомыми, им нужен лидер. Их счастье – в
выполнении  директив,  в  достижении  чужих  целей.  Люди  с  ярко
выраженным преданным типом (3 триада) принимают крайне выраженно
суждение,  что люди одних национальностей  от природы лучше других
(сравнительная весомость +20265).
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Люди  преданного  типа  уважают  институт  брака,  но  также  и
неофициальные  любовные  обязательства.  Предпочитают  компанию  с
одним  человеком  в  группе.  Контактны,  почтительны  к  власти,  легко
полагаются  на  других,  хорошо  усваивают  задачи,  поставленные
руководством.  В  принятии  решений  предпочитают  искать  мнения  у
других  и  следовать  их  советам.  Осторожны,  тактичны,  вежливы  и
безропотны. 

Графически зависимость имеет вид:

Отношение к суждению, что люди одних
национальностей от природы лучше других

                                                         3           

                               
 
                                                          

                                                         
                                                          
                             
                          
                                                                                Триады 1-3
          1                                                                     по шкале X
                                                                                                     

 
               
                                 2
Рис.  5.  Графическое  представление  зависимости  параметра

"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра " Тип (I) Преданный" (X)

Эта зависимость настолько устойчивая, что проявляется и для кварт 
независимой переменной, причем с большим по значению 
коэффициентом силы связи:

4.2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра 
"Тип (I) Преданный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y 
для кварт по шкале X:

Кварты по Сравнительная весомость
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шкале X параметра Y для кварт
X-4 +35003
X-3 -5478
X-2 -16052
X-1 -2353

Коэффициент силы связи: 0.81 (0.34)
Коэффициент корреляции: 0.30

Графически зависимость имеет вид:

Отношение к суждению, что люди одних
национальностей от природы лучше других

                                                               4

 
                                                          

                                                         
                                                          
                                                         
                                                                                 Кварты 1-4
       1                                                                        по шкале X

                                          3                                                         

 

 
  
                         2
 Рис.  6.  Графическое  представление  зависимости  параметра

"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра " Тип (I) Преданный" (X)

5.1. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра 
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"Тип (J) Добросовестный" (X) в виде сравнительных весомостей 
параметра Y для триад по шкале X:

Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 +923
X-2 +7267
X-1 -21057

Коэффициент силы связи: 0.58 (0.29)
Коэффициент корреляции: 0.18

Мужчины  и  женщины  «Добросовестного»  типа  личности  –  это
люди  высоких  моральных  принципов,  они  очень  обязательны,  не
позволяют себе отдохнуть себе до тех пор, пока работа не выполнена. Они
преданы своим семьям, своему делу, своим начальникам. Упорный труд
для них – норма.

Добросовестный тип личности, в отличие от рассмотренных выше,
способствует  проявлению  межнациональной  толерантности.  Хотя  при
этом  выраженный  добросовестный  тип  (3  триада)  значительно  менее
толерантен к другим национальностям, чем слабовыраженный (1 триада)
добросовестный тип.  

Представители  добросовестного  типа  любят  работу,
придерживаются моральных и этических норм. Добросовестных трудно
отклонить  от  намеченных  ими  целей.  Это  хорошие  организаторы  и
старательные исполнители.
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Графически зависимость имеет вид:

Отношение к суждению, что люди одних
национальностей от природы лучше других

                                     2

                                                         
                                                               3                      
                             
                          
                                                                                Триады 1-3
                                                                                по шкале X
                                                                                                     

 

         1

Рис.  7.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра "Тип (J) Добросовестный" (X)

Эта зависимость выявляется и для кварт независимой переменной.

5.2.  Зависимость  параметра "Отношение к суждению,  что люди
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра
"Тип  (J)  Добросовестный"  (X)  в  виде  сравнительных  весомостей
параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +422
X-3 +11510
X-2 +87
X-1 -19573

Коэффициент силы связи: 0.53 (0.25)
Коэффициент корреляции: 0.18

Графически зависимость имеет вид:
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Отношение к суждению, что люди одних
национальностей от природы лучше других

                                           3
 
                                                          

                         2                                   4 
                                                          
                                                        
                                                                              Кварты 1-4
                                                                              по шкале X
                                                                                                     

 

        1

Рис.  8.  Графическое  представление  зависимости  параметра
"Отношение  к  суждению,  что  люди  одних  национальностей  от  природы
лучше других" (Y) от параметра " Тип (J) Добросовестный" (X)

Таким  образом,  можно  отметить,  что  в  основном  яркие
представители  своих  типов  значительно  менее  толерантны  в
межнациональных  отношениях,  т.  к.  положительно  относятся  к
суждению, что люди одних национальностей от природы лучше других.

Рассмотренные зависимости не вписываются в линейные модели и 
дают повод синергетического взгляда на сложные процессы социальной и 
политической жизни общества.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00273а
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Социальная  сфера  в  современной  России  находится  в  стадии
значительных преобразований. Изменения политической и экономической
систем приводят к преобразованию всех отраслей социальной сферы. 

Без  действенной  социальной  политики  невозможна  активизация
творческого потенциала человека как главного и центрального элемента
производительных сил общественного развития и хозяйственных успехов.

Социальная политика – это составная часть внутренней политики
государства,  воплощенная  в  его  социальных  программах  и  практике  и
регулирующая  отношения  в  обществе  в  интересах  и  посредством
интересов основных социальных групп населения [1]. 

Эффективность социальной политики во многом будет зависеть от
правильного  понимания  природы  социальных  явлений  и  учета  их
особенностей при реформировании социальной сферы.

Социальное  явление,  как  сложный  и  многоуровневый  объект
изучения,  обладает  линейной  и  нелинейной  природой.  Однако  в
большинстве  случаев  нелинейная  природа  социальных  явлений  и  ее
специфика учеными не анализируется.

В  условиях  современного мира  линейное  мышление,  до  сих  пор
доминирующее в некоторых областях науки, становится принципиально
недостаточным и даже опасным в нелинейной сложной реальности [2]. А
«Нелинейность» –  фундаментальный  концептуальный  узел  новой
(синергетической)  парадигмы,  в  том  числе  социологического
исследования. Можно даже сказать, что новая парадигма есть парадигма
нелинейности [3].

При  этом  можно  отметить,  что  большинство  социологов  крайне
далеки  от  концепции  нелинейности  в  социологии,  и  это  подтверждает
последний  европейский  конгресс  «11th Conference of the European
Sociological Association 2013 (Torino)», в тезисах которого «non-linear» или
«nonlinear»,  как  слово  или  часть  слова,  встречается  (кроме  наших
материалов [4, 5, 6, 7]) только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов).
При  этом чаще это  общие  фразы о  нелинейности  и  авторы далеки  от
конкретной реализации этой концепции.  
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Используя  авторский  подход  к  понятию  статистической  связи
(нелинейной,  линейной)  [8,  9]  в  социологических  исследованиях
посредством реализации обобщенного варианта метода множественного
сравнения [10, 11] для квантильных разбиений (триады, кварты, квинты)
данных  по  каждому  измеряемому  параметру,  отказываясь  от
предварительного выдвижения гипотезы о форме зависимости (линейная
или какой-то конкретный вид нелинейной зависимости),  для изучаемой
матрицы  данных  можно  определить  как  формы  зависимостей,  так  и
степени их выраженности на различных отрезках шкал рассматриваемых
переменных. 

При  реализации  данного  метода  изучения  связей  вычисляются
сравнительные  весомости  параметров  Y для  кварт  (триад,  квинт)  по
шкалам X (зависимость Y от Х) и сравнительные весомости параметров X
для кварт (триад, квинт) по шкалам Y (зависимость Х от Y).

Но перед тем, как перейти к рассмотрению конкретных нелинейных
социологических систем, рассмотрим одну показательную зависимость из
идеализированной  математической  задачи,  где  каждый  из  параметров
представляет  собой  значения  одной  из  36  элементарных  функций  в
интервале,  симметричном  относительно  нуля  с  равномерным  шагом
аргумента.  Для  изучения  зависимостей  между  этими  функциями  был
применен  наш  статистический  метод  изучения  связей  [12,  13].
Коэффициенты  силы  связи  SV нормируются  таким  образом,  чтобы
значение SV=1 соответствовало бы единичной линейной корреляции R=1,
полученной для линейной функции (например, Y=X).

Рассмотрим четную функцию (зависимость Y=X2 от X), для которой
коэффициент  линейной  корреляции  равен  нулю,  но  в  тоже  время  не
только  нельзя  сказать,  что  связь  между  переменными  отсутствует,  а
следует отметить, что она очень сильная. 

Зависимость  параметра  Y=X2 от  параметра  X в  виде
сравнительных весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 3720
X-3 -3798
X-2 -3798
X-1 3720

Коэффициент силы связи = 1.69
Коэффициент корреляции = 0

В  дополнение  мы  предлагаем  программно  реализованный  метод
классификации  зависимостей.  Для  классификации  определены  виды
зависимостей:  10  для  триад  и  28  для  кварт.  Основные  типы  
зависимостей – зависимости с максимумом и минимумом, возрастающие

20



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

и убывающие, но далеко не линейные, колебания max-min и min-max. В
каждом  типе  содержится  различное  количество  (от  2  до  9)  видов
зависимостей  (для  триад  меньше,  для  кварт  больше),  которые
определяются  симметричностью,  общей возрастающей или  убывающей
тенденцией,  сдвигом  влево  или  вправо,  равномерностью  изменения.
Классификация проходит по определенным критериям. Зависимости, не
попавшие  ни  в  один  из  видов  зависимостей,  приводятся  в  конце
отдельным списком и также могут быть интерпретированы.

Изучение нелинейных связей по авторскому методу апробировалось
нами  в  различных  психологических  исследованиях,  представляющих
разноплановые  области  психологической  науки,  а  именно:  психологии
дошкольников [14, 15] и подростков (юношей) [16], психологии обучения
[17], этнопсихологии [18, 19, 20], психологии профессий [21], психологии
стресса  [22,  23,  24],  психологии  родительства  [25,  26],  измерениях
ценностных отношений личности  «Я-другие» [27],  изучении семейного
воспитания как фактора формирования смысловой сферы ребенка [28, 29]
и т. д.

Изучение  нелинейных  связей  по  авторскому  методу  [30]
апробировалось  также и в  различных по содержанию социологических
исследованиях  –  социологии  молодой  семьи  [31],  демографических
планах  населения  [32],  социологии  профессий  [33],  политической
социологии [34] и т. д.  

Линейные зависимости по определению симметричные, для них не
важно,  что  является  причиной  (независимая  переменная),  а  что
следствием  (зависимая  переменная).  Это  определяется  по  воле
исследователя  и  часто  диктуется  интересами  исследователя,  его
концепцией  и  моделью,  его  теоретическими  доводами,  субъективными
взглядами на предмет исследования. 

Корреляционный метод и линейные связи, им выявляемые, не дают
возможности выбирать направление связи. Причина и следствие в этом
случае  равноправны и  могут  интерпретироваться  произвольно  по  воле
исследователя.   

Поэтому  в  рамках  применения  нашего  метода  для  выявленных
линейных  зависимостей  мы  выбираем  только  один  вариант  из  двух
симметричных  по  линейной корреляции упорядоченных представлений
зависимостей, которые попали под условия отбора сильных связей.

Далее  рассмотрим  конкретные  примеры  нелинейной  природы
социальных  явлений  –  удачность  брака,  стремление  к  рождению  и
воспитанию детей, стремление к поддержанию здоровья,  полученные с
помощью авторского статистического метода изучения связей. Выделим
три  группы  зависимостей  и  рассмотрим  их  в  контексте  нелинейной
социологии.  Для авторской аналитики нами использованы данные двух
исследований,  проведенных  преподавателями  кафедры  социологии  и
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социальной  работы  Курганского  государственного  университета  
(И.Б. Бритвина, Т.А. Кокина и др.). 

1. Стремление к поддержанию здоровья
Здоровье  человека  является  наивысшей  социально-экономической

ценностью общества, его охрану и укрепление государство рассматривает
как один из приоритетов государственной социальной политики.

Государственная  политика в  области  здравоохранения направлена
на  обеспечение  всех  социальных  групп  населения  качественной
доступной  медицинской  помощью,  повышение  уровня  санитарной
культуры, внедрение и пропаганду здорового образа жизни. 

Таким  образом,  одними  из  важных  направлений  социальной
политики в области здравоохранения является профилактика заболеваний
и  укрепление  здоровья  граждан,  реализация  которых  невозможна  без
активной позиции самих людей. 

В  данном  контексте  интересно  рассмотреть  три  конкретные,
допускающие содержательную интерпретацию, нелинейные зависимости,
в  которых  задействован  параметр  «Cегодняшнее  стремление  к
поддержанию здоровья» (X).

1.1.  Зависимость  параметра  «Cегодняшнее   стремление   к
поддержанию здоровья» (Y) от параметра «Cегодняшнее стремление к
семейному  кругу,  поддержке  родителей»  (X)  в  виде  сравнительных
весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 69
X-3 -110
X-2 -4052
X-1 -99

Коэффициент силы связи = 0.60 (0.34)
Коэффициент корреляции = 0.24

Стремление к поддержанию здоровья сильно зависит от стремления
к семейному кругу, поддержки родителей, при этом на второй кварте 
имеем сильный минимум (-4052). Минимум можно охарактеризовать как 
симметричный, без общей возрастающей или убывающей тенденции. 

Коэффициент  силы  связи  SV=0.60.  Обратная  зависимость
значительно слабее (SV=0.34). Коэффициент корреляции – незначителен
по величине (R=0.24). 

Рост  стремления  к  семейному  кругу  на  первом  своем  этапе
реализации  способствует  резкому  спаду  стремления  к  поддержанию
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здоровья, вытесняя, по-видимому, другую жизненно важную потребность,
но  в  дальнейшем  стремление  к  семейному  кругу  начинает  уже  иначе
влиять на стремление к поддержанию здоровья, не вытесняя его. 

Аналогична по форме следующая зависимость.  

1.2. Зависимость параметра «Количество детей (должно быть) в
нормальной  российской  семье»  (Y)  от  параметра  «Cегодняшнее
стремление  к  поддержанию  здоровья»  (X)  в  виде  сравнительных
весомостей параметра Y для триад по шкале X:

Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 -114
X-2 -3211
X-1 247

Коэффициент силы связи = 0.56 (0.17)
Коэффициент корреляции = -0.09

Перед нами типичная зависимость с симметричным минимумом. 
Стремление к поддержанию здоровья влияет на оценку респондентов 
«Каким должно быть количество детей в нормальной российской семье». 
Причем, когда стремление к поддержанию здоровья находится на стадии 
активного формирования (или неопределенности), находится на среднем 
уровне, мы наблюдаем резкое уменьшение оценки «Каким должно быть 
количество детей в нормальной российской семье» (сравнительная 
весомость = -3211). 

Коэффициент  силы  связи  SV=0.56.  Обратная  зависимость  слабая
(SV=0.17). Коэффициент корреляции близок к нулю (R=-0.09). 

1.3. Зависимость параметра «Желаемое количество детей при всех
созданных для  этого  условиях»  (Y)  от  параметра  «Cегодняшнее
стремление  к  поддержанию  здоровья»  (X)  в   виде   сравнительных
весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 60
X-3 -2289
X-2 -139
X-1 3226
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Коэффициент силы связи = 0.59 (0.09)
Коэффициент корреляции = -0.16

Желаемое количество детей при всех созданных для  этого условиях
максимально  (+3226)  на  первой  кварте  (низкий  уровень)  стремления  к
поддержанию  здоровья.  С  увеличением  стремления  к  поддержанию
здоровья наблюдается резкое уменьшение желаемого количества детей и
на третьей кварте оно достигает наименьших значений (-2289). Высокий
уровень  (4  кварта)  стремления  к  поддержанию  здоровья  способствует
некоторому повышению зависимого параметра (+60). 

Коэффициент  силы связи  SV=0.59.  Обратная  зависимость  крайне
слабая  (0.09).  Коэффициент  корреляции  не  представляет  
интереса (R=-0.16).

Итак,  только  стремление  к  поддержанию  здоровья  влияет  на
желаемое  количество детей,  но не наоборот. Причем следует  отметить,
что желаемое количество детей (при всех созданных для этого условиях)
максимально определяют в  своих  оценках  те  респонденты,  которые  не
заботятся поддержанием своего здоровья.

Таким  образом,  показатель  «Cегодняшнее  стремление  к
поддержанию здоровья» влияет на другие показатели демографического
содержания,  но  это  влияние  не  вписывается  в  линейные  модели
детерминистского толка и требует для своего понимания синергетической
парадигмы. 

2. Удачность брака и конфликты в молодой семье
Молодые  семьи  –  это  динамичная  и  легко  реагирующая  на

различные  социально-экономические  изменения  часть  общества.
Состояние  данной  категории  населения  во  многом  отражает
происходящие в обществе преобразования, что выражается в изменении
особенностей формирования молодой семьи, ее структуры, состава, типов
семейного уклада. 

Целью  государственной  политики  в  отношении  молодой  семьи
является  становление  и  развитие  благополучной  молодой  семьи  и
улучшение качества ее жизни, а также обеспечение выполнения молодой
семьей  социально-демографических  функций,  в  том  числе
стимулирование рождаемости детей и их воспитания. 

Для  эффективной  реализации  государственной  политики  в
отношении молодой семьи необходимо целостное понимание ее проблем
и предложение путей их решения.

В  Концепции  государственной  политики  в  отношении  молодой
семьи  выделены  два  блока  проблем  молодых  семей  –  социально-
экономический и  социально-психологический. Первый  блок  включает
проблемы  материальной  обеспеченности,  жилья  и  трудоустройства
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молодых  супругов.  Ко  второму  блоку  относятся  проблемы  адаптации
молодых  супругов  друг  к  другу,  к  новой  ситуации  (смене  ролей,
стереотипов и стилей поведения) и к новым родственникам [35].

В  целом  к  основным  факторам,  влияющим  на  семейное
неблагополучие  и  современное  состояние  молодой  семьи  в  России,
относятся: низкий уровень доходов семьи; отсутствие жилья; увеличение
риска  бедности  с  рождением  детей;  низкая  результативность
государственных организационно-экономических и правовых механизмов
обеспечения социальной защиты семьи с детьми; деструктивное влияние
СМИ;  неподготовленность молодых людей к семейной жизни, незнание
ее  нравственных  и  психологических  основ;  неумение  разрешать
конфликты; эгоизм [19].

Конкретизацию некоторых проблем молодой семьи можно найти в
рамках  социологического  исследования  «Молодая  семья  в  Курганской
области».  Проводя  анализ,  мы  обнаружили  две  сильные  нелинейные
зависимости  от  ключевого  параметра  в  семейной  жизни  «Разлад-
укрепление  семьи  при  рождении  ребенка  в  молодой  семье».  По
классификации одна  зависимость  с  минимумом,  другая  с  максимумом,
что позволяет трактовать данный процесс как синергетическое явление. 

2.1. Зависимость параметра «Удачность настоящего брака» (Y) от
параметра «Разлад-укрепление семьи при рождении ребенка в молодой
семье» (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y  для триад
по шкале X:

Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 105
X-2 -891
X-1 -27

Коэффициент силы связи = 0.87 (0.26)
Коэффициент корреляции = 0.26

Параметр «Удачность настоящего брака» имеет глубокий минимум
(сравнительная весомость = -891) для средних значений (вторая триада)
независимого  параметра  «Разлад-укрепление  семьи  при  рождении
ребенка в молодой семье». Если же в семье намечается либо явный разлад
(первая  триада),  либо  явное  укрепление  семьи  (третья  триада)  имеем
примерно равный уровень оценок удачливости брака, близкий к нулевому
уровню  сравнительной  весомости.  Коэффициент  силы  связи  –
значительный по величине (0.87).

Обратная  зависимость,  т.  е.  зависимость  параметра  «Разлад-
укрепление семьи при рождении ребенка в молодой семье» от параметра
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«Удачность настоящего брака», достаточно слабая с коэффициентом силы
связи по величине (0.26).

Таким образом, параметр «Удачность настоящего брака» не может
рассматриваться  для  описываемой  пары  параметров  как   причина,   а
причина – это то, что происходит в семье при рождении ребенка, что и
показывает  статистический  метод.  Линейная  корреляция  (R=0.26)
малосодержательна  и  не  заинтересовала  бы  исследователя,  который
находится в рамках линейных представлений.

2.2. Зависимость параметра «Частота конфликтов в семье» (Y) от
параметра «Разлад-укрепление семьи при рождении ребенка в молодой
семье» (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для триад
по шкале X:

Триады по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для триад

X-3 -107
X-2 876
X-1 23

Коэффициент силы связи = 0.86 (0.14)
Коэффициент корреляции = -0.21

Параметр  «Частота  конфликтов  в  семье»  имеет  явный  максимум
(сравнительная  весомость  =  +876)  для  средних  значений  параметра
«Разлад-укрепление семьи при рождении ребенка в молодой семье». Если
же в семье намечается  либо явный разлад (первая  триада),  либо явное
укрепление  семьи  (третья  триада)  имеем  примерно  равный  уровень
оценок частоты конфликтов, близкий к нулевому уровню сравнительной
весомости (+23 и -107). 

Обратная  зависимость,  т.  е.  зависимость  параметра  «Разлад-
укрепление семьи при рождении ребенка в молодой семье» от параметра
«Частота  конфликтов  в  семье»,  крайне  слабая  с  коэффициентом  силы
связи по величине (0.14). Таким образом, параметр «Частота конфликтов в
семье» не может рассматриваться для описываемой пары параметров как
причина, это – следствие, что однозначно показывает наш статистический
метод. Линейная корреляция (R=-0.21) – также малосодержательна и не
вошла  бы  в  описание  значимых  связей  при  детерминистском
мировоззрении. 

3. Стремление к рождению и воспитанию детей  
Демографическая  политика  –  система  различных  мер,

предпринимаемых  государством  с  целью  воздействия  на  естественное
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движение  населения,  на  решение  специфических  для  страны  проблем
населения.

Эффективность  демографической  политики определяется
быстротой достижения поставленных целей при минимально возможных
расходах  общества  и при соблюдении действующих в  нем социальных
норм. 

Условиями  эффективности  демографической  политики  являются
комплексность  проведения,  ориентированность  на  длительную
перспективу, устойчивость осуществления мероприятий. 

Для  реализации  эффективной  демографической  и  социальной
политики  крайне  важно  оперировать  достоверной  демографической
информацией.

Проводя  анализ  зависимостей  в  рамках  социологического
исследования «Демографические и миграционные установки жителей
региона»,  мы  обнаружили  три  сильные  зависимости  ключевого
параметра  в  жизни  человека  и  общества «Cегодняшнее  стремление  к
рождению и воспитанию детей» от других параметров. 

В первую очередь отметим, что по классификации это зависимости
с максимумом, что позволяет трактовать данное стремление к рождению и
воспитанию  детей  как  синергетическое  явление  (эффект  насыщения  и
резкого изменения складывающейся зависимости – бифуркации). 

Стремление  к  рождению  и  воспитанию  детей  однозначно
определяется  статистическим  методом  как  следствие,  т.  е.  другие
параметры изменяют его, а  не наоборот. Рассмотрим подробно эти три
зависимости.

3.1.  Зависимость  параметра  «Cегодняшнее  стремление  к
рождению  и  воспитанию  детей»  (Y)  от  параметра  «Cегодняшнее
стремление к достижению успехов в жизни» (X) в виде сравнительных
весомостей параметра Y для кварт по шкале X:
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Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +797
X-3 +3651
X-2 -4139
X-1 -5578

Коэффициент силы связи = 0.90 (0.50)
Коэффициент корреляции = 0.36

Данная  зависимость  похожа  на  первую:  максимум  зависимого
параметра «Cегодняшнее стремление к рождению и воспитанию детей»
(+3651)  наблюдается  в  третьей  кварте  независимого  параметра
«Cегодняшнее  стремление  к  достижению  успехов  в  жизни»  и  общая
положительная динамика зависимого параметра  с  -5578 до +797 также
значительная. Только теперь нельзя не заметить и обратную зависимость с
коэффициентом  силы  связи  (0.50),  хотя  это  значительно  меньше  чем
(0.90),  и,  значит,  все-таки  одно  из  направлений  связи  можно  считать
предпочтительным, а параметр «Cегодняшнее стремление к достижению
успехов  в  жизни»  –  причиной  стремления  к  рождению  и  воспитанию
детей.  Более  симметричный  характер  (симметричность  в  этом  случае
понимается  как  симметричность  между  зависимостями  Y(X)  и  X(Y)  –
между  прямой  и  обратной  связями)  зависимости  характеризует  и
больший,  чем  в  первой  зависимости,  модуль  коэффициента  линейной
корреляции (0.36). 

3.2.  Зависимость  параметра  «Cегодняшнее  стремление  к
рождению  и  воспитанию  детей»  (Y)  от  параметра  «Уровень
образования»  (X)  в  виде  сравнительных  весомостей  параметра  Y для
кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 306
X-3 3769
X-2 -582
X-1 -670

Коэффициент силы связи = 0.59 (0.31)
Коэффициент корреляции =  0.10

Данная  зависимость  похожа  на  предыдущие  тем,  что  максимум
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зависимого  параметра  «Cегодняшнее  стремление  к  рождению  и
воспитанию детей» (+3769) приходится  на третью кварту независимого
параметра «Уровень образования», только в данном случае  зависимость
уже  достаточно  симметричная  и  общая  положительная  динамика
зависимого параметра с -670 до +306 несущественна. 

Обратная  зависимость  с  коэффициентом  силы  связи  (0.31)
значительно слабее прямой (0.59), хотя однозначно сбрасывать со счетов
ее не стоит. Но все-таки одно из направлений связи, как и раньше, можно
считать  предпочтительным,  а  параметр  «Уровень  образования»  –
причиной стремления к рождению и воспитанию детей. 

По типу зависимости данная связь – это зависимость с максимумом,
близким  к  симметричному.  А  симметричная  кривая  с  максимумом
сказывается  на  небольшом  (не  представляющем  для  исследователя
интереса) модуле коэффициента линейной корреляции (0.10). 

3.3.  Зависимость  параметра  «Cегодняшнее  стремление  к
рождению  и  воспитанию  детей»  (Y)  от  параметра  «Cегодняшнее
стремление  к  участию в  общественно-политической  деятельности»
(X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Кварты по
шкале X

Сравнительная весомость
параметра Y для кварт

X-4 +1104
X-3 +4014
X-2 -580
X-1 -3118

Коэффициент силы связи = 0.75 (0.15)
Коэффициент корреляции = 0.25

Параметр  «Cегодняшнее  стремление  к  рождению  и  воспитанию
детей» имеет  явный максимум  (сравнительная  весомость  =  +4014)  для
третьей кварты значений параметра «Cегодняшнее стремление к участию
в общественно-политической деятельности».  На интервале  с первой по
третью  кварты  независимого  параметра  наблюдается  сильный  рост
зависимого параметра  (по сравнительной весомости  с -3118 до +4014).
Когда же имеем пик стремления к участию в общественно-политической
деятельности (4 кварта) происходит достаточно резкий спад стремления к
рождению и воспитанию детей (сравнительная весомость = +1104). Хотя
при этом нельзя не отметить общей положительной динамики зависимой
переменной  по  сравнительной  весомости  с  -3118  по  +1104.  Но  на
линейную корреляцию (+0.25) максимум, даже при общей положительной
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динамике,  оказывает  большое  влияние,  делая  ее  значение
малосодержательным. 

Также  следует  отметить,  что  очень  важно,  что  обратная
зависимость,  т.  е.  зависимость  параметра  «Cегодняшнее  стремление  к
участию  в  общественно-политической  деятельности»  (X)  от  параметра
«Cегодняшнее стремление к рождению и воспитанию детей» (Y), очень
слабая  (коэффициент  силы  связи  =  0.15)  и  не  представляет  интереса.
Поэтому  даже  чисто  формально  направление  зависимости  однозначно,
чего не скажешь о линейной корреляции, когда определение причины и
следствия, – это желание и мнение исследователя. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  стремление  к  рождению  и
воспитанию  детей  определяется  как  следствие  других  параметров,
выступающих  в  качестве  причины,  поэтому  зависимости
преимущественно  односторонние.  Это определяется  объективно нашим
статистическим  методом  изучения  связей,  без  вмешательства
субъективного мнения исследователя. 

Таким  образом,  главным  содержанием проведенного  анализа
нелинейных  проявлений  в  окружающей  социальной  среде  становятся
зависимости, которые не вписываются в линейные модели и дают повод
синергетического  взгляда  на  сложные  процессы  социального  свойства.
Нелинейная социология – это новый подход к изучению социологических
явлений,  ставящий  своей  главной  задачей  изучение  специфически
нелинейных  свойств  социальных  явлений.  Результаты,  полученные  в
социологических исследованиях в рамках нелинейной парадигмы, будут
полезны  для  осуществления  деятельности  государства  и  других
политических институтов  по управлению развитием социальной сферы
общества.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ

Вступ. За останнє десятиріччя в Україні відбулися значні соціально-
культурні  зрушення,  що позначилися  на активізації  уваги  до найменш
захищених  у  соціальному  плані  громадян,  серед  яких  –  люди  із
функціональними  обмеженнями  здоров`я.  Залежно  від  хвороби  або
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характеру відхилення в розвитку виділяють різні категорії таких людей:
сліпі і слабо зрячі, розумово відсталі, з порушеннями мови, слуху, опорно-
рухового  апарату.  Особи,  які  мають   значні  проблеми  фізичного,
психічного, інтелектуального розвитку, отримують  особливий медичний
статус – «інвалід». В умовах, що склалися, держава повинна виступити
гарантом захищеності таких людей, взяти на себе обов'язок забезпечення
їм  умов  для  нормального  життя,  навчання,  професійної  підготовки,
адаптації  та  інтеграції  в  соціальне  середовище.  На  даний  час  велике
значення має  оперативне  надання комплексної  систематичної  допомоги
таким  особам,  здійснення  підтримки  і  супроводу  дітей  та   їх  батьків,
створення  таких  умов,  які  б  забезпечили   успішну  адаптацію людей з
особливими потребами в соціумі.

Дослідження і публікації. Незважаючи на те, що проблема ранньої
соціальної  реабілітації  дітей  із  обмеженими  можливостями   здоров’я  є
відносно  новою  для  нашої  країни,  поняття  соціальної  реабілітації
неодноразово  торкалися  у  своїх  працях  такі  відомі  дослідники  та
науковці, як Г. Беккер, П. Бергер, І. Гофман, Н. Васильєва, Е. Дюркгейм, Т.
Лукман, Т. Парсонс, В. Сайфулін, П. Сорокін, Т. Черняєва, А. Шевцов, П.
Штомпка, О. М. Дікова-Фаворська, Г. Бурова.

Заслуговують  на  увагу  роботи,  які  розглядають  альтернативні
підходи  до  організації  реабілітаційної  роботи  через  спеціалізовані
реабілітаційні центри (А. Панова, Б. Шапіро, О. Холстова, Л. Алєксєєва).
Цінними є праці, які присвячені соціальній роботі як засобу соціалізації
дитини  з  особливими  потребами  (А.  Мудрик,  Л.  Грачов,  А.  Панова,  
Я.  Коломенський,  О.  Белінська  та  ін.).  Торкаються  теми  ранньої
соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  Р.  Сулейменова,  М.  Уільям,  
Дж. Вітелло, Д. Митхоч.

Виклад  основного  матеріалу. У  наш  час  головною  проблемою
дітей та молоді даної категорії є неприйняття їх суспільством, наслідком
чого є формування особистих та психологічних комплексів. Діти/молоді
люди даної категорії ізольовані від суспільства, відірвані від соціальних
процесів,  мають  низький  комунікативний  рівень,  не  беруть  участь  у
культурному  житті  суспільства  та,  найголовніше,  обмежені  в  доступі
щодо  отримання  освіти.  Діти  з  інвалідністю  мають  велику  кількість
соціальних  бар’єрів,  психологічних  проблем,  і  цей  стан  призводить  до
того,  що  серед  фізично  здорових  людей  вони  відчувають  себе
дискомфортно,  самотньо,  не  можуть  повноцінно  розвиватися,
самореалізуватися та інтегруватися в суспільство. 

У Конвенції ООН про права дитини передбачено, що кожна дитина,
у тому числі і з функціональними обмеженнями здоров`я, «повинна вести
повноцінне  життя  в  умовах,  які  забезпечують  гідність,  сприяють
упевненості в собі і полегшують адекватну участь у житті суспільства»
[1]. Отримання освіти для дітей даної категорії є невід’ємною складовою
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їх соціалізації, інтеграції та подальшої адаптації в суспільстві. Більшість
дітей  з  обмеженими  фізичними  можливостями  здоров`я  навчалися  або
навчаються  у  спеціалізованих  школах,  інтернатах  або  в  найгіршому
випадку  отримують  знання  за  індивідуальним  планом  удома,  що
призводить  до  їх  замкненості,  формує  занижену  самооцінку,  обмежує
коло  спілкування  з  однолітками  та  не  створює  умов  для  опанування
соціальним досвідом.

Щодо  формального  визначення  поняття,  то  воно  сформувалося
значно пізніше і зазнало суттєвих змін у часі. Організація заходів у царині
реабілітації  в  міжнародному  масштабі  розпочалася  1958  року,  коли
відбулося  перше  засідання  експертів  Всесвітньої  організації  охорони
здоров’я (ВООЗ) з медичної реабілітації. У 1960 році було організаційно
оформлене Міжнародне товариство з реабілітації інвалідів, що є членом
ВООЗ і сьогодні працює в тісному контакті з Організацією Об’єднаних
Націй (ООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), ООН з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО) і Міжнародним робітничим бюро (МРБ) [2].
У визначенні ВООЗ передбачалося,  що сутність соціальної  реабілітація
полягає в тому, щоб «не лише повернути людину до її попереднього стану,
але й розвивати її фізичні та психологічні функції до оптимального рівня»
[3]. Таким  чином,  спочатку  брався  до  уваги  лише  медичний  аспект.
Очевидно, що такий підхід до реабілітації, який  застосовувався у роботі з
людьми з фізичними вадами здоров’я, і досі  широко розповсюджений у
світі.

На  зміну  медичному  підходу  поступово  прийшло  соціальне
розуміння  реабілітації,  за  якого  наголошувалося  на  необхідності
відновлення  всіх  соціальних  можливостей  людини  з  інвалідністю.  За
визначенням  Комітету  експертів  ВООЗ,  за  такого  підходу  соціальна
реабілітація  повинна включати зменшення наслідків впливу негативних
факторів  та  бар’єрів,  інтеграцію  в  суспільство,  адаптацію  людини  з
вадами здоров’я  та її безпосередній вплив на саме суспільство [4]. 

Соціальна  реабілітація  –  це  комплекс  заходів  з  відновлення
втрачених навичок самообслуговування в побуті та суспільстві, житлово-
побутового  забезпечення.  Таке  поверхове  розуміння  завдань  соціальної
реабілітації  інвалідів  вкрай  обмежує  потенційні  соціальні  потреби  та
можливості людини-інваліда, ігнорує важливість особистісного розвитку. 

На  захист  прав  людей  з  особливими  потребами,  які  внаслідок
інвалідності  та  непрацездатності  стикаються  з  труднощами  та
перешкодами  для  участі  в  житті  суспільства,  спрямовані  «Стандартні
правила  забезпечення  рівних  можливостей  для  інвалідів»,  які  було
затверджено 20 грудня 1993 р. 48 сесією Генеральної Асамблеї ООН [5]. 

У даному документі реабілітація визначається як «процес, що має
на  меті  допомогти  інвалідам  досягти  оптимального  фізичного,
інтелектуального,  психічного  і  соціального  рівня  діяльності  та
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максимально його підтримувати,  надавши їм, таким чином,  можливість
змінити своє власне життя та розширити рамки незалежності» [6].

Отже,  соціальна  реабілітація  –  система  заходів,  спрямованих  на
створення і забезпечення умов для повернення особи із функціональними
обмеженнями  здоров’я  до  активної  участі  у  житті,  відновлення  її
соціального статусу  та  здатності  до  самостійної  суспільної  і  родинно-
побутової  діяльності  шляхом  соціально-середовищної  орієнтації  та
соціально-побутової  адаптації,  соціального обслуговування,  задоволення
потреби в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації. 

У рамках соціально-реабілітаційної діяльності виділять різні рівні,
як-от:  медико-соціальний; соціально-психологічний; соціально-рольовий;
соціально-побутовий; соціально-правовий; професійно-трудовий.

Залежно від категорій  людей можна визначити основні  напрямки
реабілітаційної  діяльності,  але  в  сучасних  умовах  пріоритетними
напрямком  соціального  захисту  населення  стає  соціальна  реабілітація
дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я. До основних видів
такої реабілітації ми можемо віднести:

1.  Медичну реабілітацію, яка включає  в  себе  комплекс медичних
заходів,  націлених  на  відновлення  або  компенсацію  порушених  або
втрачених функцій організму, що призвели до інвалідності.

2.  Реабілітацію  соціально-середовищну  –  комплекс  заходів,
націлених  на  створення  оптимального  середовища  життєдіяльності
інвалідів,  забезпечення  умов  для  відновлення  соціального  статусу  та
втрачених  суспільних  зв’язків,  наприклад  забезпечення  спеціальним
обладнанням,  яке  дозволяє  набути  дитині  з  особливими  потребами
достатньої незалежності в побутовому плані;

3. Професійно-трудову – систему гарантованих державою заходів у
професійній  орієнтації,  профнавчанні  та  працевлаштуванні  інвалідів
відповідно  до  стану  їхнього  здоров’я,  кваліфікації  та  особистими
здібностями;

4.  Психолого-педагогічну –  комплекс  заходів  психолого-
педагогічного  впливу,  які  дозволяють  інваліду  успішно  адаптуватися  в
навколишньому середовищі та суспільстві.

Зміст  соціальної  реабілітації  полягає  в:  реконструкції
соціокультурного  оточення  з  різними  вадами  розвитку  дітей  і  молоді,
допомозі  в  комунікації  та  навчанні,  цілеспрямованій  соціально-
педагогічній роботі з близькими та родичами; допомозі у професійному
самовизначенні,  сприянні  працевлаштуванню;  організації  дозвілля  та
спілкування; виявленні творчих здібностей; охороні прав дітей і молоді;
медичному,  педагогічному,  психологічному  патронажі,  створені
позитивної  громадської  думки  щодо  багатоаспектності  проблем дітей  і
молоді з інвалідністю [7].
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Провідним компонентом реабілітаційної роботи з даною категорією 
дітей та молоді  є формування індивідуальності, її соціалізації з 
урахуванням потенційних можливостей і потреб кожної дитини: побудова 
взаємозв’язків молодого індивіда з мікро- і макросередовищем, розвиток 
та збереження психофізичних можливостей шляхом розширення сфери 
спілкування, організації дозвілля, творчої та ігрової діяльності, допомоги 
у самообслуговуванні та пересуванні, забезпеченні ліками і продуктами 
харчування, організації оздоровлення.

Система виховання, навчання у спеціальних інтернатних установах,
як показують дослідження, обмежує участь людини з вадами здоров`я в
повноцінному  родинному  житті  та  в  соціальному  житті  суспільства.
Перспективним у  наш час  є  включення  дітей  з  проблемами  здоров'я  і
розвитку   в  інтегровані  групи.  У  груповому  спілкуванні  виявляються
позитивні  особистісні  якості,  особливі  здібності  як  дітей  та  молоді  з
особливими потребами, так і здорових, виявляється не те, що їх роз'єднує,
а те загальне, що дозволяє їм разом спілкуватися, навчатися  і дружити. 

Інтеграція (від лат. іntegration – відновлення, поповнення; integer –
цілий)  –  це  універсальне  поняття,  пов`язане  і  розвитком,  об`єднанням,
регенерацією певної цілісності,  її  ядром є впорядкування  неоднорідних
складових в окрему систему, що має потенціал розвитку [8]. 

Інтеграцію  можна  вважати  успішною,  якщо  індивід  засвоює
соціальні  ролі,  норми,  цінності,  стереотипи  поведінки,  прийняті
суспільством. Нас цікавить особлива соціальна група – це діти та молодь
із  функціональними  обмеженнями  здоров`я,  які  мають  проблеми
входження в інтегроване середовище, оскільки були ізольовані від нього. І
тільки  за  умови  активного  залучення  до  суспільного  життя  через
входження в інтегроване середовище, прийняття суспільством осіб даної
категорії можлива їх повноцінна інтеграція, а в подальшому – розвиток та
самореалізація. 

Якщо проаналізувати рівень освіти для дітей та молоді за кордоном,
то можемо відзначити, що у спеціалізованих школах перебуває лише 3 –
4% дітей, які мають найважчі порушення фізичного або інтелектуального
розвитку. Інші ж вчаться у звичайних школах і живуть у сім'ях зі своїми
батьками.

Наприклад, у Болгарії ще 1995 року Міністерство освіти та науки
схвалило програму “Step by Step”, яка пропонувала рівний доступ дітей
до якісної освіти і була розрахована на дітей різного віку – до 3-х років,
дошкільний  вік,  шкільний  вік,  студенти  [9].  Особлива  увага  програми
приділялась роботі з дітьми із функціональними обмеженнями здоров`я.
Метою програми було навчання вчителів працювати з дітьми зазначеної
категорії.  До  провідних  напрямків  соціально-педагогічної  діяльності
належали:  вивчення  дитячих  потреб  та  відповідне  планування  роботи
педагога;  допомога  дітям  в  адаптації  до  навколишнього  соціального
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середовища;  індивідуальний  підхід  до  сімей  дітей  з  особливими
потребами.

У Польщі з  кінця 70-х років ХХ ст. є популярною альтернативна
система, яка пропонує організацію інклюзивної освіти і виховання дитини
з  особливими  потребами  в  умовах  масових  загальноосвітніх  закладів.
Освітня  система  побудована  таким  чином,  що  від  самого  народження
дитина  з  обмеженими  фізичними  можливостями  здоров`я  включена  в
систему навчання і виховання поряд зі здоровими людьми [10]. 

Програма  отримання  вищої  освіти  для  студентів  з  особливими
потребами Університету штату Іллінойс у Кемпейн-Урбана  (США) була
серед перших, що полегшила життя у спільноті для осіб із серйозними
фізичними вадами. У 1962 році чотирьох студентів із функціональними
обмеженнями  було  переведено  з  ізольованого лікувального інтернату в
оновлений будинок, ближче до студентського містечка [11].

Варто підкреслити, що у більшості країн Європи освітня політика
вже  тривалий  час  зорієнтована  на  практичне  втілення  інклюзивної  та
інтегрованої  форми навчання, принцип якої – освіта для всіх без винятку.

В  Україні  тільки  протягом  останніх  років  активно  почали
організовуватись заклади інтегрованого типу для дітей з різними вадами
здоров`я.  Їх  створення  в  основному  було  обумовлене  соціально-
економічними  потребами  суспільства,  «сліпим»  копіюванням  західних
освітніх технологій. Однак  ситуація  поступово змінюється.  У зв’язку з
цим певні зміни відбуваються і в освітній політиці, а саме: уряд приділяє
значну увагу  питанням забезпечення рівного доступу до якісної  освіти
дітям та  молоді  з  особливими потребами та  створенню їм комфортних
умов для навчання та інтеграції. 

Останнім  часом  у  нашій  країні  були  тільки  експериментальні
проекти,  спрямовані  на  те,  щоб  діти  з  обмеженими  можливостями
здоров`я, навчалися у звичайних класах загальноосвітніх шкіл. Проте ця
практика  виявила  проблему  неготовності  українського  суспільства
сприймати людей даної категорії на одному рівні зі здоровими людьми. На
жаль,  є  випадки,  коли здорові  діти  з  радістю навчаються  з  дітьми,  які
мають  фізичні  вади  здоров`я,  але  їх  батьки проти,  щоб діти навчалися
разом. 

Ізольованість  осіб  з  інвалідністю  призводить  до  того,  що  серед
фізично здорових людей вони відчувають себе некомфортно і не можуть
повноцінно  самореалізуватися  та  адаптуватися  в  суспільстві.  З  іншого
боку,  і  суспільство  не  готове  сприймати  та  спілкуватися  на  рівних  з
людьми  із  функціональними  обмеженнями  здоров`я.  Людина  з
інвалідністю – це насамперед особистість, яка має обмежені можливості,
обумовлені  фізичними,  психологічними,  сенсорними   і  соціальними
бар'єрами,  що  не  дозволяють  їй  легко  і  повноцінно  інтегруватися  та
адаптуватися, жити повноцінними життям, як інші члени суспільства.
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Виникнення  бар’єрів  також  впливає  на  психологічний  стан
особистості  з  функціональними  обмеженнями  здоров’я  та  на  процеси
адаптації та інтеграції. Основними бар’єрами в людей даної категорії є:

-  Просторовий бар’єр. Це обмеження спричиняє багато наслідків,
що  ускладнює  становище  людини  даної  категорії  і  вимагає  вживання
спеціальних  заходів,  які  усувають  просторову,  транспортну,  побутову
ізоляцію  людини  з  особливими  потребами.  Нагальною  потребою  є
усунення  архітектурних  перешкод,  що  ускладнюють  проїзд,  доступ  і
вільне пересування.

-  Комунікативний  бар'єр. Розлад  спілкування  –  одна  з  найбільш
серйозних  соціальних  проблем  дітей  та  молоді  з  обмеженими
можливостями, що є наслідком емоційної захисної самоізоляції. Особливо
це гостро проявляється в учнів та студентів через випадання з навчальної
групи і дефіциту звичної інформації. 

-  Бар'єр ділового спілкування,  що породжує проблеми, пов’язані з
особливостями  і  відмінностями  здорових  людей  та  людей  з
функціональними  обмеженнями  здоров’я.  Існують  різні  індивідуально-
психологічні  особливості  тих,  хто спілкується  (наприклад  потайливість
одного, сором`язливість іншого; антипатія, недовіра, тощо); випадки, коли
настійливо  звертають  увагу  на  ті  сторони  особистості,  які  він  не
усвідомлює  або  хоче  приховати,  в  нашому  випадку  –  це  фізичні
обмеження студентів.

- Емоційний бар'єр, що  є двостороннім, тобто він може складатися з
емоційних реакцій людей з особливими потребами здоров’я – цікавості,
глузування,  незручності,  почуття  провини,  гіперопіки,  страху –  і  таких
емоцій,  як  жалість  до  себе,  очікування  гіперопіки,  прагнення
обвинуватити  когось  у  своєму  дефекті,  прагнення  до  ізоляції  тощо.
Подібний комплекс ускладнює соціальні  контакти.  Таким чином,  і  сам
індивід з обмеженими можливостями, і його найближче оточення мають
потребу в тому, щоб емоційні взаємини були нормалізовані. 

Отже,  ми  бачимо,  що  велика  кількість  перешкод  впливає  на
адаптацію  та  інтеграцію  людей  з  обмеженими  можливостями  в
суспільство,  тому  ми  вважаємо,  що  чим  раніше  розпочати  заходи
реабілітації з особами, які мають  інвалідність, тим легше буде проходити
їх адаптація та інтеграція в суспільство.   

Щороку в центрах отримують реабілітаційні послуги більше 20 тис.
інвалідів і дітей-інвалідів. На наш погляд, це досить мала кількість для
такої  кількості  дітей, звідси можна стверджувати,  що не всі  батьки, які
мають  дітей із  вадами  здоров’я,  особливо ті,  хто проживає  в  сільській
місцевості,  можуть  возити  дитину  в  реабілітаційний  центр.  Робота
реабілітаційних  центрів  є  максимально  ефективною,  якщо  вона
координується, відбувається їх реальна взаємодія та обмін технологіями.
Для цього має бути створена управлінська структура третього рівня. Це
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може бути координаційно науково-методичний центр реабілітації дітей та
молоді з вадами здоров’я. Центр може розширювати можливості кожної
підструктури,  вирішувати  наступність  у  діяльності  реабілітаційних
установ, фінансувати реабілітаційні програми, розробляти нові технології
реабілітації  дітей,  узагальнювати  досвід  і  розробляти  рекомендації  та
виступати ініціаторам реабілітаційних проектів.

Основною  метою  ранньої  соціально-реабілітаційної  роботи  є
забезпечення  соціального,  емоційного,  інтелектуального  і  фізичного
розвитку  дитини,  яка  має  вади  здоров’я,  і  спроба  максимального
розкриття його потенціалу для навчання, а в подальшому – адаптації та
інтеграції в суспільстві.

Яскравим  прикладом  даної  форми  реабілітаційних  послуг  є
діяльність  Львівського  навчально-реабілітаційного  центру  «Джерело».
Можна  відзначити,  що  даний  реабілітаційний  центр  є   ефективною
моделлю   виходу  зі  стану  ексклюзії  дітей  та  молоді  з  обмеженими
можливостями  здоров`я.  Метою  діяльності  центру  є  надання  дітям  із
вадами фізичного та інтелектуального розвитку можливості розвинути їх
здібності, побутові та соціальні вміння для найбільш повної інтеграції в
життя  суспільства  за  допомогою  прогресивних  методів  навчання,
фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, просвітницької роботи
в  суспільстві  та  батьківському  середовищі  і  сприяння  підготовці
персоналу,  здатного  виконувати  цю  роботу  на  високому  професійному
рівні. Цей центр щорічно надає комплексні послуги понад 300 дітям від
народження  до  18  років  з  ДЦП  та  іншими  моторними  розладами,
синдромом  Дауна,  аутизмом,  порушеннями  інтелектуального  та
мовленнєвого розвитку, з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги та
іншими розладами  розвитку. На  сьогодні  в  навчально-реабілітаційному
центрі «Джерело» існує три відділи, що провадять кваліфіковані програми
з навчання, реабілітації  та соціалізації.  «Відділ розвитку дитини» надає
послуги  в  рамках  «раннього  втручання»,  у  школі-садку  діти  можуть
навчатися в рамках дошкільної та шкільної програми; у клубі  активної
молоді  можна  розвинути  комунікативні  навички.  Молодь  з особливими
потребами має можливість також розвивати навики самообслуговування,
що так необхідні особливо для людей із фізичними вадами.

Послуги реалізовує мультидисциплінарна команда фахівців у складі
лікарів, фахівців фізичної реабілітації, логопедів, психологів, педагогів. 

Відділення  розвитку  дитини  надає  такі  послуги:  діагностика
розвитку дитини; фізична реабілітація; логопедично-педагогічні заняття;
консультації  з  питань  харчування  дитини;  поведінкова  терапія  дітей;
інформаційне забезпечення та психологічна допомога родині (підтримка
родини); навчання батьків основ реабілітаційних методик.

Відділення  соціально-педагогічної  та  психологічної  реабілітації
(школа-садок)  пропонує  цілісну  програму  навчання  та  реабілітації,
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спрямовану на інтеграцію дитини з обмеженими можливостями здоров`я
в суспільство.

Щоденно  понад  90  дітей  віком  від  3  до  17  років  відвідують
стаціонарну програму відділення, що включає 

– індивідуальну програму навчання;
– реабілітаційний супровід навчання;
– середовище, пристосоване до потреб дитини;
– підбір і забезпечення візком чи іншим засобом пересування;
– логопедичну допомогу;
– альтернативні методи спілкування;
– психологічну корекцію (танцювально-рухова терапія,поведінкова

терапія, відеотренінг);
– гідротерапію;
– святкові програми;
– активне дозвілля.

Відділення  професійної  орієнтації  (Клуб  Активної  Молоді)
виконує такі напрямки роботи:

– мистецька  діяльність  –  заняття  із  живопису,  скульптури,
виготовлення художніх листівок, намист із бісеру, вишивання;

– праця  з  офісною  технікою,  підвищення  комп’ютерної
грамотності;

– столярний гурток;
– театральний гурток;
– арт-терапія, експресія тіла; 
– заняттєва  терапія  –  молодь  розвиває  та  удосконалює  побутові

навички з приготування їжі, прасування, прибирання та ін.;
– організація активного дозвілля – відвідування театрів, концертів,

участь у художніх виставках, участь у літніх таборах, виїзди в кафе,
супермаркети, зустрічі з цікавими людьми, пікніки.

Окрім  цього,  центр  організовує  інтегроване  навчання  осіб  з
інвалідністю.  Воно  відбувається  у  співпраці  та  за  сприяння  дирекції
загальноосвітньої  школи  № 82.  Центр  «Джерело»  надає  методичну,
професійну та транспортну допомогу. Завдяки програмі близько 10 осіб
закінчило  або  навчається  у  вищих  навчальних  закладах.  Нами  було
проведене нестандартизоване інтерв’ю з випускниками загальноосвітньої
школи № 82, які є випускниками Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна».

Юрій,  28  років  –  хвороба  вроджена. «Реабілітаційний  центр
«Джерело»  я  відвідував  з  11 років,  у  цьому  центрі  пропонують  різні
програми  реабілітації  (гідротерапія,  іпотерапія,  масаж,  фізична
реабілітація, соціальна реабілітація, яка допомагає нам інтегруватися і
не почувати себе в суспільстві білими воронами). Ми всі до певного часу
сидимо дома, то і звикаєш завжди бути дома, а от завдяки «Джерелу»
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за 2 – 3 роки можна інтегруватися (як було зі мною) і закінчити звичайну
школу. Я закінчив школу №82, в ній був інтегрований клас, а до цього я
навчався на дому».

Анатолій, 26 років – хвороба вроджена. ««Джерело» я посещал с
1993  года.  Мне  здесь  очень  нравилось.  С  нами  проводили  физическую
реабилитацию,  работали  психологи,  мы  играли  в  игры,  общались,
развивались».

Аня,  27 років – хвороба  вроджена. «Реабилитационный  центр
«Джерело» я  раньше посещала, но как волонтер, общалась с другими,
мне это помогло в жизни, приобрела опыт, которого не  было раньше»

Тарас,  24  роки  –  хвороба  вроджена. «Центр  «Джерело»  я
відвідував 4 роки, він мені допоміг адаптуватися та інтегруватися, тут
можна поспілкуватися, зайнятися тим, що тобі подобається, тому що
я сиджу постійно дома».

Вадим,  24  роки  –  хвороба  вроджена. «Я  відвідую  центр
«Джерело» давно. Відчув себе іншим з приходом до звичайної школи, бо
перед цим був у «Джерелі», серед таких як я. У центрі надавали багато
послуг: логічні  завдання,  скоромовки,  підготовка до  школи.  Мені  дуже
подобалось, а особливо коли  розповідали, як потрібно поводити себе в
тій чи іншій ситуації». 

Анатолій,  26 років –  хвороба  вроджена. «Центр  «Джерело» я
раньше не посещал, узнал о нем только когда поступил в институт. Эти
люди молодцы, они помогают таким детям, и им (детям) потом будет
легче в жизни».

Молодь  з  функціональними  обмеженнями  здоров’я  вважає,  що
даний Центр допомагає адаптації та інтеграції даній категорії населення.
Працівники  даного  реабілітаційного  центру  вважають,  що  чим  раніше
почати соціальну та фізичну реабілітацію, тим ефективніше, швидше та
легше  буде  проходити  адаптація  та  інтеграція  дітей  з  обмеженими
можливостями здоров`я в суспільство.

Цікавим  є  досвід  роботи  Полтавського  Монтессорі-Центру
реабілітації дітей-інвалідів. Центр реабілітації є навчальним, корекційно-
відновлювальним спеціалізованим закладом,  який забезпечує  виконання
системи заходів, спрямованих на задоволення потреби дітей з фізичними
та інтелектуальними вадами та їх сімей у медичній, фізичній адаптації та
соціальній  реабілітації.   У  штаті  Центру  –  лікарі-неврологи,  педіатр,
психіатр,  психолог, педагог-логопед,  лікар-ЛФК.  Реабілітаційний  Центр
укомплектований  та  обладнаний  згідно  з  вимогами  методик  медико-
соціальної  реабілітації  дітей  та  підлітків  з   інвалідністю.  В  Центрі
обслуговуються  діти  з  інвалідністю,  легким  та  помірним  ступенем
розумової  відсталості,  без  значних поведінкових відхилень,  без  агресії,
без активних нападів епілепсії.

У структуру Центру реабілітації входять : 
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– кабінет кінезотерапії;
– кабінет психокорекції та психотерапії;
– кабінет логопеда;
– кабінет сенсорної інтеграції; 
– фізіотерапевтичний комплекс;
– арт-терапія;
– аромотерапія;
– сакральна остеопатія;
– голковколювання;
– грязелікування;
– водолікування.

На думку спеціалістів реабілітаційного центру, рання реабілітація
дітей із вадами розвитку є найбільш ефективним методом для подальшої
адаптації та інтеграції їх у суспільство.

Директор реабілітаційного центру: «Звісно, реабілітація повинна
починатися  з  моменту  встановлення  діагнозу,  тоді  вона  може
допомогти дитині».

Заступник  директора  реабілітаційного  центру:  «Реабілітацію
потрібно проводити з моменту народження дитини, інакше буде пізно і
адаптація дитини буде повільною і складною».

Реабілітолог: «Звісно,  що  реабілітаційні  заходи  потрібно
починати  в  ранньому  дитинстві,  фізичний  та  психічний  розвиток
дитини залежить від того, коли розпочата реабілітація, тут головне не
проґавити час».

Реабілітолог: «Я думаю, що рання реабілітація  – це єдиний метод,
який  може  прискорити  адаптацію  дитини,  тому  її  потрібно
розпочинати  з  народження  дитини  або  тоді,  коли  лікарі  встановили
діагноз».

Психолог:  «Конечно,  реабилитацию  нужно  начинать  только  в
раннем возрасте,  тогда будет виден эффект.  От того, когда начата
реабилитация,  будет  зависеть  развитие  ребенка  и  дальнейшая  его
интеграция в здоровое общество».

Психолог: «Ну, конечно, реабилитация должна начинаться рано, с
момента рождения ребенка или диагноза врача».

Педагог: «Могу сказать, что ранняя реабилитация – это то, что
может помочь  ребенку  с  патологией  в  развитии  легко войти в  среду
здоровых людей, чем раньше ее начать, тем она будет эффективнее». 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що чим раніше у в простір
здорових людей дітей із функціональними обмеженнями здоров`я через
створення  інтегрованого  середовища  дозвілля,  навчання  та
працевлаштування,  тим  швидше  буде  сформована  культура  взаємин
інвалідів  та  здорових  людей.  Рання  соціальна  реабілітація  вкрай
необхідна  дітям  з  інвалідністю,  бо  вона  є  необхідною  складовою  при
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адаптації та інтеграції дитини з інвалідністю. Іноді здорові люди навіть не
знають про існування дітей з інвалідністю, а тим паче не знають проблем,
з  якими  живуть  діти  даної  категорії.  Тому  важливо   дітей  з  вадами
здоров’я не відсторонювати від суспільного життя. Соціальна реабілітація
дітей  та  молоді  з  обмеженими можливостями  здоров’я  –  це складний
процес,  який спрямований на необхідність корінної зміни ставлення до
дітей/молоді  з  вадами розвитку, які  потребують  не тільки матеріальної,
фінансової,  гуманітарної  підтримки  і  заходів  реабілітації  (медичної,
професійної,  соціально-побутової),  а  й  належних  умов  для  актуалізації
своїх здібностей, розвитку особистісних якостей і потреб  у соціальному,
моральному  і  духовному  самовдосконаленні  для  них,  рівними  з  усіма
правами і можливостями. 

На  наш  погляд,   метою  реабілітації  повинна бути  не тільки
ліквідація хворобливих проявів дитини, а й вироблення в неї якостей, які
допоможуть  їй  більш  оптимально пристосуватися до  навколишнього
середовища.  На жаль,   адаптація  та  інтеграція  осіб  з  інвалідністю має
поступовий  та  повільний  темп,  бо  в  нашій  країні  діти  з  інвалідністю
ізольовані  від суспільства,  тому, з  нашої  точки зору, потрібно с самого
початку залучати  суспільство до  проблем таких  дітей,  а  вже  потім їх
інтегрувати в суспільство. 
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СОЦІАЛЬНА ЕКСКЛЮЗІЯ ЯК СТАН ПОВСЯКДЕННОГО
БУТТЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Вступ. Всесвітня  організація  охорони  здоров’я  при  визначенні
інвалідності вихідним пунктом вважає каліцтво, під яким мається на увазі
психічна, фізіологічна й анатомічна неповноцінність структури організму.
Результатом каліцтва є інвалідність, під якою мається на увазі занижений
рівень  функціонування  певного  органу  або  системи  органів  людини.
Наступний аспект інвалідності – непрацездатність. Особа з інвалідністю
опиняється в менш сприятливих соціальних умовах, оскільки можливість
рольової  організації  обмежується  або  зникає  повністю.  Таким  чином,
рівень непрацездатності особи виступає основним показником відносин
інваліда  з  оточенням.  У  «Великому  тлумачному  словнику  української
мови»  читаємо,  що  інвалід  –  це  людина,  яка  частково  або  повністю
втратила  працездатність  унаслідок  ураження,  хвороби,  каліцтва  чи
старості [1].
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Останнім часом прийнято трактувати інвалідність дещо інакше. У
Конвенції про права інвалідів, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН у
2006  році,  акцент  робиться  не  на  інвалідності  як  причині
непрацездатності, а на існуванні впливу бар’єрів та ставленні, які панують
у суспільстві  стосовно осіб із  інвалідністю та їх сімей [2].  При такому
зрізі  вихідним  пунктом  також  вважається  каліцтво,  але  показником
відносин  з  оточенням  виступає  не  інвалідність  як  така,  а  особа  з
інвалідністю, яка перебуває  в нерівноправному становищі, що створене
бар’єрами  середовища.  Тобто інвалідність  характеризується  соціальною
недостатністю інваліда. Адже при цьому потерпає особистість у цілому,
соціальні зв’язки, а не тільки її окремі функції (моторні, мовні та ін.).

Незважаючи на значний науковий доробок, соціальна недостатність
осіб  з  інвалідністю  ще  належним  чином  не  досліджена,  що
підтверджується  їх  реальним  становищем  у  суспільстві.  Це  вимагає
з’ясування  особливостей  протікання  цього  явища  задля  нового
олюдненого  ставлення  до  осіб  із  інвалідністю  як  однієї  з  передумов
гуманізації  суспільства,  розбудови  правової  соціальної  держави,
зменшення впливу наслідків перманентної економічної кризи.

Результати  дослідження. Вважається,  що  особи  із  соціальною
недостатністю  потребують  професійної  допомоги-реабілітації  [3].  В
принципі такий підхід не викликає заперечень. Однак цього замало, адже
основою всіх реабілітаційних заходів є апеляція до особистості інваліда.
Тому мову потрібно вести  про соціальну адаптацію,  яка передбачає  не
тільки пасивне спостерігання суспільства за прагненням інваліда досягти
ідентичності  з  ним,  але  й готовність прийняти таке прагнення,  усіляко
сприяти його реалізації. Без цього процес буде зведений до однобічного
пристосування, чого для ефективної соціальної адаптації явно замало.

Припускаємо,  що  за  відсутності  (порушення)  процесу  соціальної
адаптації  особа  з  інвалідністю  залишається  у  стані  соціальної
недостатності  або,  іншими  словами,  –  у  стані  дезадаптованості.  Це
виявляється  в  її  неспроможності  задовольняти  свої  потреби,  унаслідок
чого  вона  опиняється  відмежованою  від  активної  участі  в  житті
суспільства,  виштовхнутою на узбіччя  суспільного життя.  До мінімуму
зводяться  соціальні  зв’язки,  унеможливлюється  підтримка  поширеного
способу  життя.  Це  свідчить  про  соціальну  ексклюзію  –  механізм
соціального  розмежування  (відмежування)  осіб  або  груп  з  нерівними
можливостями  та  життєвими  шансами,  а  також  неможливість  участі  в
соціальних мережах обміну ресурсами [4].

На  процес  соціальної  ексклюзії  суттєво  впливають  фактори,  що
безпосередньо  не  входять  до  системи  взаємодії  між  особами  з
інвалідністю  і  суспільством.  Такий  контекст  створюють  насамперед
здорові  «повноцінні»  люди,  які,  демонструючи  своє  ставлення  до
«неповноцінності»,  здатні  створювати  (або  усувати)  для  осіб  з
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інвалідністю  серйозні  проблемні  ситуації.  Найгірша  з  них  полягає  в
дискримінації [2].

Дискримінація  може  бути  явною  або,  здебільшого,  латентною.  
В  останньому  випадку  маємо  справу  з  такою  її  формою,  як
дистанціювання,  що  полягає  в  намаганні  уникнути  з  особами  з
інвалідністю  близьких  або  неформальних  стосунків,  а  у  спілкуванні  з
ними  не  виходити  за  межі  службових  обов’язків.  Наступною  формою
дискримінації  є  девальвація,  що  виявляється  у  приписуванні  особам  з
інвалідністю  негативних  характеристик.  Справа  в  тім,  що  суспільство
встановлює набір рис, які вважаються природними для кожної категорії
людей. Особа з інвалідністю виходить за ці рамки нормальності, набуває
статусу  меншовартісної  особистості,  «недоособистості»,  тобто
стигматизується. Більш небезпечною формою дискримінаційних практик
є  делегітимізація,  коли  негативне  ставлення  до  осіб  з  інвалідністю
закріплено  в  певних  правових  нормах.  Існує  форма  дискримінації,  що
полягає у фізичній ізоляції осіб з інвалідністю від суспільства, що є нічим
іншим  як  сегрегацією.  Останнім  часом  спостерігається  тенденція  до
обмеження дискримінації  в  усіх  її  формах.  З  іншого боку, залишається
упереджене (негативне) ставлення суспільства до осіб з інвалідністю, яке
теж відповідає за прояви дискримінаційних діянь.

Упередженість  виявляється  в  байдужості,  нехтуванні,  неприязні,
ворожості, прагненні до ізоляції [5]. При вивченні причин упередженого
ставлення до осіб з  інвалідністю доцільно спиратися  на загальні теорії
виникнення упередженостей у суспільстві.

Однією з причин упередженого ставлення до осіб з інвалідністю є
поширення  в  ході  трансформаційних  процесів  соціальної  міфології.
Такою міфологемою,  зокрема,  є  громадська  думка  про «непотрібність»
цих людей, тавро сорому й «кари Божої» за нетаку дитину. Окрім того,
таке ставлення можна частково зрозуміти за допомогою теорії соціальної
проблемної ситуації. Для спілкування з особами з інвалідністю необхідно
володіти специфічними соціальними знаннями, які, на жаль, у багатьох
людей  відсутні.  У  результаті  навіть  звичайні  зустрічі  з  особами  з
інвалідністю стають для багатьох людей проблемними.

Дещо наблизитися до розв’язання проблеми можна за допомогою
теорії  конфлікту  ідентифікації.  У  ситуаціях  безпосереднього  й
опосередкованого  спілкування  люди  підсвідомо  намагаються
демонструвати  свою  належність  до  групи  з  більш  привілейованим
статусом, уникаючи співвідношення з групами з нижчим статусом, якими
є особи з інвалідністю.

Певний  інтерес  у  цьому  плані  викликає  використання  теорії
міжрольових конфліктів,  а  також концепції  стереотипизації.  Наприклад,
успішний  публічний  діяч-батько  неохоче  з’являється  на  людях  з
«неповноцінним» сином. Зустрівшись один раз з особою з інвалідністю, її
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характерні  риси людина доволі  часто розглядає  як такі,  що притаманні
всім представникам цієї групи.

На  жаль,  вищеназвані  теорії  не  вирішують  питання,  порушене  в
нашій роботі. Перш за все вони не пояснюють, чому люди, навіть ті, які
успішно  задовольняють  свої  потреби  й  інтереси,  продовжують
упереджено ставитися до осіб з інвалідністю. Спробуємо пояснити це за
допомогою  атитюду  –  соціальної  установки,  що  характеризується  як
первинне, базове ставлення людини до світу [6]. Кожна особа має свою
концепцію соціального  порядку,  яка  більш-менш відповідає  існуючому
соціальному  порядку  і  спонукає  до  безпроблемних  відносин  із
суспільством. Коли при цьому виявляється існування «не таких, як ми»
людей  це  викликає  невдоволення  і  підсвідому  готовність  протистояти
такому  порядку.  Ми  стаємо  перед  вибором:  або  ми  самі  помилково
сприймаємо  такий  соціальний  порядок  і  повинні  змінити  його
сприйняття, або люди, які оточують нас, не відповідають нашій концепції.
Дилема  вирішується,  як  правило,  на  нашу  користь.  Водночас
припускаємо, що джерела упередженості знаходяться значно глибше. За
ними, можливо, стоять не лише негативні якості якоїсь категорії людей, а
особливий клас властивостей самої сутності людства.

Деадаптаційним фактором стосовно осіб  з  інвалідністю вважаємо
також низький рівень «соціальної компетентності» суспільства, під яким
розуміються  проблеми,  що  пов’язані  з  індивідуальною  категоризацією
власного  «Я».  Насамперед  у  вирішенні  питання  з  «ненормальною
людиною» українець, зазвичай, спотикається об старий поріг-орієнтир на
державу як гаранта  вирішення всіх  проблем.  Тобто вирішення питання
«як мені жити з ненормальною людиною» знову стосується «не мене». А
оскільки  держава  до  цих  людей  ставиться  не  дуже  прихильно,  то  це,
мабуть, так і треба.

Окрім того, слід мати на увазі, що особи з інвалідністю в багатьох
випадках сприймаються українцем або через моральний вакуум, або через
орієнтир успіху, який ділить навколишній світ на категорії потрібності –
непотрібності [7]. Він не цікавиться цими людьми, бо вони не потрібні
для його успіху. Йому байдужі ці люди, адже вони в принципі не можуть
бути успішними, а значить, – потенційно потрібними. Тому в ставленні до
осіб  з  інвалідністю  українцю  мабуть  слід  орієнтуватися  на  соціально
відповідальне власне «Я», а не на більшість або культивований більшістю
спосіб поведінки стосовно цих людей.

Негативним результатом соціальної ексклюзії осіб з інвалідністю є
їх маргіналізація. Вона може бути повною або частковою. Окремі особи,
хоча й не опускаються на дно маргінесу, другорядності, але не можуть з
нього  вирватися.  Батьки  дітей  з  інвалідністю  теж  становлять  групу  з
частковою  (латентною)  маргінальністю,  адже  відчувають  почуття
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безперспективності,  поділ  світу  на  минуле  –  без  дитини-інваліда  і
безнадійне теперішнє.

Особи  з  інвалідністю  в  маргінезі  нерідко  стають  інертними,
занурюються в атмосферу безнадії, самотності й деструкції внутрішнього
світу  [8].  Ситуація  нерідко  спричинює  появу  в  особистості  бажання
демонструвати інвалідність як причину бідності, викликати в оточуючих
жалість і співчуття. У таких випадках ставлення особи з інвалідністю до
життя  не  слід  розцінювати  як  добровільне  зміцнення  статусу
другорядності.  Це  стало  б  ще  одним прикладом звинувачення  жертви.
Така  позиція  здебільшого  є  наслідком  тиску,  що  виникає  в  результаті
впливу на  особу певних соціальних обставин.  Суспільство  не  повинно
допускати  усвідомлення  особами  з  інвалідністю  свого  безсилля  й
неможливості щось змінити на краще, звикання до накинутої буттям ролі
об’єкта несприятливих чинників. 

Висновки. Особи з інвалідністю та їх сім’ї можуть вийти зі стану
соціальної  ексклюзії  тільки  через  набуття  відносної  матеріальної
незалежності  шляхом  реального  соціального  супроводу,  інклюзивної
освіти,  підвищення  зайнятості,  поступового  зниження  бенефіціарного
статусу,  запровадження  «валеологічної  рівності».  Таку рівність  не  слід
розглядати  як  зрівнювання «нездорових» осіб  з  інвалідністю з  іншими
«здоровими» членами суспільства,  а сприйняття цих людей як рівних і
лише  як  таких,  що  мають  інший  світогляд,  інший  стиль  життя  та
специфічні потреби.  Здоров’я – це не відсутність хвороби як такої  або
фізичних  чи  психічних  вад.  Вирішення  цього  непростого  завдання
пов’язане  із  запровадженням  нової  соціальної  політики  держави,
принципів  демократії  та  норм  функціонування  громадянського
суспільства  на  засадах  загальнолюдських  цінностей  та  соціальної
відповідальності кожної особистості.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Постановка  проблеми.  Люди  з  обмеженими  фізичними
можливостями  здоров’я  належать  до  найбільш  соціально  незахищеної
категорії населення. Їх матеріальні статки значно нижчі середнього рівня,
а потреби в медичному і соціальному обслуговуванні є набагато вищими
порівняно зі здоровими людьми. 

Однією з найбільш нагальних потреб інвалідів є потреба працювати,
виконувати  суспільно  значущу  роботу,  радіти  її  результатам,
усвідомлювати  власну  корисність  і,  звичайно,  отримувати  матеріальну
оцінку своєї праці. Інваліди, як соціально та професійно найуразливіша
категорія населення, потребують особливої допомоги у виборі професії,
побудові  професійної  кар’єри,  підвищенні  конкурентноспроможності,
адже  їм  постійно  доводиться  зустрічатися  із  суперечностями  між
власними потребами і ринком праці.

Багато  людей  з  обмеженими  можливостями  не  мають  змоги
реалізувати  себе у професійному сенсі,  стати успішними працівниками.
Завадою  в  цьому  є  комплекс  неповноцінності,  страх  виявитися
непотрібними.  Невпевненість  у  власних  силах,  у  можливості  гідно
конкурувати із «здоровими» претендентами стає рушійним механізмом у
низькій мотивації таких громадян до праці. 

Лише праця дозволяє людині поважати себе,  усвідомлювати свою
індивідуальність, бути повноцінною частиною соціуму. Тому зайнятість
громадян  з  інвалідністю є одним із  ключових стимулів  до розвитку як
особистості.

Згідно  з  чинним  законодавством  роботодавець  зобов’язаний
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створювати такі умови праці, які б дозволяли інвалідам на гідному рівні
реалізовувати  своє  право  на  працю.  Але  на  практиці  такі  працівники
стикаються  з  підвищеними  вимогами  роботодавця,  непристосованими
умовами  праці,  низьким  рівнем  заробітної  плати  або  її  несвоєчасною
виплатою, іншими соціальними негараздами.

Отже, проблема зайнятості інвалідів є досить гострою на сьогодні,
не  досить  вивченою  і  тому  потребує  глибокого  аналізу  та  вивчення  з
метою створення механізму організації працевлаштування.

Результати  дослідження. Зайнятість  та  безробіття  є  категоріями
ринку праці, через які розкривається ефективність його функціонування.
Категорія  «зайнятість»  характеризується  економічним  (можливість
індивіда своєю працею забезпечити власний добробут і водночас сприяти
зростанню  ефективності  виробництва),  соціальним  (формування  і
духовний  розвиток  особистості)  і  демографічним  (взаємозв'язок
зайнятості  зі  статевими,  віковими  характеристиками  населення,  його
структурою) змістом [4,26].

Форми зайнятості класифікують за соціально-економічними (форми
власності та господарства, соціальний склад населення) та організаційно-
економічними (тривалість  і  режим робочого часу, характер  зайнятості–
постійна чи  тимчасова,  повна або часткова;  основними (первинними)  і
додатковими (вторинна) критеріями. Розрізняють ще повну, продуктивну,
вільно  обрану, формальну форми  зайнятості.  У державах  із  соціально-
ринковою економікою набуває  поширення гнучка зайнятість (тимчасова
робота,  надомництво,  поділ  робочого  місця  між  двома  і  більше
працівниками, скорочений робочий тиждень тощо) [4, 27].

Зайнятість в  Україні  має  свої  особливості,  породжені  колишньою
командно-адміністративною  системою,  а  також  сучасними
трансформаційними  проблемами,  а  саме:  а)  значними  масштаби
нерегламентованої  (неформальної)  зайнятості;  б)  прихованим
безробіттям; в) низькою ціною робочої сили [9, 175].

Проблема  зайнятості  торкається  багатьох  верств  населення,
особливо інвалідів, оскільки їм дуже важко конкурувати на ринку праці в
сучасних економічних умовах.

Працевлаштування, зайнятість та безробіття людей з інвалідністю є
предметом  соціологічних  досліджень,  висвітлених  у  багатьох  наукових
працях. Вивченням проблем інвалідів, зокрема їх зайнятості, займались та
займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких В. Бондар,  
Л. Борщевська, Л. Даниленко, О. Дікова-Фаворська, А. Зіброва, І. Іванова,
Д.  Кугельмас,  А.  Колупаєва,   Ю.  Конаржевский,  І.  Обуховська,  
І.  Родименко,  М. Сварник, Н.Софій, П.Трохоніс,  О.  Ярская-Смирнова та
інші.

Поняття  «інвалід»   визначається  як   особа  із  стійким  розладом
функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками)
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або  вродженими  вадами  розумового  або  фізичного  розвитку,  що
призводить до обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в особи
потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також
виконання  з  боку  держави  відповідних  заходів  для  забезпечення  її
законодавчо визначених прав [3, 13].

Обмеження  життєдіяльності  –  повна  або  часткова  втрата  особою
внаслідок  захворювання,  травми  або  вроджених  вад  здатності  або
можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування,
орієнтації, контролювання своєї поведінки [3, 18].

Інвалідність – це соціальний феномен, уникнути якого неспроможне
жодне  суспільство.  За  даними  Організації  Об’єднаних  Націй,  у  світі
нараховується приблизно 450 мільйонів осіб із порушеннями фізичного та
психічного  розвитку,  що  становить  майже  десяту  частину  загальної
кількості  населення  нашої  планети.  Всесвітня  організація  охорони
здоров’я нараховує кількість таких людей близько 15% населення земної
кулі, причому наявна тенденція до зростання цієї цифри. Кожна держава
відповідно  до  рівня  свого  розвитку  формує  соціальну  та  економічну
політику відносно інвалідів [3, 28].

У вирішенні проблем зайнятості осіб  з інвалідністю належне місце
відведено професійній та трудовій реабілітації. 

У  цілому  реабілітацію  розглядають  як  систему  медичних,
психологічних,  педагогічних,  фізичних,  професійних,  трудових  заходів,
спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації
порушених  або  втрачених  функцій  організму,  усунення  обмежень  їх
життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної
незалежності,  трудової  адаптації  та  інтеграції  в  суспільство.  
Реабілітація – це сутність третинної профілактики, процес, за допомогою
якого намагаються попередити інвалідність в період лікування хвороби та
допомогти  інвалідам  досягти  максимальної  фізичної,  психічної  та
соціальної повноцінності, можливої в межах існуючої хвороби. 

Професійна  реабілітація  –  це  система  заходів,  спрямованих  на
підготовку  особи  до  професійної  діяльності,  відновлення  чи  здобуття
професійної  працездатності  шляхом  адаптації,  реадаптації,  навчання,
перенавчання  чи  перекваліфікації  з  можливим  подальшим
працевлаштуванням  та  необхідним  соціальним  супроводженням  з
урахуванням особистих схильностей та побажань особи [2].

Завданням  професійної  реабілітації  визначається  забезпечення
інваліду  можливості  отримувати,  зберігати  підходящу  роботу  й
просуватися по  кар’єрних сходах, сприяючи тим самим його соціальній
інтеграції або реінтеграції. 

Політика  зайнятості  спрямовується  на  забезпечення  того,  щоб
відповідні  заходи  з  професійної  реабілітації  поширювались  на  всі
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категорії інвалідів, а також на сприяння можливостям зайнятості інвалідів
на відкритому ринку праці. 

Професійна  реабілітація  передбачає  відновлення  знижених  або
втрачених  професійних  функцій,  відбір  професії  та  адаптацію  до  неї,
поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або новій професії.

Професійна  реабілітація  також  включає  в  себе  заходи  із
забезпечення зайнятості  інвалідів,  експертизи потенційних професійних
здібностей,  професійної  орієнтації,  професійної  підготовки,  підготовки
робочого  місця,  професійно-виробничої  адаптації,  раціонального
працевлаштування,  динамічного  контролю  за  раціональністю
працевлаштування  й  успішністю  професійно-виробничої  
адаптації [12, 242].

Професійна реабілітація (професійний відбір, професійна орієнтація,
професійна освіта, професійні підготовка, перепідготовка, перекваліфікація)
спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку
праці та його трудового влаштування як у звичайних виробничих умовах, так
і у спеціально створених умовах праці. 

Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці здійснюється
відповідно  до  індивідуальної  програми  реабілітації  інваліда  для
підвищення  їх  конкурентоспроможності  на  ринку  праці,  визначення
можливостей  до  професійної  підготовки,  перепідготовки  і  наступного
працевлаштування. 

Професійну орієнтацію інвалідів  у працездатному віці,  які  мають
бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може
здійснювати  державна  служба  зайнятості.  Професійна  підготовка,
перепідготовка,  підвищення  кваліфікації  інвалідів,  зареєстрованих  у
державній службі  зайнятості,  може здійснюватися  державною службою
зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими державною
службою зайнятості укладені договори [12,243].  

Трудова реабілітація – система заходів, розроблених з урахуванням
схильностей,  фізичних,  розумових  та  психічних  можливостей  особи,
спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової
діяльності  та  адаптацію  у  виробничих  умовах,  у  тому  числі  шляхом
створення спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць.

Трудова  реабілітація  стосується  насамперед  процесу  адаптації
інваліда  на  робочому  місці.  Вона  здійснюється  відповідно  до
індивідуальних  програм  реабілітації  інвалідів,  у  разі  необхідності–
супроводжується  медичним  спостереженням  за  ними  і  передбачає
тренування  відновленої  моторної  здатності  з  використанням  засобів
реабілітації з метою створення інваліду, дитині-інваліду умов для праці по
можливості  у  звичайному  виробничому  середовищі  за  допомогою
індивідуальних заходів [3,13].
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Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і
бажань  інваліда,  повинні  передбачати:  створення  умов  для  отримання
найвищої  можливої  професійної  кваліфікації;  працевлаштування
(професійну  освіту,  професійні  підготовку,  перепідготовку,
перекваліфікацію),  під  час  якого  інвалідність  якнайменше  заважатиме
виконанню професійних обов'язків; пристосування робочого місця (місця
навчання)  з  урахуванням  безпеки  та  особливих  потреб  інваліда;
використання  спеціальних  пристосувань  та/або  одягу,  необхідного  у
зв'язку з характером інвалідності [3,14].

Трудова  реабілітація  передбачає  тренування  відновленої  моторної
здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду
умов для праці по можливості у звичайному виробничому середовищі за
допомогою індивідуальних заходів  [12,244]. 

Вагома  роль  у  забезпеченні  професійної  і  трудової  реабілітації
інвалідів  відведена  Державній  службі  зайнятості  України.  Державна
служба зайнятості виконує  низку функцій, зокрема:

– надання  консультацій  з  питань  працевлаштування,  умов  та  оплати
праці,  професійної  підготовки,  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки, можливостей навчання інвалідів;

– профорієнтації,  поглибленої  професійної  консультації,  визначення
професійної  придатності  особи  з  обмеженою  працездатністю  з
урахуванням  професійних  інтересів,  нахилів,  здібностей,  наявних  у
інваліда професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-
соціальної експертизи;

– сприяння  працевлаштуванню  осіб  з  обмеженою  працездатністю,
направлення  на  професійне  навчання  непрацюючих  інвалідів,  які
мають  право  на  допомогу  по  безробіттю за  рахунок  коштів  Фонду
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  України
на випадок безробіття, а інвалідів, які не мають право на допомогу по
безробіттю, − за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

– узагальнення  результатів  робіт  з  питань  професійної  реабілітації
інвалідів  та  інформування  адміністративно-територіальних  органів
влади з пропозиціями щодо покращення цієї роботи [7,55].

Досить відповідальною ділянкою в діяльності  служби зайнятості є
пошук підходящої  роботи,  основними  критеріями  якої  для  осіб  з
інвалідністю можна вважати:

– відповідність  завданням  професійно-трудової  реабілітації  з
урахуванням  наявних  обмежень  здоров’я,  трудового  потенціалу,
медичних  рекомендацій  до  професії  (виду  робіт),  компенсаторних
можливостей тощо;

– відповідність  життєвому  досвіду  особи  з  інвалідністю,  наявних
професійних знань, умінь та навичок;

– відповідність особливим потребам інваліда щодо умов роботи, режиму
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праці,  транспортного  забезпечення,  спілкування,  поведінки,
особистісної самореалізації, психологічним якостям і мікросоціальним
умовам;

– наявність  реальної  можливості  працевлаштування  за  даною  
професією – наймана праця, самозайнятість, відкриття власної справи,
робота  на  підприємстві  або  на  дому  (в  тому  числі  створення
спеціального робочого місця на підприємстві або на дому) [6,46]. 

Вирішуючи  завдання  з  працевлаштування  людей  з  обмеженими
функціональними  можливостями,  фахівці  служби  зайнятості
застосовують  широкий  спектр  методів  соціальної  роботи.  Одним  із
методів, що застосовується у практиці соціальної роботи з  інвалідами, є
консультування. 

З  огляду  на  цільову  установку  клієнта  (тобто  цілі,  які  він
переслідує,  звертаючись  по  допомогу  до  консультанта)  розрізняють
рефлексивне, проектне, технологічне та прогностичне консультування .

Рефлексивне  консультування  полягає  у  спільному  з  клієнтом
осмисленні  будь-якої  життєвої  ситуації,  її  аналізі,  пошуку  пріоритетів,
можливості змін та розвитку. Процес консультування перетворюється на
спільне  обмірковування,  а  основне  завдання  консультанта  –  вислухати
клієнта та зрозуміти причини його труднощів та складностей [7,34].

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

Технологічне  консультування  передбачає  пошук  оптимальної
послідовності дій для вирішення конкретної проблеми або завдання. 

Прогностичне  консультування  являє  собою  побудову  ідеальної
моделі можливого, імовірного стану конкретної ситуації. Це консультація-
передбачення,  а  консультант  –  це  фахівець,  який  володіє  необхідними
знаннями та необхідним досвідом, здатний піднятися над ситуацією та її
теперішнім станом, побачити приховані в ній можливості розвитку [7,35].

Активно  застосовується  метод  консультування  при  наданні
профорієнтаційних  послуг  безробітним  інвалідам.  Соціальному
працівнику  необхідно  враховувати  психологічні  особливості  клієнта,
серед яких до найбільш типових медико-психологічних проблем належать
астенічні  прояви  та  розлади  невротичного  кола.  В  осіб  з  різними
інвалідизуючими  захворюваннями  можуть  бути  наявні   недостатність
навичок  спілкування,  низький  рівень  нервово-психічної  стійкості,
несформованість  потреб  у  міжособистісному  спілкуванні,  неадекватна
самооцінка,  високий  рівень  домагань,  прагнення  гіперкомпенсації,
негативне  сприйняття  оточуючих  людей,  агресивність,  надмірна
сором’язливість  тощо.  Тому процес  надання профорієнтаційних послуг
інвалідам  обов’язково  має  містити  соціально-психологічну  
компоненту [7, 35].

55



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Інваліди, які звернулися до державної служби зайнятості як особи,
що шукають роботу, мають право на безоплатну професійну орієнтацію,
консультацію,  підготовку,  перепідготовку,  одержання  відповідної
інформації  з  метою  вибору  виду  діяльності,  професії,  місця  роботи,
режиму праці [1, 120].

Здійснення  медико-соціальної  реабілітації  та  забезпечення
професійної і трудової реабілітації інвалідів, як складової реалізації його
індивідуальної  реабілітаційної  програми,  має  здійснюватись  медико-
соціальним  експертними  комісіями  в  тісній  співпраці  з  відділами
професійної  орієнтації  центрів  зайнятості.  Направлення  інваліда  до
центру  зайнятості  для  вирішення  питань  професійної  орієнтації,
професійного  навчання  чи  працевлаштування  має  здійснюватись  лише
медико-соціальними  експертними  комісіями  (МСЕК)  з  обов’язковим
визначенням  критеріїв  підходящої  роботи,  особливих  вимог  до  умов  і
режиму  праці  та  навчання  і  наданням  рекомендацій  щодо
працевлаштування. Це є перший етап професійної реабілітації інвалідів. 

Державна  політика  України  у  сфері  реабілітації  інвалідів  має
забезпечувати  відповідність  змісту,  рівня  та  обсягу  реабілітаційних
послуг  фізичним,  розумовим,  психічним можливостям  і  стану  здоров'я
інваліда. Але поки що переважає констатація обмежених можливостей, а
всі реабілітаційні заходи зводяться до цього «обмеженого» рівня [6,70].

Професійна  орієнтація,  професійне  навчання,  працевлаштування,
створення робочих місць для інвалідів та їх працевлаштування згідно з
рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії  становлять другий
етап професійної реабілітації інвалідів, що здійснюється як державними,
так  і  недержаними  організаціями  та  установами.  Серед  них  –  місцеві
органи  соціального  захисту  населення,  державна  служба  зайнятості
населення, Фонд України соціального захисту інвалідів, Фонд соціального
страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та  професійних
захворювань України, підприємства та організації, громадські організації
інвалідів [6,70].

Для  осіб  з  інвалідністю  підходяща  робота  має  підбиратися
відповідно до  їхніх  професійних навичок,  знань,  рекомендацій  медико-
соціальної  експертної  комісії  та  з  урахуванням  побажань  інваліда.  В
Єдиній  Технології  надання  соціальних  послуг  (ЄТНаСП)зазначено,  що
при наданні послуг з працевлаштування особам, які мають інвалідність,
слід  враховувати  їхній  життєвий  досвід,  наявну  освіту,  стан  здоров’я,
ступінь  трудового  потенціалу,  особливості  в  поведінці,  здібності  та
нахили, ступінь мотивації до праці, морально-вольові якості та наявність
у центру зайнятості й партнерських організацій відповідних можливостей
і ресурсів [6,70].

Професійна діяльність інвалідів може здійснюватися у звичайному
(незахищеному)  соціальному середовищі,  що мінімально  або  зовсім  не
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пристосоване  до  обмежень  у  життєдіяльності,або  ж  у  спеціальному
соціальному  середовищі  (захищеному),  пристосованому  до  потреб
інваліда та обмежень у життєдіяльності (наприклад спеціально створене
робоче  місце).  За  кордоном  існує  також  транзитна  (перехідна  від
спеціального до звичайного середовища) професійна фаза (період, етап),
що сприяє ефективній інтеграції осіб з особливими потребами у реальний
трудовий  ринок.  Звичайно,  для  достатньої  конкурентоспроможності  на
ринку праці  інвалід  має  на  достатньому рівні  володіти  професією,  що
користується попитом роботодавців. 

Для ефективної співпраці спеціалістів центру зайнятості з клієнтом
з  інвалідністю  щодо  підбору  підходящої  роботи  необхідно  визначити
ступінь  його трудового потенціалу. Важливо зауважити,  що визначення
умов для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти,
професійної  перепідготовки  і  працевлаштування  має  відбуватися  на
основі урахування функціональних можливостей осіб з інвалідністю, що
не  слід  ототожнювати  з  поняттям  суто  фізичних  функцій  організму
людини.

При  оцінці  ступеня  трудового  потенціалу  людини  з  інвалідністю
необхідно враховувати рекомендації медико-соціальної експертної комісії
(МСЕК) щодо трудових можливостей  і  обмежень особи та  особливості
виявлених у процесі співбесіди спеціаліста центру зайнятості з клієнтом
особистісних якостей та специфічних потреб інваліда.

У вітчизняному законодавстві залишається недостатньо врахованою
необхідність наступності складових реабілітаційного процесу.  Так  між
медичною та професійною реабілітацією вона законодавчо забезпечується
тим, що до роботи МСЕК залучаються не лише лікарі, але й спеціалісти з
інженерної  психології  (психології  праці)  та  психології  професійного
відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною
підготовкою  інвалідів,  спеціалісти  державної  служби  зайнятості.  Від
налагодженості  співпраці  спеціалістів  державної  служби  зайнятості  з
фахівцями  МСЕК  залежить  змістовність,  конкретність,  дієвість
Індивідуальної  програми реабілітації  в  кожному окремому випадку, що
полегшує  і  пришвидшує  підбір  інваліду  підходящої  роботи,  здатної
реально забезпечити виконання реабілітаційних завдань.

Згідно  з  чинним  законодавством  контроль  за  виконанням
індивідуальної  програми  реабілітації  інваліда  та  забезпечення
послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних
заходів, оцінка їх результатів та ефективності покладаються на так звані
реабілітаційні  комісії,  які  можуть  створюватися  реабілітаційними
установами  у  складі  провідних  фахівців  цих установ  та  представників
місцевих органів виконавчої влади, тоді як в ЄТНАСП зазначається, що з
метою досягнення ефективного працевлаштування клієнтів з інвалідністю
на фахівців центрів зайнятості покладаються обов’язки здійснення заходів
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щодо сприяння адаптації  інвалідів на робочому місці.  Зокрема,  шляхом
періодичного  контролю  ситуації  та  проблем  клієнта  після
працевлаштування,  і  в  разі  звільнення  людини  з  інвалідністю,  центр
зайнятості  має  з'ясувати  його реальні  причини.  Для  цього створюється
спеціальна робоча група (комісії), до складу якої включається керівництво
центру  зайнятості,  найбільш  досвідчені  та  авторитетні  спеціалісти  (з
працевлаштування,  профорієнтації,  забезпечення  взаємодії  з
роботодавцями), юрист, представники органів місцевого самоврядування,
соціальних служб, громадських організацій [11,89].

Цей і подібні приклади недостатньої узгодженості положень різних
нормативних документів  і  методичних рекомендацій щодо контролю за
виконанням  індивідуальної  програми  реабілітації  на  робочому  місці
інваліда  заважають  забезпеченню  контролю  і  зворотного  зв’язку,  які  є
необхідними умовами виконання будь-яких управлінських рішень. Тому
співпраця спеціалістів  центрів  зайнятості  з  роботодавцями є  важливою
ланкою забезпечення права інвалідів на гідну працю [10].

Форми  та  методи  взаємодії  установ,  що  входять  до  моделі
державної системи професійної реабілітації інвалідів, передбачають їхню
участь  у  роботі  позавідомчого  органу  –  ради  у  справах  інвалідів  при
держадміністрації та в роботі координаційної ради з питань професійної
орієнтації населення [10].

Одним із ефективним методів взаємодії фахівця з соціальної роботи
та групи клієнтів є профілактична інтервенція. Такий метод являє собою
цілеспрямований вплив на цільову групу профілактики з метою зміни її
ставлення до проблеми і подолання суб'єктивних факторів,  властивих її
представникам  (уявлення,  погляди,  переконання,  мотиви,  інтереси,
звички,  стереотипи  поведінки,  ціннісні  орієнтації),  які  призводять  до
проблеми. Профілактична інтервенція, як правило, здійснюється шляхом
інформування  представників  цільової  групи  і  залучення  їх  до  певних
видів  діяльності.  Профілактична  інтервенція  має  допомогти  людині
змінити  свою  поведінку щодо  проблеми  –навчитися  не  створювати  чи
уникати її [13, 350].

Основними  методами  профілактичної  інтервенції,  які
застосовуються  у  службах  зайнятості,  є  лекції,  бесіди,  інформаційні
семінари, захід із застосуванням відео- та аудіороликів, тренінг, соціальна
реклама  [13, 351].

Кадрове  забезпечення  центрів  зайнятості  по  Україні  залишається
недосконалим.  Кількість  кваліфікованих  соціальних,  медичних
працівників та центрів зайнятості для інвалідів недостатня. Невирішеним
залишається  також  завдання  забезпечення  конкурентоспроможності
інвалідів  на  ринку  праці  і  їх  працевлаштування  як  у  звичайних
виробничих умовах, так і спеціально створених умовах праці [5, 41-42].
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Наприклад,  якщо  для  виконання  нормативу  підприємство  має
працевлаштувати одного інваліда, то воно може взяти на роботу одного
інваліда на 12 календарних місяців (можна й не на повну ставку) або двох
інвалідів,  один  із  яких  буде  працювати  на  підприємстві,  приміром,  4
місяці, а інший – 8 місяців. З одного боку, це наче надає змогу більшій
кількості людей з інвалідністю працевлаштуватися, але з іншого боку, це
не забезпечує тривалу, стабільну зайнятість [8].

Недосконалість  нормативно-правової  бази  стає  на  заваді
забезпечення рівних прав інвалідів на ринку праці. Так, згідно з чинним
пенсійним  законодавством,  коли  для  інвалідів  І  групи  –  найбільш
тяжкохворих,  для  яких  можливості  працювати  є  реально  суттєво
обмеженими  –  при  працевлаштуванні  пенсія  зберігається  у  повному
обсязі,  то  для  інвалідів  ІІІ  групи  –  найбільш  перспективних  щодо
професійної  самореалізації,  дійсно  активних  суб’єктів  ринку праці  –  у
разі  працевлаштування  зберігається  лише  50%  пенсії  з  інвалідності.
Невизначеність  соціального  становища,  побоювання  втратити  не  лише
роботу,  але  й  статус  інваліда  спонукають  інвалідів  ІІІ  групи
задовольнятися  лише  пенсією,  полишивши  мрії  щодо  професійної
самореалізації,  або  працевлаштовуватися  неофіційно,  «в  тіні»,  що не  є
позитивним соціально-економічним чинником.

Структуру  інвалідності  варто  враховувати  при  наданні  особам  з
обмеженими  можливостями  профорієнтаційних  послуг,  організації
професійного навчання, підборі підходящих вакансій. Знати особливості
впливу  окремих  захворювань  на  працездатність  людини  важливо  при
створенні  спеціальних  робочих  місць.  Розуміння  медико-соціальних
проблем інвалідів як фахівцями служби зайнятості, так і роботодавцями є
основою  налагодження  ефективного  ділового  спілкування  з  метою
реалізації права інвалідів на гідну працю.

Висновки.  Отже,  у  вирішенні  проблем  зайнятості  осіб   з
інвалідністю  професійній  та  трудовій  реабілітації  відведено  належне
місце. 

Серед  державних  установ,  що  реалізовують  державну  політику
щодо працевлаштування інвалідів, є центри зайнятості, кількість звернень
до яких зростає кожного року, що свідчить про підвищення рівня довіри
до них. Разом з тим кадрове забезпечення центрів зайнятості по Україні
залишається  недосконалим.  Невирішеним  залишається  також
забезпечення  конкурентоспроможності  інвалідів  на  ринку  праці  та  їх
працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і спеціально
створених умовах праці.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Вступ.  Духовне  оновлення  та  національне  відродження  України,
докорінні зміни, які пов’язані з переходом до нових економічних відносин
в усіх сферах життя суспільства, вимагають нових підходів до вирішення
проблем  освіти  й  виховання  підростаючого  покоління.  Стан  освіти
демонструє  ефективність і  надійність перетворювальних явищ та  подій
сьогодення,  коли  успіх  розвитку  суспільства  та  престиж  держави
визначаються  результатами  творчої  діяльності  всіх  громадян.
Обдарованість  і  розвиток  творчих  здібностей  особистості  виступають
умовою  перетворення,  оновлення  і  гармонійного  розвитку  нашої
держави.Саме тому в сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці
особливої  значущості  набуває  проблема  соціальної  підтримки
обдарованих  дітей  та  молоді,  створення  соціального  середовища,
сприятливого для виховання особистості з високим рівнем сформованості
творчих здібностей.

Результати дослідження. У сучасному світі існує дві точки зору на
проблему  обдарованості  дітей:  одні  вважають,  що  «всі  діти  є
обдарованими», а інші, що «обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко».
Прихильники однієї  з  них вважають,  що до  рівня обдарованого можна
розвинути  практично  будь-яку  здорову  дитину  за  умови  створення
сприятливих умов. Для інших обдарованість – унікальне явище, в цьому
випадку  основна  увага  приділяється  пошуку  обдарованих  дітей.  Є  й
альтернативна  позиція  цим  двом  точкам  зору  в  рамках  наступного
твердження:  потенційні  передумови  до  досягнень  в  різних  видах
діяльності притаманні багатьом дітям, тоді як реальні неабиякі результати
демонструє  значно  менша  частина  дітей.Уміння  соціального  педагога
відкрити  і  підтримати  талант  дитини  значно  допоможе  їй  успішно
соціалізуватися. 

У наукових розвідках Ю.В.Василькової,  І.Д. Звєрєвої, Л.Г. Коваль,
М.П. Лукашевича,  A.B.  Мудрик,  С.Р. Хлєбік,  С.В.  Тетерськогота  інших
дослідників розкриваються психофізіологічні особливості обдарованості,
соціально-педагогічна підтримка і соціальна робота з такими дітьми.

 Аналіз наукових праць доводить, що стереотипність навчання дітей
за  радянської  школи  ще  й  досі  негативно  впливає  на  визначення
можливостей  дітей  до  пізнавальної  діяльності.  Нові  типи  навчально-
виховних закладів для обдарованих дітей не завжди заповнюються такими
школярами,  оскільки  існує  проблема  визначення  обдарованості.
Неоднозначність тлумачення самого поняття «обдаровані діти» і поняття
«диференціація  учнів  за  їх  навчальними  можливостями»  нерідко
призводить  до  переоцінки  або  недооцінки  можливостей
дитини.Реальність  вивчення,  встановлення  й  відзначення  різнорівневих
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властивостей обдарованості вимагає аналітичного підходу до дослідження
структури індивідуальності обдарованої дитини.

Показником,  який  обумовлює  обдарованість,  є  діапазон  вияву
здібностей.  Здібності,  у  свою  чергу,  є  психологічним  показником
характеристики  особистості.  Здібності  виявляються  в  людини  через
задатки  і  характеризуються  прагнення  людини  до  певного  виду
діяльності.  Із  задатками  людина  народжується  і  рівень  їх  вияву  від
народження і в процесі діяльності визначає рівень здібностей [3].

Здібності  –  психічні  властивості  людини,  що  є  передумовою
успішного  виконання  певних  видів  діяльності.  Вони  розвиваються  в
результаті  нахилів.  Нахили  (задатки)  –  це  стійкі  прагнення  до  занять
певного виду. Обдарованість –високий рівень здібностей, яка виявляється
в результаті наполегливої праці і є сплавом набутого і спадкового.Згідно з
твердженням  видатного  вітчизняного  психолога  Б.М.  Теплової
обдарованість  визначається  як  «якісно-своєрідне  поєднання  здібностей,
від якого залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху у
виконанні  тієї  чи  іншої  діяльності».  Однак  психолог  К.К.  Платонов
стверджує,  що,  «будь-яка  обдарованість  є  неодмінно  спеціальна
обдарованість до чого-небудь одного ... немає ніякої обдарованість взагалі
», але існують різні спеціальні схильності до тієї чи іншої діяльності» [5,
с. 39].

Встановлено,  що  розрізняють  обдарованість  соціальну,  або
лідерську,  мистецьку –  музичну,  образотворчу,  сценічну, психомоторну,
яка визначає виключно спортивні здібності,; академічну, яка виявляється у
здібностях до навчання,  інтелектуальну –здатність аналізувати, мислити,
співставляти  факти,творчу,  яка  виявляється  в  нестандартному  баченні
світу,  нешаблонному  мисленні.Фактором  обдарованості  виступає
підвищена  потреба  дитини  в  розумових  і  творчих  діях.  Адже  їх  не
потрібно  примушувати  навчатися.  Вони  самі  знаходять  складні
інтелектуальні завдання, потребують спілкування з дорослими[1].

Талант – найвищий рівень здібностей, розвиток яких має природну
основу  у  вигляді  задатків.  Геніальність  –  найвищий  рівень  задатків
особистості,  який  виявляється  в  сенситивний  період,  а  результат
діяльності особистості є визначним у дану епоху життя суспільства[3].

Обдарована  дитина  –  дитина,  яка  значно  випереджує  своїх
ровесників у розумовому розвитку; яка демонструє загальну (здібності до
різних галузей діяльності) або спеціальну (музичну, художню, технічну,
психомоторну,  соціальну  та  ін.)  обдарованість.  Її  обдарованість  може
виявлятися  в  різні  періоди  розвитку.  Для  обдарованої  дитини
характерними рисами є раннєзасвоєння мови, великий словниковий запас,
вона енергійна, допитлива, відрізняється творчим мисленням, розвиненою
пам'яттю,  виявляє  значну самостійність,  висловлює  багато  міркувань  з
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приводу  конкретної  ситуації,  виявляє  наполегливість,  захоплюється
образотворчою діяльністю, іграми [1].

Психологи  йсоціальні  педагоги  при  визначенні  обдарованості
розглядають  такі  параметри,  як  випереджаючий  інтелектуальний  і
психологічний  розвиток,  виражені  фізичні  дані.  Констатовано,  що  у
соціальній  педагогіці  яскравими рисами  вияву обдарованості  вважають
почуття  справедливості,  особистісну  систему  цінностей,  яскраву  уяву,
почуття  гумору,  розв'язання  недопустимих  проблем,  перебільшення
страху  [4].  Отже,  поняття  обдарованості  (діагноз)  і  навчання  здібних
(прогноз) дітей є спірними. Певною мірою проблему можна вирішити у
разі  правильного  визначення  унікальності  й  культивування  здібностей,
талантів, загальної і спеціальної обдарованості, встановлення її видів за
допомогою спеціальних методик діагностики[2].

Недоліки  навчально-виховного  процесу,  пов'язані  з  навчання
обдарованої дитини, негативно впливають на особистість, ускладнюють
їй  життя,  створюють  проблеми.  Аналіз  наукової  літератури  дозволяє
зробити  висновок,  що  проблеми  обдарованих  дітей  наступні:  вияв
агресивних  реакцій  –  непрямої  агресії,  вербальної  агресії,  фізичної
агресії;неприязнь  до  школи;  ізоляція  від  однолітків;
конформізм;занурення  у  філософські  проблеми  (потойбічне  життя,
релігійні  вірування);невідповідність  між  фізичним,  інтелектуальним  і
соціальним розвитком; почуття незадоволеності;гіперчутливість;потреба в
увазі дорослих та ін.[4, с. 58 – 62].

Важливо  в  соціально-педагогічній  діяльності  виявити  явну  і
приховану  обдарованість,  провести  відповідну  корекційну  роботу,  яка
полягатиме у спеціально створених умовах для пристосування до життя в
середовищі,  подоланні  або  послабленні  недоліків  чи  дефектів  її
соціалізації[2].

Висновки.  Отже, соціально-педагогічна діяльність включає роботу
з  обдарованими  дітьми  і  роботу  з  оптимізації  навчально-виховного
процесу, і роботу з батьками обдарованої дитини.Робота з обдарованими
дітьми  включає:психодіагностику  дітей  з  високим  інтелектуальним
потенціалом;  виявлення обдарованих і талановитих дітей; індивідуальні
психолого-педагогічні консультації для дітей та їх батьків; групову роботу
з  розвитку комунікативних  навичок,  креативності.  Робота  з  оптимізації
навчально-виховного  процесу  передбачає  допомогу  вчителеві  у:
визначенні  індивідуального  підходу  до  навчання  і  виховання  учнів;
підготовці  розвиваючих  завдань  для  розвитку  пам'яті,  уваги,  уяви,
мислення;  доборі  методів  і  створенні  методики  навчання  обдарованих
дітей.Важливою  особливістю  соціально-педагогічної  роботи  з
обдарованими  дітьми  є  її  посередницький  характер  між  учнями  і
різноманітними соціальними інститутами та закладами.
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БАТЬКІВСТВО В КОНТЕКСТІ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ І ЗА РУБЕЖЕМ

Вступ. На початку ХХІ століття, в період сучасних глобалізаційних
і  екокомунікаційних  процесів,  дослідження  культурогенезу  феномену
батьківства  в різних суспільствах  є  соціально значущою проблемою. У
світовій  спільноті  загалом  і  в  Україні  зокрема  сьогодні  відбуваються
трансформаційні  процеси,  пов’язані  зі  змінами  в  гендерній  культурі,
деформацією  сучасної  сім`ї,  кризою  батьківства  тощо.  Вивчення
репертуару і специфіки батьківських ролей та їхнього зв’язку із моделями
сімейної  політики  в  постіндустріальних  західних  країнах,  зокрема
Великій Британії і США, сприятиме ефективному вирішенню проблеми
підготовки молоді до відповідального батьківства.

Батьківство – це соціально-психологічний феномен, що являє собою
сукупність знань, уявлень і переконань про себе як батька чи матір, що
реалізується  у всіх проявах поведінки (Д. Баумрінд,  Т. Гордон,  І.  Кон,  
В. Кравець, Д. Льюіс, Д. Мак-Дермот, Р. Овчарова, Г. Філіппова та ін.).

Результати дослідження.  Сьогодні проблеми психології родинних
взаємин,  ефективність  впливу  інституту  батьківства  на  розвиток
особистості висвітлено у працях І. Беха, Л.Божович, М. Боришевського, Т.
Зелінської, І. Кона, Л. Орбан та інших. 

Діяльності  інституту  батьківства  в  сучасному  українському
суспільстві  приділяється  значна  увага  в  роботах  Т.  Алєксєєнко,  
О.  Докукіної,  З.  Зайцевої,  В.  Постового,  Т. Кравченко,  О.  Хромової  та
інших. 

Проблемами  батьківськими  ролями  сучасних  чоловіків  займалися
такі дослідники, як Т. Бурейчак, Д. Звєрєва, С. Ільїних, А. Капська, І. Кон,
М. Лукашевич, І. Мигович, О. Філатова, Є. Холостова. 

Методологічну  основу вивчення  образу  батька  складають  роботи
Ю.Борисенко, Дж. Боулбі, В. Дружиніна, Е. Еріксона, О. Калини, І. Кона,
О.Овчарової, Н. Харламенкової. 

Соціокультурний  підхід  до  проблеми  відповідального батьківства
представлений  у  роботах  культурологів  та  соціологів  М.  Бахтіна,
П.Гуревича, Ю. Ємельянової, М. Скворцова, А. Рижанової.

Батьківські  ролі  розглядають  у  двох  іпостасях  –  батьківства  та
материнства,  які  є  базовим  життєвим  призначенням  та  важливою
соціально-психологічною функцією кожної людини. Як зазначає професор
В.П.  Кравець,  батьківство  –  це  складний  феномен,  що  ґрунтується  на
фізіологічних механізмах,  еволюції  сім’ї,  культурних  та  індивідуальних
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особливостях [3]. Батьківство також існує як соціальний інститут, система
прав, обов’язків, соціальних очікувань і вимог, які висуваються до жінки і
чоловіка як до матері  і  батька,  коріння яких знаходяться в нормативній
системі культури, а також у структурі та функціях сім’ї.

Цінності і  норми західного соціокультурного простору набули все
більшого поширення як у вітчизняному дискурсі, так і в повсякденному
житті людей. Свого часу Василь Сухомлинський, вказуючи на обопільну
відповідальність  матері  і  батька  за  виховання  дитини,  наголошував:
«Виховання  хорошої  матері,  хорошого  батька,  а  значить,  і  хороших
чоловіків і  дружин – це, по суті,  одна з найважливіших цільових ліній
роботи  школи,  адже  матерями  й  батьками  бути  майже  всім»  [4].  Ідеї
видатного  українського  педагога-гуманіста  щодо  рівності  статей  у
відповідальності  за  дитину  набагато  випередили  час  і  слугують
дороговказом у  підготовці  молодого покоління  до  cвідомого виконання
батьківських ролей.

Політика  держави  з  підтримки  материнства/батьківства  є
найважливішою  складовою  сімейної  політики  в  цілому.  Порівняльний
аналіз моделей батьківства/материнства в контексті  сімейної політики у
США та Англії дає можливість виокремити теоретичні підходи до даного
феномену,  проаналізувати  специфічні  особливості  його  становлення  в
обох  країнах  і  знайти  оптимальні  сучасні  моделі  батьківсько-дитячих
взаємин  як  основи  підготовки  молодого  покоління  до  виконання  в
майбутньому батьківських обов’язків.

Зазначимо, що українському терміну «батьківство», який слугує для
позначення  як  матері,  так  і  батька,  відповідають  англійські  слова
«parenthood»  і  «parenting»  (щодо  до  «батьківства»  вживаються  терміни
«fatherhood» і «fathering», а до материнства – «motherhood» і «mothering»).
Вкажемо  на  різницю  у  термінологічному  вживанні  понять:  слово
«parenthood»  означає  соціальний  інститут,  те,  як  його  представляє
суспільство,  а  слово  «parenting»  –  батьківство  як  діяльність,  тобто
відповідні практики і стилі поведінки батьків.

У  першому  випадку  слід  говорити  про  аналіз  і  реконструкцію
соціокультурних  норм,  суспільні  очікування  від  виконання  гендерних
ролей  батьком  і  матір’ю  взагалі.  У  другому  випадку  йдеться  про
дослідження  психологічних  чинників  батьківства.  Сьогодні  на  зміну
патріархальній (традиційній) сім’ї  прийшла дітоцентрична (сучасна),  де
дитина  є  суб’єктом родинних відносин.  Існування  дітоцентричної  сім’ї
визначається  зміною  ставлення  батьків  до  дитини  як  до  найвищої
цінності,  вибором  демократичного  стилю  виховання,  створенням  умов
для соціалізації дитини, яке зумовлене економічним, соціальним статусом
та рівнем освіченості батьків.

Визначення  і  зміст  сімейної  політики  часто  пов`язується  саме  із
батьківством,  тобто виконанням батьками  функцій  турботи  і  виховання
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дітей у сім`ї,  спрямованістю політики держави на сім’ю і на виконання
громадянами  батьківських  ролей,  регулювання  їхніх  взаємовідносин.
Батьківство є важливим елементом сімейної політики. Кожна із моделей
сімейної  політики  ґрунтується  на  певному  уявленні  про  сім`ю  та
гендерний розподіл батьківських ролей.

Лібералізація  сучасних  гендерних  відносин  у  США  та  Великій
Британії полягає в тому, що жінки отримали можливість індивідуального
вибору – працювати і бути матір’ю чи поєднувати обидві ці ролі. Модель
відповідального  батьківства,  яка  все  більше  поширюється  серед
американського й англійського середнього класу, вказує на егалітаризацію
сімейних  та  батьківсько-дитячих  відносин.  Західні  вчені,  оперуючи
даними  поняттями,  звертаються  до  проблем  сім’ї,  партнерства  та
дитинства як центральних для всієї соціальної політики в сучасному світі
[4].

Учені  по-різному  розглядають  феномен  материнства:  одні  –  з
позиції  біологічного  детермінізму,  інші  –  з  позиції  соціального
конструювання.  Згідно  з  першим  підходом  материнство  безпосередньо
пов’язується з репродуктивними можливостями жінки зачати, виносити і
народити  дитину.  Завдяки  цьому  підходу  в  багатьох  культурах  набув
поширення «міф  про материнство»,  згідно з  яким дітям потрібна саме
біологічна, а не соціальна мати [9]. Біологічний детермінізм у призначенні
жінки бути матір’ю бувпокладений і в основу статево-рольової теорії Т.
Парсонса,  згідно  з  якою  нуклеарна  сім’я  розглядалася  як
різнофункціональна  система:  чоловік  та  жінка  виконували  дихотомічні
ролі.  Ця  модель  «чоловік-годувальник  /  жінка-домогосподарка»  стала
нормативною  моделлю  гендерних  відносин  для  англійського  та
американського  суспільств.  З  позиції  соціального  конструювання
материнства  здійснення  догляду  за  дітьми  та  їхнє виховання  можливе
іншими  членами  родини  (наприклад  татом,  іншими  родичами)  чи
державою. Наголошується на контекстуальності, історичній і культурній
варіативності даного феномену (Чодороу, 2000).

Домінування  структурно-функціоналістської  парадигми  в
соціологічній  теорії,  а  також  виникнення  держав  всезагального
благоденства  у  другій  половині  ХХ  ст.  призвело  до  закріплення
нуклеарної «парсоніанської» сім’ї як нормативного зразка для більшості
західноєвропейських країн.  Нуклеарна сім’я була  не тільки легітимним
зразком сімейної структури, але й підґрунтям для визначення батьківських
функцій  у  межах  даної  моделі  сім’ї.  Інші  ж  типи  сімейних  стосунків
розглядалися як порушення нормативних приписів, як девіантні сім’ї [4].

У  кінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.,  у  зв’язку  із  виникненням
різноманітних типів батьківствав Англії і США відбулися значні зміни  в
законодавчих  документах,  пов’язані  з  урівненням  у правах  дітей,
народжених  у  шлюбі  та  поза  ним,  зміцненням  батьківства.  Загальні
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тенденції  щодо  змін  батьківства,  юридично  закріплені  в  сімейному
законодавстві  цих  країн,  полягають  в  індивідуалізації  форм  сімейних
відносин, гомогенізації статусів біологічного та соціального батьківства,
приділенні  більшої  уваги  інтересам  дитини,  незалежно  від  факту  її
народження та захисту прав дітей.

Відмежування батьківства від подружжя призвело до суттєвих змін
у  традиційній  тріаді  «батько-мати-дитина»,  набутті  нового  змісту,  що
сприяло  посиленню  статусу  соціального  батьківства.  Парсоніанська
(американська) модель сім’ї почала розглядатися лише одним із варіантів,
який не  відображав  усю різноманітність  гендерних ролей.  Прикладами
сучасного соціального батьківства є, зокрема, виховання чоловіком дітей
дружини  чи  партнерші  від  попереднього  шлюбу,  прийомні  сім’ї,
сурогатне батьківство тощо.

Поділ на біологічне та соціальне батьківство є суттєвою істотною
характеристикою сучасного батьківства в англомовних країнах. Зростання
числа розлучень і, як наслідок, збільшення числа монобатьківських сімей,
бінуклеарних сімей, зростання громадянських і гомосексуальних шлюбів
–  ці  та  інші  зміни  у структурі  сімейних  відносин  визначають
різноманітність формсімейних стосунків і форм батьківства/материнства.
Функції турботи, догляду за дітьми та їхнє виховання мають соціальне, а
не  біологічне  підґрунтя  і  можуть  виконуватися  різними  людьми.  Тому
найважливішим питанням у соціальному батьківстві є питання піклування
і  дослідження  емоційної  близькості,  взаєморозуміння  між  дитиною  та
дорослими, які стали самостійною цінністю.

Для  США  і  Великої  Британії,  згідно із сучасною класифікацією
моделей сімейної політики за А. Готье (Gauthier А., 1996), характерна так
звана  просімейна  модель,  що  означає  невтручання  з  боку  держави  в
сімейно-батьківські  взаємини.  Держава  безпосередньо  не  перешкоджає
участі  жінок  у  професійній  зайнятості,  проте  надає  досить  обмежену
підтримку,  що  призводить  до  вимушеного  вибору жінкою  професійної
діяльності чи материнстваз оглядуна власну життєву ситуацію. У цілому
на  ідеологічному  рівні  підтримується  традиційна  модель  сім’ї,  хоча
плюралізація  форм  сімейних  відносин  безпосередньо  торкнулася  і
батьківсько-дитячих стосунків [4].

Ученою Дж.  Льюіс  (Lewis,  J.,  1992)  було  виокремлено  три  типи
сімейної  політики  за  показниками  врахування  жіночих  інтересів  у
системах  оподаткування  і  соціального  забезпечення,  особливостей
професійної  зайнятості  заміжніх  жінок  та  ін.  Згідно з даною
класифікацією у Великій Британії переважає просімейна модель першого
типу:  це  країна  з  історично  вкоріненою  «сильною»  моделлю  сім`ї  з
чоловіком-годувальником («strong» malebreadwinner  model),  що пояснює
специфіку  професійної  зайнятості  жінок  (переважання  неповної
зайнятості),  нерозвиненість  системи  державних  дитсадків  і  правового
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захисту жінок-матерів.  У  Сполучених  Штатах  Америки  домінуючою  є
друга  модель,  так званий варіант «середньої» моделі  сім’ї  з  чоловіком-
годувальником, що характеризується значною часткою жінок, які зайняті
працею повний робочий день і мають значно більші гарантії соціального
захисту порівняно з  англійськими жінками-матерями.  Проте,  як  вважає
Дж. Льюїс, дана модель може бути пов`язана з особливостями системи
соціального  забезпечення,  характерним для  неї  принципом
горизонтального  перерозподілу  прибутків  між  дітними  і  бездітними
сім’ями [6].

У сучасній термінології у визначенні сімей, що складаються з однієї
матері чи батька та дітей з’явилися нові терміни: «одиноке батьківство»,
«самітні матері», «монобатьківство». Вживання цих термінів ученими має
на меті показати всю різноманітність сімейних стосунків і  легітимність
даних  типів  батьківства,  які  характерні  для  сучасного  суспільства.  Як
зазначає  Ж.Чернова,  уперше  термін  «монобатьківство»  в  контексті
соціальної  політики  держав  всезагального  благоденства  з’явився  у
Великобританії в кінці 60-х років ХХ ст., що було пов’язано з наступними
причинами:  зростанням  ризику  бідності  в  сім’ях  матерів-одиначок  з
дітьми, змінами в гендерних сімейних ролях, зміною статусу жіноцтва як
у публічній,  так  і  у  приватній сферах,  послабленням інституту шлюбу,
відмежуванням батьківства від подружжя та ін. [8]. Найменування таких
сімей, на думку вчених, є показовим, бо має нейтральний зміст і не несе
негативної конотації порівняно з неповними сім’ями, які пов’язуються із
девіацією (відхиленням) від норми.

Зміни в термінології призвели до зміни змісту сімейної політики на
трьох рівнях – академічному, інституціональному та соціальному [5]. На
першому  (науковому)  рівні  поява  даного  терміна  знаменує  зміни  у
ставленні  до  вивчення  різноманітних  типів  сім’ї  і  батьківства,  більшу
толерантність  до  різноманітності  сімейних  взаємин  і  конфігурації
батьківських  ролей.  На  інституціональному  рівні  монобатьківські  сім’ї
стали  об’єктом соціальної  політики  держави  у  зв’язку  із  погіршенням
життєвого  рівня,  на  соціальному  рівні  –  із  змінами  в  демографічній  і
сімейній  поведінці  громадян.  На  думку  дослідників  монобатьківських
сімей  Ш. Камермана і  А.  Кона,  у  Великій Британі  переважає  стратегія
«боротьби з бідністю», яка є відображенням ліберальної моделі сімейної
політики, у США – стратегія матерів-одиначок.

Головною метою практичних дій держави є надання матерям певної
соціальної допомоги з метою догляду за дітьми в домашніх умовах [4].
Отже,  у  межах  ліберальної  моделі  сімейної  політики,  спрямованої  на
продукування  нормативної  сімейної  моделі  з  ,,сильним,  чоловіком-
годувальником,  у  західних  державах  надається  соціальна  допомога
економічно  ,,слабким»,  неповним  сім’ям.  Нині  в  обох  країнах
поширюється  соціально-демократична  сімейна  державна  політика,  яка
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містить  універсальні  та  індивідуальні  принципи  підтримки  з  метою
створення  належних  умов  громадянам  незалежно  від  їхньої  статі
(батьківська відпустка, державна система піклування про дітейтощо).

Таким чином, серед головних тенденцій у становленні батьківства у
Великій  Британії  і  США  слід  відзначити  трансформаційні  зміни  в
гендерній  культурі,  економічну  емансипацію  жінок,  плюралізацію
сімейних відносин, відмежування батьківських відносин від подружніх,
набуття  батьківством  різноманітніших  форм.  Крім  того,  батьківство
знаходиться у взаємозв’язку із свідомим вибором шлюбних партнерів, із
життєвими планами чоловіків та жінок щодо вибору ними продовження
освіти/праці  чи  батьківства  (відстрочене  батьківство),  із  збільшенням
потреби у підтримці з боку держави з метою поєднання професійних та
батьківських обов’язків. Батьківство і материнство, на думку вчених, стає
«предметом  переговорів»  між  батьками  й  дітьми,  які  коректуються  із
врахуванням  взаємних  інтересів  і  потреб  всіх  членів  сім’ї  на  шляху
досягнення емоційної близькості (Bjorneberg, 2001).

Сучасний  тип  батьківства  не  передбачає  чіткої  поляризації
батьківських ролей,  а  навпаки,  ґрунтується  на рівній участі  чоловіків  і
жінок  у  вихованні  дітей  і  догляду  за  ними.  У  виконанні  функцій
соціального  піклування  і  виховання  дітей  можуть  також  брати  участь
держава,  добровільні,  громадські,  ринкові  організації,  які  надають
спеціальну  підтримку  чоловікам  і  жінкам  з  метою  більш  ефективного
поєднання ними сімейних і професійних ролей. Ці та інші новітні зміни в
батьківсько-дитячих  стосунках, як  стрижневої  проблеми  соціального
батьківства/материнства,  були  покладені  у  зміст  шкільних  програм  з
підготовки  молоді  до  батьківства  у  США  та  Великій  Британії.  Наше
дослідження  порівняльного  аналізу  різних  моделей  батьківства  крізь
призму  державної  сімейної  і  гендерної  політики  в  обох  англомовних
країнах дозволить реалізувати позитивні надбання зарубіжного досвіду у
вітчизняну  практику  з  підготовки  молодого  покоління  до  свідомого
виконання батьківських обов’язків.

На сьогодні в Україні діє невелика кількість організацій, служб та
установ, які надають допомогу та консультацію сучасному батькові.

«Тато-школи» – це  неформальне  об’єднання  татусів для
проходження  навчання,  обговорення  проблем  та  спілкування  з  метою
підвищення  ролі  та  відповідальності  батька  в  житті  дитини.
Просвітницька  діяльність  Тато-школи  спрямована  на  підвищення  рівня
ґендерної  освіти  чоловіків,  привернення  уваги  до  стану  сімейного
насильства,  вивчення та  впровадження найкращого світового  досвіду  в
цій галузі[7].

Головною метою діяльності Тато-школи є утвердження в суспільній
свідомості демократичних принципів ґендерної рівності, як однієї з засад
дотримання прав людини в суспільстві і перш за все в родині, підвищення
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ролі  батька  в  питаннях  підготовки,  народження,  догляду  та  розвитку
дитини.

Основні завдання діяльності Тато-школи:
– допомогти  чоловікам  зрозуміти  основи  ґендерної  рівності  та

демократичних  відносин  у  родині  та  позбутися  ґендерних
стереотипів;

– допомогти  чоловікам  зрозуміти  важливість  ролі  батька  в  житті
дитини;

– допомогти  чоловікам  зрозуміти  й  усвідомити  концепцію  прав
дитини;

– підготувати  батька  до  появи  дитини  в  сім’ї  та  партнерських
пологів;

– підвищити рівень чоловічої компетентності в питаннях догляду та
розвитку дитини молодшого віку;

Базова програма роботи Тато-школи:
1. «До пологів». Роль батька під час вагітності майбутньої матері.
2. «Під час пологів». Міфи про пологи. Тато в пологах – ми за!
3. «Після  пологів».  Грудне  вигодовування.  Материнський  смуток.

Тривожні ознаки. Сексуальне життя.
4. «Розвиток  дитини».  Фізичний  та  психомоторний  розвиток,

розвиток мозку, розвиток мовлення, догляд з метою розвитку. Міфи про
те, як «зіпсувати» дитину. Різниця між розвитком дитини раннього віку і
раннім  розвитком.  Попередження  травм.  Перша  допомога.  Дитина  з
особливостями розвитку. 

5. «Право  і  побут».  Реєстрація  народження  дитини.  Оформлення
відпустки по догляду за дитиною. Оформлення допомоги при народженні
дитини.  Батько  у  відпустці  по  догляду  за  дитиною.  Українське
законодавство про шлюб. 

6. «Основи ґендера та ґендерної рівності». Чому ґендер – це новий
прогресивний погляд на роль чоловіків та жінок  у суспільстві та сім’ї.
Три  генерації  (покоління  наших  батьків,  наше  та  наших  дітей:
прогресивні зміни).

Зазвичай  майбутні  батьки  зустрічаються  у  групах  6  – 7  разів  до
пологів  і  1  – 2  рази після  пологів,  але  це певною мірою залежить від
програми роботи кожної конкретної тато-школи. Найчастіше ці зустрічі
проходять  у жіночих  консультаціях,  але  бувають  і  в  приміщеннях
навчальних закладів,  спортивних  клубах,  бібліотеках.  Чоловіки  на  цих
зустрічах  бажають знати  все, що їх турбує,  що зміниться  в  сім`ї  після
появи дитини у статевому житті, як пройдуть пологи, чи потрібно брати
участь у пологах [7].

У  Львівській  області  працює  «ТВОЄ ПРАВО»  та  Ґендерний
кризовий Центр «Рівні можливості». Метою діяльності організації «ТВОЄ
ПРАВО»  є  здійснення  благодійної  діяльності  у  сфері  надання
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безкоштовних  консультативних  юридичних  послуг  фізичним  та
юридичним особам та  підвищення правової  освіти  і  правової  культури
населення.  Основною  метою Центру  є  надання  юридичної  та
психологічної допомоги чоловікам, які переживають критичні моменти в
житті внаслідок різноманітних ґендерних проблем.

В  Івано-Франківській  області  працює  «Центр  Громадських
Ініціатив». Він є регіональною благодійною організацією, яка створена і
працює відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні
організації».  У складі  організації  працює  майже  50  осіб,  20  з  яких  є
вчителями,  лікарями і  представники органів місцевого самоврядування,
які є частково зайнятими у громадській роботі. На волонтерських засадах
до  роботи  в  організації  залучено  30  осіб,  восновному  це  студентська
молодь та безробітні[2].

У  Тернопільській  області  працює  міська  громадська  організація
«Адаптаційний  чоловічий  центр».  Основними  завданнями  організації  є
заміна  стереотипів  ґендерної  поведінки  і  виховання  чоловіків  у
суспільстві,  усвідомлення  чоловіками  їх  ролі  у  сучасній  сім’ї  та
суспільстві,  привернення  суспільної  уваги  до  наявності  ґендерних
проблем чоловіків і до стану сімейного насильства.

Основні  напрямки  діяльності  Рівненської обласної громадської
організації «Тато-клуб РВ».:

– психологічна та юридична допомога чоловікам;
– практична та методична допомога молодим батькам;
– юридична  підтримка  в  оформленні  документації  при  народженні

дитини;
– об’єднання сімей для спільного організованого дозвілля;
– проведення семінарів та тренінгів для батьків;
– доброчинна допомога багатодітним сім’ям, притулкам та інтернатам;
– формування на Рівненщині традицій сімейних об’єднань.

Мета  діяльності  Житомирської обласної громадської організаціїя
“ТатКо”–  об’єднання  чоловіків  з  метою  розвитку  їх  самосвідомості,
зменшення  рівня  насильства  та  досягнення  гендерної  рівності  в
суспільстві, задоволення та захист спільних інтересів членів організації.

Вінницька міська громадська організація «ОЛЕГ» є добровільною
неприбутковою  громадською  організацією.  НГО  «ОЛЕГ»  позділяє  і
підтримує  принцип  про  те,  що  громадське  суспільство,  члени
громадських  організації  не  мають  вважатися  окремим  третім  сектором
(про що неодноразово члени НГО «ОЛЕГ» говорили на різних поважних
зібраннях), а мають бути інтегровані в усі  сектори. Здатність ефективно
співпрацювати з органами влади,  які  мають враховувати  у своїй роботі
пропозиції від громадян та їх організацій, з засобами масової інформації,
навчальними закладами,  медичними закладами,  органами правопорядку
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має слугувати підтримці процесів демократизації і покращеню реагування
на потреби громадян[7].

У м. Києв працює НГО «Київський тато».
У  Кіровоградській  області  працює  добровеличківськомий

«Чоловічий ґендерний  центр».  В  основі  програм  підготовки  майбутніх
батьків-чоловіків лежать наступні пункти:

– догляд, який задовольнить фізичні потреби дитини;
– стимуляція розвитку дитини;
– забезпечення  дбайливого  середовища,  сприятливого  для  розвитку

дитини;
– створення стабільного, безпечного та передбачуваного середовища та

забезпечення системності в зусиллях батьків у розвитку дитини;
– сприяння формуванню системи культурних та моральних цінностей та

соціальних ролей.
У Чернігівській області  на базі дитячої поліклініки №1 розпочала

свою  роботу  школа  для  майбутніх  тат.  Логіка  нового  шкільного  руху
проста:  справжній  чоловік,  сильний,  вправний,  грамотний,  надійний,
люблячий, –  чоловік  в  усьому, у  тому числі  і  питаннях народження та
виховання дітей. Він просто ЗОБВ’ЯЗАНИЙ усвідомлювати роль батька,
особливо під час вагітності, пологів та перших місяців життя немовляти.

У Полтавській області  працює громадська організація «Ґендерний
центр».

Основна  мета  організації  полягає  в  поєднанні  спільних  зусиль
членів організації та інших громадян з метою розвитку та  зростання їх
самосвідомості, спрямованої  на  зменшення  рівня  насильства  та
досягнення ґендерної рівності в суспільстві.

Завдання організації:
– зміна стереотипівґендерної поведінки в суспільстві;
– привернення уваги до стану сімейного насильства;
– просвітницька  діяльність,  спрямована  на  підвищення  рівня

ґендерної освіти населення;
– вивчення  та  впровадження  світового  досвіду  в підвищенні

громадської свідомості, сприянні  й розвитку суспільства на шляху до
демократичних і правових реформ;

– агітація та пропаганда здорового способу життя.
У Харкові також відкрито і працює НГО «Ґендерний центр».
Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства

(ДРЦОМД)  –  Східний  регіональний  центр  з навчання,  оцінки та
сертифікації медичних закладів. ДРЦОМД – унікальний заклад, у якому
координуються наукова, лікувальна та навчально-виробнича діяльність.

У Луганській області працює тато-школа на базі НГО "Подільського
екологічного товариства" [7]. 
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Громадська Організація «Об’єднання Батьків-одинаків України»
була створена заради дітей, які  у  своєму житті  втратили найдорожче –
рідну  матір.  Які  не  відчували  вдосталь  її  тепла,  ніжності,  любові.
Організація спрямовує свою діяльність на всебічну підтримку неповних
сімей, виконуючи функції соціальної служби та реабілітаційного центру.
В першу чергу вони надають правову допомогу, намагаються допомогти
вирішити  найболючіші  та  найактуальніші  питання  сімей.  Її  мета –
об’єднати всі  неповні сім’ї в Україні,створити філіали організації в усіх
обласних та районних центрах України для того, щоб люди з неповних
сімей  мали  підтримку  у  вирішенні  нагальних  проблем  своїх  родин.
Завдання  ГО  «Об’єднання  «Батьків-одинаків  України» –  моральна  та
психологічна підтримка:  особисте  спілкування  з  батьками  та  їх  дітьми
керівним складом організації, спілкування батьків один з одним; надання
послуг психолога; залучення кваліфікованих спеціалістів [1]. 

Комунальний  заклад  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-
садок) №400 Харківської міської ради» розпочав проект «Батьки + діти
+ Дошкільний навчальний заклад = радість, здоров’я,  комфорт», метою
якого є усвідомлене ставлення до багатогранності своїх функцій у сім"ї. 

Завдання проекту такі:
– виховання усвідомленого батьківства в родинах;
– сприяння  формуванню  в  батьків  позитивних  установок  у

спілкуванні  з  дитиною,  оптимальних  шляхів  взаємодії  зі  своєю
дитиною;

– надання фахової цілеспрямованої допомоги батькам у вихованні
здорової, всебічно та гармонійно розвиненої дитини;

– включення батьків у процес позитивної соціалізації дитини;
– створення  єдиного  освітнього  простору  в  дошкільному

навчальному закладі та сім"ї;
– інтенсифікація роботи з родиною на основі нових форм роботи:

батьківські  збори  –  форма  проведення  "круглий  стіл",  психолого-
педагогічна  вітальня;  інформаційний  бюлетень,  валеологічний
всеобуч, консультативний центр, День відкритих дверей, опитування,
анкетування [2].

Тато-школи  працюють  виключно  з  чоловіками,  які  належать  до
цільової  групи.  Заняття  проводять  виключно  чоловіки  –  консультанти
тато-школи.  Це  дозволяє  створити  доброзичливу  робочу  атмосферу  в
групі та максимально ефективно розкрити потенціал кожного її учасника. 

Заняття  відбуваються  за  принципом такзваного  чоловічого  клубу.
Коли  члени  навчальної  групи  передають  одне  одному  власний  досвід
батьківстваз  одночасним  закріпленням  основних  навичок, потрібних
чоловікові  при  народженні  дитини.  Заняття  не  обмежуються  тільки
мінімально необхідними знаннями щодо участі  чоловіка  в партнерських
пологах. 
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Також  упродовж усього навчання робиться  акцент на практичних
навичках, якими має володіти кожен новоспечений татусь. 

Консультантом  тато-школи  (тренером  на  заняттях  базового
компонента)може бути будь-який чоловік,  який має  дитину (дітей),  має
досвід позитивного батьківства щонайменше 2 роки, пройшов підготовку
як тренер тато-школи. Натомість консультант з юридичних та медичних
аспектів програми,окрім вищеперелічених вимог, повиненбути фахівцем
зі  сфери,  у  якій він  консультує.  Усі  консультанти  тато-школи пройшли
спеціалізовану підготовку як в Україні, так і за кордоном та є експертами
зі створення чоловічих кризових центрів[7].

Висновки. У світовій спільноті загалом і в Україні зокрема сьогодні
відбуваються трансформаційні процеси, пов’язані зі змінами в гендерній
культурі, деформацією сучасної сім`ї, кризою батьківства тощо.

Батьківство – це соціально-психологічний феномен, що являє собою
сукупність знань, уявлень і переконань про себе як батька чи матір, що
реалізується у всіх проявах поведінки.

Сучасний  тип  батьківства  не  передбачає  чіткої  поляризації
батьківських ролей,  а  навпаки,  ґрунтується  на рівній участі  чоловіків  і
жінок  у  вихованні  дітей  і  догляду  за  ними.  У  виконанні  функцій
соціального  піклування  і  виховання  дітей  можуть  також  брати  участь
держава,  добровільні,  громадські,  ринкові  організації,  які  надають
спеціальну  підтримку  чоловікам  і  жінкам  з  метою  більш  ефективного
поєднання ними сімейних і професійних ролей.

На сьогодні в Україні діє невелика кількість організацій, служб та
установ,  які  надають  допомогу  та  консультацію  сучасному  батькові.
Насамперед це «тато-школи», які починали створюватися з 2004 року, і на
сьогоднішній  день  представництво «тато-шкіл» відкрито у  13  областях
України.

Головною метою діяльності Тато-шкіл є утвердження в суспільній
свідомості демократичних принципів ґендерної рівності як однієї з засад
дотримання прав людини в суспільстві і перш за все в родині, підвищення
ролі  батька  в  питаннях  підготовки,  народження,  догляду  та  розвитку
дитини.
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ВІЛЬНИЙ ЧАС: ТЕОРЕТИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ

Вступ.  Вільний  час  і  дозвілля  є  однією  зі  сфер  життєдіяльності
людини,  у  якій  найбільш  яскраво  проявляються  наслідки  змін  в
українському суспільстві, які стали причиною виникнення низки гострих
проблем,  зокрема різкого падіння рівня загальної  культури,  руйнування
традиційних норм і цінностей, поширення елементів спрощеної масової
культури. 

Вільний час – складова соціального часу, звільнена від виробничих
та  побутових  справ,  яка  охоплює  сферу  вільної  діяльності  людини.
Дозвілля  –  сукупність  видів  діяльності,  призначених  для  задоволення
фізичних, духовних та соціальних потреб людей у вільний час [1].

Результати  досліджень.  У  руслі  певних  інтересів,  цілей,  які
ставить  перед  собою  людина,  здійснюється  у  вільний  час  дозвіллєва
діяльність.  Обсяг  вільного  часу  нині  практично  подібний  до  обсягу
професійної  трудової  діяльності,  а  в  деяких  соціально-демографічних
груп,  зокрема  молоді,  навіть  і  перевищує  його.  Тому  суспільство  не
повинно бути  байдужим до того,  на  що витрачаються  години вільного
часу,  та  не  бути  пасивним  до  того,  чим  наповнюється  життя  молодих
людей.

Вивченням феномену дозвілля та його реалізації в сучасному житті
займалися такі вчені як Ф.Боас, Т.Веблен та Е. Дюркгейм, Ж. Дюмазедьє.
Особливий погляд на дозвілля, як на частину способу життя,  належить
соціальній та культурній антропології, авторами праць з якої є Т. Адорно,
Г.Маркузе і Ю. Габермас. Значення сфери дозвілля в соціальному житті
підкреслювали  у  своїх  працях  з  гуманітарних  наук  Л.І.  Михайлова,  
В.М. Пічі, Л.В. Сохань. Дозвілля в житті різних верств населення, зокрема
молоді,  розглядали  також  О.  Голік,  Н.М.  Цимбалюк,  І.Г.  Іонін,  Е.А.
Орлова та інші.  А ролі дозвілля через споживчі практики та стиль життя
приділяли увагу французькі дослідники П. Бурдьє та Ж. Бодрійяр. 

Кінець  19  століття  можна  вважати  періодом  створення  перших
теоретичних  концепцій  вільного  часу,  хоча  їхні  джерела  сягають  ще
філософсько-соціальних поглядів  Томаса  Мора (1478 – 1535),  Франціса
Бекона  (1561  –  1626),  Томазо  Кампанелли  (1568  –1639),  Сен-Сімона  
(1760 – 1825), Оуена (1771 – 1858), Фур’є (1772 – 1837). Суттєвий вплив
нарозвиток  наукових  досліджень  проблеми  вільногочасу,  а  також
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формування  теорій  вільного  часу  мала  низка  наукових  конгресів,  які
відбулися протягом першої половини 20 століття. Першийз них відбувся
1930  рокуі  уЛьєжі  (Бельгія),  наступні,відповідно,  1932  року  в  Лос-
Анжелесі (США), 1935 року в Брюсселі (Бельгія), 1936 року в Ґамбурґу
(Німеччина) та 1938 рокув Римі (Італія).

У  зазначений  період  постає  надзвичайнобагато  теоретичних
концепцій трактування вільного часулюдини.

Одну  з  перших  спроб  визначення  терміна  „вільний  час”  зробив
Т.Веблен,  який під цією дефініцією розумів  сукупність життєдіяльності
людини  поза  часовими  вимірами  трудової  діяльності,  вважаючи  при
цьому, що кількість вільного часу людини має безпосередній вплив на її
соціальний статус [3].

Французький  дослідник Г. Фрідмен, крім  поняття  «вільний  час»,
застосовує  термін«час  незайнятий,  свободний».  Різниця  у
зазначенихтермінах, згідно  з  цією концепцію, полягає  в тому, щолюдина
протягом часу, вільного від трудової  діяльності,  має  низку сімейних та
громадських  обов’язків,а  отже, увесь  проміжок  позатрудового  часу  не
можна вважати повністю вільним [4].

Найбільш  розповсюдженою  дефініцією  вільного  часу,  як  уже
зазначалося,  є  визначення  французького  соціолога  Дж.  Думазейдера,  у
якому  вільний час  окреслюється  як  «...  заняття,  які  людина  реалізує  з
власної волі, добровільно з метою відпочинку, розваги, безінтересовного
вдосконалення  своєї  особистості,  добровільної  участі  у  громадському
житті після виконання професійних обов’язків».

Зазначена дефініція вільного часу ґрунтується на трьох факторах:
–  вільний час є часом,  який залишається людині після виконання

всіх професійних, сімейних та громадських обов’язків;
–  зміст  та  форми  занять  протягом  вільного  часулюдина  вибирає

добровільно;
–  заняття,  які  реалізуються  протягом вільногочасу, спрямовані  на

відпочинок,  розвагу,  безінтересовне  вдосконалення  особистості  чи
участьу громадському житті [4].

Макс  Каплан, характеризуючи вільний  час  людини,  виділяє
наступні  його  ознаки: антитезу праці; приємність,  задоволення;
добровільну громадську працю; психічне  відчуття вільності,  свободи;
культуру; виконання неістотних завдань; розвагу, забаву[3].

Слід зазначити, що різноманітні теорії вільного часу, ґрунтуючись
на даних соціології та економіки, мають дуже тісний зв’язок з певними
напрямками психології та філософії.

У зазначених теоретичних концепціях вільний час визначається як:
– категорія, протилежна поняттю часу праці;
– категорія, яка істотно доповнює поняття часупраці;
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– категорія, яка є автономною (самодостатньою),тобто незалежною
від поняття часу праці.

Перша  концепція  вільного  часу  розглядаєпрацю  як  моральний
обов’язок, а вільний час –як сферу розвитку особистості людини і єдину
можливість реалізації її прагнень.

Теорії  другого  типу  ґрунтуються  на  органічній  єдності  праці  та
вільного часу.

І,  нарешті,  третя  концепція  розглядає  час  вільний  від  праці  як
категорію автономічну, незалежну від умов трудової діяльності [3].

Крім  зазначених  підходів  трактування  вільного  часу,  в  науковій
літературі великий вплив на становлення і розвиток сучасних концепцій
мали теорії гри, розваги та забави, які побутують і розвиваються в рамках
сучасної психології, педагогіки, культурної антропології, теорії фізичного
виховання[5].

У вітчизняній соціології вивченням вільного часу займався відомий
соціолог, статистик С. Г Струмілін у20-ті роки ХХ століття. Він поділив
вільний час на 2 частини.

Перша частина – час, котрий затрачається на необхідну суспільну,
творчу діяльність – підвищення кваліфікації, навчання, заняття з дітьми,
суспільні обов’язки, художню самодіяльність.

Друга частина – це власне дозвілля – хоббі, споживання духовних
благ, фізкультура, зустріч з родиною, пргулянки, туризм, читання книжок,
газет,  культурний  відпочинок  (кіно,  музей,  театр,  домашні  ігри,  шахи,
шашки,  різноманітні  розваги,  прийом  гостей  і  ходіння  в  гості),
бездіяльний "пасивний" відпочинок[6].

Досі  в  науці  не  існує  єдиного  підходу  щодо  визначення  понять
«вільний час» та «дозвілля». Так, Л. І. Михайлова стверджує, що сучасна
соціологія  розглядає  вільний  час  «не  просто  как  свободное  от
обязанностей,  социальной  и  физиологической  необходимости,  а  как
пространство  свободной  деятельности  человека  как  самоцели,
деятельности, не навязанной из вне, не являющейся необходимостью» [7].

В. М. Піча вважає, що «вільний час можна визначити як ту частину
соціального,  в  тому  числі  позаробочого  часу,  яка  вивільнена  від
невідкладних справ і є «часом свободи»,  простором вільної діяльності і
вільного розвитку особистості» [8]. Г.П. Орлов вважає, що вільний час це
“время,  предназначенное  для  развития  умственных  и  физических
способностей  и  для  удовлетворения  социальных  потребностей”[9].
Спираючись  на  викладене  вище,  можна  сказати,  що  вільний  час  –  це
вільний від основної роботи час, який використовується особистістю для
задоволення своїх розумових, фізичних здібностей та соціальних потреб
залежно від рівня культури, матеріального та фізичного стану.

У сучасній літературі є різноманітні підходи до даної проблеми, які
умовно можна поділити на три групи. 
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Представники  першої  групи  (В.Д.  Патрушев,І.В.  Чернов)  –
головним чином економісти, які, згідно з розробленою ними концепцією
розглядають вільний час як частину позаробочого часу, який пов’язаний
більшою мірою з відтворенням робочої сили, фізичний відпочинок.

Друга  група  дослідників  –  В.А.  Артемов,  Г.П.  Орлов,  
В.Н.  Лавріненко – так  само  розглядають  вільний  час  як  частину
позаробочого часу, але спрямованого не стільки на вдосконалення людини
як працівника, скільки на її всебічний розвиток.

Прихильники третього концептуального підходу – Ю.Н. Лобанов та
А.В. Мялкін – розглядають вільний час за межами праці на виробництві і
фактично  зводять  його  до  позаробочого  часу,  який  призначений  для
відпочинку трудящих та власного розвитку [10].

Соціальний  феномен  вільного  часу  і  дозвілля  останніми  роками
привертає  увагу  дедалі  більше кола  дослідників.  Він  стає  предметом
обговорення не тільки фахівців, а й широкої громадськості.

Соціологічний підхід до вивчення феноменавільного часу включає
чотири основні напрями:

-  по-перше,  це  розгляд  комплексу  матеріальних  іорганізаційних
умов збільшення частки вільногочасу;

-  по-друге,  дослідження  об’єктивних  чинниківйого  реалізації
(наявність театрів,  клубів,  бібліотек,спортмайданчиків, центрів дозвілля,
культурно-дозвіллєвих установ для всіх верств та групнаселення тощо);у
рамках  даного  напрямку  головнимвиступає  аналіз  змісту  роботи
інститутів управліннята регулювання дозвіллєвої діяльності;

-  по-третє,  вивчення суб’єктивних чинниківвикористання вільного
часу  (інтересів,  дозвіллєвихзапитів  і  мотивації,  дозвіллєвих  орієнтацій
різнихсоціально-демографічних  та  вікових  груп);особливістю  цього
напрямку  є  з’ясування  ставленняособистості  до  того  чи  іншого  виду
діяльності (абоїх сукупності) у вільний час;

- по-четверте, розробка планових іпрогностичних моделей бюджетів
вільного  часурізних  соціально-демографічних  груп  у  різнихсоціально-
територіальних  спільнотах  (підприємстві,місті  чи селі,  області,  регіоні,
країні в цілому) зметою соціального планування та прогнозування[11].

У соціологічному аналізі вільного часу важливо відрізняти поняття
„сутність вільного часу” і „зміст вільного часу”.  Сутність вільного часу
полягає  у  вільній  діяльності,  що  означає  передусім  наявність  часового
простору, вільного від необхідних, невідкладних справ, свідоме прагнення
людини опанувати цей час, самостійно, з певною мірою раціональності,
обрати  варіант  імовірної  дії,  вміння  досягти  поставленої  мети  і,
безумовно,  самої  дії,  яка  є  об'єктивним  змістом  діяльності.  Сутність
вільного часу визначається усталеною якістю, яка зберігається у всіх його
змінах.  Зміст вільного часу – більше за обсягом поняття, ніж сутність,
оскільки  включає  в  себе  не  лише сутність  вільного  часу, а  й  усі  інші
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зв'язки, притаманні даному феномену. Зміст вільного часу більш плинний
і змінний, ніж його сутність. При використанні вільного часу людина має
можливість  змінювати  величину  конкретних  витрат  часу  і  черговість
видів діяльності, порядок задоволення тих чи інших потреб.

Важливі  категорії  вільного  часу  – це  „структура"  і  „зміст".
Структура  вільного  часу– сукупність  видів  діяльності,  які
характеризують проведення вільного часу.

Структура вільного часу охоплює:
– індивідуальне споживання культури (читання книг, журналів, газет,

слухання радіо, перегляд телепередач тощо);
– публічно-видовищне  споживання  культури  (відвідування  театрів,

кіно, концертів, музеїв, спортивних видовищ та ін.);
– спілкування з членами сім'ї, родичами, сусідами, друзями та ін.;
– фізичні  заняття  (ранкова  та  вечірня  гімнастика,  заняття  у

спортивних секціях тощо);
– розваги  та  ігри,  які  сприяють  зняттю  розумового  і  фізичного

напруження, створенню гарного настрою;
– пасивний відпочинок (прогулянки, спокій, денний сон та ін.);
– заняття,  які  є  явищами  антикультури  (зловживання  алкоголем,

хуліганство, наркоманія);
– безцільне «вбивання часу»[2].

Умовно структуру вільного часу можна поділити на два рівні:
1)суспільно  необхідний  час–  робочий  тиждень,  день,кількість

вихідних,  відпустка,  час,  витрачений  на  певні  заняттяпоза  роботою,
дозвілля і т. п.,тобто це кількісний рівень;

2)індивідуальний  вільний  час,  щостосується  внутрішньогосвіту
окремої  людини,  сприйняття  нею свободи,  яку  надає  їй  суспільство,  –
світоглядна орієнтація, духовні потреби, соціальна активність, політична
лояльність; тобто, це якісний рівень: наскільки суспільно необхідний час
наповнений певним змістом, що відображає якість життя. 

Структура вільного часу розкриває два його аспекти –зміст вільного
часу як суспільну можливість та індивідуальнупотребу в ньому. В єдності
цих двох аспектів і полягає сутність вільного часу. Якщо робота, як засіб
існування, є  необхідністю,  то  не  меншою  необхідністю  є  і  вільний  
час [12].

Структура,  зміст  вільного  часу  прямо  пов’язані  зі
своєюпротилежністю – робочим, навчальним часом, тому що час не має
абсолютногозначення у позатрудовій, позанавчальній діяльності. Вільний
час  завжди  обмежений  тривалістю  робочого  дня,  пов’язаний  з
ритмічністю  робочого  тижня,  нормуванням  щотижневого  і  щорічного
відпочинку.  Крім  того,  на  обсяги  вільного  часу  суттєво  впливаєрівень
розвитку  побутової  сфери,  доступність  її  послуг,  їх  відносно  низька
абовисока вартість. При цьому кількісне збільшення вільного часу саме
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по собі щене означає, що воно перетворюється на джерело творчих сил
людини.  Дляцього  необхідне  керівництво  і  стимулювання  саме  тих
потреб,  які  сприяютьрозвитку  особи,  оскільки  можливий  абсолютно
протилежний  результат  якнаслідок  стихійного,  неорганізованого  
дозвілля [13].

При вивченні змісту вільного часу використовують такий показник,
як тривалість часу, що витрачається на  певний вид діяльності у вільний
час.  З  його  допомогою  встановлюють  місце  в  житті  сучасної  людини
різноманітних  способів  проведення  вільного  часу.Зміст  вільного  часу
допомагає  охарактеризувати  відомості  про  види  занять,  їх  тривалість,
частоту, розповсюдженість, співвідношення між ними тощо.

Не  менш  суттєво  –  встановити  форму  проведення  вільного  часу
(активна, пасивна), що має дати детальнішу характеристику його змісту.

За способом використання вільного часу людей можна поділити на
кілька типів, жоден з яких у «чистому» вигляді не існує.

Перший  тип  представлений  людьми,  які  прагнуть  у  вільний  час
максимально задовольнити свої духовні потреби у творчості.

Другий пов'язаний з пошуком у вільний час насамперед розваг.
Третій тип репрезентують люди, які віддають значну частину його

домівці, сім'ї, дітям.
До четвертого належать  люди, які  основну частину вільного часу

присвячують спорту.
Представників п'ятого типу можна назвати активістами: майже весь

вільний час вони віддають громадській роботі.
Представники  шостого  типу  присвячують  його  передусім

придбанню матеріальних благ.
Сьомий  тип  об'єднує  людей,  діяльність  яких  має  відверто

виражений антигромадський характер.
Восьмий тип становлять люди, які розглядають вільний час як втечу

від життя [14].
Отже, вивчення вільного часу за допомогою кількісних методів дає

уявлення лише про його структуру. А повне уявлення про вільний час дає
комплексне вивчення його структури та змісту. Це має велике значення в
науковому  і  в  практичному  плані,  бо  дає  змогу  виробити  науково
обґрунтовану методику раціонального використання вільного часу.

Раціональне використання вільного часу – поєднання видів занять,
їх активних і пасивних форм, яке найефективніше впливає на особистість,
розвиток  її  сутності,  фізичної,  емоційної,  інтелектуальної  сфер
життєдіяльності.

Розрізняють вільний час суспільства, вільний час соціальної групи
та вільний час особистості.
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Вільний  час  суспільства  –  це  загальна  кількість  вільного  часу
індивідів  плюс  робочий  час  працівників  галузей,  у яких  створюються
умови для використання індивідом свого вільного часу.

Вільний час соціальної групи складається з індивідуальних витрат
вільного  часу  її  членів  і  характеризується  певною  спрямованістю  у
використанні, спільністю занять та інтересів. Отже, у цьому відношенні
доцільно розрізняти вільний час студентів, робітників, службовців, селян,
домогосподарок, пенсіонерів тощо.

Особистий вільний час знаходиться в розпорядженні людини, однак
він  пов'язаний  з  вільним  часом  соціальної  групи  й  напрямки  його
освоєння залежать як від приналежності особи до даної соціальної групи,
так  і  від  рівня  соціалізації,  розвитку  особистості,  від  її  соціально-
психологічних особливостей. Загальноприйнятими параметрами вільного
часу в соціології є величина й місце проведення вільного часу [15].

При  вивченні  об’єктивних  і  суб’єктивнихчинників  використання
вільного  часу  соціологикористуються  критерієм  раціональності  в
організаціївільного часу. Під  «критерієм  раціональності  видівдіяльності
та  витрат  позаробочого  часу»  розуміютьступінь  їх  відповідності
всебічному  й  гармонійному  розвитку  особистості.  У
макроструктуріпозаробочого  часу  найбільш  раціональним  є  тойвільний
час,  який  витрачається  на  задоволеннядуховних,  інтелектуальних  і
соціальних  потреблюдини.  Найменш  раціональними  витратами
вільногочасу  є  ті,  що  пов’язані  з  поїздками,  роботою вдомашньому  та
підсобному  господарстві,  пересуванням  з  місця  на  місце,  що  є
малоефективним ізсуспільної точки зору.

Більшість  соціологів  розглядає  використаннявільного часу  в  двох
аспектах  – як фізичну діяльність,пов’язану із  фізичним розвитком,  і як
духовну,спрямовану на духовний розвиток людини. Водночас одна і та ж
сама  діяльність  може  бути  кваліфікована  як  активна  і  як  пасивна:  до
активного дозвілля частіше відносять ті види діяльності, які мають творче
начало, а до пасивного – споживацьке [16].

Неодмінним  є  те,  що  раціонально  використанийвільний  час
перетворює людину на більш соціальнорозвиненого суб’єкта, а сукупність
таких  суб’єктів  –це  основа  для  якісних  змін  соціальної
структурисуспільства. 

Фонд  та  структуру  вільного  часу  обумовлюютьзагальні
(неспецифічні)  та  специфічні  чинники.  Доперших  відносяться  такі,  як
склад  населення  застаттю,  віком,  розмір  сім’ї,  рівень  доходів  наодного
члена сім’ї, розмір житлової площі, освітатощо.

Друга група чинників – специфічних, – якправило, впливає на фонд,
макро-  і  мікроструктурупозаробочого  та  вільного  часу.  Цей  вплив
відчуваютьнавіть бюджети часу соціально і демографічнооднорідних груп
населення. До таких чинниківперш за все відносять природно-кліматичні
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умови,проживання  в  місті  або  сільській  місцевості,  деякінаціональні
особливості суспільного ладу населення,культурні традиції [17].

Величину вільного часу характеризують  такі  спеціальні  категорії,
як:

– добовий фонд часу –сума робочого часу і витрат часу, пов'язаних з
роботою  (час на те, аби добратися з дому до роботи та з роботи
додому,  догляд  за  собою  після  роботи,  харчування  в  обідню
перерву тощо), часу на ведення домашнього господарства, часу на
виховання  дітей,  часу  на  задоволення  фізіологічних  потреб,
вільного часу, інших витрат часу;

– бюджет  часу,  що  характеризує  структуру  витрат  добового  (або
тижневого, або ж протягом року) фонду часу окремих осіб, сімей,
різноманітних  груп  населення  залежно  від  статі,  віку,  місця
проживання, зайнятості та низки інших параметрів [18].

– Кожна доба людського життя є маленькою складовою загального
бюджету  часу  суспільства,  який  можна  розподілити  на  добовий,
тижневий, місячний і т.д. Бюджет часу, таким чином, є розподілом
часу за різними видами діяльності людини. 24 години доби можна
поділити на такі складові часу:

– робочий час –час, коли людина витрачає фізичні і духовні сили для
виробництва тих чи інших споживчих вартостей;він складається з
необхідного й додаткового часу;

– позаробочий  час  –час,  витрачений  людиною  на  діяльність  поза
працею: домашня праця, задовольняння побутових потреб, догляд
за дітьми, їх виховання, задоволення фізіологічних потреб, праця
на власному підсобному господарстві тощо;

– вільний  час  –час,  який  залишається  після  використання  перших
двох  складових  часу;як  правило,  до  нього  відносять  час,
витрачений  на  навчання,  суспільну  роботу,  творчі  заняття,
відвідування  установ  культури,  спілкування  з  людьми,  заняття
спортом тощо;

– дозвілля  –частина  вільного  часу,  витрачена  на  задоволення
фізичних,  духовних  та  соціальних  потреб;він  служить  головним
чином  для  відпочинку  та  розвитку  особистості.  У  вузькому
розумінні дозвілля – це відпочинок і розваги [19].

Можна перелічити параметри вільного часу.
По-перше,  це  його  обсяг, який  залежить  від  тривалості  робочого

дня, кількості часу, що витрачається на дорогу до місця роботи й додому,
від кількості часу, витраченого на задоволення побутових потреб, тощо.
Чим менше часу витрачається на всі ці необхідні речі, тим більше його
залишається на вільний час. 

По-друге, вільний час можна розкласти на певні елементи – творчу
діяльність, навчання, фізичні заняття, ігри з дітьми, зустрічі  з  друзями,
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хобі, пасивний відпочинок, антикультурні дії тощо. Список цих елементів
для кожної особистості має бути суто індивідуальним. 

По-третє, зміст вільного часу залежить від якості конкретних занять
людини,  характеристик конкретної  людини,  від  того,  якою особистістю
вона  є,  яка  її  індивідуальність.  Тобто  зміст  або  якість  вільного  часу
залежать  від  якості  занять,  які  особистість  проводить  протягом  цього
вільного  часу.  Чим  змістовніше  і, відповідно  якісніше, проводить  свій
вільний час особистість, тим більше вона зростає духовно і фізично, тим
яскравіше окреслюється її індивідуальність[20].

На параметри вільного часу також впливають такі чинники:місце
проживання, вік, стать, економічний і соціальний статус.

У соціології вільного часу людини розрізняють три його різновиди:
- короткотривалий вільний час протягом добовоїжиттєдіяльності –

час, який  залишається  людиніпісля  виконання  всіх  професійних,
громадських тасімейних обов’язків;

-  середньотривалий  вільний  час  у рамках  вікенду  –час,  яким
диспонує людина в кінці робочого тижня;

- довготривалий вільний час протягом відпусток.
Окрім зазначених різновидів, виділяють щевільний час осіб, які не

працюють або не вчаться.
За  всього  різноманіття  особистих  інтересів  і  громадських

організацій, можливостей, що визначають форми використання вільного
часу, він може бути класифікований за типамиз огляду на переважання в
ньому конкретних соціально значущих видів індивідуальної діяльності. У
цьому дослідники одностайні  в головному: вони виділяють такі основні
типи використання вільного часу[20].

1.  Творчий  тип.  Сама  назва  свідчить  про  те,  щоіз  усіх  видів
діяльності, притаманних індивіду, найбільшу значущість і привабливість
мають  ті,  що  допомагають  реалізувати  творчі  задуми.  При цьому
абсолютно неважливо, який кінцевий продукт цієї творчості, духовний чи
матеріальний, перебуває він у сфері побуту, техніки чи мистецтва. Творча
діяльність особистості може бути спрямована на створення оригінального
продукту,  і  за  проведення  репродуктивної  діяльності,  наприклад
копіювання  улюбленої картини.  Головним  для  такого  типу  реалізації
вільного часу  є те, що індивід з усіх доступних видів діяльності  обирає
таку,   яка  спрямованана самовираження і  самоствердження  в цьому чи
іншому творчому акті.

2. Культурно-споживчий тип. Його примітна особливість у тому, що
індивід витрачає свій вільний час на спілкування з духовними цінностчми
і  підвищує  свою духовну культуру –відвідємузеїєв,  виставки,  театри,  і
кінотеатри,  читає художню літературу й  різноманітної  продукції
періодичної  преси,  прослуховування  радіопередач  і  аудіозаписів,
переглядає телевізійні програми,  а  також відеозаписи. Те, що впродовж
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останніх років наш вітчизняний друкований і  музичний світ, як і  фонд
відеопродукції, поповнилися далеко не найкращими зразками вітчизняної
та особливо зарубіжної культури, «духовної» продукції культури індивіда
не підвищує.

3. Рекреативний тип. До нього можна адресувати види відпочинку і
розважальної  діяльності,  зокрема,  такі,  як  спорт,  заняття  риболовлею,
туризм,  відвідики ресторанів,  кафе,  танцювальних  вечорів,  дружніх
вечірок, спілкування з родичами тощо.

Соціологічні  дослідження  свідчать,  що типи проведення вільного
часу  визначаються  безліччю  соціальних  чинників.  До  найвагоміших
належать вік індивіда, місце його проживання, рівень освіти та культури,
матеріальні статки тощо.

Встановлено також, що  чим вищий соціальний статус особистості,
тим  зазвичай  вищий тип  проведення  вільного  часу,  і  навпаки.  Дані
соціологічних  опитувань  переконливо  свідчать,  що  зі  зростанням
освітнього рівня громадян зростає і їх орієнтація на два типи проведення
вільного часу.

Висновки.  Отже,  вільний  час  –  це  багатоаспектне  явище,  яке
розглядається  багатьма  науками,  зокрема  психологією,  педагогікою,
соціологією, туризмом, фізичною рекреацією, економікою, управлінням,
медициною та ін. Реальна величина вільного часу, який наявний у нашому
розпорядженні,  залежить  від  соціально-економічних,  демографічних  та
інших факторів. Вона визначається досягнутим рівнем виробничих сил,
характером суспільних відносин, загальним культурним і освітнім рівнем,
потребами  суспільства,  нарешті, завданнями,  які  воно  ставить  перед
собою.  На  величину  цього  часу  впливає  вік,  стать,  рівень  зайнятості,
освіти, сімейний стан  та ін.

Таким  чином,  вільний  час  людини  є  важливою  соціальною,
економічною та психолого-педагогічною проблемою сучасної цивілізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ
ПОХИЛОГО ВІКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Вступ.  Сьогодні  процес  адаптації  є  предметом  дослідження
фахівців  багатьох  галузей наукового знання.  Психологи,  філософи,
соціологи,  педагоги  розкривають  різні  аспекти  цього  процесу,
досліджують  механізми,  етапи  та  стадії,  визначають  фактори.  Однак
проблеми адаптації осіб похилого віку у вітчизняній літературі ще не є
предметом  спеціального  дослідження,  хоча  питання  адаптації  дітей,
підлітків  та  дорослих  до  нових  умов  проживання  чи  навчання  дуже
актуальні  і  в  теоретичному,  і  в  практичному  значенні.  Майже  не
дослідженим є вплив пристосування, входження, звикання до нових умов
проживання осіб похилого віку в процесі їхньої соціалізації.

Особливості соціалізації і соціально-психологічної адаптації людей
похилого віку є на даний час однією з найактуальніших проблем не лише
для психологічної науки, але й для суспільства в цілому. 

Результати  дослідження.  Поняття  «людина  похилого  віку»  в
Україні  стійко асоціюється  з  настанням  пенсійного  віку  (60  років  для
чоловіків  і  жінок).  Часто  вживається термін  «літні  люди»,  який  у
більшості випадків має те саме значення, що й люди похилого віку.

Згідно  з  класифікацією  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я
(ВООЗ),  особи  у  віці  від  60  до  74  років  належать  до  категорії  людей
похилоговіку,  від  75  до  89  років  –  до  старих  людей,  а  від  90  років  і
старших – до довгожителів [1]. Поняття «людина похилого віку» в Україні
стійко асоціюється з віком виходу особи на пенсію, який згідно із Законом
України  «Про  пенсійне  забезпечення»  становить  60  років  для  жінок  і
чоловіків [2].

Негативні оцінки зміни життєвого рівня пенсіонерів пов'язані з тим,
що  розміри  пенсій  менш  диференційовані  порівняно  із  заробітною
платою, тому для значної частини населення вихід на пенсію призводить
до скорочення величини гарантованого доходу.

Люди похилого віку переживають значні труднощі, які викликані як
віковими, так і соціально-економічними змінами, пов'язаними з виходом
на  пенсію,  втратою  попереднього  соціального  статусу,  матеріально-
економічними обмеженнями.
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Важливим  та  актуальним  завданням  сучасного  суспільства  є
забезпечення достойного рівня життя літнім людям, оскільки саме рівень
життя  характеризує  можливість  людини  задовольнити  потреби  в
матеріальних, культурних і соціальних благах та визначається через їхнє
забезпечення відповідними товарами та послугами[3].

Забезпечення  оптимального  процесу  соціалізації  людей  похилого
віку передбачає врахування всієї  специфіки їхнього соціального статусу
не  тільки  в  цілому,  але  й  кожної  людини  окремо,  їхнього  нестатку,
фізіологічних  та  соціальних  потреб  і  можливостей,  що  визначаються
особливостями життєдіяльності. 

Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я,
старіння – це фізіологічний процес,  який відбувається  протягом усього
життя.  Як  відомо,  людьми  похилоговікузвичайновважають  людей,
яківийшли  на  пенсію.  Зміна  психосоціального  статусу  в  старості
складається  з  кількох  стадій  –  пришестя  старості,  вихід  на  пенсію,
вдівство [4]. 

Адаптація  осіб  похилого  та  старечого  віку  до  нових  умов
проживання,  як  предмет  наукового  аналізу,  висвітлена  у  працях
Р.Ануфрієвої, О.Білого, Т.Букіна, Т.Волкова, В.Зайцевої, Н.Ковальової, М.
Комлина Різні аспекти методологічної  та теоретичної геронтопсихології
життя  людей  похилого  віку  розглядали  О.  В.Краснова,  А. Г.  Лідере
(особливості  розвитку  особистості  в  період  похилого  віку),  М. В.
Єрмолаєва  (структура  емоційних  переживань),  Н.  В.Чепелєва,  
М.  Л.  Смульсон  (наративна  психологія  людей  старечого  віку),  
В.  А.  Галкін,  В.  В.Болтенко,  Н.  Ф.  Дементьєва,  Є.  Ю.  Шаталова,  
М.  Ф.  Шахматов  (дослідження  адаптації  людей  похилого  віку  в
геріатричних будинках) [5].

Чинником,  що  визначає  соціальну  адаптацію,  є  ціннісні  норми,
зразки,  традиції  суспільства  в  цілому  і  людей  похилого  віку  в  ньому,
оскільки  адаптація  не  може  бути  вивчена  поза  зв’язком  з
функціонуванням  прилюдних  стосунків  у  цілому,  поза  об’єктивними
соціальними  діями.З  точки  зору  В.С.Агєєва  «успішність  адаптації  в
новітніх  умовах  прямо  пов’язана  з  успішністю  (швидкістю,  об’ємом,
«точністю»)  опанування  стереотипів  нової  групи»  При  цьому  процеси
групової  ідентифікації  і  засвоєння  групових  стереотипів  проходять
паралельно  й  обумовлюють  один  одного.  Стереотипи  починають
засвоюватися в тому випадку, якщо людина ідентифікує  себе з групою,
повною мірою розуміє себе її членом.

Вступ  людини до похилого віку і подальшого старіння означають
послідовне,  поступове  або  раптове  проходження  нею  певних  вікових
психосоціальних  кризових  етапів  –  виходу  із  будинку  дорослих  дітей,
народження онуків, виходу на пенсію, смерті або загроза втрати батьків і
близьких людей, усвідомлення наближення власної смерті та ін.
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Слід  зазначити,  що  проблему  старості  та  її  визначення  вчені  і
практики  розглядали  з  різних  точок  зору  –  біологічної,  фізіологічної,
психологічної,  функціональної,  хронологічної,  соціологічної та ін.  Тому
рішення  приймаються  відповідно  в  галузі  соціального  забезпечення,
соціальної реабілітації, соціального піклування. 

У  загальному  значенні  термін  "адаптація"  (від  лат.  adaptio –
пристосування) – це пристосування організму та його функцій, органів та
клітин  до  умов  середовища.  Адаптація  спрямована  на  збереження
збалансованої діяльності систем, органів та психічної організації індивіда
за умов життя, що змінилися. 

Основними  критеріями  адаптації  літніх  людей  до  нових  умов
життєдіяльності  визначено:  соціально-педагогічний  (самооцінка
соціальної  сфери  життєдіяльності,  адаптивні  характеристики,  соціальна
взаємодія);  психологічний  (самооцінка  психологічної  сфери
життєдіяльності, особистісні психологічні характеристики, тривожність);
фізіологічний  (самооцінка,  стан  здоров‘я,  функціональний  стан,
емоційний комфорт) [6].

Аналіз  загальних  закономірностей  соціальної  адаптації  людей
похилого  віку  вимагає  серйозного  визначення  цього  поняття  і
співвідношення його з  близьким поняттям соціалізації.  Велика частина
російських психологів сходиться в тому, що соціалізація (від лат. Socialis –
прилюдний)  –  ширший  процес,  ніж  адаптація.  Соціальну  адаптацію
визнають  одним  з  інструментів  соціалізації.  По-перше,  вона  дозволяє
«особі  (групі)  активно  включитися  в  різні  структурні  елементи
соціального  середовища  методом  стандартизації  ситуацій,  що
повторюються,  що  дає  можливість  особи  (групі)  вдало  працювати  в
умовах  динамічного  суспільного  оточення».  По-друге,  вона  дає
індивідууму  можливість  сприймати  соціальні  ролі  у  процесі  адаптації.
Соціалізацію  й  соціальну  адаптацію  розглядають  як  процеси  близькі,
взаємозалежні, взаємообумовлені, але не тотожні [7].

Вдала  соціалізація  людей  похилого віку  –  одна  з  головних  умов
підтримки  високої  властивості  їх  життя.  Психологічна  складова  стилю
життя людей похилого віку є однією з найгостріших на сьогодні. Досить
багато говориться про економічні і медичні проблеми, з якими стикаються
люди літнього віку. Але рівень медичного обслуговування і матеріального
забезпечення не співвідноситься прямо з рівнем психологічної зручності і
хорошим для людини стилем життя. Це доводиться й тим, що питання,
пов’язані з психологічним станом і соціально-психологічною адаптацією
літніх, у першу чергу почали досліджуватися в розвинених та економічно
більш  благополучніших  країнах,  де  пенсійне  забезпечення  і  медичний
сервіс  людей  похилого  віку  знаходяться  на  досить  високому  рівні.
Складність полягає в тому, що якщо економічні і медичні питання можуть
вирішуватися централізовано і стандартно для всіх людей певної вікової
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групи, то психологічні труднощі повинні вирішуватися індивідуально, на
базі особистих властивостей людини похилого віку і соціальної ситуації.

Соціальна ситуація розвитку літніх людей пов'язана з входженням у
нове коло ролей, що відповідають статусу пенсіонера. При цьому людині
необхідно оволодіти нормативними моделями поведінки, які відповідають
цим  ролям,  а  також  способами  їх  виконання.  Норми  і  вимоги,
запропоновані  до  індивідів,  які  досягли  меж певного віку, змінюються
залежно від очікувань оточуючих. Трансформуються не тільки нормативні
параметри ролей, а й саме коло ролей, що співвідносяться з даними віком
і соціальним статусом. 

У психологічному плані адаптації  основною проблемою похилого
віку є самотність і втрата внаслідок цього необхідних і бажаних контактів,
беззахисність  перед  оточенням,  яка,  як  їм  здається,загрожує  їхньому
благополуччю  та  здоров’ю.  Стосунки між сусідами  не  завжди
доброзичливі. Часто ці стосунки перетворюються у довготривалу війну.
Поразки виникають у вигляді дезадаптації, інфарктів, інсультів та інших
захворювань. Часто хворобливо підвищена підозрілість самотньої людини
провокує спалахи гніву в близького оточення.

Соціально-психологічна  адаптація  людей  похилого  складається  з
багатьох складових, і її критеріями є:

 на  рівні  суспільства  –  ступінь  зближення  ціннісних  орієнтацій
різних  статево-вікових  груп  суспільства  і  ступінь  збігу  авто-  і
гетеростереотіпів літніх;

 на рівні групи – ступінь рольової адаптації, ступінь позитивності
соціальної  ідентичності,  ступінь  інкорпорізації  (замикання  літніх  на
своєму безпосередньому оточенні);

 на  рівніособистості–пристосованість  до  процесустаріння  і
ступіньпозитивностіособистісноїідентичності[8].

Досліджені  основні  «життєві  позиції»  людей  похилого  віку,  що
впливають на психологічнуадаптованість.

«Конструктивна» позиція:  люди з таким орієнтуванням  усе життя
були спокійними та задоволеними. Вони позитивно ставляться до життя,
здатні змиритися зі смертю, яка наближається, активні та налаштовані на
надання допомоги іншим. Зі старості трагедії не роблять, шукають розваг
і контактів із людьми.

«Залежна»  позиція  притаманна  людям,  які  все  життя  не  зовсім
довіряли  собі,  були  безвільними,  пасивними.  Старіючи,  вони  з  ще
більшим  зусиллям  шукають  допомоги,  визнання,  не  отримуючи  його,
почуваються нещасними.

«Захисна» позиція формуєтьсяв людей з підвищеним механізмом до
опору.  Вони  не  прагнуть  зближення  з  людьми,  тримаються  замкнено,
відгороджуючись від людей. Старіння сприймають з обуренням.
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Позиція «ворожості до світу». Такі особи звинувачують оточення й
суспільство у всіхневдачах, які вони зазнали в житті. Такі люди підозрілі,
агресивні, нікому не довіряють, відчуваютьвідразу до старості.

Позиція  «ворожості  до себе  і  свого  життя»,  яка виражається  в
пасивності, зникненні зацікавленості та ініціативи. Такі люди схильні до
погіршення настрою і фаталізму, почувають себе одинокими. Своє життя
вони  вважають  невдалим,  ставлення  до  смерті  не  травмуючим –  як
звільнення від існування[5].

Емоційні переживання також пов'язані з очікуванням смерті.  Люди
у  старості  частіше  розмірковують  про  смерть.  Головне  для  них,  щоб
процесс умирання не був тривалим і болісним.

Переживання наближення смерті  у  своєму розвитку долають такі
стадії:

1)  стадія  опору, протидії; поки  є  хоч якісь шанси на  виживання,
людина налаштовується на боротьбу із загрозою;

2)  стадія  огляду  життя; відбувається  у  формі  позитивних  та
негативних спогадів;

3)  стадія  трансцендентності; людина  усвідомлює  своє  минуле  як
дуже віддалене; на порозі смерті особистість ніби виходить за межі себе,
досягає трансцендентного стану [9].

Старість пов'язана не тільки з багатьма новими проблемами,  вона
обдаровує  людину  філософським  баченням  життя,  умиротвореністю,
терпеливим, розважливим ставленням до подій у світі та до людей, які її
оточують.  За  відсутності  значних  проблем  зі  здоров'ям,  наявності
матеріального  благополуччя,  злагоди  в  родині  багато  людей  справді
проживають щасливу старість.

Наведені  дані  про вікові  особливості  психологічної  адаптованості
людей дають змогуврахувати цей параметр під час проведення та надання
психологічної  і  корекційної  допомоги,експериментально-психологічного
обстеження, діагностики відхилень від норми  та ін.

Науковцями визначеніетапи входження людини похилого віку в нове
соціальне середовище, суть яких полягає в наступному:

1)ознайомлювальний  етап  –  літня  людина  знайомиться  із
навколишнім середовищем (макросередовищем) та оточуючими людьми
(мікросередовищем);на цьому етапі відбувається накопичення знань про
роботу установи, її режим, правила;

2)етап ситуативної дезадаптації зумовлений тим, що літня людина
потрапляє в нове незвичне для неї середовище: усе сприймається як чуже
і викликає в неї психологічну напругу, що й призводить до дезадаптації;

3)  етап  початкової  взаємодії  –  літня  людина  прагне  налагодити
перші спроби вступити в комунікативні зв'язки, знайти коло однодумців;

4)  етап  сумісності  –  на  цьому  етапі  простежується  процес,  коли
вимоги суб'єкта (літньої людини) збігаються з вимогами середовища.
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Виділяють деякі аспекти адаптації осіб похилого віку до старіння –
зміну соціальної позиції;місце літньої людини в суспільстві та відносини
з ним; побудову нового способу життя літньої людини.

Соціалізація  передбачає  адаптацію  до  середовища  з  урахуванням
індивідуальних  особливостей.  Одним  із  показників  соціалізації  є
ідентифікація  з  виконуваними  функціями,  що  прописані  соціальною
роллю (статусом). Важливо, щоб ця роль знайшла своє відображення в Я-
образі старої людини і при цьому мала позитивне емоційне забарвлення.

Головне  –  врахувати  те,  що  кожна  особа  похилого  віку  –  це
особистість, і, як  особистість, є  самоцінністю.  Особистість  визначає  й
особливості процессу старіння. Кожна людина унікальна у своєму «Я».
Тому  слід  розглядати  старість  як  період  розвитку,  який  відіграє
специфічну  роль  у  системі  життєвого  циклу  людини.  Як  зазначає  
М.  В.  Єрмолаєва,  саме  тут  стає  можливим  пояснити  життя  людини  в
цілому, його смисл і цінність для наступних поколінь[5].

Для соціальних працівників необхідні насамперед розуміння безлічі
психологічних,  психопатологічних,  соматичних,  морально-етичних
проблем, що виникають в осіб похилого віку, оволодіння методиками й
технологіями в роботі з такою категорією населення.

Самотність  виступає  негативним  чинником,  що  перешкоджає
сприятливому адаптаційному процесу осіб похилого віку. Під самотністю
в  геронтології  розуміють  тяжке  відчуття  розриву  з  оточенням,  острах
наслідків  самотнього  життя,  важке  переживання,  пов’язане  з  втратою
істотних життєвих цінностей чи близьких людей, відчуття покинутості,
марності і непотрібності власного існування.

Самотність  у  старості  –  поняття,  що  має  соціальний  зміст:
самотність,  як  соціальний  стан,утруднює  налагодження  нових  і
підтримання старих контактів і зв’язків, обумовлених різними причинами
як  психічного,  так  і  соціально-економічного  характеру;  самотність  як
відсутність  родичів,  дітей,  онуків,  а  також  окреме  проживання  від
молодих  членів  родини;  самотність  як  повне  позбавлення  людського
спілкування  для  багатьох  осіб,  що  мешкають  у  родині;  самотність  як
самостійний спосіб життя – фізичний стан, що активно обирається самою
особистістю з огляду на свій характер і психічне здоров’я.

Стратегія  соціальної  роботи  із  самотніми  особами  визначається
сферою  відмінностейфеноменів  ізоляції  від  самотності.  Якщо  людина
змінюється протягом життя, то бажано, щобзмінювалася робота, яку вона
виконує;  тому  альтернативні  форми  зайнятості  пенсіонерів  –  у  сфері
малого і середнього бізнесу, у фермерстві, на садових ділянках [5].

Показником  адаптованості  виступає  соціальний  статус  особи  –
становище  людини в  соціальнійієрархії  суспільства.  Вінвключає  в  себе
стать, професію та становище, календарнийвік.Соціальний статус старої
людини  визначаєтьсяв  першу  чергу  її  професійною  активністю,
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індивідуальними  можливостями,  інтересами  поза  межами  трудової
діяльності, фізичною активністю, яка відповідає стану здоров’я, умовами
і способом життя.

Зміна  соціального  статусу  людини  в  старості,  що  викликана
насамперед  припиненням  або  обмеженням  трудової  діяльності,
трансформацією  ціннісних  орієнтирів,  самого  способу  життя  і
спілкування,  а  також  виникненням  різних  утруднень  як  у  соціально-
побутовий,  так  і  в  психологічній  адаптації  до  нових  умов,  диктує
необхідність вироблення і реалізації специфічних підходів, форм і методів
соціальної роботи з людьми похилого віку.

Тобто соціальний  статус  має  два  аспекти  позитивного  та
негативного характеру в адаптаційному процесі. До позитивних належать
сприятливе ставлення до пенсійного періоду життя, коли особа не відчула
відмінностей та зміни соціальних ролей, перебуваючи на тій самій посаді,
позиції в соціумі. До негативного відносять самотність особи, яка раніше
займала значущу позицію в суспільстві. В організації соціальної роботи з
людьми  похилого  віку  необхідно  враховувати  всю  специфіку  їхнього
соціального статусу не тільки в цілому, але й кожної людини окремо, їхніх
нестатків, потреби, біологічні і соціальні можливості, певні регіональні й
іншіособливості життєдіяльності.

Важливим фактором адаптації  до старості  є існування захоплень,
хобі,  наявність  друзів  поза  професійним  колом.  Відсутність  дружньої
компанії в поєднанні з невмінням включитися в сімейне життя призводить
до того, що старі люди залишаються самотніми.
Задоволеність  життям  і  вдале  пристосування  до  настання  старості  у  в
першу чергу від здоров’я. Також важливу роль відіграє матеріальне поло
становище,  орієнтація  на  інше,  прийняття  змін.  Реакція  на  вихід  на
пенсію  залежить  від  бажання  кинути  роботу,  здоров’я,  грошового
становища,  поділа колег. Вдівство,  як правило, несе самоту й небажану
незалежність.  Водночас  час  воно  може дати  людині  нові  здібності  для
особистого зростання [10].

Попри існування  багатьох  визначень  поняття  “адаптації”,
об’єктивно  існує  кілька  форм  вияву  цього  феномену,  які  дозволяють
стверджувати,  що  адаптація,  з  одного  боку, –  динамічна  якість,
безпосередній процес пристосування до умов зовнішнього середовища, а
з іншого, – якість будь-якої живої саморегулятивної системи, подальша її
стійкість  до  умов  зовнішнього середовища  (що  являє  собою наявність
певного рівня розвитку адаптивних здібностей).

Лише  невелике  число  людей  похилого  віку  мине  фазу  кризи
літнього віку. Більшості з них потрібна уважна і кваліфікована допомога
професіоналів,  близьких людей і  суспільства  в цілому. Це пояснюється
тим, що в нашому суспільстві є досить стійкі позитивні стереотипи людей
похилого віку, в яких позитивно оцінюються їх досвід,  знання і уміння
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вистояти у  складних життєвих ситуаціях  [11].  Це означає,  що в людей
похилого віку можна сформувати установку на їх значущість для юних, на
допомогу їм, а в юних – на прийняття даної допомоги, причому не стільки
в  домашньому  господарстві,  скільки  у  професійній  і  соціальній
діяльності.

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, щодо проблем старості і
її визначення вчені і практики підходили і підходять з різних точок зору –
біологічної, фізіологічної, психологічної, функціональної, хронологічної,
соціологічної та ін. А звідси і специфіка розв’язання проблем суспільного
і  соціального  стану,  зокрема  й  адаптації,  ролі  і  місця  в  родині,  в
організації  соціального  забезпечення  та  обслуговування,  соціальної
реабілітації, соціального піклування про людей похилого віку і т.д. Таким
чином, особистість людини в міру її  старіння змінюється,  але  старіння
протікає  по-різному,  залежно  від  ряду  факторів,  як  біологічних
(конституціональний  тип  особистості,  темперамент,  стан  фізичного
здоров'я), так і соціально-психологічних (спосіб життя, сімейно-побутове
становище, наявність духовних інтересів, творчої активності).

Таким  чином,  зміна  статусу  людини  в  похилому  віці  викликана
насамперед  припиненням  або  обмеженням  трудової  діяльності,
трансформацією  ціннісних  орієнтирів  самого  способу  життя  і
спілкування,  а  також  виникненням  різних  утруднень  як  у  соціально-
побутовій,  так  і  психологічній  адаптації  до  нових  умов  соціалізації.
Компетентність  працівників  та  повне  знання  особливостей  впливу
соціально-психологічних  і  біологічних  факторів  на  процес  старіння
особистості  дозволить  спрямовано  змінити  умови,  спосіб  життя  осіб
похилого  та  старечого  віку  таким  чином,  щоб  сприяти  оптимальному
функціонуванню особистості  людини  і  робити  тим самим стримуючий
вплив на процес її старіння. У роботі з геронтологічною групою потрібно
також виокремлювати аспекти адаптації осіб похилого віку до старіння,
через які здійснювати психологічну та соціальну допомогу й підтримку
таким особам.
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ІНВАЛІДНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вступ.  Проблема інвалідності  пройшла значний історичний шлях
від тотального фізичного знищення з періоду античності до інтеграції осіб
з  обмеженими  можливостями  в  сучасне  суспільство.  Громадяни  з
інвалідністю  є  серед усіх верств населення  будь-якого суспільства.  Це
люди з такими вадами здоров’я, як ураження опорно-рухового апарата та
центральної  і  периферичної  нервової  системи,  психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю, ураженнями органів слуху та
зору, ураженнями внутрішніх органів, онкологічними захворюваннями. 

Людей з  фізичними обмеженнями  здоров’я  в  нашому суспільстві
сприймають по-різному: одні до них абсолютно байдужі, інші жалісливі,
треті (їх менше) активно допомагають їм. Крім того, існуюче стереотипне
уявлення  про  інтелектуальну  і  психічну  неповноцінність  людини  із
серйозними фізичними вадами прирікає інвалідів на повну ізоляцію: їх не
побачиш на підприємствах,  у  культурних  закладах,  інформації  про них
дуже мало на сторінках періодики. Значною мірою це обумовлено нашим
минулим.  Соціальна  й  інформаційна  політика  тоталітарної  держави
ігнорувала проблеми інвалідів, не сприяла повному охопленню системою
освіти  дітей  і  дорослих  із  руховою  недостатністю,  створенню
пристосованого до їхніх можливостей архітектурного середовища[1].

Результати  дослідження.  Інвалідність  –проблема  багатогранна,
безпосередньо пов’язана з рівнем економічного, політичного, соціального
розвитку  людського  суспільства,  його  культурою,  освітою,  мораллю,
релігією. Історичне коріння її сягає глибини тисячоліть [2].Вона виникла з
появою  людей  і  разом  з  ними  перейшла  в  перші  людські  спільноти.
Можна  стверджувати,  що  фізичні,  сенсорні,  психоневрологічні  та  інші
вади супроводжують людей, як тінь супроводжує світло. І тому проблеми,
породженіцими  факторами,  вростають  у  суспільний  організм  і  стають
його невід’ємною складовою. 

У сучасній соціально-психологічній науці існують різні підходи до
теоретичного обґрунтування проблеми психології людини з обмеженими
можливостям.  З  точки  зору  соціологічного  підходу  інвалідність
розглядається  як  «ненормальна»  норма  або  «ненормальне»  відхилення.
Самерозумінняінвалідності  як  соціального  феномену  в  контексті
соціологічних  поглядів  досліджували з  різних  боків  через  проблему
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соціальної  норми  Е.  Дюркгейм,  М.  Вебер,  Р.  Мертон,  П.  Бергер,  
Т. Лукман, П. Бурдье.

Проаналізуємо кілька основних підходів.
Структурно-функціональний підхід.  Представниками цієї концепції

є Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Девіс. Щодо соціалізації, то Парсонс розглядав
проблеми  адаптації  та  функціонування  індивідів  у  середовищі,  їхню
інтеграцію в соціальну систему. Він розглядає проблеми інвалідності як
специфічний стан людини. 

Парсонс  не  розглядає  як  хворобу такі  психофізичні  стани,  як
алкоголізм,  вагітність,  інвалідність,  адже при  цих  станах  людина  не
звільняється від соціальних обов’язків.

Також  структурно-функціональний  аналіз  класифікує  типи
індивідуальної адаптації до структурної аномії за такими чинниками, як
розрізнення  «культурних  цілей»  (сюди  можна  віднести  цінності,  які
формуються під впливом культури) та «інституалізованихзасобів» (норм)
[3].

Мертон  же,  у  свою  чергу,  розглядає  аномію  як  наявність
неузгоджуваності  між  нормами,  цілями  культури  та  соціально
сформованими здібностями членів групи суспільства відповідно до них.
Через  своє  становище  в  соціальній структурі суспільства деякі  люди
нездатні відповідати нормативним цінностям

Р. Мертон аналізував  типологію способів індивідуальної  адаптації
до структурної аномії.  Сюди  він  відносив  конформізм,  інновацію,
ритуалізм, ретритизм (« втеча »), бунт.

У вітчизняних дослідженнях у рамках структурно-функціонального
аналізу  проблему  інвалідизації  досліджували  Т.  А.  Добровольська,  
И. П. Каткова, Н. С. Морова, Н. Б. Шабаліна та ін. [3].

У  рамках  соціально-антропологічного  підходу (Е.  Дюркгейм)
відносно  інвалідизації  досліджувалися  стандартизовані  й
інституціональні  форми  соціальних  відносин  (соціальна  норма  й
девіація),  соціальні  інститути,  механізми  соціального  контролю.
Використано  термінологію  для  позначення  дітей-інвалідів  – «нетипові
діти», «діти з обмеженими можливостями».

Його увага булла прикута до низького ступеня дії соціальних норм
на  індивідів,  до  їх  неефективності  як  засобу  соціальної  регуляції
поведінки, до розпливчастості й суперечливості соціальних норм. Цілком
справедливо  Дюркгейм  відзначав  суперечності  між  норма-цілями   і
нормами-засобами. 

У цілому соціальна інтеграція зводиться, по-перше, до об'єднання
людей на основі існування загальних цінностей і взаємозалежності, а по-
друге,  –до  виникнення  міжособистісних  зв'язків,  практик  взаємодії,
взаємної  адаптації  між  соціальними  группами  та інтегрованими
індивідами.  При  цьому  рівень  інтеграції,  з  точки  зору  Е.  Дюркгейма,
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визначається  ступенем  почуття  приналежності  до  соціальної  групи  чи
колективу на підставі норм, цінностей, переконань, що їх поділяє індивід.

При цьому, з точки зору Е. Дюркгейма, хвороба не робить людину
особливою  істотою,  а  лише  примушує  її  інакше  адаптуватися  в
суспільстві.У  вітчизняних  працях  даний  підхід  продовжили  
А. Н. Суворов, Н. В. Шапкіна таін.

Макросоціологічний  підхід до  вивчення  проблем  інвалідності
відрізняє соціально-екологічну теорію У. Бронфебреннера, продовжену у
вітчизняних  дослідженнях  В.  О.  Шпакової.  Проблеми  інвалідності
розглядаються  в  контексті  "лійки"  понять– макросистеми,  екзосистеми,
мезосистеми, мікросистеми (відповідно, політичні, економічні та правові
позиції,  що  панують  у  суспільстві;  суспільні  інститути,  органи  влади;
взаємини  між  різними  життєвими  сферами;  безпосереднє  оточення
індивіда).

Символічний  інтеракціонізм.  Представниками  цієї  соціологічної
школи є Дж. Г. Мід та Ч. Кулі. Інвалідність у цьому підході описується
через  системи  символів,  що  характеризують  соціальну  групу  осіб,  які
мають  обмежені  можливості.  Розглядаються  проблеми  становлення
соціального „Я” інваліда,  аналізується  специфіка цієї  соціальної ролі,  а
також стійкі, постійно повторювані стереотипи поведінки самих інвалідів
і ставлення до них соціального оточення[4].

Отже, соціальне середовище, група, суспільство в цілому (з позицій
інтеракціонізму  (Г.  Блумер,  Е.  Гоффман,  Р.  Келлі,  Дж.Г.Мід)  є
визначальними чинниками специфіки процесу соціалізації індивіда. Тому
можна говорити, що в ході реалізації певного роду соціальних відносин,
впливів, як цілеспрямованого, так і стихійного характеру, з індивідів як
біотипів, формується соціотип.

Цей  підхід  містить  у  собі  певні  погляди  з  теорії  наклеювання
ярликів  чи  теорії  соціетальної  реакції  (Г.  Беккер,  Е.  Ламертон).  Для
позначення  осіб  з  обмеженими  можливостями  формулюється  поняття
«девіанти».  Інвалідність  же  при  цьомурозглядається  як  відхилення  від
соціальної  норми.  А  отже,  носіям  цієї  девіації  наклеюється  ярлик  –
інвалід.  У  рамках  цієї  соціоцентристської  теорії  вивчаються  соціальні
проблеми  конкретного  індивіда  через  вивчення  ставлення  до  нього
суспільства  в  цілому,  розглядаються  феномени  соціального  контролю,
соціальної  реакції.  У  вітчизняних  дослідженнях  на  цій  методологічній
базі  проблеми  інвалідизації  вивчалися  такими  видатними  російськими
вченими, як М.П.Левицька та іншими.

Цікавою  і  важливою  соціоцентристською  теорією є  теорія
стигматизації  І.  Гоффмана.  Вона  розглядає соціальні проблеми
конкретного  індивіда  через  вивчення ставлення  до  нього суспільства
вцілому.  Проблема  інвалідів  при  цьому розкривається  через  поняття  –
«девіанти»,  а  поняття  «стигма»  в  даному випадку подібне  до  поняття
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«навішування ярликів».  Розгляд  механізмів  і  соціальних  наслідків
стигматизації  з  обмовками  можна  поєднати  з  механізмами  соціальної
реакціїй соціального контролю [4].

Узагальнивши, можна виділити основні напрямки цього підходу. Це
– розгляд соціалізації індивідуальної свідомості як соціального процесу,
поєднання індивідуальних ментальних процесів до „великої свідомості”.
Для  покращення  становища  людини  необхідно перетворити її
фізіологічний організм на рефлексивне соціальне  „Я”,  а  також
сформувати її соціальну  природу,  тобто  „дзеркальне  „Я””.  Для
полегшення  цього  завдання виділяються основні елементи
самовизначення:

- образ нашого образу в уявлені іншої людини;
- образ її суджень щодо нашого образу;
- самопочуття  (наприклад,  проявом може  бути  гордість  чи

приниження) на прийняту нами реакцію інших.
Щодо інвалідизації, то дана концепція розглядає такі її аспекти, як

символи  (їх  роль,  інтерпретація  людиною  та її  наслідки),  ролі,
становлення соціального „Я”, стереотипи, самоконтроль.

Інвалідизація  тісно  пов’язана  зі  стигматизацією,  яка  виражає
одночасно процес, результат, причину та наслідок і є руйнівнимелементом
у процесісоціальноговпливу, як цевизначав І. Гофман.  Важливим також є
розуміння того, що люди інколи намагаються приховати стигму, прояку
вони  самізнають.  Наприклад,  людина  не  говорить  про  те,  що  вчинила
злочин, має якусь хворобу, зазнала насильства чи торгівлі людьми лише
через  те,  що  не  хоче  бути  стигматизованою  в суспільстві.  Але  це  не
означає,  що  приховування  стигми,  яку  І.Гофман  назвав  “оминанням”
(passing),  залишається  безслідним  для  її  носіїв.  Вплив  стигми  на
соціальну  ідентичність  особистості  та  включення  людини  в  соціальну
взаємодію  викликає  серйозні  зміни  в  поведінці,  часто  призводячи  до
девіації, зокрема вторинної [5].

Феноменологічний  підхід  відрізняє  соціокультурну  теорію
нетиповості  Е.Р.  Ярської-Смирнової.  Феномен  "нетипової  дитини"
формується  і транслюється  всім  його  соціальним  оточенням.  Він
характеризується  всім  різноманіттям  історично  сформованного
етноконфессіонального, соціокультурного макро-  і мікросоціуму, у якому
нетипова  дитина  проходить  соціалізацію.  Цей  підхід  продовжений  у
дослідженнях Д.  В.  Зайцева,  Н.  Е. Шапкіної  та  ін.  На сучасному етапі
інститутсоціальної  реабілітації  інвалідів  реалізується  в  комплексній
діяльності,  що  включає  в  себе  організаційні,  економічні,  містобудівні,
власне  реабілітаційні  дії  тощо.  Вона  здійснюється  всією  сукупністю
державних  і  муніципальних  органів  та установ  соціального  захисту,
освіти, охорони здоров'я, інших сфер у співробітництві з недержавними
органами[6].
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Висновки.  З огляду на вищезазначеного, ми дійшли висновку,  що
інвалідність  є  складним  соціальним  феноменом,  який  потребує
комплексного теоретичного аналізу та практичного дослідження.
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доцент кафедри початкової і дошкільної освіти, 
ПНПУ імені  В.Г. Короленка 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Вступ. Важливу  роль  у  становленні  особистості  відіграє  період
дошкілля.  Саме цей період є  сенситивним для формування первинного
світогляду  дитини,  самосвідомості,  розвитку  соціальних  властивостей
тощо.Одними  з  пріоритетних  напрямів  у  розвитку  дошкільної  освіти
фахівці  вважають  наступні:  введення  в  систему  дошкільної  освіти
соціально-педагогічного патронату, що дасть змогу охопити дошкільним
вихованням дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати дитячий
садок; відкриття соціальних груп загального розвитку та створення умов
для  перебування  з  однолітками  і  здобуття  дошкільної  освіти,  ранньої
адаптації дітей з вадами фізичного або розумового розвитку; забезпечення
безоплатного  утримання  в  садках  дітей  із  соціально  незахищених
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сімей;підвищення рівня  педагогічних  працівників  та  поповнення галузі
новими кваліфікованими кадрами тощо [5].

Результати  дослідження. Така  спеціальність,  як  «соціальний
педагог» в Україні була введена до переліку педагогічних спеціальностей
лише  2000-го  року.  Найбільшого  поширення  вона  набула  в  таких
закладах:  загальноосвітні,  спеціальні,  спеціалізовані  школи,  заклади
освіти  нового  типу,  спеціальні  навчально-виховні,  центри  соціальних
служб  для  молоді   тощо[1].  З  моменту набрання чинності  листа  МОН
України від 18.02.2011 р. № 1/9-114  «Про застосування Типових штатних
нормативів дошкільних навчальних закладів» з першого вересня 2011 р.
посади  соціальних  педагогів  вводилисяв  дошкільних  навчальних
закладах.Соціальний педагог у дошкільному навчальному закладі – новий
тип  педагога.  Він  допомагає  вихованцю  зрозуміти  навколишній  світ,
піклується  про  формування  моральних,  загальнолюдських  цінностей,
аналізує  процес  формування  особистості  як  соціальний процес,  процес
розвитку її нахилів та здібностей.

У працях вітчизняних учених знайшли своє  відображення окремі
аспекти  соціально-педагогічної  діяльності  вдошкільному  закладі.  Так,  
О.  Денисюк  розглянула  особливості  діяльності  соціального  педагога
вдошкільному  закладі.  С.  Болтівець,  Т. Алєксєєнко,  О.  Кононко та  ін.
зосередили  свою  увагу  на  соціально-педагогічному  патронаті  та  його
значенні  для  дошкільних  закладів  з  метою  запобігання  негативним
проявамнасильства  в  сім’ї;  дослідники  вивчають  соціально-педагогічні
аспекти виховання дітей-дошкільників.

Роль  соціального  педагога  в  закладі  освіти  на  сучасному  етапі
розвитку  українського  суспільства  дедалі  зростає.  Вступаючи  до
дошкільного  закладу,  дитина  стикається  з  проблемами  адаптаційного
характеру  (прийняття  нового  режиму,  нових  традицій,  які  діють  у
дошкільному  закладі),  емоційно-соціального  розвитку  (формування
почуття  самоповаги,  співробітництва,  емпатії),  перебігу  процесу
соціалізації.  Відтак  перед  соціальним  педагогом  постає  завдання
формувати  у  дітей  уміння  встановлювати   контакти  з  людьми,  діяти  в
різноманітних  комунікативних  ситуаціях,  реалізовувати  діалогічне
спілкування,  способи  поведінки,  що  дозволяють  дитині
самореалізуватися,  накопичувати  позитивний  соціальний  досвід,
знаходити різні способи вирішення проблем, застосовуючи різноманітні
педагогічні прийоми та форми роботи [3].

Соціальний  педагог  допомагає  вихованцю  пізнати  навколишнє
соціальне  середовище,  піклується  про  формування  моральних,
загальнолюдських цінностей, аналізує процес формування особистості як
соціальне  явище,  процес  розвитку  її  нахилів  та  здібностей.  Він  може
сприяти адаптації  дітей з особливими потребами до умов  дошкільного
навчального  закладу,  створювати  сприятливе  розвивальне  навчально-
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ігрове  середовище для  цих дітей,  забезпечувати  умови  для проведення
спільних  занять  із  здоровими  дітьми  в  ДНЗ,  задовольняючи  освітні
потреби  всіх  дошкільників,  здійснювати  соціально-педагогічний
патронаж  дітей  пільгових  категорій,  сприяти  ефективному
співробітництву педагогів, батьків та фахівців різного профілю.

Таким  чином,  діяльність  соціального  педагога  дошкільного
навчального  закладу  може  здійснюватись  за  такими  напрямами:
педагогізація соціально-культурного середовища мікрорайону;здійснення
соціально-педагогічного патронажу дітей мікрорайону, які не відвідують
дошкільний  навчальний  заклад;забезпечення  соціально-педагогічного
всеобучу  батьків  та  інших членів  родини (дідусів  та  бабусь),  опікунів,
прийомних  батьків,  усіх,  хто  причетний  до  виховання  дітей;  допомога
родині у вихованні дітей відповідно до запитів батьків та особливостей
виховання  в  конкретній  родині;організація  змістовного  дозвілля
дошкільнят у ДНЗ та мікрорайоні; робота з попередження насильства в
сім'ї над дітьми та робота з дітьми, які зазнали насильства;робота з дітьми
з  особливими  потребами  та  їхніми  батьками,  створення  сприятливого
навчально-розвивального  інклюзивного  середовища;  соціально-
педагогічний  патронаж  дітей  пільгових  категорій  (дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із  багатодітних,
малозабезпечених, неповних сімей); супровід процесу адаптації дитини та
батьків  до  дошкільного навчального закладу;  визначення психологічної
готовності дітей до навчання у школі;  посередницька роль у взаєминах
дитини,  родини  з  освітніми,  соціокультурними  закладами  
мікрорайону [4; 5].

Соціальний  педагог  може  стати  посередником  між  Центрами
розвитку  дітей  з  особливими  потребами  та  дошкільним  навчальним
закладом,  створювати  сприятливе  розвивальне  навчально-ігрове
середовище для дітей з особливими потребами, забезпечувати умови для
проведення спільних занять із здоровими дітьми в ДНЗ, задовольняючи
освітні потреби всіх дошкільників, сприяти ефективному співробітництву
педагогів, батьків та фахівців різного профілю[2].

Висновки.  Отже,  основні  питання  введення  посад  соціальних
педагогів  у  дошкільні  навчальні  заклади   полягають  у:  розробці
соціально-педагогічних підходів до змісту та організації їхньої діяльності
в цьому закладі з попередження насильства в сім'ї та подолання наслідків
різних видів насильства над дітьми;  здійсненні  соціально-педагогічного
патронажу сільських сімей, які виховують дітей раннього віку, підвищенні
рівня педагогічної культури батьків, їх відповідальності та зацікавленості
у  вихованні  дитини,  сприянні  охороні,  збереженню  та  зміцненню
фізичного  і  психічного  здоров'я  малюків,  навчанні  молодих  батьків
практичним  навичкам,  допомозі  у  створенні  умов  для  фізичного,
соціального, пізнавального, естетичного розвитку дитини раннього віку;
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напрацюванні  змісту  та  форм  роботи  соціального  педагога  у  групах
короткотривалого перебування та з дітьми, які виховуються в домашніх
умовах.
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ІНВАЛІДНІСТЬ: ГЕНДЕРНІ РОЗБІЖНОСТІ

Вступ.  Актуальність  статті  обумовлена  проблемною ситуацією,  а
саме:  наявним  протиріччям  між  задекларованими  принципами  щодо
становища людей з інвалідністю та  реальними соціальними процесами,
що  ґрунтуються  на  упередженому  ставленні  до  них.  Одним  з  таких
суттєвих  упереджень  є  поширене  уявлення  про  те,  що  людина  з
інвалідністю не може бути справжньою жінкою чи справжнім чоловіком.

Дослідження і  публікації.  В Україні гендерні  дослідження активно
впроваджуються  такими  авторами,  як  О.  Балакірєва,  Т.  Журженко,
О.Іващенко, А. Лантух, Є. Лібанова, О. Луценко, О. Макарова, І. Мироненко,
С. Оксамитна, В. Онікієнко, М. Рубчак, Л.Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко,
Ю. Якубова,  О. Яременко та інші.  Вагомий внесок у розвиток гендерних
досліджень  у  пострадянських  суспільствах  здійснили  такі  російські
соціологи, як С. Айвазова, Л. Бабаєва, О. Балабанова, Г. Бєляєва, Г. Брандт, О.
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Вороніна, І. Горшкова, Т. Гурко, Л. Гусейнова, О. Здравомислова, В. Ільїн, Т.
Клименкова, Т. Ковальова, І. Кон, О. Кочкіна, М. Малишева, С. Полєніна, Н.
Пушкарьова, Л. Ржаніцина, Н. Римашевська, Г. Сергєєва, А. Синєльніков, Г.
Сілласте, І. Тартаковська, А. Тьомкіна, І. Тюріна, З. Хоткіна, А.Чирікова, Н.
Юліна та інші. 

Нечисленні  роботи  О.  Воробйової,  Н.  Данилової,  Л.  Індолєва,  
О.Р. Ярської-Смірнової присвячені гендерним аспектам інвалідності. 

Виклад основного матеріалу. Досить часто трапляються випадки,
коли  суспільство  відмовляє  людям  з  обмеженими  можливостями  у
статевій приналежності. 

Про «відсутність статі» або «знецінення» в людини з інвалідністю
таких  понять,  як  «мужність»  чи  «жіночність»  говорять  і  поширені
соціальні  стереотипи  та  установки.  У  цьому  контексті  цікавим  є
дослідження  О.  Воробйової  «Гендерні  аспекти  соціальних  атитюдів  до
інвалідності»,  у якому вона розглядає співвідношення усталених бачень
суспільством чоловіка, жінки та інвалідності, що ніби відокремлює людей
з обмеженими можливостями в окрему групу, яка не відповідає вимогам
загального бачення.

Гендерні ролі в суспільстві пов’язані з розподілом праці, правами й
обов’язками чоловіків і жінок. У минулому ці ролі були чітко визначені:
чоловіки  працювали,  щоб  забезпечувати  свої  сім’ї;  жінки  займалися
домашнім господарством і виховували дітей. Так, можна виділити чотири
основні риси Справжньої Жінки, на основі яких жінка оцінювала себе, а
чоловік,  сусіди  та  суспільство  оцінювали  її:  благочестя,  благородство,
смирення,  прив’язаність  до  сім’ї.  Ці  риси  втілювали  в  собі  ідеал
справжньої  жінки  –  матері,  доньки,  сестри,  дружини.  Подібний  образ
підтримувався  у  спеціалізованих  журналах  для  жінок  і  релігійних
брошурах в Америці з 1820 по 1960 роки. З часом гендері дослідження
показали, що соціальне уявлення про сексуальну роль жінки у суспільстві
змінилося.  До традиційних  сімейних обов’язків  жінки  додаються  ще  й
професійні, тобто робота.

Крім  того,  у  суспільстві  існують  уявлення  про  зовнішній  вигляд
жінки, а саме: жінка повинна бути вродливою, мати фігуру, що відповідає
певним стандартам.  Однак  не всі  жінки підходять під ці  критерії.  Тим
більше,  якщо  жінка  має  певні  фізичні  вади,  тоді  вона  взагалі  не
сприймається  як  жінка,  а  лише  як  представник  певної  групи  –  групи
людей з обмеженими можливостями.

У  свою  чергу,  чоловіка  наділяють  такими  рисами,  як  сила,
сміливість, незалежність. Для того, щоб здобути ці якості, передбачається,
що  чоловіку  необхідно  пройти  безліч  перешкод,  у  результаті  чого  він
може отримати  ушкодження  або  травми,  які  будуть  свідчити  про  його
мужність і відвагу («шрами прикрашають чоловіка»).
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Розглядаючи ці аспекти, О. Воробйова провела дослідження, під час
якого респондентам було запропоновано назвати асоціації, що виникають
у  них  при  використанні  понять  «жінка-інвалід»  та  «чоловік-інвалід».
Результати  показали,  що  серед  асоціацій  щодо  жінок  з  обмеженими
можливостями  виокремлювались  найбільш  типові:  бездітність,
самотність,  відсутність  сім’ї,  хвора,  безпомічна.  Тобто  для  більшості
респондентів був характерним опис жінки-інваліда як одинокої, такої, що
немає можливості створити сім’ю і працювати. Перераховуючи асоціації
образу  чоловіка-інваліда,  більшість  респондентів  називали  наступні:
безробітний, втрата працездатності, бідний, непотрібний. Отже, асоціації,
що  стосуються  жінки-інваліда,  орієнтуються  на  сім’ю,  а  стосовно
чоловіка – на питання трудової  діяльності.  Іншими словами,  установки
відповідають традиційним гендерним ролям та  ідеалам.  Однак у цьому
випадку  соціальні  атитюди  до  людей  з  обмеженими  фізичними
можливостями  мають  негативний  характер,  оскільки  фактично
позначають  нездатність  виконання  ними  гендерних  ролей,  що
відповідають очікуванням: жінка-інвалід не може створити сім’ю та мати
дітей,  а  чоловік-інвалід  –  не  може  бути  повноцінним  працівником  та
годувальником.  Такий  характер  атитюдів  тягне  за  собою  певні  взірці
поведінки  стосовно  людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями:
уникнення  спілкування  з  людьми-інвалідами,  дискримінація  людей  з
інвалідністю як на міжособистісному та груповому рівнях, так і на рівні
держави. Робиться висновок, що для зміни соціальних атитюдів до людей
з інвалідністю необхідна репрезентація позитивного образу інвалідності,
у  першу  чергу  в  ЗМІ.  Образ  інвалідності  у  ЗМІ  повинен  бути
реалістичним  і  відображати  проблеми,  життя  людей  з  обмеженими
можливостями,  орієнтуючись  на  повагу  людської  гідності.  Необхідне
також  створення  програм,  спрямованих  на  популяризацію  концепції
незалежного життя та рівності можливостей для людей з інваліднісю [2].

Суспільство  фактично  відмовляється  визнавати  зв'язок  між
гендером (статтю) та інвалідністю, в той час як гендер виступає одним з
найважливіших  факторів  переживання  людиною  інвалідності.  Про  це
свідчать  дані  статистики  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я,  які
констатують  наявність  таких  фактів  як,  по-перше,  те,  що  жінки  з
інвалідністю  складають  групу  з  найнижчим  рівнем  життя.  По-друге,
жінки з інвалідністю часто є жертвами жорсткого поводження. По-третє, у
країнах третього світу дівчата з інвалідністю майже не представлені серед
учнів  шкіл,  а  серед  дорослих  жінок-інвалідів  практично  100%  є
безробітними. Чоловіки, опираючись стигмі  інвалідності,  все  ж можуть
досягти  очікуваного  статусу,  якому  будуть  відповідати  домінуючі
соціальні  ролі,  тоді  як  жінки  в  багатьох  випадках  не  мають  такої
можливості. Стереотипні образи жіночності та інвалідності як пасивності,
співвідносячись  одне  з  одним,  лише  посилюють  патріархатний  образ
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конвенціальної  фемінності,  пропонуючи  асоціації  з  жалем,  безглуздою
трагедією,  болем  тощо.  І,  попри  те,  що  демографічна  реальність
характеризується перевагою серед інвалідів жінок похилого віку, подібні
репрезентації  мають  більш  негативний  характер:  жінки-інваліди
вважаються неадекватними як для економічного виробництва (традиційно
більш підходящого для чоловіків,  ніж для жінок),  так і  для традиційно
жіночих  репродуктивних  ролей.  Таким  чином,  гендерна  нерівність  і
дискримінація підсилюється віком та фактором стану здоров’я.

Деякі дослідники інтерпретують відмінність, яку відчуває людина-
інвалід,  як  наслідок  маргіналізації  та  соціального виключення.  Люди з
обмеженими  можливостями  часто  потрапляють  під  особливу  форму
пригнічення,  яке  витікає  із  соціальних  інститутів  і  «здорових»  осіб  у
співвідношенні  зі  зростанням  залежності  від  спеціалістів  соціального
забезпечення.  Даючи  нові  характеристики  подіям,  люди  з  обмеженими
можливостями  оформляють  свою  ідентичність  і  визначають  реальність
свого життя через  гнучкість  і  боротьбу. Так зростає  в  світі  боротьба з
негативним образом інвалідності в мас-медіа і мистецтві, репрезентаціями
інвалідності як об’єкта милосердя і благодійництва; в дослідженнях, ЗМІ і
художній літературі робиться акцент на життєвій силі та енергії інвалідів,
їх  індивідуальних,  гендерних  і  расових  відмінностях,  культурі  і
солідарності, досягненнях і біографічних ресурсах.

Будучи об’єктом соціального контролю і конструювання, гендерна
ідентичність  людини-інваліда  стає  ресурсом  боротьби  з  нормованими
стереотипами.  А  це  дуже  важливо,  оскільки  гендерна  ідентичність  є
однією  з  найбільш  значущих  складових  соціальної  ідентичності
особистості.  Підкреслені  жіночність  у  жінок  (слабкість,  привабливість,
фемінний  стиль  одягу)  або  маскулінність  у  чоловіків  (спортивні,
інтелектуальні  досягнення,  технології  і  механізми)  –  лише  один  із
способів  боротьби.  Інший  спосіб  боротьби  «індивідуалізованому»
дискурсу  –  це  формування  солідарності  з  пригніченими.  Про  тих,  хто
використовує  стигму нещасного і  нікому непотрібного як «ваучер»  для
позиціювання  себе  злиденного  і  жебрака,  можна  почути  від  інших
інвалідів, що він (або вона) «зламався»,  «опустився».  Для таких людей,
що  стоять  з  протягнутою  рукою,  гендерна  ідентичність  відходить  на
другий план, оскільки оточуючі у першу чергу повинні сприймати їх як
нещасних калік. Наприклад, у пострадянській Україні, Росії серед таких
жебраків переважна кількість чоловіків, «робочий одяг» яких передбачає
елемент камуфляжної форми, що апелює до їх реального або віртуального
доблесного  минулого.  У  цьому  випадку  гендерна  ідентичність  все  ж
відіграє  свою  роль  у  культурному  капіталі,  який  передбачається
обмінювати на милосердя оточуючих [6].

Як ми вже говорили, гендерна ідентичність як чоловіка, так і жінки
з  обмеженими  фізичними  можливостями  суперечить  традиційним
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уявленням про «справжню жінку» та «справжнього чоловіка».  Зокрема,
для жінки–інваліда, особливо з яскраво вираженими фізичними вадами,
проблематизованими виглядають такі характеристики, як сексуальність та
фізична  привабливість,  у  той  час  як  для  чоловіка  з  інвалідністю
проблематичним є майже увесь спектр традиційних маскулінних рис та
якостей,  у  першу чергу  –  незалежність,  сила,  активність та  сексуальна
агресивність. Саме цей аспект і ускладнює життя людей з інвалідністю, а
особливо процес їх ідентичності. Стереотипне бачення світу інвалідності
заперечує  поняття  «мужність»,  «сила»,  «краса»  та  «привабливість»,
наділяючи його слабкістю, безпорадністю і залежністю від інших.

У полі дослідження маскулінності, як соціального феномену, часто є
досить  результативним  дослідження  груп  військовослужбовців,  які  є
одним  із  постійних  об’єктів  вивчення.  Існує  припущення,  що
приналежність до армії та участь у бойових діях формують «гегемонний
тип  маскулінності»,  який  характеризується  агресивністю,  емоційною
стриманістю, силою тощо.

Проблема маскулінності  людей з інвалідністю рідко привертає  до
себе  увагу  дослідників.  Причина  полягає  у  складності  співставлення
категорій інвалідності та мужності. Тривалий час визначення інвалідності
будувалось у рамках медикалістської моделі,  яка передбачала ставлення
до  людей  з  інвалідністю  як  «асексуальних,  інфантильних  суб’єктів».
Стереотипні  уявлення  про  мужність  та  інвалідність  вступали  у
протиріччя, оскільки мужність передбачає силу, фізично розвинуте тіло,
емоційну стриманість,  активність і самостійність (категорії  гегемонного
типу  маскулінності),  а  інвалідність  –  слабкість,  тілесну  немічність,
пасивність і залежність.

У цій  дискусії  образ  інваліда  війни розглядався  дослідниками  як
найбільш близький до вираження «здорової» – гегемонної маскулінності.
Припускається,  що  статус  ветерана  війни  дозволяє  інвалідам  війни
продовжувати  репрезентувати  тип  гегемонної  маскулінності.  Унаслідок
даного визначенення «гегемонної мужності» інвалідів війни ця група не
стає  об’єктом  аналізу  в  рамках  гендерного  спрямування  досліджень
інвалідності.

Згідно із західним дослідженням Томаса Гершика і Адама Міллера
маскулінності  інвалідів  (фізична  інвалідність)  було  виокремлено  такі
стратегії вираження маскулінності [3, 260 – 261]:

– стратегія  переборення відображається  у  зміні
базових  характеристик  визначення  гегемонної  маскулінності,  тобто,
наприклад, перевизначення сфери реалізації чоловіка, зміна акценту з
фізичної на емоційну сферу; «я інвалід і я чоловік, я знаю, що можу
робити»;  ця  стратегія  визначається  авторами  як  продуктивна,  але
складна  для  реалізації,  оскільки  передбачає  співставлення
суперечливих понять;
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– стратегія  залежності передбачає  прагнення
наслідувати  цінності  гегемонної  маскулінності;  інвалідність
визначається  як  недолік,  який  необхідно  перебороти  і  в  результаті
боротьби стати більш мужнім чоловіком; дослідники розглядають цю
стратегію  як  «сізіфову  працю»,  оскільки  вважають,  що  «прагнення
дотримуватися  вимог  гегемонної  маскулінності  за  відсутності
можливостей веде до втрат і розчарування»;

– стратегія  відмови формується,  коли  індивід
визначає  свою  гендерну  ідентичність  через  категорії  власних
принципів  та  практик,  що  виражається  у  зверненні  до  статусу
особистості,  а не інваліда чи чоловіка;  інвалідність та маскулінність
розглядаються  як  соціальні  конструкти,  які  мають  бути
реконструйовані на ґрунті нових цінностей; ця стратегія розглядається
як  найбільш  продуктивна,  оскільки  вона  повинна  сприяти
гармонійному розвитку індивіда.

Визначення  мужності  передбачає  поділ  на  військову  мужність  –
гегемону, і громадську – будь-яку іншу. Таким чином, передбачається, що
у  громадському  житті  існують  інші  засоби  для  вираження  гегемонної
мужності,  як  наприклад  знання,  професійна  зайнятість,  яких  немає  на
війні (мається на увазі  у військових частинах, які безпосередньо беруть
участь  у  воєнних  діях).  Індивід  вимушений  слідувати  принципам
агресивної маскулінності.

Категорія  неповноцінності  розпадається  на  кілька  напрямків
залежно  від  сфери  прояву  мужності,  наприклад,  в  економічній  сфері
інвалідність передбачає неможливість виконання функцій «годувальника»
родини,  у  сімейній  сфері  –  чоловіка  та  батька,  власної  професійної
реалізації.  Неможливість  виконання  цих  функцій  веде  до  того,  що
інвалідність  визначається  категоріями  залежності,  морального
пригнічення, співчуття оточуючих до долі інваліда війни.

Залежність, неповноцінність інвалідності чоловіка розглядається як
причина  співчуття,  жалю  оточуючих,  що  наділяються  негативним
значенням.  Співчуття  визначається  як  почуття,  яке  недостойне
«справжнього»  чоловіка.  Співчуття  передбачає  звернення  до  більш
слабкого,  залежного,  тобто  до  категорій,  які  знову  суперечать  виразу
гегемонної  маскулінності.  Символічно  почуття  жалю  протиставляється
повазі  як почуттю до рівного за фізичними і духовними можливостями
індивіда.  У  результаті  формується  «ненависть  до  співчуття»,  яка
супроводжується  неприйняттям  допомоги  і  доповнюється  почуттям
сорому за фізичну неповноцінність чоловіка  [3, 262 – 263].

Стереотипні  образи  жіночності,  мужності  та  інвалідності,
сполучаючись,  лише  посилюють  існуючий  традиційний  образ,  що
пропонує  асоціації  з  жалістю,  безглуздою  трагедією,  болем  та
безтілесністю [1, 47].
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Варто зазначити, що певним проривом в інституціалізації проблем
інвалідності  та  батьківства  в  академічних  колах  можна  вважати
дисертаційну роботу російського медика Н.Н. Угланової «Стан здоров’я,
спосіб  життя  та  репродуктивна  поведінка  інвалідів   генеративного  
віку»  [5].  Зокрема,  зазначається,  що  медико-соціальна  характеристика
людей  з  інвалідністю репродуктивного  віку  характеризується
несприятливими  для  виконання  репродуктивної  функції  компонентами:
53,75% – не одружені, з їх числа розлучені – 17,24%; 76,57% – створили
сім’ю  до  встановлення  групи  інвалідності.  Частково  це  пояснюється  
віком – 42,4%  людей з інвалідністю утворюють вікову групу 35 років і
старших.  Причому  негативну  репродуктивну  установку  мають  86,5%
людей-інвалідів репродуктивного віку.

Таким  чином,  застереотипізоване  сприйняття  суспільством
інвалідності  позбавляє  людей  з  особливими  потребами  права  на
життєдіяльність  у  рівних  умовах  з  іншими.  Це  відображається  у  всіх
сферах їх життя – соціальній, економічній, духовній, особистій тощо.

Одна  із  суттєвих  складових  гендерної  ідентичності  людини  з
інвалідністю – це сексуальність  та  уявлення про власне тіло.  На жаль,
теми  інвалідності  та  сексуальності  пов’язуються  лише  у  спеціальних
виданнях для людей з інвалідністю [4]. У соціальних стереотипах поняття
«інвалідність» та «сексуальність» розглядаються як майже протилежні.

У  цьому  контексті  дослідниками  пропонується  поняття  «стигма
інвалідної  сексуальності», під  яким  розуміється  політика  репрезентації
інваліда  як  екзотично-природного,  расово-біологічного,  безстатевого  та
асексуального або гендерного чи гіперсексуального тіла [7]. Таким чином,
сексуальність інвалідів замовчується, а гендерна ідентичність з'являється
як "інвалідна", тобто проблематична та недійсна.

Одним  із  найактуальніших  питань  сьогодення  є  проблема
сексуальної освіти, характерна не тільки для дітей з інвалідністю. Однак у
випадку  ускладнення  візуальної,  слухової  і  мовленнєвої  комунікації  в
дітей  як  в  інтернатах,  так  і  в  родині  значно  обмежується  можливість
доступу до інформації. Стосовно людей з важкою формою інвалідності, то
взагалі  їх  рівень  інформування  щодо  цього  питання  знаходиться  на
найнижчому рівні. Це часто пояснюють тим, що оскільки їхня тривалість
життя невелика, то вони не мають майбутнього, а тому немає необхідності
обговорювати з ними питання школи, кар'єри або сексуальності.

Головна  перешкода  повноцінного  незалежного  життя  людей  з
інвалідністю, у тому числі й сексуального, – це уявлення про них як про
хворих людей, що мають потребу в постійній турботі та допомозі, яких
необхідно жаліти і постійно співчувати, "яким чогось не вистачає", тобто
ототожнення їх з неповноцінними людьми. У ЗМІ або кіно надзвичайно
рідкісні  репрезентації  людей  з  інвалідністю,  що  просто  розповідають
щось цікаве про свою професію, навчання, політичну активність або про
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себе в ролі батьків і коханих. У результаті батьки, вихователі, медики та й
самі  люди  з  інвалідністю  думають,  що  секс  і  інвалідність  не  можуть
співіснувати. На Заході люди з інвалідністю організовують самодопомогу,
розуміючи, що вони мають такі ж права, як інші громадяни, у тому числі і
на сексуальне життя.

Історичні стереотипи стосовно людей з інвалідністю як вічних дітей
(незрілих  й  асексуальних),  що  потребують  постійної  протекції  та
лікування,  відтворюються  в  масовій  свідомості,  політичному  й
академічному дискурсі. Сексуальність  людей з інвалідністю потрапляє у
фокус  владних  відносин  і  перетворюється  на  об'єкт  політичного
контролю. Цей контроль виявляється в різних формах – від радикально
жорстких і явних заборон негативної євгеніки та соціальної ворожості до
більш витончених і  тонких підходів "нормалізації",  незалежного життя,
сексуальної освіти, експлуатації  образів інвалідності в масовій культурі,
що тим самим складає структурні умови [7].

Хоча вплив суспільних стереотипів значний, все  ж велику роль у
житті людини з обмеженими можливостями відіграє власне сприйняття
самої себе. Якщо людина не любить себе, то вона і не вірить, що її може
полюбити  хтось  інший,  –  а  це  шлях  втрат  і  самотності.  Людина,
дивлячись у дзеркало, з одного боку, бачить себе так, начебто дивиться на
того, кого любить. Адже нам властиво себе любити й іноді не помічати
недоліків. Але іноді людина раптово починає дивитися на себе критично,
більш  прискіпливо,  ніж  завжди,  помічаючи  свої  приховані  та  явні
недоліки.  Усі  ці  відображення  разом  складають  імідж  тіла  людини  –
загальну картину її самої. Те, як індивід відчуває себе і своє тіло, впливає
на всі сфери його життя. Коли людина приймає рішення піклуватися про
себе,  розвивати  те,  що  вона  може  робити,  що  не  може  і  що  захоче
навчитися робити, то все це й буде її впливом на імідж свого тіла.

Більшість жінок з інвалідністю відчувають дискомфорт у зв’язку з
невідповідністю їх тіла культурним ідеалам. «До моєї непрацездатності я
була дуже активною, займалася спортом, танцями, грала на піаніно. Після
того, як я стала інвалідом, моє тіло сильно змінилося.  Це сталося в 17
років та було просто шоком… . У теперішній час я працюю над тим, щоб
навчитися  бачити  своє  тіло таким,  яким воно є… .  Раніше мене часто
охоплювала  ненависть до мого нового тіла,  воно здавалося  мені  таким
потворним, та мені хотілося помститися йому за свої душевні страждання.
Але це неможливо.  Я це зрозуміла  та  докладаю зусиль,  щоб прийняти
нову реальність».  Отже,  внутрішній  конфлікт  у  людей  інвалідів  часто
викликаний  протиріччями  між  нормативними  уявленнями  про  красиве
тіло та реальністю. Одна з жінок це протиріччя висловила таким чином:
«Я боюся, що моє тіло не є сексуально приємним, якщо я покажу його
чоловікові, – буду знехтувана» [4]. І це не дивно. По телебаченню і в пресі
нам говорять,  що всі  люди повинні  мати  сформоване тіло,  залишатися
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завжди  молодими  і,  звичайно,  сексуальними.  Зрозуміло,  що  від  цього
може  розвитися  комплекс  неповноцінності.  Адже  людям  з  явно
вираженими фізичними вадами дуже важко полюбити та сприйняти своє
тіло,  якщо  воно  погано  функціонує  і  виглядає  не  досить  привабливо.
«Нехай у тебе гарне обличчя, але ти ніколи не з'явишся на пляжі, як інші
люди, не вийдеш на сцену, а то і просто в театр»,   – висловилася одна
жінка-інвалід [4].

У таких ситуаціях спеціалісти завжди радять подивитися на себе по-
іншому. Відчуття  віри  в  себе,  впевненості,  що все  нормально,  можуть
сильно вплинути на реакцію інших людей. "Відразу після травми я стала
калікою. Але пізніше я подумала,  що, незважаючи на це, я залишилася
жінкою, у мене є що запропонувати близькій людині, крім кульгавості  і
хворої руки. Я і сама стала більш упевненою у своїй внутрішній красі, у
відносинах з іншими людьми. І вони відчули це" [4].

Часто  те,  як  людина  себе  бачить,  і  те,  як  її  сприймає  близька
людина,  дуже відрізняється одне від одного. Партнер може одержувати
позитивні  емоції  від  відносин з  цією людиною, а  отже,  –  і  від  її  тіла,
любити її, незважаючи на певні фізичні особливості.

Застереотипізоване суспільство іноді досить негативно впливає на
відносини між людьми своїми заштампованими правилами і поглядами.
Окремі  люди,  які  бездумно  приймають  такі  «правила  гри»,  турбують
людей  з  особливими  потребами  недоречними  зауваженнями  та
розпитуваннями.  Навіть  доброзичливими.  Це  досить  часто  ламає
впевненість у собі, у такі моменти дуже важливо не піддатися настрою й
обставинам.

У  спеціальних  виданнях  для  людей  з  інвалідністю дають
рекомендації  щодо  вирішення  цього  конфлікту  та  висвітлюють
позитивний досвід людей з обмеженими фізичними можливостями щодо
реалізації  власної  сексуальності.  Суспільство  фактично  відмовляється
визнавати  зв'язок  між  гендером (статтю)  та  інвалідністю,  в  той  час  як
гендер виступає одним з найважливіших факторів переживання людиною
інвалідності.

Існуючі в суспільстві стереотипи досить сильно впливають на життя
людей  з  обмеженими  можливостями.  У  житті  кожної  людини  з
інвалідністю рано чи пізно настає  досить важливий момент, коли вона
постає  перед вибором: прийняти запропоновані йому соціумом штампи
чи  йти  всупереч  їм.  У  світі  посилюється  опір  негативному  образу
інвалідності,  репрезентаціям  інвалідності  як  об’єкта  благодійництва  та
милосердя.  У  дослідженнях,  ЗМІ  робляться  акценти  на  позитивних
життєвих стратегіях  інвалідів,  їх  досягненнях,  життєвій силі  та  енергії.
Хочеться  перенести  ці  тенденції  на  наше  суспільство.  Зробити  їх
реальними. Але для цього треба змінити нашу суспільну свідомість, що є
одним із найскладніших завдань.
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Висновки. Хоч  ЗМІ  і  роблять  спроби  висвітлювати  проблему
інвалідності,  та не завжди їх матеріал  об’єктивно змальовує  реальність
ситуацій. Частіше інформація має стереотипний і «жалісливий» характер.
Поодинокі спроби змінити ситуацію покривають матеріали, побудовані на
звичних  принципах  і  поглядах,  адже  відтворення  звичного  і  відомого
потребує меншої напруги і не вимагає зміни повсякденних орієнтирів.
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Вступ. Соціальна  робота,  будучи  певним  видом  професійної
соціальної  діяльності,  має  цілий  ряд  специфічних  особливостей,
детермінованих як її внутрішніми, так і зовнішніми щодо неї факторами.
У  зв'язку  з  цим  соціальна  робота  вимагає  особливої,  додаткової  до
нормативно-правової,  більш  жорсткої  регламентації  дій,  відносин,
поведінки фахівця і пред'являє до його особистості високі вимоги. Такою
особливою  системою  регламентації  поведінки  та  діяльності  фахівця  у
процесі  виконання  ним  своїх  професійних  обов'язків,  що  також
детермінують  його  особистісні  якості,  може  бути  тільки  професійно-
етична система. Будучи одним з регуляторів життєдіяльності суспільства і
людини, вона сама повинна бути регульованою. Разом з тим професійна
соціальна робота є однією з форм відносин з приводу добра як однієї з
вищих  цінностей,  що  робить  неминучим  наявність  у  ній  професійно-
етичних  компонентів.  Органічність  професійно-етичних  компонентів  у
системі  соціальної  роботи  детермінується  в  першу  чергу  тим,  що
сутнісною, змістоутворюючою основою професійної соціальної роботи є
гуманізм.

Результати  дослідження. Специфіка  соціальної  роботи  робить
застосування в ній загальних, не конкретизованих з урахуванням сутності
та змісту діяльності професійно-етичних норм і правил, малоефективним.
Професійно-етична регламентація соціальної роботи повинна гарантувати
дотримання прав клієнтів,  суспільства і самого соціального працівника,
сприяти  формуванню  особистісно-морального  і  професійного  вигляду
спеціаліста,  гуманізації  суспільних  відносин.  Унаслідок  цього
професійно-етична система є невід'ємною складовою частиною системи
професійної соціальної роботи, яка визначає і підтримує її основний сенс
і зміст, гуманістичну спрямованість діяльності фахівця і його особистості,
всього інституту соціальної роботи.

Відомо,  що  основною  функцією  будь-якої  системи  моралі  і
цінностей є підтримка і забезпечення існування системи, що створила її:
вона  регулює  поведінку  людини  в  усіх  сферах  суспільного  життя,
підтримуючи  і  санкціонуючи  певні  суспільні  підвалини,  лад  життя,
спілкування  (або,  навпаки,  вимагаючи  їх  зміни).  Професійно-етична
система  виконує  аналогічну  функцію  щодо  професійної  соціальної
роботи, будучи засобом, що формує соціальну роботу як цілісну систему,
що  визначає  її  структуру  і  підтримує  її  нормативний  зміст  та  суть.
Унаслідок цього в системі соціальної роботи професійно-етична система
повністю враховує специфіку соціальної роботи, займає особливе місце,
відіграючи роль не тільки одного з найважливіших видів регламентації
поведінки,  дій,  відносин,  особистісно-морального  обличчя  фахівців  і
цілих  колективів  соціальних  працівників,  а  й  будучи  разом  з  тим
необхідним  структуроутворюючим  і  системоутворюючим  початком  у
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професійній соціальній роботі, найважливішим гарантом її нормативного
змісту і детермінантою гуманістичного сенсу.

У вивченні та регулюванні соціальної роботи велике значення має
використання  етико-аксіологічного  підходу  з  метою  визначення,
обґрунтування,  пропаганди  в  суспільстві  і,  головне,  реалізації
гуманістичних  етичних  цінностей  як  власне  соціальної  роботи,  так  і
суспільства  в  цілому.  Безумовно,  етико-аксіологічний  підхід  не  може
вважатися єдиним при дослідженні соціальної роботи. Соціальна робота
багатопланова, багатофункціональна, багатоаспектна, внаслідок чого у ній
мають  місце  і  можуть  бути  виявлені  й досліджені  різні  компоненти  –
організаційні, правові, економічні, психологічні, педагогічні, естетичні та
под.,  кожен  з  яких  має  відносно  самостійну  значущість,  являє  собою
великий інтерес і вимагає ретельного самостійного дослідження. Однак
соціальна робота організовується і проводиться суспільством, як правило,
не  для  того,  щоб  реалізувати  якісь  правові,  організаційні  та  інші
установки й амбіції, які потребують включення в соціальну роботу даних
компонентів як змістотворних. Унаслідок цього аксіологічний підхід може
вважатися  одним  з  найважливіших  при  аналізі  соціальної  роботи,  що
задає значущість іншим важливим компонентам соціальної роботи, хоча і
не  єдиним.  Полягаючи  в  обгрунтуванні,  аналізі  її  ціннісного  змісту  і
змісту, всебічному розгляді її в цілому і поелементно з точки зору теорії
цінностей, аксіологічний підхід у соціальній роботі видається необхідним,
доцільним  та одним  з  найважливіших.  Аксіологічний  підхід  у
дослідженні соціальної роботи містить  у собі відомі труднощі, оскільки
цінності, як відомо, часом відображають не те, що є насправді, а те, що
має бути. Але і в цьому сенсі аксіологічний підхід не менш доцільний і
виправданий, оскільки дозволяє оцінити потенціал соціальної роботи та
на підставі зіставлення дійсного і бажаного, оцінки відповідності сущого
належного, визначити стратегічні напрямки її розвитку і вдосконалення,
зробити висновок  про необхідні для здійснення цієї  діяльності  умови і
ресурси.  Тому  головна  мета  застосування  аксіологічного  підходу  в
соціальній  роботі  – етичний  аналіз  сущого,  його  оцінка  та  розробка
ідеалу. Функції, які при цьому виконує аксіологічний підхід у соціальній
роботі  (аналітична,  оцінна,  прогностична,  цілеспрямовуюча та інші),
дозволяють істотно підвищити ефективність і якість соціальної роботи.

Тому  аксіологічний  підхід  у  соціальній  роботі  має  велику
значущість не тільки для власне соціальної роботи, а й для суспільства в
цілому і  для кожної людини, оскільки його застосування дозволяє дати
об'єктивну оцінку соціальній роботі, визначити її справжнє місце і роль у
життєдіяльності  суспільства  і  людини  і  на  цій  підставі  –  істотно
підвищити  її  ефективність,  а  значить,  підвищити  темпи  соціального
прогресу.
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Серед  численних  детермінант  соціальної  роботи  найважливіше
місце займає система цінностей як суспільства,  так і  власне соціальної
роботи  як  життєво  важливої  й  необхідної  сфери  соціального  життя.
Багатовимірність,  багатофункціональність,  багатоплановість  і
багаторівневість  соціальної  роботи,  її  загальність,  інтегративність  і
специфічність  як  особливого  виду  соціальної  діяльності,  її  органічна
включеність в буття суспільства і людини вимагають відповідної ухвали її
іманентно  властивих  цінностей,  які  задають  її  основні  детермінанти  і
сприяють реалізації суспільного ідеалу – досягненню блага суспільства і
людини.  Ціннісна  система  соціальної  роботи  має  досить  складну
структуру,  оскільки  соціальна  робота,  як  вид  діяльності,  надзвичайно
багатогранна  і,  крім  того,  являє  собою  цілісну  систему  структурно  і
функціонально пов'язаних між собою елементів – цілей, мотивів, засобів,
умов,  результату,  суб'єкта  та  об'єкта.  Цінності  соціальної  роботи
представлені у кожному з цих елементів і на кожному етапі діяльності,
взаємодіючи  і  впливаючи  як  один  на  одного,  так  і  на  сутність  і  зміст
діяльності в цілому.

Соціальна робота є невід'ємною частиною діяльності суспільства і
людини,  і  тому  ціннісні  орієнтири  суспільства  й  держави  та  система
цінностей соціальної роботи взаємообумовлені і взаємозалежні. Але вони
все  ж  не  тотожні,  оскільки  соціальна  робота,  попри  її  загальність,
ідентична  сукупній  діяльності  суспільства  і  держави  в  цілому.  У
соціальній  роботі  можуть  бути  виділені  і  проаналізовані  різні  групи
цінностей відповідно до будь-якої із загальноприйнятих їх типологій. Усі
групи  цінностей  соціальної  роботи  є  невід'ємною складовою частиною
сукупної  ціннісної  системи  і  ресурсів  суспільства.  Соціальна  робота  в
принципі  неможлива  без  визнання,  залучення  та  реалізації  цінностей
різних видів і груп, які можуть виступати в різних формах і видах. Вони
можуть  бути  суб'єктом  і  об'єктом  впливу,  оскільки  в  її  процесі
відбувається  прямий  і  непрямий вплив на  ціннісну систему індивіда  з
метою  її  трансформації  і  формування  на  цій  основі  нових  ціннісних
орієнтацій. У той же час цінності, задіяні в соціальній роботі, відіграють
роль мотивів, засобів, інструментів і умов осягнення, і реалізації сенсу, і
змісту  діяльності.  Одночасно  цінності  є  і  найважливішою  метою,  і
кінцевим  результатом  соціальної  роботи  з  точки  зору  формування
ціннісної  свідомості  особистості,  реалізації  її  цінності  і  реалізації
привласнених нею цінностей.

Разом  з  тим  діяльність  у  цілому  може  бути  подана,  як  ціннісна
(аксіатична або аксіологічна) за суттю, оскільки цінності є невід'ємною
складовою  кожного  з  її  елементів,  отже,  цінності  є  невід'ємною
характеристикою того процесу, який становить сутність діяльності. Таким
чином, будь-яка діяльність узагалі і соціальна робота зокрема може бути
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подана, як діяльність з реалізації соціально і/або індивідуально значущих
цінностей.

Соціальна робота належить до тих видів професійної діяльності, які
істотно  впливають  на  долю  і  благополуччя  особистості  й  суспільства.
Людина  –  це  причина  і  наслідок  соціальної  роботи.  Людина  та  її
потенційні  можливості  є  найважливішою умовою,  суб'єктом,  об'єктом і
засобом  здійснення  процесу  соціальної  роботи.  Найважливішим
результатом  діяльності  також  є  людина  і  суспільство,  які  змінили  і
поліпшили в результаті соціальної роботи деякі свої характеристики. Тому
очевидно,  що  соціальна  робота  в  суспільстві  організовується  і
проводиться  у  зв'язку  з  необхідністю  реалізації  цінності  людини,  яка
об'єктивно  є  (хоча  і  не  завжди  усвідомлюється)  головною  соціально
значущою  цінністю.  Очевидно,  що  діяльність  здійснюється  також  у
зв'язку  з  необхідністю  реалізації  цінності  суспільства,  поза  яким
неможлива реалізація людини як особистості і яке складається з людей.
Унаслідок  цього  необхідність  реалізації  цінності  людини  може  бути
визнана найважливішою підставою соціальної роботи, що обумовлює її
місце і роль, цілі і завдання, сутність та зміст, основні напрямки і форми в
суспільстві, а цінність людини – найвищою соціальною цінністю.

Поза  людиною  і  суспільством  процес  соціальної  роботи
неможливий і  безглуздий.  Людина і  суспільство тому стають не тільки
об'єктами соціальної роботи, але  і  її  найважливішою рушійною силою,
внаслідок  чого  набувають  статусу  постійних,  необхідних  елементів
соціальної роботи, її  вищих цінностей. З іншого боку, соціальна робота
проводиться  суспільством  не  тільки  з  метою  забезпечення  безпеки
суспільства  і  людини,  а  й  з  метою  їх  розвитку  та  вдосконалення,
забезпечення  умов  для  досягнення  ними  блага,  тобто  основою  всієї
діяльності  є  людина  як  член  суспільства  і  суспільство  як  сукупність
людей  і  їх  різноманітних  відносин.  Це  також  свідчить  про  те,  що
найважливішими  з  цінностей,  реалізація  яких  здійснюється  у  процесі
соціальної роботи, є людина і суспільство. Таким чином, цінність людини
і  суспільства,  необхідність  реалізації  цих  цінностей,  стають
сенсоутворюючою  підставою  соціальної  роботи.  Соціальна  робота
іманентно здійснюється  людиною і  суспільством в  інтересах  людини і
суспільства  з  метою  реалізації  їх  цінностей,  створення  для  цього
необхідних умов.

Людина є основним суб'єктом і об'єктом, прямо або опосередковано
представленим  на  всіх  етапах,  у  всіх  аспектах  і  ситуаціях  соціальної
роботи та, будучи підданим інтегративному впливу суспільства, чинить, у
свою  чергу,  на  нього  відповідний  вплив.  Від  того,  якою є  ця  людина,
якими є, з одного боку, її ціннісні орієнтації, установки, потреби і та под.,
з  іншого,  –  її  можливості  і  здібності,  права  й  обов'язки,  залежить
результат  впливу  суспільства  на  людину  і  людини  на  суспільство,  а
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значить,  і  стан  суспільства  і  людини,  їх  взаємозв'язків  і  звідси  –
можливість  реалізації  гуманістичного  ідеалу.  Об'єктивно  позитивні  й
усвідомлювані  як  позитивні  цінності,  ідеали,  установки  і  та  под.  у
загальному  випадку  можуть  не  збігатися,  внаслідок  чого  основним
напрямком і метою соціальної роботи, її іманентним змістом слід вважати
вплив  у  першу  чергу  на  людину  з  метою  формування  в  неї  таких
особистісних якостей, які забезпечать вироблення соціально схвалюваних
і  об'єктивно  цінних  форм  її  життєдіяльності  і  мислення,  відповідних
гуманістичних  уявлень  про  благо  суспільства  і  самої  людини.  Це  й
обумовлює діяльність, спрямовану на його досягнення. Значить, людина –
найважливіша цінність і мета соціальної роботи суспільства.

Висновки. Можна  зробити  висновок,  що  основними  цінностями
соціальної роботи, присутніми на будь-якому з її етапів, у будь-якому з її
аспектів  і  напрямків,  хоча  і  не  завжди  усвідомлюваними,  є  людина  і
суспільство,  їх  благо,  удосконалення  і  розвиток.  Ці  цінності  в  кожний
конкретний історичний момент часу, у конкретному суспільстві, залежно
від  наявних  умов  життєдіяльності  людини  і  суспільства,  стану  і  рівня
розвитку  суспільної  та  індивідуальної  свідомості,  можуть  бути
презентовані  в  різних  формах  і  поєднаннях,  наповнюватися  різним
змістом  і,  відповідно,  по-різному  усвідомлюватися  та  інтерпретуватися
суспільною й індивідуальною свідомістю, оскільки, як відомо, цінності в
різних умовах не тотожні самим собі.
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ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ 
ЯК СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ГРУПА

На  початку  XXI  століття  є  всі  підстави  говорити,  що  минуле  
ХХ століття визначило важливі  тенденції  в розвитку сучасної  людської
цивілізації, про які в минулому столітті ніхто не міг навіть помислити і
перед  якими  практично  всі  країни  виявилися  непідготовленими,  це
глобальне постаріння населення і зменшення тривалості життя. 

За  останнє  десятиліття різко погіршилася  демографічна  ситуація:
зменшилася  чисельність  населення  у  зв’язку  зі  зниженням
народжуваності  і  зменшенням  тривалості  життя,  скоротилося  число
працездатного  населення,  у  тому  числі  молоді  і,  навпаки,  збільшилася
кількість  пенсіонерів.  Збільшення  частки  людей  похилого  віку  в
соціальній структурі  українського суспільства тягне за собою соціальні,
економічні та політичні наслідки. Тому вивчення людей похилого віку, як
особливої  соціально-демографічної  групи  у  складі  українського
суспільства,  їх  демографічних,  економічних,  соціальних  та  політичних
характеристик,  а  також  духовних  і  життєвих  цінностей,  є  однією  з
найбільш актуальних проблем сучасного суспільства. Проблема старіння
являє  собою новий соціальний феномен,  особливо останніх десятиліть.
Старість  стає  тривалим  і  значущим  етапом  індивідуального  розвитку,
індикатором  напрямків  зміни  соціальних  процесів  макроструктурного
рівня, концептуалізує основи соціальної політики на рубежі століть.

Виходячи  з  демографічної  ситуації,  можна  припустити,  що
населення буде продовжувати старіти, причому наростаючими темпами.
За  прогнозами  багатьох  вітчизняних  демографів  та  економістів,  перші
симптоми  погіршення  економічної  ситуації  в  результаті  змін  у
демографічній структурі населення можуть позначитися вже років через  
6  –  8,  коли  кількість  утриманців,  які  припадатимуть  на  одного
працюючого, зросте в 1,5 разу порівняно з нинішнім рівнем. Становище
погіршуватиметься  і  в  наступні  роки:  уже  до  2020  р.  співвідношення
працюючих і пенсіонерів, за різними оцінками, складе один до одного [2].

Демографічні  зміни,  що  відбулися  у  країні,  а  також  зміни  в
соціально-економічних відносинах у  суспільстві  негативно позначилися
на демографічній тенденції майбутнього. Відсутність соціальних гарантій,
розшарування  населення  за  рівнем  доходів,  прагнення  людей  до
отримання більш високих доходів,  коли доводиться жертвувати  іншими
цінностями,  такими,  як  сім'я,  діти,  породжує  негативні  тенденції  в
демографічних  процесах.  Падіння  рівня  життя,  погіршення  здоров'я  і
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накопичення  хронічних  хворих  від  покоління  до  покоління  за  умови
втрати  соціального  контролю  над  смертністю  може  призвести  до
подальшого зниження тривалості життя. 

Згідно  з  класифікацією  Всесвітньої  організації  охорони  здоров'я
(ВООЗ)  осіб  у  віці  від  60  до  74  років  відносять  до  категорії  людей
похилого віку, від  75  до  89  років  –  до  старих  людей,  а  від  90  років  і
старших – до довгожителів. Деякі американські фахівці пропонують іншу
класифікацію,  у  якій  розрізняють  людей  старшого  віку  як  «молодих
літніх» – 65 – 74 роки, старих – віком 75– 84 і дуже старих – 85 років і
старших. 

З  біологічної  точки  зору  старіння  пов'язується  зі  змінами,  що
відбуваються  на всіх  рівнях організації  живої  матерії  –  молекулярному,
клітинному,  системному,  на  рівні  цілісного  організму  [11].  У  цьому
контексті  старіння  розглядається  як  згубний  процес,  що  настає  в
результаті  наростаючої  з  віком  руйнівної  дії  зовнішніх  та  внутрішніх
факторів та призводить до недостатності функцій організму.

Для об'єктивнішого розуміння старіння його можна розглядати як
процес, що складається з трьох компонентів:

– біологічного  старіння  –  зростання  вразливості  організму  і
підвищення ймовірності смерті;

– соціального  старіння  –  зміни  партнерів  поведінки,  статусів,
ролей;

Психологічне  старіння  –  вибір  способу  адаптації  до  процесів
старіння, нових стратегій подолання труднощів [12].

Представники холістичного  підходу  пропонують  при  розгляді
процесу  старіння  враховувати  більше  аспектів,  а  саме:  календарний
(хронологічний);  біологічний;  сексуальний;  психологічний;  соціальний;
духовний.

Отже, однозначної думки щодо віку, з якого починається старість,
немає,  адже старіння  – це процес,  і  саме  в цьому контексті  необхідно
розглядати феномен старості.

Процес  старіння  може  бути  двох  типів:  «старіння  знизу»,  або
зменшення  народжуваності,  та  «старіння  зверху»,  або  збільшення
середньої тривалості життя. У більшості країн світу «старіння знизу» є
найбільшим  з  двох  факторів,  а  в  пострадянських  країнах,  включаючи
Україну, – єдиним. В Україні старіння населення частково компенсується
падінням тривалості  життя (з  71 року у 1989 році  до 68 у  2010 році).
Загалом у світі,  згідно з даними  ООН, відсоток населення старшого 60
років становив 8% у 1950 році, 10% у 2000 та очікується на рівні 21% у
2050 [7]. За даними Державної служби статистики України, на сьогодні
середня  тривалість  життя  становить  70,4:  для  чоловіків  –  це  65,2,  для
жінок – 75,5 року [6]. 
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Соціально-демографічну категорію людей похилого віку, аналіз їх
проблем  теоретики  і  практики  соціальної  роботи  визначають  з  різних
точок  зору  –  хронологічної,  соціологічної,  біологічної,  психологічної,
функціональної.  Сукупність  людей  похилого  віку  характеризується
значними відмінностями, що пояснюється тим, що вони включають в себе
осіб від 60 до 100 років. Геронтологи пропонують розділити цю частину
населення на «молодих» і «літніх» (або «глибоких»)  старих, подібно до
того,  як  у  Франції  існує  поняття  «третій»  і  «четвертий»  вік.  Межею
переходу з «третього» в «четвертий» вік вважається подолання рубежу в
75 – 80 років [1].

Передбачення  старості  в  уяві  часто  буває  хворобливіше,  ніж
реальність.  Так,  В.  Вересаєв  у юності  дуже  боявся  постаріти,  на схилі
років  писав,  що  страх  цей  був  даремний,  а  природна  мудрість
компенсувала неминучі втрати. З віком з'являється думка про підвищення
цінності життя.

Старіння  є  невід'ємним  елементом  розвитку  особистості.  В
онтогенезі  людини  виділяють  періоди  дитинства,  юності,  зрілості  та
старості.  Межа  між  періодом  зрілості  та  початком  старості  майже
невловима,  що  обумовлює  розбіжності  у  визначенні  віку,  з  якого
починається старість.

Вікова  типологія  соціальної  роботи  ґрунтується  на  соціологічних
характеристиках  вікової структури  населення  [53], під якою розуміється
співвідношення чисельності  різних вікових груп  населення,  що  створює
базу  для  всіляких  розрахунків  як  демографічного,  так  і  соціального та
економічного  характеру.  Вікова  структура  населення  формується  під
впливом  природного  й  механічного  руху  населення,  людських  втрат  у
періоди природних і соціальних катаклізмів.

Існують  різні  класифікації  віку.  У  статистиці,  наприклад,  найбільш
часто використовують класифікацію віку Б. Урланіса: 0 – 2 роки — ясельний
вік; 3 – 6 років – дошкільний вік дитинства; 7 – 15 років – шкільний  вік
дитинства; 16 – 24 роки – юність; 25 – 44 – зрілість; 45– 59 років – повна
зрілість; 60 – 69 років – літній вік; 70 – 79 років – рання старість,  80 – 89 
років – повна старість, 90 років і більше – глибока старість. 

Поняття  віку,  як  терміну  існування  організму  від  моменту
народження  до  теперішнього  часу.  Календарний  вік вимірюється
кількістю  обертів  Землі  навколо  Сонця  і  виражається  в  календарній
шкалі; не може бути повною мірою показником здоров’я, працездатності,
якості  життя  осіб  того  самого  року  народження.  Біологічний  вік
відображає  ступінь  вікових  змін  організму, його  біологічні  можливості
щодо  майбутнього  життя,  темпи  старіння;  більш  адекватно  оцінює
життєдіяльність  і  функціональний  стан  організму.  Для  визначення
біологічного  віку використовують  перелік  моделей  і  набір  тестів
(показники артеріального тиску, стан акомодації зору, слуховий поріг та
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ін.).  Методика  Л.  Белозьорової  (сукупність  функціональних  порушень
індивіда  співставляють  із  середніми  показниками  для  певного  віку).
Прогерія (передчасне старіння) виявляється у випадках, коли біологічний
вік людини випереджає календарний.

Одним  із  перших  дослідників  соціально-психологічних  аспектів
старості вважається американський вчений Дж. Холл, а його монографія
“Старіння,  остання  половина  життя”  (1922  р.).  була  прологом  нової  
науки – соціальної геронтології. Вона почала швидко розвиватися після
Другої світової війни [9].

Існує поняття «зріла людина». Але найчастіше воно дуже широке й
охоплює  великий  віковий  період  і  широкий  спектр  якостей,  тому
втрачається суть поняття і важко визначити межі цього віку. Тим більше в
поведінці людей можна побачити різний рівень зрілості, часом далеко не
відповідний віку. Нерідко ми очікуємо від людини певної реакції на події
у  відповідності  з  її  віком,  але  людина  виявляє  інші  вчинки,  які  не
відповідають її віку. 

Заслуговує  на  увагу  думка  відомого  українського  геронтолога
Володимира Фролькіса, який вважав, що навіть при розгляді старіння, як
найуніверсальнішого явища природи, спостерігаються парадокси: кожний
легко визначає різницю між молодою та старою людиною, але ніхто не
може  дати  вичерпну  наукову  характеристику  сутності  старіння  та
механізмів  його  розвитку.  А  російський  вчений-геронтолог  Іполит
Давидовський категорично заявляв,  що жодних точних календарних дат
настання старості взагалі не існує.

У ХХІ сторіччі старіння населення буде впливати на суспільство та
вимагати  від директивних органів усе  більшої  уваги  до цього процесу.
Особливо  це  стосується  забезпечення  фінансової  життєздатності
пенсійних  систем,  покриття  витрат  на  системи  охорони  здоров’я  і
всебічного  залучення  потенціалу  людей  літнього  віку  як  активних
учасників  процесу  громадського  розвитку.  Саме  процес  старіння
населення –  збільшення  у  структурі  населення  питомої  ваги  людей
старшого  віку  при  одночасному  зменшенні  відносної  кількості  дітей,
молоді  та  людей  працездатного  віку  –  спонукав  до  розвитку  науки
геронтології та її складової – геріатрії.

Треба  розрізняти  поняття  старіння  і  старості.  Старіння –  це
закономірний  руйнівний  процес,  що  призводить  до  обмеження
пристосувальних  можливостей  організму,  розвитку  вікової  патології  і
збільшення  імовірності  смерті.  Старість –  це  віковий  період,  що
поділяється, у свою чергу, на наступні етапи: 60 –74 – літній вік, 75 – 89 –
старечий вік, 90 років і більше — довгожителі.

Постаріння населення – це глобальний процес, люди літнього (60 –
74  роки)  і  старечого  віку  (75  років  і  більше)  є  найбільш  зростаючою
частиною населення світу. 
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Старіння людини, як і  старіння інших організмів, – це біологічний
процес  поступової  деградації  частин  і  систем тіла  людини та  наслідки
цього процесу. Тоді як  фізіологія процесу старіння подібна до  фізіології
старіння  інших ссавців,  деякі  аспекти цього процесу, наприклад втрата
розумових  здібностей,  мають  більше  значення  для  людини.  Крім  того,
великого  значення  набувають  психологічні,  соціальні  й  економічні
аспекти.  У цьому контексті старіння розглядається як згубний процес, що
настає  внаслідок  наростаючої  з  віком  руйнівної  дії  зовнішніх  та
внутрішніх  факторів  та  призводить  до  недостатності  функцій  
організму [4, 456 –457]. 

Процес старіння досліджується, багатьма науками, які досліджують
фізіологічні зміни в осіб похилого віку і їхнє місце в суспільстві. 

На  даний  час  існує  більше  200  різних  теорій,  які  намагалися
пояснити  різноманітні  зміни,  що  відбуваються  на  різних  рівнях,  –  від
цілісного організму, його систем і органів до рівня клітин і молекул.

Адаптаційно-регуляторна  теорія розроблена  українським
фізіологом та  геронтологом В.  Фролькисом в 1960 – 70-х рр.  Основою
теорії  є  те,  що  старість  і  смерть  генетично  запрограмовані.
Онтогенетичний  розвиток  та  тривалість  життя  визначаються  балансом
двох процесів: разом з руйнівним процесом старіння розвивається процес
«антистаріння»,  для якого він запропонував термін «вітаукт» (лат. vita –
життя, auctum – збільшувати).  Цей процес спрямований на підтримання
життєдіяльності організму, його адаптацію, збільшення тривалості життя.
Вагомою  складовою  теорії  є  генорегуляторна  гіпотеза,  згідно  з  якою
первинні  механізми  старіння  є  результатом  порушень  у  роботі
регуляторних  генів,  які  керують  активністю  структурних  генів  і,  як
наслідок,  –  інтенсивністю  синтезу  закодованих  в  них  білків.   Вікові
порушення  генної  регуляції  можуть  призвести  не  лише  до  зміни
співвідношення синтезованих білків, а й до експресії генів, які раніше не
працювали, синтезу нових білків і, як результат, – до старіння та загибелі
клітин.  Залежно  від  активації  чи  пригнічення  функцій  певних  генів
розвиваються різні патології та синдроми старіння.       

суть  теорії  зношування полягає  в  тому  що,   у  процесі  своєї
діяльності  в  часі  та  просторі  будь-яка  система  підлягає  зношуванню  і
поступово наближується до загибелі. Живі системи старіють під впливом
інтенсивних  життєвих  процесів,  а  старіння  прискорюється   або
уповільнюється за законами фізики залежно  від  динаміки процесів  на
рівні клітини, тканини, цілого організму. Прихильники теорії зношування
доводили,  що  всі  індивіди  в  популяції  мають  приблизно  однакову
тривалість життя, але її фактична межа визначається темпом зносу, при
цьому тривалість  життя залежить від  середньої  величини використаної
енергії на кілограм ваги індивіда.
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Представником  теорії  теорія  витрачення  «життєвої»  енергії  в
клітинах є М. Бергер. Він вважає, що кожний організм отримує у спадок
певну  кількість  «життєвого  фермента»,  який  з  часом витрачається,  що
наближує організм до смерті.

Інтоксикаційні  теорії  старіння. В  кінці  XIX  ст.  німецький
дослідник Ч. Бухард висунув  положення про те,  що «кожен організм є
лабораторією для  токсинів».  Учений  вважає,  що  старіння  являє  собою
процес самоінтоксикації в результаті збільшення рівня токсинів у клітині.
Встановлено, що деякі мікроорганізми припиняють свій ріст та вмирають
значно раніше у випадку  виділення утворених ними токсичних продуктів
їх обміну.

Що  однин  представник  даної  теорія  І.  Мечніков  встановив,  що
накопичення  токсинів  індолу  та  р-креозолу  в  кишковому  тракті
призводить  до  старечого  склерозу  в  тканинах,  гнилісна  ферментація  в
товстому кишечнику викликає самоотруєння організму і, як результат, –
старіння та смерть.

Теорія дисгармонії та внутрішніх протиріч. Представником даної
теорії є А. Богомелець. Він вважав що, старіння починається із порушення
координації  функції,  починаючи  з  клітини  і  закінчуючи  організмом  у
цілому. Своєрідну різновидність теорії дисгармонії являє собою концепція
внутрішніх протиріч, тобто старіння є результатом порушення можливості
відновлення клітини.

Для людини старіння завжди мало особливе значення. Століттями
філософи обговорювали  причини  старіння,  алхіміки шукали  еліксир
молодості, а багато релігій надавали старінню сакральне значення. Проте
навіть  зараз  біологія  процесу  старіння  все  ще  відома  дуже  погано,  а
ніяких методів змінити швидкість старіння людини не існує. Незважаючи
на  інтенсивні  дослідження дослідники  ще  далекі  від  подолання  
старіння [10, 48].

Одна  з  перших  соціальних  теорій старіння  була  запропонована
американськими психологами Ш. Каммінзом та Дж.Генрі у 1961 році. Це
теорія  звільнення,  роз’єднання. У  ній  стверджується,  що  “старіння  є
неминуче  взаємне  віддалення  чи  роз’єднання,  яке  призводить  до
зниження  взаємодії  між  старіючою  особистістю  в  певній  соціальній
системі”. Цей процес може бути ініційований як самою особистістю, так
й  іншими  особами.  Поступове  руйнування  соціальних  зв’язків  означає
підготовку до  наступного акту –  смерті.  Процес  “соціального відходу”
характеризується  втратою  соціальних  ролей,  обмеженням  соціальних
контактів “втечею” в себе. 

Теорія активності. Творцем даної теорії можна вважати психолога
Р. Хавігурста  (R. Havighurst),  який  у  1948 р.  сформулював  концепцію
завдань розвитку у процесі життя. Значний внесок у подальшу розбудову
даної теорії зробили також Р. Альбрехт (R. Albrecht) і Р Каван (R. Cavan).
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Її прибічники вважають, що в середньому віці, при нормальному старінні,
повинні  підтримуватись  соціальні  контакти  та  активність.  З  приходом
старості особистість повинна зберігати ті ж потреби та бажання, які були
притаманні  їй  раніше,  чинити  опір  будь-яким намірам  виключати  її  із
суспільства.  Здатність  знаходити  радощі  та  цінності  в  житті  не
вичерпується  в  певному  віці,  а  повинна  зберігатися  протягом  усього
життя. 

Теорія  розвитку  і  безперервності  життєвого  шляху. Із  позицій
даної теорії  для адекватного розуміння  життя старої  людини необхідно
знати  специфіку  її  попередніх  життєвих  етапів,  тобто  зміст  усього
життєвого шляху, який передував старості. 

Переходячи  від  ступеня  до  ступеня,  людина  повинна  намагатися
зберігати свої звички, засвоєні ролі та функції. Старість повинна являти
собою “поле битви” за збереження попереднього стилю життя, всупереч
рольовим  змінам.  Нормальне  “успішне”  старіння  можливе  лише  за
різнобічної  адаптації  до  нових  умов  і  збереження  попереднього
становища відразу в кількох сферах діяльності. 

Теорія  маргінальності  подає  старість  як  стан  девіантності.
Представники  старшого  покоління  безкорисні,  маргінальні,  ті,  що
втратили попередні можливості, упевненість у собі і почуття соціальної та
психологічної  незалежності.  Основна  риса  старості  –  пасивність.  Тому
активна частина суспільства повинна розробляти соціальні програми для
покращення життя пасивних старих людей. 

Теорія  вікової  стратифікації. Прихильники  даної  теорії  
(Т. Парсонсон, К. Девісон) розглядають суспільство як сукупність вікових
груп,  які  мають  обумовлені  віком  відмінності  у  здібностях,  рольових
функціях, правах та звичках, тобто суспільство розділене у віковому та
соціальному відношенні. 

У рамках цієї теорії на перший план висуваються такі проблеми, як
суспільний  статус  старих  людей,  індивідуальні  переміщення  з  одного
вікового  періоду  в  інший,  механізми  розподілу  соціальних  та  вікових
ролей, взаємостосунки з іншими віковими групами. 

Значною характеристикою старості є соціальний статус – показник
становища людини в соціальній ієрархії суспільства. 

Він включає в себе: 
- стать; 
- професію та становище; 
- календарний вік. 

Соціальний статус старої людини визначається в першу чергу: 
- її професійною активністю, індивідуальними можливостями; 
- інтересами поза межами трудової діяльності; 
- фізичною активністю, яка відповідає стану здоров’я; 
- умовами і способом життя. 
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Теорія  субкультури. Субкультура  створюється  певною соціальною
групою, якій притаманні багато характеристик даного суспільства, але яка
володіє  певними специфічними ознаками,  властивими лише їй.  Такими
ознаками  можуть  бути  певні  норми  й  цінності,  що  відрізняються  від
пануючих  у  певному суспільстві.  Субкультури  можуть  формуватися  на
основі таких показників, як вік, стать, раса, релігія або соціальний клас.

Дана теорія з’явилася впродовж 1960-х років завдяки працям А. Роуз
(А. Rose) і містила деякі із загальних концепцій теорії роз’єднання та теорії
активності.  Завдяки існуванню таких явищ, як сегрегація і дискримінація,
старші люди дедалі частіше взаємодіють з іншими старшими людьми, що і
формує їхню субкультуру. Субкультура старих людей формує певні норми й
цінності,  дозволяє  старим  людям  творити  свідому  групу  і  підтримувати
позитивну я-концепцію [3, 18].

Існує  кілька  чинників,  що  сприяють  формуванню  субкультури
старих осіб. Першим є зростання чисельності популяції старих людей, що
забезпечує  більш широку участь  у  формуванні  субкультури  з  певними
ідеями,  віруваннями,  цінностями  й  поведінкою.  Другим  є  фізична  і
соціальна  сегрегація  старих  осіб.  Третім  є  зростання  відсотка  старих
людей, які усвідомлюють, що вони є практично ізольовані від взаємодії з
іншими групами населення. Певне значення має і психологічна близькість
між людьми однієї вікової групи. Старі люди можуть визнати, що вони
відрізняються від решти суспільства в таких галузях, як цінності, стиль
життя, інтереси, потреби й поведінка. Усвідомлення цього зростає в міру
сегрегації  старих  людей,  а  спільність  інтересів  і  потреб  об’єднує  їх  в
окрему соціальну групу. Утворення субкультури допомагає старим людям
зберегти відчуття психологічної стабільності.

Прихильники теорії субкультури визнають, що багато особливостей
поведінки  старих  людей  не  є  результатом фактора  субкультури.  На  це
можуть мати вплив такі чинники, як біологічні зміни, соціальні норми,
відмінності між поколіннями. Однак вони вірять, що з усіх субкультур, до
яких  належать  старі  люди,  субкультура  за  віком  є  найбільш  потужна.
Іншими  словами,  вона  є  сильнішою  за  етнічну,  релігійну,  статеву  чи
субкультуру  соціального класу. Теоретики  субкультури  також визнають
факт, що існують значні відмінності між окремими сегментами популяції
старих людей, з чого можна зробити висновок, що всі субкультури старих
людей  не  є  гомогенними,  оскільки  старі  люди  відрізняються,  вони
утворюють  свої  субкультури.  Наприклад,  субкультура  старих  людей
утворена  багатими  індивідами,  очевидно,  буде  суттєво  відрізнятися  від
такої, утвореної бідними. Субкультура багатих, очевидно, буде заснована
на соціальних потребах, тоді як субкультура бідних – скоріше за все на
фінансових  потребах.  Оскільки  старі  люди  є  досить  різними,  їх
субкультура  не  буде  мати  універсального  впливу (дії).  У  суспільстві  є
багато  старих  людей,  які  завдяки  своєму  багатству,  владі,  соціальній
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позиції  є  виключеними з  субкультури  старих.  Тому сумнівно,  що вони
стануть  частиною  субкультури  старих  або  будуть  на  неї  впливати.
Прихильники теорії субкультури відзначають, що існує кілька чинників,
що зберігають усіх старих людей у контакті з суспільством і віддаляють їх
від  субкультури.  Такими  чинниками  є  сімейні  контакти,  мас-медіа,
наявність роботи, доброчинні організації [3, 104].

У  суспільстві  існують  різні  погляди  (стереотипи)  щодо
психологічного  старіння. Один  із  них  –  негативна  думка.  Прибічники
цього  погляду  (М.  Ціцерон)  вбачають  в  особистості  старої  людини
обов'язкове  послаблення  інтелекту  й  пам'яті  та  утворення  таких
характерологічних пороків,  як скупість, консерватизм, сварливість та ін.
В  уявленні  дослідників   стара  людина  –  це  істота  слабка,  покинута  й
самотня. Старість робить людину карикатурним зображенням самої себе.
Справді,  у  старості  відбувається  зниження  сили,  обмеження  фізичних
можливостей. Інволюційні процеси, що торкаються психічної діяльності і
виражаються в різноманітних психічних станах, які не супроводжуються
слабоумством,  називаються  психічним  занепадом.  Його  визначають  як
випадок  природного  старіння,  за  якого  спостерігаються  зниження
психічної  сили,  звуження  обширу  психологічного  життя,  економне
використання  наявних  ресурсів  (М.Ф.  Шахматов).  Прояви  психічного
занепаду – обмеження кола інтересів, пасивність, психологічна млявість.
Прояви помітних ознак психічного занепаду можна віднести до віку 85
років і старшого. Іншої крайньої точки (позитивний підхід) у поглядах на
старість  дотримуються  дослідники,  які  схильні  захоплюватися
«чарівністю старечого  віку».  Основу його  складають  ті  спостереження
над  старіючими  людьми,  у  яких  є  невідповідність  між  духовною  та
фізичною  еволюцією  людини,  коли  регресивним  змінам
підпорядковується  тільки  біологічний  організм,  а  духовний  та
інтелектуальний  потенціал  не  лише  не  знижується,  а  може  і  зростати.
Тому підхід, який передує старечому нездужанню, називають "кращими
роками".

Представник психоаналітичного підходу К. Юнг визначав старість
як «другу половину життя», коли людина може знайти новий повноцінний
розвиток  власної  особистості.  Він  вважав,  що  потреба  вироблення
цілісного  погляду  на  своє  життя,  спрямованість  усередину  себе  і
самоспоглядання є  необхідними у  старості  і  являють  обов’язок  кожної
людини. Саме в результаті  такої психологічної перебудови виробляється
нова  життєва  позиція,  раціональний  погляд  на  власне  існування  і
досягається  стійка  психічна  і  моральна  рівновага.  Ступінь  адаптації  у
старості К. Юнг пов’язував з підготовленістю індивіда до вступу в нову
фазу життя і готовністю до виконання специфічних завдань, які ставить
перед людиною пізній вік.  Основна причина нервових зривів у процесі
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старіння, на думку Юнг,а пов’язана з непідготовленістю людини до цього
життєвого етапу.

Доцільно  виділити  концепції, які  пояснюють  старіння  впливом
біофізичних  факторів  на  генетичний  апарат  клітини  та  накопичення
радіоактивних  речовин.  Висока  концентрація  радіоактивних  елементів
порушує  обмінні  процеси  та  викликає   процес  старіння  у  клітині.  У
дослідженні  встановлено,  що  тварини,  які  підлягають  інтенсивному
опроміненню, старіють швидше та мають меншу тривалість життя.

Окрім вище перелічених теорій, виділяють молекулярні, клітинні та
нейрогуморальні механізми старіння.

Суть молекулярних і клітинних механізмів старіння полягає в:
– порушенні  генетичного  апарату  клітин,  програми  біосинтезу

білка (з віком накопичуються помилки в генетичній інформації, що
призводить до появи "дефектних" білків)4

– порушенні клітинної біоенергетики;
– зменшенні  клітинної  маси  (відмирання  певної  частини  клітин

призводить  до  того,  що  на  інші  клітини  припадає  велике
навантаження, що сприяє їх гіперфункції; викликає старіння);

– цитоморфологічних  змінах  (у  клітинах,  які  не  діляться,
накопичуються продукти їх життєдіяльності, що сприяє старінню);

– функціональних  змінах  (знижується  здатність  нейронів
відтворювати  інформацію;  знижується  функція  секреторних  
клітин  –  синтезувати  і  виділяти  речовини;  знижується  рівень
працездатності);

– послідовності й закономірності старіння клітин різних типів. 
Первинне  старіння  властиве  клітинам,  що  не  діляться.  Ділення

клітин звільнює її від грубих вікових змін. Вважається, що є межа числа
ділення клітин, яка визначає час життя клітинної популяції Й обумовлює
старіння.  На  думку  болгарського  геронтолога  Г.  Стойнева,  найбільш
близькі до істини теорії і концепції, які подають старіння як біосоціальні
явища,  на  динаміку  яких  впливають  генетичні,  соціальні,  економічні
фактори.  Одна  із  основоположних  проблем  геронтології  полягає  в
наступному:  яким  слід  вважати  процес  старіння  –  нормальним,
фізіологічним чи хворобливим, патологічним? Це питання дискутується
давно. Римський філософ Т. Публій вперше висловив думку, що "старість
є хвороба", а Л. Сенека підкреслив, що старість – "невиліковна хвороба"
[5]. К. Гален був переконаний, що старість – це не хвороба, а особливий
стан організму і водночас це не здоров’я, характерне для молодості. Він
розміщував  старість на півдорозі  між хворобою і  здоров’ям".  Ф.  Бекон
вважав, що старість являє собою хворобу і її треба лікувати".

І.  Давидовський  вважав,  що  старість  може  бути  ранньою  або
пізньою  виключно  з  біологічних  причин,  але,  як  правило,  завжди
своєчасною, і тільки смерть завжди завчасна".
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Науковці виділяють такі види старіння:
– природне  (фізіологічне,  нормальне)  старіння,  що

характеризується певним типом і послідовністю вікових змін, що
відповідають біологічним, адаптаційно-регулятивним можливостям
даної людської популяції;

– сповільнене  (ретардіроване)  старіння,що  відзначається  більш
повільним  темпом  вікових  змін;  проявом  цього  типу  старіння  є
феномен довголіття;

– передчасне  (патологічне,  прискорене)  старіння,  що
характеризується  раннім  розвитком  вікових  змін  чи  більш
вираженим їх проявом у цей чи інший віковий період.

Даний  процес  обумовлений  як  впливом  факторів  зовнішнього
середовища  (кліматичних,  професійних,  соціально-економічних,
екологічних,  побутових  та  ін.),  так  і  дією різних,  особливо  хронічних,
захворювань та функції певних систем і органів людського організму.

Передчасне старіння виявляється на 4 – 5-му десятилітті, це одна з
причин  ранньої  дезадаптації,  обмеження  інтересів,  незадоволення
життям, дестабілізації особистості. На даному етапі важливим завданням
геронтології  є  не  стільки  будь-яким  чином продовжити  життя,  скільки
навчитися  своєчасно  розпізнавати  суттєві  ознаки  старіння  і,  головне,
контролювати їх розвиток.

На  думку  демографів  А.  Сові,  Ж.  Буржуа-Піша,  Ж.  Кало,  
Б. Кайцера, загальний характер старіння населення знаходиться у прямій
залежності від рівня суспільно-політичного розвитку і за своєю природою
є прогресивним процесом. Він притаманний тільки нашому часові і має
серйозні  демографічні,  економічні,  психологічні,  культурні  і  медичні
наслідки.  Змінилась  вікова  структура  населення  і  процеси  природного
руху – народження і смерті. 

Висловлювалась  думка,  що  старіння  населення  є  причиною
соціальних конфліктів, оскільки з економічної точки зору старі люди є для
суспільства  тягарем,  причому  витрати  на  їхнє  утримання  постійно
збільшуються.  Ще в  1949 р.   (теорія Стігліца)  особливе незадоволення
викликала та обставина, що “сучасна цивілізація дозволяє слабким людям
дозріти  до  літніх  років”  [8, 243  –  249],  у  результаті  “мільйони  таких
старих  створюють  небезпеку  для  виживання  найбільш  здібних”.  Дж.
Стігліц  вбачав  у  цьому  порушення  законів  природи,  розцінюючи
“потурання”  суспільства  старим  людям  як  “дороговартісне  лицарство”.
Саме нездужання та хвороби старих людей, на його думку, є причиною
“бюджетної асиметрії” та економічних труднощів. 

Проте  таке  ставлення  до  людей,  які  ще  вчора  створювали
матеріальні  та  духовні  цінності,  є  дуже  цинічним  та  жорстоким.
Заявляючи про те, що ці люди є тягарем для суспільства, сучасні політики
і державні діячі повинні пам’ятати, що вони таким чином оцінюють своїх
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батьків,  котрі  забезпечили  їм  можливість  отримати  освіту  і,  зрештою,
дали їм життя. 

Стратегія  соціальної  роботи,  яка  враховує   процеси  соціально-
демографічного старіння, заперечує думку про те, що старі люди нібито є
для суспільства тягарем. Ця думка коректна через дві основні причини.

Перша полягає в тому, що кожна працююча людина щороку створює
значно  більше,  ніж  споживає.  З  першої  хвилини  трудової  діяльності
людина починає повертати свій борг за роки довиробничого віку. Вже у
віці  30  –  35  років  працююча  людина  повертає  суспільству всі  засоби,
витрачені на її виховання і навчання, а протягом наступних 20 – 30 років
професійного життя вона створює «надлишки», частину яких  суспільство
повертає їй  у вигляді пенсії та інших соціальних послуг. Друга полягає в
тому що, ставлення до людей літнього віку, як до людей,  «які віджили
своє», людей, «які не мають цінностей», є варварським, відверто цинічним
і жорстоким.

Висновки. Отже,  старіння  є  невід'ємним  елементом  розвитку
особистості. В онтогенезі людини виділяють періоди дитинства, юності,
зрілості  та  старості.  Межа  між періодом зрілості  та  початком старості
майже невловима, що обумовлює розбіжності у визначенні віку, з якого
починається старість.
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ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ
МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Вступ. Вирішення фахівцем ціннісних протиріч на користь науково
обґрунтованих  професійно-етичних  цінностей,  які  в  сучасних  умовах
можуть  бути  якнайповніше  представлені  системою  гуманістичних
цінностей,  має  як  теоретичну,  так  і  практичну  значущість,  оскільки
визначає значення та зміст професійної соціальної роботи як особливого
виду професійної  соціальної  діяльності  на рівні  теорії  та  ефективності
соціальної роботи на практиці. Отже, засвоєння та засвоєння спеціалістом
системи професійно-етичних цінностей  є  в  сучасних  умовах  важливим
фактором  прямої  та  опосередкованої  гуманізації  суспільних  відносин,
необхідною умовою соціального прогресу. Внаслідок цього правомірними
є  особливі  вимоги  до  професійно-значущих  якостей  особистості
спеціаліста [6, 53 – 61].

Результати дослідження. Соціальний працівник, який усвідомлено
обрав свій фах, осягнув його суспільну місію і моральну сутність, успіх
своєї роботи вбачає в облагородженні світу людей, які з різних причин
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  у  сповненні  цього  світу
позитивними  емоціями,  у  відчутті  своєї  потрібності  суспільству  і
конкретним людям.  Ця робота  потребує  не  тільки  певних професійних
знань, уміння використовувати найпродуктивніші для кожної конкретної
ситуації  форми,  методи,  технології  соціальної  роботи,  а  й  відповідних
особистісних якостей, без яких багатьом вона може здаватися рутинною,
надто  обтяжливою  і  замість  користі  приносити  шкоду  клієнтам  і
суспільству.

Уперше  соціальний  працівник  і  його  клієнт  зустрічаються  в
найтяжчі моменти життя клієнта, коли людині реально загрожує нещастя
або воно вже сталося. Саме звернення в соціальну службу для клієнта є
свого роду випробувань, оскільки для нього це може означати не тільки
визнання появи проблеми, але  й визнання особистої  неспроможності  її
вирішити, що завжди є для особистості важким кроком. У цьому випадку
від моральних якостей особистості соціального працівника залежить, чи
зможе його клієнт здолати зневіру в самого себе і свої сили, чи знайде він
упевненість у собі, чи збереже почуття особистої гідності та повагу з боку
свого оточення [2, 37 – 119].
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Тому  можна  сказати  що,  специфіка  клієнтів  соціальних  агенцій
зумовлює високі вимоги до рівня професіоналізму соціальних працівників
загалом  та  їх  етичної  компетенції  зокрема.  Оскільки  вони  й  без  того
зазнають значних страждань та утисків, остільки згубним може виявитись
для  особистості  такого  клієнта  будь-який  прояв  некомпетентності  чи
непрофесіоналізму  соціального  працівника.  Особливо  болючими  для
клієнтів  є  такі  прояви  етичної  некомпетентності,  як  бюрократизм,
тяганина, черствість, байдужість,  несправедливість, невідповідність слів
та діла, зарозумілість, корупція та хабарництво.

Сучасні вимоги до фахівців із соціальної роботи доволі високі, вони
мають  бути  одночасно  і  менеджерами,  і  психологами,  і  юристами,  і
педагогами, і медиками. Разом з тим на перший план виходить культурний
рівень та морально-особистісні якості соціального працівника. Основою
особистості  соціального  працівника  повинна  бути  моральність  як
внутрішня  духовна  якість людини,  її  потреба  чинити у  відповідності  з
вимогами  етики  й  моралі,  потреба  творити  добро,  приносити  людям
благо, тому соціальна робота відкриває  простір для самореалізації  тим,
хто вміє співчувати, розуміти проблеми інших людей, допомогти їм жити
гідно попри фізичні обмеження, душевний злам чи життєву кризу. 

З  цього погляду  особливо  важливими є  такі  індивідуальні  якості
соціального  працівника,  як  висока  моральна  свідомість,  гуманістична
спрямованість,  особиста  і  соціальна  відповідальність,  висока  моральна
культура, загострене почуття справедливості, власна гідність і повага до
гідності іншої людини, терпимість, ввічливість, порядність, емпатійність
(здатність  співпереживати,  співчувати),  готовність  зрозуміти  клієнта  і
прийти  йому  на  допомогу,  уважність,  старанність,  щирість,
комунікабельність, соціальна адаптованість.

Моральна  свідомість,  як  ідеальна  складова  моралі,  являє  собою
своєрідний  сплав  почуттів,  уявлень,  у  якому  специфічно  виявляються
найбільш глибокі основоположні сторони людського існування – стосунки
індивіда  з  іншими,  з  суспільством,  зі  світом  у  цілому.  Специфіка
виявляється у відповідних поняттях – добрі і злі, справедливості, совісті,
гідності  тощо,  у  прагненні  до  вищих  цінностей.  Моральна  свідомість
соціального працівника повинна містити в собі три необхідні компоненти
– моральні знання, моральні переконання та моральну потребу.

Моральні знання існують у формі відображення об'єктивного світу в
свідомості  людини  через  поняття,  судження,  теорії  тощо.  Знання
виступають керівництвом до дії за умови перетворення їх на переконання,
що  передбачає  поєднання  інформативної  складової  із  спрямованістю,
стимулом до дії.  Знання норм моралі  соціальний працівник  отримує  у
процесі навчання, отримуючи відомості про їх зміст і функціонування в
суспільстві, систему вимог і санкцій за відхилення від встановлених норм,
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порівнює особисті моральні норми з професійними, соціально значущими
і корегує свою моральну позицію. 

У складній системі  регламентації  морального статусу соціального
працівника можна виділити два види моральних норм:

– ті,  що регулюють  відносини між особистістю та
суспільством;

– ті, що визначають взаємовідносини між людьми.
Моральні норми першого виду є основоположними в суспільстві.

Вони сформовані  у  професійному обов’язку соціального працівника та
покладають на нього добросовісне виконання своїх службових обов’язків.

Моральні  норми  другого  виду  визначають  права  та  обов’язки
соціального  працівника  у  взаємодії  між  окремими  людьми,  вони
спрямовані  на  закріплення  моральної  рівності  членів  
суспільства [2, 37 – 119]. 

Моральні знання дозволяють соціальному працівнику порівнювати
власні  моральні  нормативи  з  професійними,  соціально  значущими  та
відповідно  коректувати  свою  моральну  позицію.  Практикуючий
соціальний  працівник,  який  не  пройшов  курс  навчання  в  навчальному
закладі,  керується  особистим  інтуїтивним  розумінням  добра  і  зла,  що
засноване на суспільних цінностях та його особистому життєвому досвіді.
Однак  знання  норм  моралі  не  означає  моральності  поведінки,  знання
можуть не використовуватися або використовуватися частково. 

Моральні переконання – основна моральна настанова, яка визначає
мету  і  напрям  вчинків  людини, це  заснована  на  досвіді  та  знаннях
упевненість соціального працівника у справедливості вимог професійної
моралі.  Вони  засновані  на  глибокій  та  всебічній  оцінці  особистістю
відомих  їй  моральних  норм,  перевірці   їх  соціальною  практикою,
життєвим  та  професійним  досвідом,  їх  внутрішнім  схваленням  і
прийняттям як єдино правильних і  можливих. Вони є вищим ступенем
розвитку особистості  спеціаліста,  його свідомості,  оскільки в їх  основі
лежить глибока і багатогранна оцінка особистістю відомих їй моральних
норм,  перевірка  їх  соціальною  практикою,  життєвим  і  професійним
досвідом.      

Моральні  переконання  вимагають  від  спеціаліста  вміння
подивитися  на  свою  працю з  точки  зору  інтересів  справи,  з'ясовувати
співвідношення між корисним, що він робить для суспільства і клієнтів,
та  тим,  що  зобов'язаний  зробити;  вони  визначають  теоретичну  і
практичну  підготовленість  спеціаліста  до  професійної  діяльності,
виступають основою для його свідомого ставлення до своєї поведінки та
дій у практиці соціальної роботи, беруть участь у формуванні вольових
якостей  особистості  та  стійких  форм  морального  реагування  на
навколишню дійсність. 
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Однак моральні переконання мають також відносну самостійність,
оскільки  у  практичній  діяльності  може  виникнути  ситуація,  коли
особистість  діє  всупереч  своїм  переконанням,  оскільки  ситуативно
виникають причини, що є більш значущими, ніж особисті переконання.

Моральні знання, які стали моральними переконаннями соціального
працівника,  формують  моральну  потребу.  Потреба  –  стан  людської
особистості,  соціальної  групи  чи  суспільства  в  цілому,  що  виражає
необхідність у чомусь і є рушійною силою їхньої активності. 

Моральна  потреба –  найвищий  ступінь  моральної  свідомості
соціального  працівника.  Вона  характеризується  наявністю  моральної
потреби в дотриманні вимог професійної етики. Коли дотримання вимог
професійної  етики  стає  внутрішньою  потребою  людини,  вона  у
відповідності з етичними принципами організує свої вольові та емоційні
якості, спрямовує зусилля   на вирішення етично складних проблем саме з
точки зору моральності. У цьому випадку дотримання вимог професійної
етики стає стійкою якістю особистості, могутнім фактором, що мобілізує
її для організації своєї поведінки і діяльності , справою совісті, честі та
гідності [5]. 

Знання  моральних  норм  і  принципів,  моральні  переконання  та
потреби,  моральні  ідеали  та  почуття  становлять  систему  моралі,  яка
складає  основу,  життєву  позицію  особистості,  і  тісно  пов`язані  з
практичною діяльністю. 

У  більшості  наукових  досліджень  особистісні  якості  соціального
працівника поділяють на три групи.

1. Психофізіологічні  характеристики,  від  яких  залежать
здібності  до цього виду діяльності.  До них належать  психічні  процеси
(сприйняття,  пам'ять,  уява,  мислення),  психічні  стани  (втома,  апатія,
стрес,  тривожність,  депресія),  увага  як  стан  свідомості,  емоційні  та
вольові  прояви  (стриманість,  індиферентність,  наполегливість,
послідовність, імпульсивність). 

2. Психологічні  характеристики,  що  мають  відповідати
вимогам  до  фахової  діяльності  соціальних  працівників.  Одні  з  них  є
базовими,  інші,  –  на  перший  погляд,  другорядними.  Невідповідність
когось  із  соціальних  працівників  психологічним  вимогам  до  цієї
діяльності не завжди швидко породжує негативні наслідки в роботі, проте
за неблагополучних умов вони є неминучими.

Психологічна  невідповідність  вимогам  професії  особливо  різко
виявляється  у  складних  ситуаціях,  за  необхідності  мобілізації  всіх
особистих  ресурсів  для  розв'язання  складних,  небуденних  проблем.
Наприклад,  допомагаючи  людям  похилого  віку,  соціальний  працівник
може зіткнутися з необхідністю долати загострення стосунків.  За таких
обставин недоцільно поглиблювати конфлікт, акцентувати увагу на ньому,
наполягати на власному баченні ситуації. Більш продуктивними є розмови
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тільки про факт розбіжностей, без особистісних оцінок, образливих слів.
Позиція  соціального  працівника  має  бути  переконливою,
аргументованою.  Зауваживши,  що  співбесідник  почав  надмірно
хвилюватися,  необхідно  запропонувати  відкласти  на  якийсь  час
розв'язання конфліктної ситуації.

До  групи  психологічних  якостей,  що характеризують  соціального
працівника  як  особистість,  належать:  самоконтроль,  самокритичність,
самооцінка  власних  вчинків,  а  також  стресовитривалість  (фізична
тренованість,  самонавіювання,  вміння  переключатися  й  управляти
власними  емоціями).  Наявність  таких  якостей  допомагає  спеціалісту
уникнути  професійних  стресів,  здійснювати  самоменеджмент  –
послідовне,  цілеспрямоване  використання  ефективних  методів  і
технологій самореалізації, саморозвитку творчого потенціалу. Наприклад,
працівники у громаді повинні бути здатними до ініціативи, діяти за умов
ризику,  впроваджувати  новаторські  ідеї,  для  цього  необхідні  висока
сприйнятливість до нового, здатність працювати самостійно, створювати
власну  мережу  підтримки,  розв'язувати  конфлікти  у  громаді,  а  також
суперечливі ситуації взаємодії громади із зовнішнім середовищем.

Від  психолого-педагогічних  якостей  залежить  ефект  особистої
привабливості.  Такими  якостями  є:  комунікабельність  (уміння  швидко
налагоджувати  контакт із  людьми);  емпатійність (вловлювання настрою
людей,  виявлення  їхніх  установок  і  очікувань,  співпереживання);
атрактивність  (зовнішня  привабливість  особистості);  красномовність
(вміння гарно, майстерно говорити, ораторський хист) тощо [6, 53 – 61].

Також  велике  значення  для  етичної  компетентності  соціального
працівника має  рівень  моральної  культури,  яка  складається  з  культури
етичного мислення, культури почуттів, культури поведінки та спілкування
(етикету). 

Культура  етичного мислення  дає  орієнтири  для  рішення  проблем
взаємозв’язку  з  розумовим  та  інтуїтивним  моментом  у  прийнятті
морально  виправданих  рішень.  Критерієм  етичного  мислення  є
теоретична  здатність  людини  вирішувати  ті  проблеми,  що  виникають
перед нею, правильно аналізувати ситуацію, що призвела до перешкод у
діяльності. Культура етичного мислення складається з аналізу, критики та
програми  дій.  Ці  три  елементи  є  суттю  даного  мислення.  Виховання
культури  етичного  мислення  залежить  від  самовизначення  особистості
майбутнього спеціаліста.  Розвиток егоїстичного самовизначення веде до
корумпованого спілкування, розвиває у спеціаліста бюрократичний стиль
та думки про себе і своїх друзів. Такий тип особистості підходить до своєї
роботи не творчо і робить те, що говорить начальство, але на противагу
йому існує суспільне самовизначення особистості,  яке веде до творчого
спілкування,  при  якому  спеціаліст  вибірково  і  гуманно  визначає
суспільний  або  особистий  інтерес  інших  людей.  Культура  етичного
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мислення справжнього професіонала  в  соціальній  роботі  виявляється  в
оптимальному поєднанні суспільного та особистого, творчого та звичного
елементів  поведінки,  а  також у  застосуванні  інтелектуальних засобів  у
прийнятті моральних рішень у різних ситуаціях.

Важливою складовою моральної культури є культура почуттів, яка є
основним показником духовно-морального світу соціального працівника.
Формування  культури  почуттів  –  значний  фактор  здорового  морально-
психологічного клімату в колективі соціальної служби. Емоційна складова
моральної  діяльності,  моральних  почуттів  формує  життєву  позицію
особистості,  розкриває  ступінь  її  суб’єктивної  готовності  приймати  та
виконувати  суспільні  моральні  вимоги  до  професії  соціального
працівника.

Моральна культура особистості виявляється і в дотриманні правил
етикету  (правил,  манер  поведінки  у  міжособистісному  спілкуванні,  які
прийняті  в  конкретному  соціальному,  професійному  та  побутовому
середовищі).  Збіг зовнішньої форми поведінки та її  істинно морального
змісту  –  визначальна  риса  етикету.  Чемність,  делікатність,  уміння
вислухати клієнта, співрозмовника, уміння володіти собою, самокритично
оцінювати свої вчинки є суттю етикету соціального працівника. 

При  виконанні  своїх  обов’язків  соціальним  працівникам
доводиться весь час мати справу з різними людьми (клієнтами, місцевими
мешканцями, фахівцями, консультантами), їх усне, письмове спілкування
з  ними  має  бути  довірливим,  переконливим,  що  є  передумовою  його
ефективності. Для цього необхідні володіння навичками презентації своїх
ідей  перед  різними  групами,  під  час  різних  зібрань,  написання  звітів,
проектних  заявок,  уміння  обґрунтовувати  ідеї,  знаходити  союзників,
просувати проекти громади, використовувати можливості служб і послуг
тощо.

Певну  теоретичну,  практичну,  орієнтаційну  цінність  має  для
соціальних працівників такий перелік їх особистісних якостей:

чесність –  уміння  говорити  правду  про  становище  клієнта,  про
можливість вирішення його проблеми, про перешкоди, що виникають у
роботі, про зроблені помилки;

совість, що  виявляється  як  моральна  відповідальність  за  свою
поведінку,  вчинки,  виконує  функцію  регулятора  поведінки  і  спонукає
людину до  творчих  пошуків,  застерігаючи від  формального підходу до
виконання моральних та професійних норм;  

об’єктивність, яка полягає в беземоційному ставленні до клієнта та
його індивідуальних якостей; 

справедливість,  коли симпатії  та  антипатії  працівника не повинні
позначатися на якості його роботи з клієнтом, які б емоції та почуття не
викликав  клієнт  у  соціального  працівника,  ставлення  до  нього  має
базуватися на доброзичливості, повазі та розумінні;
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тактовність – якість, яка передбачає вміння дотримуватися міри,
визначених моральних норм,  передбачати  всі  об’єктивні  наслідки своїх
вчинків  або  дій  та  їх  суб’єктивне  сприйняття  клієнтом,  колегами  та
іншими людьми; я якість особистості, вона необхідна тому, що поведінка
соціального  працівника  завжди  потребує  одночасного  дотримання
багатьох  професійно-етичних  норм  та  вимог,  які  можуть  бути
суперечливими (наприклад, чесність, відкритість, конфіденційність);

уважність та  спостережливість,  що  дозволяють  враховувати
найменші зміни в настрої, самопочутті клієнта, що позитивно впливає на
подальшу роботу і дозволяє коригувати обраний план дій; 

терпимість,  що  характеризує  поважливе  ставлення  до  інтересів,
переконань, вірувань,  звичок клієнта і  засновується  на стійкому навику
приймати  людину  такою,  як  вона  є,  при  визнанні  її  права  залишатися
самою собою;

повага –  реагування  на проблему клієнта  так,  щоб вселити  йому
впевненість у здатності подолати її;

витримка та стриманість,  що допомагають правильно реагувати
на неадекватні емоційні стани клієнта;

доброта, що  заснована  на  гуманізмі  та  любові  до  людей  і
втілюється  в  турботі  про  людину,  створенні  сприятливих  умов  для  її
життєдіяльності,  позитивного  емоційного  настрою,  у  навчанні  клієнта
необхідним  для  нього  навичкам  та  діям,  в  умінні  своєчасно  і  повною
мірою надати необхідну допомогу; 

любов  до  людей,  що  допомагає  стати  для  клієнта  другом,
наставником, близькою людиною і викликати позитивну трансформацію
особистості, що спричинить собою позитивні зміни її життєвих обставин; 

емпатія, яка дозволяє прожити з іншою людиною частину її життя,
делікатно,  тонко співчуваючи  їй,  не  коментуючи  життєві  ситуації  і  не
висловлюючи свої судження, вона дозволяє тільки відчувати зміст емоцій
та  настроїв,  які  переживає  клієнт  і  про  значення  яких  він  навіть  не
здогадується; 

душевна теплота, що супроводжує прояв поваги, інтересу та уваги
до проблем клієнта та бажання допомогти в їх вирішенні; 

щирість,  що  тісно  пов’язана  з  теплотою  та  емпатією;  щира
зацікавленість та вміння природно поводитися у стосунках з клієнтом у
вирішенні його проблем допомагає в роботі з клієнтом;

самокритичність –  невід’ємна  якість,  яка  допомагає  аналізувати
свою діяльність, бачити помилки та шляхи їх подолання, і призводить до
самовдосконалення у професійній діяльності;   

адекватна  самооцінка,  яка  необхідна  соціальному  працівникові,
оскільки  значною мірою визначає  ефективність  його роботи;  завищена
самооцінка може призвести до самовпевненості, яка, у свою чергу, може
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стати  причиною помилок і  негативних наслідків;  занижена самооцінка,
навпаки, може викликати невпевненість у професійних діях і вчинках; 

терпіння,  коли  кожен  клієнт  має  свої  особливості  і  соціальний
працівник повинен дати йому висловиться з  проблеми, зняти негативні
емоції і скерувати бесіду в конструктивне русло, щоб отримати і передати
інформацію  в  повному  обсязі,  досягнути  розуміння  та  викликати
мотивацію до спільної діяльності;

комунікабельність,  від  якої  залежить  у  цілому  успіх  діяльності
соціального  працівника:  саме  спілкуючись  з  клієнтом  він  має  змогу
дізнатися про його проблеми, очікування та надії, виробити план спільних
дій,  вчасно  скоригувати  можливі  шляхи  розв’язання  проблеми,
спрогнозувати очікувані результати; не менше значення має спілкування з
колегами та представниками інших державних установ;

оптимізм  –  джерело  впевненості  в  соціальній  справедливості,
здатності  людини до постійного саморозвитку і самовдосконалення; від
оптимізму соціального працівника може залежати й активність клієнта;

енергійність,  що потрібна соціальному працівнику для  того,  щоб
переконати клієнта в необхідності змінити себе, своє оточення або те й
інше;

сила волі,  що потрібна соціальному працівнику не тільки для того,
щоб перебороти себе, й і для того, щоб перебороти пасивність клієнта,
обумовлену  невпевненістю  в  собі,  розчаруванням  у  своїх  силах  і
можливостях;

прагнення до самовдосконалення,  що має виявлятися в постійному
бажанні до професійного зростання,  удосконалення практичних умінь  і
навичок,  здобуття  нових  теоретичних  знань,  духовного  та  морального
розвитку;

творче  мислення –  невід’ємна  характеристика  соціального
працівника; в соціальній роботі не існує абсолютно однакових ситуацій та
ідентичних  клієнтів,  тому  в  кожному  конкретному  випадку соціальний
працівник  повинен,  ухвалюючи  рішення,  зважати  на  найменші  нюанси
справи,  щоб  ухвалити  оптимальне  рішення  і  досягти  найкращого
результату [1, 52 – 60; 3, 36; 4, 80 – 89].

Отже,  визначальним чинником придатності  людини до соціальної
роботи є  система її  цінностей,  яка визначає  ефективність її  практичної
діяльності, тому переконаність в абсолютній цінності кожної людини має
бути  базисною  психологічною  установкою,  підґрунтям  ціннісної
орієнтації  соціального  працівника.  Якщо  людина,  вирішивши  стати
фахівцем у сфері  соціальної  роботи, на якомусь  етапі  виявила відчутні
розбіжності між класними установками і системою цінностей соціальної
роботи як фаху, їй краще присвятити себе іншій діяльності. 

Висновки. Таким чином, морально-особистісні якості, безумовно, є
необхідною  умовою  ефективної  діяльності  соціального  працівника.  Не
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менш важливими вважаються такі компоненти особистості, як світогляд,
гуманітарна культура та гуманістична спрямованість усього життя, етична
складова життєдіяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛІТНІМИ
ЛЮДЬМИ: СПЕЦИФІКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

Вступ. Безумовно,  збільшення  тривалості  життя  у  країні  певною
мірою  відображає  позитивні  зміни  якісних  характеристик  сучасного
соціуму. Але при цьому старіння населення – це дуже гостра соціальна
проблема,  яка впливає  на планування  і  здійснення соціальної  політики
держави. Вона ставить перед суспільством гострі питання економічного,
соціально-культурного, психолого-педагогічного, морального плану.

На  жаль,  соціально-культурний  статус  людей  похилого  віку  не
завжди  відповідає  загальносвітовим  нормам  і  стандартам.  Гранично
обмежений  набір  соціальних  ролей  і  культурних  форм  активності,  які
можуть  бути  доступні  їм.  Звужені  рамки  способу  життя,  гранично
обмежений  вибір  соціально-санкціонованих  можливостей  у  сферах
життєзабезпечення,  комунікації,  рекреації.  У  результаті  люди  похилого
віку  практично  позбавлені  осмислених  стимулів  до  подолання  свого
стану.

Роль дозвілля в житті літньої людини індивідуальна і залежить від
психофізичних можливостей, суспільного становища й умов. Проживання
літньої  людини  в  окреслених  умовах  накладає  істотний  відбиток  на  її
життєвий  тонус,  активність,  психологічний  настрій,  зміну  ціннісних
настанов, рівень домагань. [1, 6 – 9]

Середовище  літніх  людей  і  його  субкультура  –  явище  досить
статичне.  Це  пов’язано  із  загальною  втомою  від  життєвих  проблем,
значною втратою уміння радіти й дивуватися, зниженням рівня емоційних
реакцій,  перевагою  байдужості  до  проблем,  не  пов’язаних  із  власною
особистістю, утрудненням у пересуванні через фізичні недуги, загальним
зниженням  рухової  активності  і  прогресуванням  розумової
інфантильності.

Існують два модулі соціально-культурних технологій – базовий та
варіативний.

Базовий модуль  зумовлює необхідність використання традиційних
дозвіллєвих  форм  діяльності,  методів,  технологій,  послуг,  до  яких
належать:  проведення  заходів,  присвячених  державним,  місцевим,
народним,  великим  особистим  датам  і  подіям;  художня  творчість
(музичне,  пісенне,  танцювальне,  фольклорне,  ремісно-прикладне  та
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142ін.);  робота  з  книжковим  фондом  і  періодичними  виданнями;
екскурсійна  діяльність;  комунікативна  діяльність  (бесіди,  обговорення,
чаювання тощо); перегляд телевізійних і прослуховування радіопередач;
відвідування  різноманітних  культурно-дозвіллєвих  установ;  концертна
діяльність  як  самих  людей  похилого  віку,  так  і  запрошених  для  них
виконавців;  оздоровчі  заняття  і  виїзди  на  природу;  лекційно-просвітня
тематична діяльність.

У зміст варіативного модуля пропонується включення додаткового
блоку заходів і технологій, що ставлять соціально-культурну діяльність на
вищий  щабель  організації,  а  також  підсилюють  терапевтичний,
інтелектуальний, соціальний ефект проведеної роботи. До них доцільно
віднести:  роботу  в  саду,  на  земельній  ділянці,  у  присадибному
господарстві, домашнє квітництво; колекціонування; заняття живописом,
малюнком;  кулінарію;  клуби  знайомств;  роботу  на  комп’ютері;  ігрову
діяльність (настільні  і  рухливі  ігри,  конкурсні  програми);  волонтерську
практику; театральні види діяльності; суспільно корисну роботу; технічну
творчість;  нетрадиційні види оздоровлення (йога, лижі,  біг, тренажери);
театр моди (шиття,  в’язальна і перукарська справи);  заняття ікебаною і
флористикою;  догляд  за  тваринами;  різні  кафе  (літературні,  музичні,
історичні, туристичні, Інтернет); інші, більш складні, дозвіллєві форми й
технології. 

Соціально-культурна  трансформація  способу  життя,  побуту  і
дозвілля  людей  похилого  віку  ґрунтується  насамперед  на  розширенні
їхніх самостійних зв’язків з оточенням. Коло інтересів літньої людини не
можна  уявити  без  придбання  нею  навичок  самостійного  пошуку  і
розвитку  міжособистісних  контактів,  її  включення  в  інформаційний
простір (телебачення, радіо, преса, книги), посильної участі в суспільно
корисній праці, організації повсякденного дозвілля і розваг.

Тому соціально-культурні  технології  не можуть і  не повинні бути
засобом тільки «приємного проведення часу», задоволення гедоністичних
потреб людей похилого віку в розвагах. Кожній з технологій слід виконати
певну утилітарну, суто прагматичну, функцію. По суті, одне з надзавдань
соціально-культурних  технологій  полягає  в  тому,  щоб  кожну  літню
людину  включити  в  повсякденні  соціальні  контакти,  навчити
підтримувати цивілізовані відносини з найближчими сусідами й іншими
людьми у стандартних соціально-культурних ситуаціях щодня і щогодини.
Саме  повноцінне  дозвілля  дозволяє  людям  похилого  віку  надовго
закріпити навички збереження приятельських, дружніх відносин зі своїм
найближчим оточенням,  у рамках яких особисті  незгоди уявляються  не
такими значними, як раніше. Оскільки призначення соціально-культурних
технологій  допускає  й  адаптацію  старших  громадян  при  доборі  видів
дозвіллєвих  занять,  пріоритетним  стає  їхня  практична  корисність,  а
розважальний момент вторинний [2, 43].
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Найбільш типовим обмеженням у розробленні програм соціально-
культурної реабілітації людей похилого віку є незатребуваність багатьох
апробованих  технологій  соціально-культурної  дозвіллєвої  діяльності.
Практично відсутні  технології  зв’язків  із  громадськістю,  стимулювання
цивільної  ініціативи  і  добродійності,  технології  формування  суспільної
думки  в  діяльності  засобів  масової  інформації.  Найчастіше  фахівці  із
соціальної роботи не використовують можливості спеціалізованих вузів і
залучення  студентської  молоді  до  волонтерської  діяльності  в  умовах
проходження  виробничої  практики.  Фактично  у  процесі  організації
соціально-культурної реабілітації фахівці бачать тільки її об’єкт, хоча не
менш  важливим  виявляється  фактор  суспільної  рефлексії  на  проблему
самотності  літніх  людей  у  соціумі.  У  більшості  випадків  саме  від
суспільного  резонансу  і  соціально-педагогічної  діяльності  центрів
залежить  розвиток  ідеалів  милосердя,  толерантності  й  добродійності  в
нашому суспільстві.

Однією  з  найбільш  гострих  проблем  літніх  людей  у  сучасному
соціумі  є  дефіцит  спілкування  з  родичами,  друзями,  молодшим
поколінням. Одним з інструментів вирішення цієї проблеми може стати
повсюдне створення спеціальних центрів – клубів людей похилого віку на
базі діючих установ культури (філармоній, бібліотек, музеїв,  культурно-
інформаційних центрів, будинків культури і т. д.). Ці установи, оснащені
устаткуванням, зв’язком з Інтернетом, локальними телестанціями. Таким
чином,  створюються  зовсім  нові  ресурси  для  різкого  розширення
можливостей  старшого  покоління  користуватися  культурними,
естетичними  й  іншими  знаннями,  а  значить,  і  самому  активізувати
культурні потреби, створюючи мотивацію до діяльності.

Важливе  значення  для  організації  дозвіллєвих  програм  має
активізація громадської позиції літньої людини. Це може бути її участь у
соціально значущих  акціях  – переписі  населення,  виборах,  фестивалях,
розробленні  різноманітних  програм  і  проектів,  у  тому  числі
міждержавних, з вирішенням проблем літнього населення [4, 131 – 141].

Для збагачення практики організації  дозвіллєвої  діяльності людей
похилого  віку  доцільно  узагальнити  форми  й  методи  роботи.  Зараз
застосовується  більше  тридцяти  різноманітних  видів  такої  діяльності.
Практично в кожній соціальній установі і клубному формуванні для літніх
людей використовують цілий комплекс культурної діяльності, включаючи
дозвілля. Особливістю організації дозвілля і творчої діяльності в клубних
об’єднаннях  є  диференційований  підхід  з  обліком  індивідуальних,
психологічних і соціальних особливостей кожної людини. Збереження і
підтримка давніх інтересів і хобі – частина політики установ соціальною
обслуговування, тому що багато колишніх захоплень людини можуть мати
продовження, незважаючи на здоров’я, яке погіршилося, або зміну місця
проживання.
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Одним  зі  способів  вирішення  проблеми  дозвілля  є  кооперація
діяльності різноманітних соціальних установ для людей похилого віку і
культурно-дозвіллєвих установ. Іноді організуються взаємні відвідування
клубів,  центрів  у  тому  самому  регіоні  для  проведення  дискусій,
командних  ігор  і  змагань,  свят,  спільних  пікніків  на  природі  й  інших
культурних заходів.

Однією з особливостей культурної активності людей похилого віку
є  баланс  групової  та  індивідуальної  участі.  Хоровий  спів,  дискусійні
клуби, фізичні вправи, ігри, майстерні з виготовлення предметів народної
творчості,  освітні  курси  –  такі  заходи  не  тільки  підвищують  статус
людини в її власних очах, задовольняють її особисті культурні потреби, а
й підвищують комунікативність, яка надто важлива для людей похилого
віку.

Головне завдання соціально-культурної роботи полягає в тому, щоб
об’єднати  індивіди,  групу  з  зовнішніми  і  внутрішніми  джерелами  тих
ресурсів,  які  необхідні  для  виправлення,  поліпшення  або  збереження
певного  статусу.  Більше  розвиває  сили  людини  та  діяльність,  яка
спрямована  не  на  потребу,  а  на  виробництво  матеріальних  і  духовних
цінностей і віддачу результатів своєї праці іншим.

Організатори  соціально-культурних  програм  повинні  розуміти
процеси  старіння  і  мати  у  своєму  розпорядженні  великий  перелік
дозвіллєвих  послуг  для  людей  похилого  віку.  У  соціально-культурній
роботі повинні бути задіяні добре підготовлені і сприйнятливі люди, які
одержали спеціальну освіту в рамках спеціальних програм. Прискорене
зростання чисельності старших вікових груп і пов’язані з цим проблеми
поставили  керівників  і  фахівців  соціально-культурної  сфери  у  складну
ситуацію,  оскільки  підготовка  соціальних  педагогів  і  соціальних
працівників  з  організації  дозвілля  людей  похилого  віку  практично  не
розгорнута.  Збільшуються  за масштабами  і  змістом потреби  соціально-
культурного  обслуговування  громадян  старшого  віку,  що  потребує
підготовки  фахівців,  які  володіють  геріатричними знаннями,  уміннями,
навичками [3].

Соціально-культурні  технології  мають  необмежені  можливості
застосування, вони дуже мобільні і сприйнятливі до інновацій. В основу
типології цих технологій можуть бути покладені й інші ознаки. У цьому
зв’язку мова не  може йти про якусь  універсальну технологію,  а  треба
говорити про безліч технологій, кожна з який узгодиться зі специфікою
конкретної діяльності.

Для  визначення  оптимальної  соціально-культурної  технології
доцільно  використовувати  напрацювання  педагогічної  науки,  зокрема,
будуть корисні критерії виявлення технологічності:

 критерій  результативності,  спрямований  на  впровадження
найбільш  продуктивної  технології,  яка  забезпечує  високу
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зацікавленість у діяльності літніх і старих людей, у нормалізації їх
психічного і фізичного здоров’я;

 критерій оптимальності, що передбачає максимальну ефективність
при найменших фізичних, розумових і тимчасових витратах з боку
людей похилого віку;

 критерій  мотиваційної  значущості  технології,  тобто  створення
умов,  за  яких  підвищувалося  б  бажання  діяти,  брати  участь  у
проведених заходах, в організаційних справах;

 критерій керованої технології, що допускає здійснення діагностики
настрою,  стану  здоров’я,  схильності  літніх  до  різного  роду
дозвіллєвої діяльності;

 критерій системності технології, тобто системне використання тієї
чи іншої  технології  проведення вільного часу за наявності  цілей
соціально-культурної  діяльності,  формулювання  її  завдань,
визначення  її  змісту,  підбір  методів,  методик,  конкретних  форм
проведення дозвілля.

Кожна з технологій дозвілля має бути включена до повсякденного
побуту,  неодмінно  сприяти  продовженню  творчого,  активного  життя
літньої  людини,  наданню широких можливостей  для її  самовираження,
максимального  використання  життєвого,  професійного  досвіду,
збереження  енергії  й  оптимізму.  Тільки  в  цьому  випадку  організація
дозвілля  літнього  населення  зможе  здійснити  свою  головну  місію  –
ствердити  справжні  права  старшого  покоління  на  свою  дієздатність  та
активну роль у житті суспільства.

Робота  зі  старими  людьми  у  всіх  країнах  вважається  однієї  з
найважчих: велике розчарування осіб, що забезпечують догляд за ними;
щоб його уникнути, необхідна висока професійна підготовка, розуміння і
знання психологічних особливостей  людей похилого віку. 

Соціальним працівникам потрібно із самого початку готуватися до
того,  що  в  їхній  роботі  подяк  буде  значно  менше,  ніж  підозрілості,
необґрунтованих обвинувачень, а нерідко і незаслужених образ. Соціальні
працівники повинні бути  підготовлені  до того,  щоб бути  терплячими й
турботливими до будь-кого, навіть дуже примхливій і докучливих людей
похилого віку. 

Якщо виходити з узагальненої системи принципових положень про
зміст  діяльності  соціального  працівника,  то  виявляється  можливим  і
визначення кола основних завдань, покладених на працівників соціальної
сфери у процесі безпосереднього спілкування з людьми [1, 15 – 16].

Це насамперед : 
 допомогти індивідам  і  групам  усвідомлювати  й  усувати

ускладнення особистого,  соціального,  екологічного  і  духовного
характеру, що несприятливо впливають на них; 
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 допомагати  людям справлятися  з  цими  ускладненнями шляхом
підтримуючого, реабілітуючого, захисного впливу; 

 захищати  безпомічних  відповідно  до  закону,  вдаючись до
використання влади; 

 сприяти  більш  широкому  використанню  кожним  клієнтом
власних можливостей для соціального самозахисту; 

 використовувати  всі  засоби  і  джерела  для  соціального захисту
людей похилого віку. 

Розглянуте  коло  завдань чітко показує,  що  вони  містять  у  собі
найширший діапазон тих навичок і умінь, що будуть потрібні соціальним
працівникам для їхнього виконання. 

Основними обов’язками соціального працівника є: 
 створювати і підтримувати робочу обстановку й атмосферу; 
 виявляти  і  переборювати  негативні  почуття,  що  впливають  на

людей і на нього самого; 
 пізнавати  і  переборювати  у  відносинах  з  людьми  агресію  і

ворожість; 
 сприяти наданню фізичної турботи нужденним і старим; 
 спостерігати,  розуміти  й  інтерпретувати  поводження  і  відносини

між людьми; 
 спілкуватися вербально і письмово; 
 організовувати і вести бесіду в різних обставинах; 
 вести переговори, виступати по радіо і т. д. 

Поле діяльності соціального працівника дуже широке, він: 
 сприяє  інтеграції  діяльності  різних  державних  організацій  й

установ з надання соціально-економічної допомоги населенню; 
 допомагає в сімейному вихованні; 
 проводить роботу з пенсіонерами, інвалідами, дітьми; 
 бере участь у роботі  зі створення центрів соціальної допомоги,

соціальної реабілітації; 
 працює  з  неповнолітніми  правопорушниками  і  людьми,  що

повернулися з виправничих установ і т. д. 
Для виконання цієї багатопланової діяльності соціальний працівник

повинний бути готовий виступати в різних іпостасях, грати безліч ролей. 
Розглянуті  завдання соціальної  роботи,  ролі,  функції  й  обов’язку

соціального працівника  не  вичерпують  усієї  його  діяльності,  але  вони
дозволяють  простежити  і  виявити  головну,  стрижневу, ідею,  що  ніби
поєднує  всі  інші  складові  важкої  і  вкрай  необхідної  нині  професії
соціального працівника, а саме уміння, бажання йти до людей, знаходити
форми спілкування з ними, щоб допомогти їм.
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Спілкування  виступає  однією з  головних  ролей  соціального
працівника.  При  цьому  спілкування  відбувається  на  різних  рівнях:
соціальний  працівник  як  представник  держави,  що надає допомогу
членам суспільства; соціальний працівник – група і, нарешті, соціальний
працівник  і  клієнт.  Останнє  найбільш  значуще,  тому  що  в  кінцевому
підсумку найголовнішим є конкретна людина.

Тому оволодіння навичками спілкування вважається дуже важливим
і значущим при підготовці соціальних працівників. 

До них належать: 
 уміння вислухати інших з розумінням і цілеспрямовано; 
 уміння виявити інформацію і зібрати факти, необхідні для аналізу

й оцінки ситуації;
 уміння створити й розвивати відносини; 
 уміння спостерігати й інтерпретувати вербальну  та невербальну

поведінку,  застосовувати  знання  з теорії  особистості  та
діагностичні методи; 

 уміння обговорювати гострі проблеми в позитивному емоційному
настрої; 

 уміння вести дослідження або інтерпретувати висновки; 
 уміння  бути  посередником  і  згладжувати  відносини  між

конфліктуючими індивідами, групами; 
 уміння інтерпретувати соціальні нестатки і доповідати про них у

відповідних службах, інститутах; 
 уміння  активізувати  зусилля  підопічних  з  вирішенням  власних

проблем. 
Центр  соціальної  активності  створений  у  2008 році  при

територіальному центрі соціального обслуговування.
Основною  метою  роботи  Центру  є  сприяння  активному  способу

життя людей старшого покоління, їх  фізичному, духовному  й етичному
вдосконаленню, захисту їх інтересів та гідного становища в суспільстві.

Діяльність Центру здійснюється відповідно до плану роботи, в ході
роботи організовуються  зустрічі  з  цікавими людьми,  бесіди  за круглим
столом, вшановування ювілярів, засідання, присвячені пам’ятним датам.

Центр  об’єднує  багато  талановитих  людей,  серед  них  є  поети,
музиканти й виконавці.

За період роботи центру проведено немало цікавих заходів. Серед
них  –  вечори  «Пригадаємо  всіх  поіменно,  горем  пригадаємо  своїм»
(присвячений  пам’яті  загиблих  у  ВВВ),  «Ах,  яка  жінка!»,  «Друга
молодість» (присвячений Дню літньої людини),  Дні іменинників.

За  сталою  доброю  традицією  за  чашкою  ароматного  чаю  люди
похилого віку розмовляють, діляться спогадами, виконують свої улюблені
пісні, читають вірші.
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Турбота про літніх людей, їх відпочинок  є однєю з найважливіших
цілей  роботи  Центру.  Адже  саме  в  центрі  соціальної  активності
пенсіонери забувають  про свої  хвороби, проблеми і  відчувають на собі
турботу  й тепло. А посильна праця  й у суспільному житті,  творчість і
розваги не обтяжують літніх людей.

Клієнти  Центру активно беруть  участь  в  організації  і  проведенні
тематичних виставок.  Щороку в серпні проводяться виставки букетів,  у
вересні – виставки урожаю. 

Будь-які форми дозвілля чудові доти і тією мірою, доки викликають
відчуття задоволення. Саме активна участь  у культурному і суспільному
житті підвищує імунітет і сприяє довголіттю.

Завдяки чуйній увазі,  розумінню, постійній турботі  і  підтримці з
боку Управління праці та соціального захисту населення Центр соціальної
активності з кожним роком розвивається, упроваджуються нові форми  й
методи роботи.

Відрадно, що наші літні люди можуть скрасити свою самотність  у
цьому Центрі.

Отже,  соціальні технології, як сполучна ланка між соціологічною
теорією,  методологією  і  соціальною  практикою, забезпечують  наукове
обгрунтування вибору способів впливу соціальних суб’єктів на об’єкт.

За  значущістю  прийнято  вирізняти  два  класи  технологій  –
універсальні і приватні. Високий, середній або низький ступені зрілості
соціальної  системи  також  потребують  свого  специфічного  підходу  до
технологізації соціального простору.

З огляду на власний практичний досвід можна дійти висновку, що
ефективність  дозвіллєвої  діяльності,  як  цілісної  системи  соціально-
культурної  активності  літніх  людей,  багато  в  чому залежить  від  таких
факторів:

 фінансової  і  матеріальної  бази  –  розмірів  власної  пенсії,
бюджетного  фінансування  (у  тому  числі  на  соціально-культурні
заходи),  спонсорських  і  благодійних  внесків  (у  тому  числі
гуманітарної допомоги), часткової комерційної діяльності окремих
установ;

 моделі  організації  вільного  часу  –  переваги  традиційного  блоку
дозвіллєвих заходів і технологій;

 кадрового  ресурсу  –  наявності  фахівців,  які  забезпечують
реалізацію  соціально-культурних  технологій  з  людьми  похилого
віку;

 морально-психологічного  ресурсу  –  соціальної  активності  літніх
людей,  їхнього  інтересу  до  дозвіллєвих  форм  і  засобів,  рівня
культурних запитів і потреб;

 інформаційно-методичного ресурсу – банку методичної літератури,

148



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

спеціалізованих журналів;
 соціально-демографічного  ресурсу  –  потенціалу  історико-

культурної  самобутності  регіону,  територіального  положення,
професіоналізму  працівників  сфери  соціального  обслуговування,
соціально-психологічної і культурної атмосфери.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СИРОТАМИ І
БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ДІТЬМИ НА ПОЛТАВЩИНІ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Вступ. Перша  світова  і  Громадянська  війни,  хаос  перших
пореволюційних років спричинили на початку минулого століття небувале
зубожіння народу в Росії та Україні. У Росії, особливо у великих містах,
щодня гинули сотні дітей. Починали говорити навіть про вимирання нації.
В Україні до 1919–1920 років із 7,6 мільйона дітей безпритульними стали
950  тисяч.  За  таких  умов  у  різних  містах  України  почали  виникати
громадські  організації,  покликані  допомогти  вижити  найменшим
громадянам країни.

Бурхливі  події  політичного життя,  що охопили країну на початку
ХХ століття, не обійшли стороною Полтаву. У вирі соціальних потрясінь
В.Г. Короленко не  міг  залишити  без  уваги  стражденних  людей,  а  тим
більше  дітей.  Тому  саме  в  1918–1921  роках  роль  В.Г.  Короленка  як
правозахисника виявилася по-особливому. Він узяв на себе нову місію –
вирішення проблем соціального захисту дітей.
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Результати дослідження. Уже в 1918 році бездомні діти на вулицях
Полтави були звичним явищем. В.Г. Короленко перший привертає увагу
влади і громадськості до проблеми порятунку підростаючого покоління.
Загибель сотень невинних дітей сприймається ним як трагедія світового
масштабу,  яка  свідчить  про  руйнування  в  суспільстві  універсальних
людських  цінностей  –  милосердя  і  співчуття.  Він  закликає  людей  до
активних дій, керуючись лише одним бажанням – захистити права дітей
на життя, уберегти їх від фізичного й духовного вимирання [3].

У Полтаві  восени 1918 року з ініціативи міської інтелігенції була
створена  благодійна  «Ліга  порятунку  дітей».  Почесним  головою
організації  обрали  її  ідейного  натхненника  Володимира  Короленка.
Зокрема,  у  листопаді  1918  р.  В.Г.  Короленко  звернувся  до  голови
Раднаркому України X.Г. Раковського з проханням порушити питання про
доцільність  взяття  дітей  під  захист  у  загальнодержавному  масштабі.  
4  лютого  в  Росії,  а  10  березня  1919  р.  в  Україні  були  організовані
республіканські  ради  захисту  дітей,  з  якими  «Ліга  порятунку  дітей»
підтримувала  тісні  стосунки  [1].Керівним органом Ліги  було  правління
(Рада уповноважених), що складалася з 7 членів і 3 кандидатів. Зі свого ж
середовища  вибиралися  голова,  його  заступник,  скарбник  і  секретар.
Очолював  організацію  Семен  Борисович  Вексель.  Членами  правління
були обрані Софія Володимирівна Короленко – старша дочка письменника
–та її подруга – Марія Леопольдівна Кривінська, що відала господарською
частиною, а сам Володимир Галактіонович зайняв місце почесного голови
Ліги. Вони ж добровільно взяли на себе обов’язок допомогти нещасним
дітям Росії  й України вижити в умовах голоду, на тлі  якого процвітала
цинга,  дизентерія,  тиф  і  холера  [3].Сестри  Кривінські  (Анна,  Любов  і
Марія)виконували роботу сестер милосердя й утримували молочну кухню
«Крапля молока» при дитячому притулку. Узагалі в Лізі добровільно, без
будь-якої матеріальної винагороди працювало багато чесних, небайдужих
до чужого лиха людей [4].

29  січня  1919  р.  було  затверджено  Статут  товариства,  який
передбачав:  порятунок  дітей  від  голоду;  сприяння  їх  фізичному,
розумовому  і  моральному  вихованню;  турботу  про  покинутих  і
безпритульних дітей; розробку питань правового і соціального становища
дітей.  Для  реалізації  цих  завдань  «Ліга  порятунку  дітей»  відкривала
притулки,  ясла,  дитсадки,  санаторії,  колонії  і  школи[1],  молочні  кухні,
збирала продукти й одяг [4].Свою діяльність вона проводила за рахунок
добровільних пожертв  приватних осіб  та  різних організацій,  членських
внесків  тощо.  Так,  на  початку  1919  року  за  допомогою  Центросоюзу
(спілки  споживчих  товариств  Росії),  кооперативів  і  Полтавського
сільськогосподарського  товариства  Ліга  відправила  голодним  дітям
Москви й Петрограда два потяги з продовольством по 32 вагони кожен[4].

150



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Констатовано,  що  великим  проектом  організації  став  порятунок
російських  дітей.  Малечу  з  голодних  Москви  й  Пітера  евакуювали  в
Україну,  де  була  хоч  якась  можливість  забезпечити  їх  харчами.  Для
реалізації  цього  проекту  Лізі  вдалося  отримати  дозвіл  на  розміщення
дітей у колишньому кадетському таборі, порожніх приміщеннях жіночого
Хрестовоздвиженського  монастиря,  у  бараках  на  Шведській  могилі,  у
конфіскованих  з  цією  метою  приміських  дачах  заможних  громадян.
Одночасно  створювалася  й  господарська  база  Ліги.  Було  організовано
великий  продуктовий  склад,  який  постачав  колонії.  В.Г. Короленко
вимагав  найсуворішого обліку, кажучи,  що не повинен зникнути жоден
грам.  Були  також відкриті  пункти  санітарно-медичної  допомоги,  лазні,
ізолятори для хворих дітей [3].

 За допомогою міського самоврядування облаштували розподільний
пункт.  Архівні  розвідки  доводять,  що  ще  в  лютому  1919  року,  коли
продовольча криза стала  набирати загрозливих форм,  у петербурзькому
обласному  комітеті  Союзу  міст  виникла  думка  про  евакуацію  більшої
кількості дітей зі столиці. У травні вдалося скласти для евакуації дитячі
групи з 30 – 35 дітей. З 14 – 15 груп склали одну колонію, і такі колонії в
супроводі  лікарів  і  фельдшерів  відправлялися  в  більш  спокійні  місця
Росії. І матері самі відправляли в дорогу вневідомий і небезпечний шлях
своїх, навіть семирічних, дітей [3]. Навесні та влітку 1919 року понад 9
тисяч маленьких пітерців та москвичів приїхали в Полтаву. Завдяки Лізі й
особисто Короленку вони були врятовані від голодної смерті. До речі, для
цього  виділили  2  мільйони  карбованців  державних  коштів  [2]. Наукові
розвідки свідчать, що до середини літа 1919 року на Полтавщині знайшли
для себе притулок 9 300 дітей з Росії, в основному з Москви. Крім того,
колонії  поповнювалися  українськими  дітьми,  які  складали  близько  
30  відсотків  від  загальної  кількості.  Вони  були  розселені  по  всій
Полтавській  губернії:  Полтавський  повіт  –  700  дітей  з  Московсько-
Нижегородського залізничного району;  Кобеляки – 750 дітей з цього ж
району; Лубни – 700 дітей з Замоскворецького району; Константиноград і
Миргород –  1 200 дітей Басманського району; Гадяч – 650 Сушівського
району;  Зіньків – 1 050 Лефортовськогорайону;  Хорол та  Золотоноша –
2 750 Пресненського і Рогозько-Семенівського районів [3].

Встановлено, що у грудні 1919 року на хуторі Триби під Полтавою
була організована сільськогосподарська колонія для безпритульників, яка
тривалий час перебувала на утриманні «Ліги порятунку дітей».  Пізніше
колонія отримала ім’я В.Г. Короленка. Володимир Галактіонович вважав,
що  діти  мають  не  лише  отримувати  їжу  і  дах  над  головою,  але  й
займатися суспільно корисною працею. Тому вихованці колонії навчалися
сільськогосподарській  праці,  випускали  власний  журнал.  Колонія  мала
швейну  та  іграшкову  майстерні,  притулки  [1].  Вчителів  і  книг  не
вистачало,  доводилося  власноруч  виготовляти  для  себе  примітивні
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підручники.  З  метою  залучення  дітей  до  суспільнокорисної  діяльності
Ліга відкрила закрійну і пошивну майстерню з виробництва іграшок, а
також  невелику  стайню  і  ферму.  Соня  і  Маня  Кривінські  влаштували
дитячу лікарню на 300 дітей, інтернат та  інші установи.  Одна з сестер
Кривінських  завідувала  будинком  материнства  й  дитинства,  
інша – притулком [3].

Звісно,  Ліга  допомагала  і  місцевим  дітлахам.  Члени  організації
проводили  агітаційну  роботу  щодо  залучення  громадськості  до  потреб
бездоглядного і нужденного дитинства. Зокрема, у 1921–1922 роках Ліга
активно  включилася  в  боротьбу  з  голодом.  Через  неї  Американська
організація  допомоги  і  Міжнародне  товариство  допомоги  дітям
організували  постачання в  Україну продовольства,  одягу, медикаментів.
Завдяки  міжнародному  авторитету  В.Г.  Короленка  Ліга  співпрацювала
також  з  іншими  зарубіжними  організаціями,  зокрема  з  Датським
Червоним  Хрестом[4].Разом  з  тим  Ліга  порятунку  дітей  розпочала
кампанію  збору  пожертвувань  (продуктів  харчування,  білизни,  посуду
тощо)  серед  населення Полтавщини.  З  цією метою співробітники Ліги
проводили різноманітні суспільно-політичні кампанії: «Тижня голодного
дитини», «Тижня сухаря»та ін. Таким чином, через нетривалий час серед
жителів  Лохвицького  повіту  було  зібрано  4 050  пудів  хліба,  84  пудів
масла,  75  пудів  м’яса,  54  тис.  штук  яєць  [3].  У  цілому  діяльність
В.Г. Короленка  з  питань  соціального  захисту  дітей  була  не  просто
боротьбою  за  забезпечення  нормальних  умов  розвитку.  Її  сенс  був
набагато  глибшим,  він  полягав  у  боротьбі  за  нову  етику  ставлення
суспільства  й  держави  до  дітей,  за  створення  пріоритету  моральних
зобов'язань, права у стосунках з дітьми [3].

Аналіз  преси  того  часу  дозволив  встановити  відомості  про
діяльність «Ліги порятунку дітей»: «Звичайно, однією благодійності мало.
Її  зусилля  не  в  змозі  припинити  в  корені  цей  жах  масового  дитячого
вимирання. Але все-таки сотні, можливо,  тисячі життів буде врятовано.
Пам'ятаймо це і допоможемо добрій справі. До того ж – ця робота зіграє,
безсумнівно,  своєюособливо  величезною роллю,   вона  здатна  внести  в
нашу боротьбу світлий струмінь того, що, безсумнівно, незаперечне, вічне
...», «Нехай ця допомога дітям стане відгуком України братам по крові, з
якими вона ділила горе і радість, волю і неволю, скруту і надії протягом
століть»[3].

Ліга порятунку дітей продовжувала працювати і після смерті свого
засновника, була дуже помітною до 1925 року. Потім поступово почала
згортати роботу, а в 1928 році організація припинила своє існування [4].

Висновки.  «Ліга  порятунку  дітей»  –  благодійна  організація
демократичної  інтелігенції.  Ліга  здійснювала  турботу  про  дітей-сиріт  і
безпритульних, порятунок їх від голоду, сприяння фізичному, розумовому
й моральному вихованню, розробляла питання правового й соціального
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захисту  тощо.Загалом  за  роки  існування  Ліги  порятунку  дітей  ця
організація  врятувала  75  тисяч  маленьких  громадян.  І  не  лише  від
голодної смерті, але й від безпритульності, хвороб, дала їм путівку в нове
життя.

Список використаних джерел:
1. Витенко Л.В.  Владимир  Галактионович  Короленко  и  полтавская

Лига  спасення  детей  [Електронний  ресурс]  /  Л.В.  Витенко;
Міжнародний  освітній  портал.  ―  Режим  доступу:
http://worldofteacher.com/6471-vladimir-galaktionovich-korolenko-i-
poltavskaya-liga-spaseniya-detey.html

2. Ільченко О.Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в
20  –  30-ті  рр.  ХХ  ст.:  дис...  канд.  пед.  наук:  13.00.01  /  
Ільченко О.Ю. ― Х., 2006. ―200 с.

3. Козельська  Г.Ліга  порятунку  дітей  [Електронний  ресурс]  /  
Г. Козельська; Інтернет видання «Полтавщина». — Режим доступу:
http://poltava.to/opinion/164/

4. Полтавщина:  [енциклопедичний  довідник  /  за  ред.  
А.В. Кудрицького]. ― К. : УЕ, 1992. ― С. 463―464.

Красильников Ігор Олександрович,
старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права  Університету «Україна»

ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПРИ ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТАХ ОСОБИСТОСТІ

Здатність  до  самореалізації,  самоконструювання  лінії  свого  життя
людиною  багато  в  чому  визначається  тим,  наскільки  ефективно  і
своєчасно  здійснюється  психологічна  допомога,  яка  пов'язана  з
вирішенням різноманітних життєвих труднощів,  криз.  Будь-яка складна
життєва  ситуація  являє  собою  особистісний психологічний стан
внутрішньо особистісного конфлікту. Незважаючи на те, що існують різні
теоретичні  моделі  внутрішньоособистісного конфлікту, можна  виділити
одну суттєву ознаку – особистісну невизначеність стратегії «совладаючої»
поведінки [4]. У цьому випадку значення психологічної допомоги істотно
зростає.

Поняття  «психологічна  допомога»  є  досить  широким.  Тому  слід
проаналізувати  деякі  проблемні  питання методології  практичної  роботи
психолога  в  ситуаціях  з  внутрішніми конфліктами. Професіоналізм
практикуючого психолога  визначається  значною мірою його теоретико-
методологічної підготовкою.
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Зважаючи  на  крайню   складність  функціонування  механізмів
психічної  діяльності  людини,  теоретичною  психологією  не  завжди
вдається ефективно вирішувати методологічні завдання, однією з яких є
розробка  релевантного  понятійного  апарату.  Відомо,  що розробка
наукових понять – процес тривалий, складний і суперечливий. Розвиток
наукових  понять  супроводжується  їх  постійним розвитком і
конкретизацією.  Вимоги  до  наукових  понять мають  бути  такими,  щоб
вміст  їх  семантичного  навантаження  відображав  істотну  модальність
суттєвих  властивостей  явища.  Ця  проблема  стосується  також  і
понятійного  апарату,  за  допомогою  якого  уточнюється  феномен
психологічної допомоги. 

Поява  в  даний  час  великої   різноманітності  методів  практичної
психології  характеризується  методологічним плюралізмом,  що говорить
про нестабільність та перманентну кризу всієї психологічної науки. Дану
наукову  ситуацію  можна  позначити  як  постмодернізм  у  психології.  У
зв'язку з цим для прикладної психології необхідно осмислити проблему
співвідношення понять «психологічне консультування», «психокорекція» і
«психотерапія». 

У  науковій  літературі  це  питання  порушувалося багато  разів і  є
дискусійним донині.  Так  Л.Ф.  Бурлачук і О.С.  Кочарян  досить
диференційовано  розводять  поняття  психологічне  консультування  і
психотерапія, до яких звертаються як психологи, так лікарі [2]. Складність
вживання  поняття  «психотерапія»  також  пов'язано  з  юридичною
складовою питання:  психотерапія  –  це  метод  лікування,  а  психолог
лікуванням  не  займається.  Часткове  вирішення цієї  колізії  вирішується
психологічним  співтовариством  з  апелюванням  до  поняття
«психокорекція»,  яке займає  проміжне положення  щодо психологічного
впливу  між  психологічним  консультуванням  і  психотерапією,  а  за
семантикою ближче  до  «психотерапії».  У  зв'язку  з  цим  А.С.  Кочарян
говорить, що, на жаль, психологи можуть здійснювати психотерапію лише
під прикриттям термінів «психокорекція», «психопрофілактика», «сімейне
консультування»  та ін.  У  більшості  європейських  країн  і  США  про
психотерапію  говорять,  коли  кваліфікується  нозологічна  одиниця
психічного порушення  в пацієнта.  Так,  психоаналіз,  як  один із  методів
психотерапії,  можуть  застосовувати  лише фахівці,  що мають  медичну
освіту і  відповідну  спеціалізацію,  яку проходили не менше п'яти років
після загального навчання [1].

У нашій країні психологи активно використовують  у своїй практиці
термін «психотерапія»  попри юридичну і практичну неузгодженість, але
останнім  часом  усе  частіше  використовують поняття  «немедична
психотерапія»,  що  в  певною  мірою  знімає  юридичну  вимогу.
Розмежування  понять  «психологічне  консультування»,  «психокорекція»,
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«психотерапія»  неминуче  призводить  до  необхідності  визначення
диференцюючих критеріїв.

А.  В.  Петровський і  М.  Г. Ярошевський відзначають психологічне
консультування як  одну  із  форм  допомоги  і  спеціально  організоване
спілкування,  що створює додаткові  психічні  ресурси особистості й нові
можливості  виходу  з  важкої  життєвої  ситуації  [6].  У  цій  формі
професійної  діяльності  реалізується  субьект-субьектная  модель  взаємин
психолога  і  клієнта.  Психолог  займає  позицію  недирективності й
емпатійності,  що  створює  максимальну  активність  клієнта,  свободу
самовираження та самороскриття. Психолог переважно інформує клієнта
на когнітивно-афектному рівні; аналізується мотиваційно-смислова сфера
особистості  на свідомому  та підсвідомому рівні,  аналізується  стратегії
вирішення проблеми. Психолог  Р. Нельсон-Джоунс  вважає, що кінцевою
метою консультування є навчити клієнта надавати допомогу самому собі.
До форм психологічного консультування більшість дослідників відносять
екзистенційний психоаналіз, гуманістичний  та особистісно-орієнтований
підхід, гештальт-психотерапію та ін. [5]. 

Завданням  же  психокорекції  є  вироблення  й опанування  навичків
оптимальної для індивіда психічної діяльності, що сприяє особистісному
зростанню і  психологічній  адаптації людини в  соціальному просторі.  До
методів психокорекції можно віднести  техніки раціональної психотерапії,
позитивної психотерапії,  техніки біхевіоральної психотерапії,  НЛП,
аутогенне тренування та ін.

Отже,  ми вважаємо,  що має сенс ввести  систему  диференціюючих
критерієв  вищевказаних  форм психологічної  допомоги  залежно  від
емоціного  ступеня  вияву  внутрішньої конфліктності людини,
використовуючи при цьому поняття «психотерапевтичне консультування».
Чим  вища внутрішня  конфліктність  людини,  тим  більш активна
психологічна інтервенція спеціалістів, тим більш упевнено психолог може
спиратися на таку форму роботи, як психотерапевтичне консультування,
зміст якого потребує окремого розгляду.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Вступ.  У  суспільстві,  побудованому  на  гуманістичних  і
демократичних  засадах,  здоров’я  людини  є  найвищою  цінністю,
найважливішим  надбанням  держави,  інтегративним  показником
соціального  розвитку,  могутнім  фактором  впливу  на  економічний  і
культурний потенціал країни. Однією з важливих проблем сучасності є
пошук шляхів збереження і вдосконалення здоров’я людини в умовах
безперервного  зростання  фізичних  і  психічних  навантажень  у
середовищі її проживання, яке постійно змінюється. 

Результати  дослідження.  Проблема  збереження  здоров’я
людини завжди була актуальною в історії людства, але в різні історичні
формації  людина ставилась до свого здоров’я по-різному.  Упродовж
віків  знання  про  шляхи  та  засоби  збереження  і  зміцнення  здоров’я
людини  розроблялися  і  вдосконалювалися.  За  останні  роки  інтерес
учених–філософів,  культурологів,  педагогів,  психологів,  соціологів,
медиків – до проблем здоров’я зростає.  Нові  підходи до осмислення
здоров’я  як  найвищої  життєвої  цінності  зумовили  необхідність
вивчення  культурно-історичних  передумов  формування  здорового
способу  життя  в  умовах  сьогодення.  Використання   історико-
педагогічної  спадщини  та  досвіду  з  питань  формування  здорового
способу життя особистості,  які належать відомим діячам і  педагогам
минулого,  дозволить  більш  ефективно  й  послідовно  розробляти
педагогічну  систему  діяльності  з  означеної  проблеми  в  сучасних
умовах.

Ідеї  формування здорового способу життя сягають своїм корінням
стародавніх  часів,  коли  суспільство  потребувало  фізично  міцних  та
здорових  людей  і  воїнів,  які  були  здатні  забезпечити  функціонування
устрою та захищати державу від нападників. Зі зміною епох змінювалися
вимоги  та  ставлення  суспільства  до  ідеї  виховання  здорової  людини.
Проблеми  здоров’я  та  здоров’язбереження  цікавили  таких  видатних
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філософів, медиків, педагогів минулого, якАрістотель, Авіцена, Жан-Жак
Руссо,  Я.Коменський,  Я.Корчак,  Джон  Локк,  М.Пирогов,  С. Русова,
Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський таін.

Аналіз  наукової  і  методичної  літератури  свідчить,  що  витоки
уявлень про шляхи і засоби збереження та зміцнення здоров’я виникли у
глибокій давнині. Уже в Стародавній Індії за шість століть до н. е. у Ведах
сформульовано основні принципи дотримання здорового способу життя,
подано  розумні  поради  щодо  збереження  здоров’я  людини.  Уявлення
людей  про  здоровий  спосіб  життя  зустрічаються  в  натурфілософських
працях  лікарів  Косської  школи,  яку  прийнято  ототожнювати  з  іменем
Гіппократа. У його роботах здоровий спосіб життя розглядається як певна
гармонія,  до  якої  слід  прагнути  шляхом  дотримання  цілої  низки
профілактичних заходів. Гіппократ пише: «Отже, відповідно до віку, пори
року, звички, країни, місцевості,  будови тіла слід влаштовувати і спосіб
життя так, щоб ми могли протистояти і спекам, і холодам, бо тільки таким
чином досягається найкраще здоров’я».  Через усю творчість Гіппократа
проходить прагнення не нав’язувати організмові необхідних, з точки зору
лікаря, дій, а  допомогти йому перебороти хворобу суто індивідуальними
оздоровчими діями [1,с. 34].

Висвітлення проблеми здорового способу життя дістає подальший
розвиток  у  Давньому  Римі  у  працях  римських  філософів  Цицерона  та
Галена.  Цицерон  вважав,  що  «їжа  та  догляд  за  тілом  повинні  бути
спрямовані на збереження здоров’я і сил, а не насолоду. І якщо ми, крім
того, захочемо розглянути, у чому полягає перевага та гідність людської
природи, то зрозуміємо, як ганебно впасти в розпусту та жити розкішно й
зманіжено  і  як  прекрасно  в  моральному  розумінні  жити  ощадно,
стримано,  суворо  й  тверезо».  Послідовник  Гіппократа  римський  лікар
Гален,  керуючись  натурфілософськими  поняттями,  прагне  охопити
гігієнічними  заходами  майже  всі  сторони  людського  буття.  У  своїх
трактатах  він  також  робить  важливі  практичні  висновки  з  медико-
гігієнічних поглядів Гіппократа про здоровий спосіб життя. Гален виділив
проміжний стан між здоров’ям і хворобою – «третій стан» організму, який
став об’єктом пильної уваги лише в наш час. На його думку, здоров’я – це
стан, за якого тіло людини за натурою й поєднанням частинок таке, що всі
дії,  які  відбуваються,  здійснюються суворо та  повністю. У здоров’ї  він
бачить стан, протилежний хворобі. Третій стан визначає як «ані здоров’я,
ані  хвороба».  Галену  також  належить  ряд  важливих  вказівок  про
використання  фізичної  праці  в  лікувально-профілактичних  цілях.  Його
праці містять прогресивні для того часу рекомендації щодо застосування
гімнастики, дієти й масажу в лікуванні та профілактиці захворювань [10,
с. 14].

Мислителі  античного  періоду  намагаються  виділити  в  понятті
«здоровий  спосіб  життя»  людини  специфічні  його  елементи.  Зокрема,
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Гіппократ  акцентує  увагу  на  фізичному  здоров’ї  людини.  Демокрит, зі
свого боку, найповніше описує духовне здоров’я людини, що становить,
на  його  думку,  «благий  стан  духу»,  коли  душа  перебуває  у  спокої  та
рівновазі  попри  будь-які  страхи,  забобони  та  інші  переживання.  Він
першим намагається розкрити способи досягнення гармонії між різними
видами стану людського організму і вказує на обов’язкову наявність міри
в різних видах діяльності людини. Гіппократ пояснює: «Той, хто прагне
благого  стану  духу,  не  повинен  понад  міри  займатися  приватними  чи
громадськими  справами,  а  у  своїй  діяльності  не  брати  на  себе  нічого
понад  свої  сили  та  природні  здібності.  Навпаки,  слід  виявляти  велику
обережність, і навіть якщо доля пошле йому щастя, вочевидь, він повинен
ухилитися і не братися за те, що понад його сили» [10, с. 18].

Слід зазначити, що в античній цивілізації приділялася велика увага
здоров’ю і шляхам його зміцнення. Здоровий спосіб життя обов’язково
включавсистематичне  виконання  фізичних  вправ.  У  цей  період
закладаються  принципи  управління  процесом  формування  здорового
способу життя людей, що набули подальшого розвитку в пізніші часи.Так,
Піфагор  створює  відому  Піфагорську  спілку,  спосіб  життя  членів  якої
ґрунтується на необхідності дотримання особливих вимог – «акусмата».
Основні положення їх зводяться до такого: «Підкорення індивіда цілому,
повага до традиційних звичаїв, шанування богів, батьків, наставників та
старших,  уміння  підкорятися,  самовладдя,  відповідальне  ставлення  до
своїх  обов’язків,  вірність  у  стосунках  із  друзями,  що  межує  із
самопожертвою,  фізична  витривалість,  відраза  до  чуттєвих  насолод,
простота в одязі, помірність у їжі, а також прагнення до одухотворення
життя і до гармонійного розвитку фізичних та духовних сил». Специфіка
становлення  механізму  саморегуляції  явища«здоровий  спосіб  життя»
людини  в  даний  період  полягає  в  тому,  що  вона  йде  від  моралі  до
державного управління і від нього повертається до повсякденних норм та
побуту людей.  В античному світі формуються перші концепції здорового
способу життя. Одна з них – це «пізнай самого себе», друга – «піклуйся
про самого себе» [10,с.21].

Отже, в античному періоді вперше в науковий обіг запроваджується
поняття  «здоровий  спосіб  життя»  людини,  дається  підтвердження
існування всіх трьох компонентів його структури. Досить різноманітною є
географія  виявлених  джерел  про  мету,  способи,  критерії  та  провідні
тенденції  ведення  розумної  життєдіяльності  людей.Специфіка  даного
періоду полягає в тому, що на перший план виходить фізичний компонент
здорового  способу  життя,  духовний  і  соціальний  –  лише  починають
прокладати собі дорогу. Уявлення про них поки що хибують на надмірну
наївність  і  прямолінійність,  а  також  мають  переважно  міфологічний
характер,  що  пояснюється  недосконалістю  суспільної  й  наукової
свідомості.
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Варто  зауважити,  що  в  середні  віки  на  перший  план  виходить
духовний  компонент  структури  здорового  способу  життя.  У  розвитку
духовного  світу  людини  в  цей  період  найсильнішою  виявляється
теологічна лінія.  Церква прагне монополізувати  формування  світогляду
людей.  Фактично  загальна  релігійність  стає  могутнім  спонукальним
механізмом  до  виконання  всіх  ритуалів,  у  тому  числі  оздоровчих  і
гігієнічних правил. Біблія, як основа християнства, виступає своєрідним
проповідником  здорового  способу  життя  людини.  У  ній  відображено
спосіб життя давніх народів, обов’язковість дотримання ними постів, що
становлять перевірені життєвою практикою рекомендації  підтримання в
нормі  людського  організму.У  ранньому  середньовіччі  трансформація
уявлень  про  здоровий  спосіб  життя  здійснюється  в  наукових  школах
мусульманського  Сходу,  який  після  занепаду  культури  античного  світу
стає  місцем  розвитку  великих  наукових  центрів.Нагромадження
античності  відбувається  тут  у  спеціальних  школах-академіях,  де  праці
Гіппократа,  Галена  та  інших  мислителів  перекладаються  з  грецької  та
латинської  арабською мовою.  Через  це  основні  уявлення  про здоров’я,
здоровий  спосіб  життя  тут  тотожні  розглянутим  вище  і  зводяться  до
такого:  «Здоров’я  –  це  стан,  у  якому  тіло  людини  є  природним,  і  за
поєднанням  частинок  є  таким,  що  всі  дії,  які  спричиняються  ним,
здійснюються свідомо й повністю» [11, с.46].

У науковій думці XVIII – XX ст. простежуються специфічні погляди
на здоровий спосіб життя людини. Відбувалося виникнення і становлення
таких аспектів цієї проблеми: сутність і зміст поняття «здорового способу
життя»  людини,  елементи  і  його  структура,  відображення  «здорового
способу  життя»  в  теоретичній  і  практичній  свідомості  людей,  форми
регуляції  процесу  становлення  здорового  способу  життя,  критерії,
фактори й умови його цілеспрямованого формування, провідні тенденції
розвитку явища в різних конкретно-історичних умовах.

Основоположник  теоретичної  педагогіки  Я.  Коменський
наголошував  на  необхідності  міцного  здоров’я  дітей  для  реалізації
навчальних  цілей.  У  своїй  праці  «Материнська  школа»  він  писав:  
«… Навчати дітей можна лише у тому випадку, якщо вони будуть живі і
здорові  (адже  з  хворими  і  хирлявими  не  досягнеш  такого  успіху),  то
перша турбота батьків – зберігати здоров’я дітей» [4,с. 231]. 

Значний  вплив  на  розвиток  виховних  традицій  щодо  ведення
здорового  способу  життя  мали  просвітники-демократи,  особливо  
Г.С.  Сковорода.  Викладач  Харківського  колегіуму   радив  вшановувати
моральні, духовні й оздоровчі закони наших предків, тобто розпочинати
навчання і виховання з реалізації тих методів і форм, які мають виразну
народну основу. Одним із перших серед педагогів минулого він вимагав і
практикував  вивчення  основ  здоров'я  на  засадах  народної  мудрості.
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Ідеями  народної  педагогіки  пронизані  його  вірші  і  казки,  легенди  і
розповіді [6, с. 15].

Багато  відомих  діячів   культури  XIX століття  надають  поняттю
«здорового  способу  життя»  людини  медико-гігієнічного  спрямування,
розглядаючи  його  таким,  що  виключає  дію  шкідливих  для  здоров'я
факторів  і  визначається  лише  умовами  праці,  побуту,  характерним
харчуванням. Саме в цей час поняття «здорового способу життя» людини
формується як цілісність. У ньому вимальовуються фізичний, психічний і
соціальний компоненти.

У  другій  половині  XIX–  першій  половині  XX  ст. актуалізуються
педагогічні  погляди  вчених  щодо  необхідності  розробки  теоретичних  і
практичних  основ  виховання  в  підростаючого  покоління  здорового
способу  життя.  Зокрема,  у  цей  час  були  визначені  теоретичні  основи
означеного процесу: відношення душі і тіла (К. Ушинський, П. Юркевич,
Г.  Ващенко);  природовідповідність  і  гармонійність  у  тіловихованні  
(О. Духнович, К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський); організація
позакласної  та  позашкільної  оздоровчої  роботи  
(О.  Тисовський);  зв'язок  оздоровчої  роботи  з  різними  напрямами
виховання  –  фізичним  і  трудовим  (М.  Демков),  з  естетичним  
(Г.  Ващенко),  з  релігійним  (П.  Юркевич,  Г.  Ващенко),  гігієнічним,
родинним (К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський), патріотичним 
(І. Боберський, О. Тисовський, Г. Ващенко, А. Макаренко).

Безсумнівно, засновником української педагогічної теорії виховання
здорового способу життя можна вважати К.Д. Ушинського, який розумів
актуальність цієї проблеми і в навчальній програмі з педагогіки в розділі
«Фізичне  виховання»  визначив  систему  знань,  необхідних  учителю
тіловиховання. Складовими даної системи є загальні теоретичні основи
фізичного  виховання  (загальне  поняття  про  фізичне  виховання),
необхідність  вивчення  фізіологічних  процесів  в  організмі,  особливості
харчування,  діяльність м'язової та нервової систем, дитячі рухливі ігри,
гімнастика і їх педагогічне значення, опанування дітьми основ здорового
способу  життя;  відомостей  про  м'язову  діяльність  (значення  м'язової
системи  в  організмі,  будова  м'язів  і  їх  діяльність,  вплив  мускульної
діяльності  на  розвиток  людини,  співвідношення  цієї  діяльності  та
харчування,  шкідливі та сприятливі умови правильного розвитку м'язів,
рухи як джерело м'язових відчуттів,  значення цих відчуттів  у розвитку
людини);  нервової  системи  (будова  і  діяльність  нервової  системи,
значення  нервової  системи  для  ростових  і  м'язових  процесів,  вплив
засобів фізичного виховання – гімнастики, плавання, ігор, розумового та
фізичного  навантаження  –  на  нервову  систему).  Таким  чином,  К.
Ушинський  підходив  до  проблеми  виховання  здорового  способу життя
дітей  як  до  освітньо-гігієнічного  засобу.  Він  намагався  практично
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вирішувати проблему кваліфікованих учителів, спроможних здійснювати
означений процес [6, с.170].

Вважаючи  найголовнішим  обов'язком  учителя  виховувати
підростаюче покоління на народних традиціях, О.В. Духнович підготував
підручник з педагогіки для учителів «Народнаяпедагогия в пользу училищ
иучителейсельских»,  в  основу  якого  покладено  матеріали,  пронизані
ідеєю  духовно-морального  виховання.  Він  стверджував,  що
«щастиеилинещастиечеловеказависитмного раз от рождения, ноболее от
нравствснногоеговоспитания».  Тобто  не  заперечуючи  ролі  спадковості,
він надавав вирішального значення в розвитку особистості  моральному
вихованню.  У нерозривному  зв’язку розумового  і  морального  педагог
розглядав  фізичне  виховання,  розцінюючи  його як  запоруку  успішного
зміцнення інтелектуальних сил дитини, як умову гармонійного розвитку
особистості. Слід зауважити, що справою народної освіти в Закарпатті в
ті  часи займалося духовенство,  яке зневажливо ставилося до фізичного
виховання.  Тому  педагог  наголошував,  що  фізичне  виховання  повинна
здійснювати  перш  за  все  сім’я.  Він  висуває  ряд  гігієнічних  вимог,які
стосуються  дітей  дошкільного і  шкільного віку, насамперед  організації
харчування,  одягу, сну, дозвілля.  Разом з тим  О.Духнович  дає  багато
цінних порад батькам щодо фізичного виховання дітей від народження до
вступу до школи, рекомендує чітку систему вправ – стрибки, біг, лазіння
по деревах, боротьба на піску, ігри на воді (купання), садіння і збирання
квітів,  грибів  і  ягід,  а  взимку –  катання на  санках,  ковзанка на  льоду.
Значної уваги педагог  надавав проведенню різноманітних рухливих ігор,
які також сприяли зміцненню здоров’я дітей [6, с.83].

Г.  Ващенко  у  праці  «Тіловиховання  як  засіб  виховання  волі  і
характеру», аналізуючи систему фізичного виховання в різних країнах та
в різні епохи , поглиблюючи теоретичні положення фізичного виховання,
акцентує увагу на парадигмі української системи фізичного виховання. У
вихованні  здорового способу життя,  за правильної  його організації,  він
вбачав  такий  виховний  засіб,  який  забезпечить  гармонійний  розвиток
фізично здорової, національно свідомої молоді [6, с. 428].

Проблему виховання у школярів здорового способу життя в історії
педагогіки,  педагогічній  теорії  та  практиці  порушували  і  розвивали  
С.  Русова,  М.  Пирогов,  Х.  Алчевська,  І. Огієнко,  А. Макаренко,  
В. Сухомлинський. Цінними в цьому аспекті є ідеї та освітня діяльність
названих учених, хоча в їх працях немає термінів валеологічних понять у
сучасному трактуванні.С.Русова , вперше виділивши природознавство як
окремий навчальний предмет, вважала, щo його потрібно вивчати у зв'язку
з  медичними відомостями  про людину. Розкриваючи взаємозалежність
природи  і  здоров’я  людини,  вона  підкреслювала  роль
сільськогосподарської,  побутової  праці  в  загартуванні  хлопчиків  і
дівчаток,  а  також  зазначала,  що  «на  загальний  фізичний  і  естетичний
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розвиток  дитини  впливає  природне  середовище,  де  знаходиться  
школа» [5, с. 30]

Значна увага феномену «здорового способу життя»,  як важливому
чиннику розвитку особистості в Україні, приділялася в 20 – 30-х роках. У
цей період було створено Всеукраїнський інститут соціалістичної охорони
здоров'я, який став науковою базою для вивчення проблеми формування
здорового  способу  життя.  Друкувалась  низка  спеціальних  журналів:
«Шлях  до  здоров'я»  (1925  –  1941),  «Здоров'я  і  освіта»  (1921  –  1922),
«Здорова зміна» (1931 – 1933) тощо. Набули популярності театралізовані
санітарно-просвітницькі вистави для населення.

Можливість  вирішення  низки  суспільних  проблем  у  формуванні
фізично  сильної,  вольової,  дисциплінованої  особистості  за  допомогою
фізичного виховання вбачав А. Макаренко, практична діяльність якого в
цій  галузі  мала  значні   успіхи.Основними  завданнями  фізичного
виховання  педагог  уважав  зміцнення  здоров’я  дітей,  гармонійний
розвиток  усіх  систем  і  функцій  їх  організму,  формування  життєво
необхідних умінь і  навичок, підвищення рівня професійної придатності
майбутніх спеціалістів шляхом регулярних занять фізичною підготовкою,
формування психофізичних якостей, які сприяють успішному оволодінню
професією й адаптації на виробництві. В основу вдосконалення системи
фізичної  підготовки  А. Макаренко  покладав  принцип  комплексного
застосування різноманітних методів і засобів спортивного тренування, а
головною її  умовою  вважав  активну рухову діяльність,  яка досягається
фізичними  вправами,  іграми  або  участю  в  спортивних  змаганнях.
Важливими засобами загартування організму педагог вважав насамперед
природні сили – повітря,сонце, воду [7, с.37] .

Важливу  роль  у  вихованні  здорового  способу  життя  відіграє
методика роботи «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського, суть та
зміст  якої  славетний  педагог  розкрив  у  праці  «Серце  віддаю  дітям»  і
практично  реалізував  у  Павлиськійсередній  школі. У  своїх  працях
В. Сухомлинський   висунув  низку  завдань  із  забезпечення  фізичної
готовності дітей до школи: зміцнювати здоров'я і підвищувати протидію
організму до простудних захворювань, розвивати життєво необхідні рухи,
формувати  правильну поставу, розширювати  функціональні  можливості
дитячого  організму,  виробляти  звичку  до  систематичних  занять
гімнастикою  і  виконання  гігієнічних  навичок,  зміцнювати  нервову
систему,  попереджувати  дитячі  неврози,   урізноманітнювати  шляхи  і
засоби  підготовки  дітей  до  школи.  Він  зазначав,  що  результативність
фізичного виховання учнівської  молоді  може бути  досягнута  за  умови,
якщо його проводити за двома напрямками: одного боку, використовувати
комплекс  найрізноманітніших  вправ,  які  зміцнюють  захисні  сили
організму  і  забезпечують  нормальний  розвиток  дітей;  а  здругого,  –
створити у школі оптимальні  умови для навчання,  праці та відпочинку
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дітей [9, с.654]
Значний поштовх до вироблення нової наукової концепції здорового

способу  життя  людини  одержано  завдяки  працям  таких  відомих
дослідників, як А.Ізуткін, А. Степанов, Г. Царегородцев. Вони вважають,
що здоров’я є «загальнолюдською цінністю і поступово перетворюється
на значущий показник та одночасно на необхідну передумову прогресу
соціальної системи в цілому й особистості зокрема».

Дослідники Т. Васильєв,  Г. Войнович,  К. Дейнека,  І.  Литвинова,  
В. Лозинський, Г. Малахов, В.Михайлов, В. Полунін, Л.Пучко, Б.Суханов
зазначають,  що останнім часом у повсякденній свідомості  посилюється
інтерес  до  різних  способів  зміцнення  здоров'я  за  допомогою
нетрадиційної,  а  також  народної  медицини.  Учені  Л.Іванов,  
Ю. Мерзляков, Х. Моль, А. Подтибякін, К. Херзлич, А. Царик, Г. Шелтон
виділяють або один з аспектів явища,  або один із  способів  досягнення
здорового  способу  життя  й  акцентують  свою  увагу  на  його  вивченні.
Такий підхід, безумовно, збагачує наші знання про предмет дослідження,
але не характеризує його як ціле. Пропоновані в такому випадку заходи
культивування здорового способу життя не мають системного характеру і
часом  суперечать  один  одному.  Як  випливає  з  огляду  літератури,  у
вивченні  досліджуваної  проблеми  останнім  часом  відбулися  деякі
принципові зрушення. Зокрема, сучасні дослідники М. Амосов, Е. Булич,
Є. Мільнер, А. Чайковський та ін. пропонують розглядати динаміку явища
«здоровий  спосіб  життя»  людини  з  позицій  взаємодії  об'єктивних  і
суб'єктивних факторів [2,с.69].

Проблема  формування  здорового  способу  життя   школярів  є  в
центрі  уваги  сучасних  дослідників  А.  Борисенко,  В.  Горащука,  
Н. Десятниченко, О. Дубогай, С. Жупанин,  Н. Коростельова, І. Петренко,
С. Свириденко, А. Хрипкової, Н. Хоменко, В.Шахненка та ін. У наукових
працях  О.Дубогай  особливу увагу  звернено  на  розвиток  особистості  в
умовах   шкільної   освітньо-оздоровчої  системи,  яка  характеризується
виховним, освітнім і оздоровчим ефектами. На думку вченого, слабкість і
непоширеність  знань  та  вмінь  щодо  формування  і  зміцнення  здоров’я
засобами  фізичної  культури,  здорового  способу  життя,  недостатня  їх
престижність,  низький рівень  авторитету  в  загальній  системі  навчання
призвели до формування певного стереотипу суджень у педагогів, лікарів
і  батьків,  який  не  відповідає  вимогам  формування  навичок  ведення
здорового  способу  життя  дітей.  Дослідник  вважає,  що  виховання
здорового  способу  життя  дітей  –  це  реалізація  єдиного  науково
обґрунтованого  комплексу  педагогічних,  біологічних  і  соціально-
психологічних  профілактичних  заходів  у  системі  «школа  –сім’я».
Презентована  мета  може  вирішуватися  з  позицій  цілісно-системного
підходу до розвитку й виховання дитини в дитячому садку та  школі на
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основі концептуальної оцінки значущості активного рухового режиму як
одного з основних компонентів здорового способу життя [8,с. 15]. 

Глибокий аналіз означеної проблеми обумовив прийняття важливих
державних документів,  спрямованих на зміцнення здоров’я  населення і
формування  здорового  способу життя.  Попри всі  негаразди  та  складне
економічне становище держава продовжує піклуватися про здоров’я дітей
та взагалі  всього населення України. Якість життя і здоров’я населення
сьогодні перетворюється на проблему державної ваги. Прийняті «Основи
законодавства  України  про  охорону  здоров’я»,  Закон  «Про  фізичну
культуру і спорт», розроблені і впроваджені Національні програми «Діти
України»,  «Фізичне  виховання  –  здоров’я  нації»  акцентують  особливу
увагу  на фізичному здоров’ї   людини і  веденні  нею здорового способу
життя.Міністерством освіти України ще в 1993 – 1994 навчальному році у
шкільний компонент введено предмет «Охорона життя і здоров'я дітей», а
в  1994  –  1995  рр.  –  інтегрований  курс  «Валеологія».  Концепція
безперервної  валеологічної   освіти  є  складовою  загальної  Державної
національної  програми  «Освіта»  («Україна  XXI  століття»),  яка
спрямована  на  формування  здорового  способу  життя,  бережливого
ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

У Національній доктрині розвитку  освіти України у XXI столітті
одним  з  найголовніших  завдань  є  навчання  людини  відповідального
ставлення  до  власного  здоров’я  і  здоров’я  інших  як  до  найвищої
суспільної й індивідуальної цінності. Концепція формування позитивної
мотивації  до  здорового  способу життя  пропонує  методологічні  засади,
підходи,  принципи,  критерії  формування  позитивної  мотивації  на
здоровий  спосіб  життя  в  дітей  і  молоді.  Результатом  сформованості
здорового  способу  життя  є  культура  здоров’я  як  інтегративна  якість
особистості і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань,
умінь  і  навичок  формування,  відтворення,   зміцнення  здоров’я  і
характеризується  високим  рівнем  культури,  поведінки  щодо  власного
здоров’я  та  здоров’я  оточуючих.  Однак,  незважаючи  на  значні  зусилля
щодо  формування  психічного  та  соціально  здорового   покоління,  стан
здоров’я  дітей  України  сьогодні  погіршується.  Уже  в  молодшому
шкільному  віці  кожна  дитина  має  близько  двох  захворювань.
Характерними  є  різноманітні  форми  шкільної  дезадаптації,  соціально-
стресові  та  невротичні  розлади.  Особливістю  формування  здоров’я
сучасної  молоді  є  також  несприятливий  вплив  хронічного
психоемоційного  перевантаження,  яке  негативно  впливає  на  
здоров’я [12, с.16].

Слід  відзначити,  що  в  останні  роки   відбувається  активне
становлення  валеології  як  нової  науки  в  системі  знань  про  здоров’я
людини,  що  актуалізує  проблеми  збереження  здоров’я  дитини,
підростаючого  покоління,  підготовки  кадрів,  спроможних  вирішити цю
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проблему.  Під  валеологією  розуміють  нову  інтегративну  галузь  знань,
комплексну  навчальну  дисципліну,  що  вивчає  індивідуальні
закономірності, способи і механізми формування, збереження і зміцнення
здоров’я  людини  з  використанням  оздоровчих  методів  і  технологій,  з
урахуванням сутності різноманітних життєвих проявів, властивих людині.

Збереження і відтворення здоров’я знаходиться у прямій залежності
від  рівня  валеологічної  культури,  яка  відображає  міру  усвідомлення
ставлення  людини  до  себе.  Разом з  тим усі  дослідники  цієї  проблеми
переконані  в  необхідності  об’єднати  зусилля  спеціалістів  у  галузі
медицини, гігієни, психології, педагогіки, екології, соціології та інших наук
для  вирішення завдань  зміцнення здоров’я  людини.  Окрім валеології  як
галузі  та  навчального  предмета,  необхідно  створити  умови  для
валеологізації процесу навчання та виховання – озброїти знаннями з основ
валеології  кожного вчителя,  валеолога,  соціального педагога.  В  сучасній
освіті сформувалася тенденція інтеграції в одну освітню галузь «здоров’я і
фізична  культура»  таких  предметів  навчального  плану,  як  «основи
здоров’я»,  «фізична  культура»,  «основи  безпеки  життєдіяльності»,
«валеологія»,  що є однією із  позитивних педагогічних умов формування
культури здоров’я майбутнього покоління. Валеологічне виховання учнів
посідає важливе місце в системі педагогічної діяльності і розглядається як
пріоритетний  напрям  освітньо-виховного  процесу  сучасних
загальноосвітніх  навчальних закладів [1, с. 69].

Висновки.  Проблема  формування здорового способу життя була і
залишається  актуальною  протягом  усього  періоду  існування  людства.
Витоки уявлень  про шляхи та  засоби  збереження,   зміцнення здоров’я
людини  з’явилися  ще  в  глибокій  давнині  й  упродовж  віків  поступово
розроблялися йудосконалювалися. Сучасні фахівці різних галузей активно
досліджують  питання,  пов’язані  з  фізичним,  психічним,  моральним,
соціальним  та  духовним  здоров’ям.  Ретроспективний  аналіз  науково-
практичного доробку із проблеми формування здорового способу життя
особистості  свідчить,  що  вирішення  означеної  проблеми  необхідно
здійснювати шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та
соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей  кожної
особистості,  формування  позитивної  мотивації  до  ведення  здорового
способу життя як важливого чинника її гармонійного  розвитку. 
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ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Принцип соціальної справедливості завжди і у кожному суспільстві
є дуже чутливим, своєрідним лакмусовим папірцем суспільного балансу
між різними соціальними категоріями  громадян:  багаті,  бідні,  середній
класс.

Світова  політологія  визначає,  що  у  випадку, коли  співвдношення
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10% найбагатших громадян до 10% найбідніших  перевищує у 10 разів, то
ситуація визначається як нестабільна, революційна: «верхи» не можуть,
«низи» не хочуть жити по-старому. Така ситуація спричиняє, як мінімум
соціальний вибух, що майже завжди веде до політичних наслідків: зміна
влади,  передчасні  вибори,  збройний  спротив  аж  до  громадської  війни.
Історія знає чимало таких випадків,  в  т.ч.  Велика жовтнева революція.
Сьогодні  ж  диспропорції  у  світовому  масштабі  найнебезпечніші:  20%
найбільш багатого начелення світу отримує в 150 разів більше доходу, ніж
20% найбіднішого. Таким чином, порушується найголовніший з ідеалів
людства – справедливість.

Ідея та ідеали справедливості, так як все інше, глибоко історичні.
Прагнення до справедливості завжди було для людства одним з головних
орієнтирів  соціального  прогресу.  В  них  органічно  зв’язане  менуле  і
сучасне.  Ідея  справедливості,  рівності  у  суспільстві  та  суспільних
відносинах між людьми беруть свій початок з часів Стародавньої Греції і
рабовласницького суспільства.

Платон  доказував,  що  справедливість  властива  як  людині,  так  і
можливо цілій державі. В роботі "Держава" він розвив ідею про ідеальну,
справедливу державу, доказуючи  при  цьому, що саме  держава створює
людські  необхідності.  Проблеми  справедливості  і  несправедливості  є
головними соціальних, економічних, правових і моральних питань кожної
людини. Порушення соціальної справедливості негативно відбивається на
психології і моральному стані людей. Будь–яка економічна діяльність, що
побудована на несправедливості, приречена на невдачу.

В  ході  історії  справедливість  по  різному  по  різному  трактується
тими, хто бере її  на озброєння. Не однаковий зміст вкладається в ідею
справедливості на різних стадіях розвитку суспільства. Визначну роль в
розробці поняття справедливості та в розкриті її соціальної ролі належить
давньогрецьким  філософам  Платону  і  Арістотелю.  Реалізація  вимог
соціальної  справедливості  в  суспільстві  тісно  пов’язана  з  проблемами
ефективності  економічних,  політичних,  правових,  етичних  соціальних
норм, регулюючих життя суспільства.

Становлення  ринкових  відносин  в  Україні  пов’язане  з  багатьма
соціальними  та  етичними  проблемами  життя  людини  і  суспільства.
Першочергове  значення  тут  набуває  бачення  ринкових  відносин,  що
формуються з позиції соціальної справедливості і несправедливості.

В якій мірі сумісні економічно жорсткі умови ринку та конкуркнція
і соціальна справедливість з її гуманітарною справедливістю?

Чи можна взагалі говорити про їх взаємозв’язок?
Економічний зміст справедливості не залишається не змінним, він

розвивається.  Ринок  завжди  передбачає  конкуренцію  між
товаровиробниками,  економічну  свободу  людини  і  підприємства,
антимонопольну  державну  політику.  Людина  повинна  сама
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розпоряджатися собою, своєю продукцією, власністю. В умовах переходу
до ринку виникають нові  економічні реалії  і  формуються  нові  критерії
соціальної справедливості. Економісти і соціологи не мають єдиної думки
про те, що розуміти під соціальною справедливістю, як кваліфікуваті  її.
Найчастіше  соціальна  справедливість  розуміється  як  прояв
справедливості  в  сфері  розподілу багатств,  длаг  і  доходів між членами
суспільства. 

Поняття  «соціальна  справедливість» правомірно  розглядати  як
важливу  соціоекономічну  цінність  суспільства,  без  якої  неможливо
забезпечити  ефективний  економічний  розвиток.  Ідея  відповідальності,
адекватності, еквівалентності величини доходу витратам праці і капіталу
становить  основний  зміст  соціальної  справедливості  (чи
несправедливості).  Економічна  діяльність  людини,  її  результати,  їх
суспільна  оцінка  на  ринку  –  ось  основа  соціальної  справедливості,  а
зовсім  не  альтруїстична  благодійність  і  абстрактний  рівноправний
розподіл. хто ефективніше працює і діє на ринку, той відповідно і більше
отримує доходів.

Соціальна  справедливість відображає  оцінку  реально  існуючої
системи розподілу і формування доходів, її становлення з оптимальними
принципами організації сфери розподілу доходів і заробітку. Як приклад,
варто  розглянути  порушення  принципу  соціальної  справедливості  у
можливсті українців забезпечити себе якісним житлом.

Проблеми справедливотсі і несправедливості в ринковій економіці
проявляються  через  суперечність  між  економічною  ефективністю  і
соціальною  справедливістю.  Гловне  питання  тут:  як  зробити  ринкові
відносини,  що  формуються  ефективними  і  одночасно  справедливими  і
гідними  людини?  Адже  перерозподіл  коштів  від  добре  працюючих
робітників  до  погано  працюючих  (що  здійснюєьться  нібито  в  ім’я
досягнення  соціальної  справедливості  і  забезпечення  всім  членам
суспільства  соціально  прийнятого  рівня  доходів)  в  дійсності  не  дає
сильного стимулюючого ефекту, гальмує економічний розвиток.

Як  приклад,  варт  розглянути  порушення   принципу  соціальної
справедливості і можливості українців забезпечити себе якісним житлом.

Ринкова вартість  одного кв.м житла з незначними коливаннями у
різних  регіонах  України  від  10  до  35  тис.  грн.  за  кв.м. Нескладно
підрахувати,  що середньостатистичний громадянин за  рік  заробляє  на  
2-3 кв.м житла, за умов,  що у ці квадратні метри буде вкладений увесь
заробіток.

Вищезазначений приклад у дещо спрощеному розумінні, але дуже
переконливо свідчить про те, що українці почуваються не лише соціально
неспроможними  забезпечити  свою  якісну  життєдіяльність,  а  й
систематично  відчувають  несправедливість  у  доступності  соціально-
побутових,  фінансово-економічних  благ.  Величезний  розрив  між
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жменькою  багатих  і  понад  50%  громадян,  що  перебувають  на  межі
виживання.  Безумовно,  це  викликає  справедливе невдоволення владою,
що  розподіл  блага  створює  суспільну  напругу,  що  виводить  людей  на
«майдан»

Надії  домогтися  підвищення матеріального добробуту людей і  на
цій  основі  забезпечити  більшу  справедливість  при  розподілі  доходів
грунтуються на перспективах динамічного економічного росту загального
підвищення ефективності суспільного виробництва. Досягнути того рівня
життя,  який  існував  раніше  і  перевершити  його  можна  шляхом
ефективного  економічного  розвитку  і  розширення  національного
виробництва.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 
БІЙЦІВ АТО У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ

СИТУАЦІЯХ БОЙОВИХ ДІЙ

У даній науковій праці  висвітлені окремі  теоретичні та  соціально-
психологічні  аспекти  щодо  надання  психореабілітаційної  допомоги
бійцям  АТО  та  їх  сім’ям,  які  постраждали  унаслідок  бойових  дій.  У
представленій  науковій  праці  пропонуються  суттєві  практичні
рекомендації  з  оптимізації  проведення  психореабілітаційної  роботи  з
учасниками АТО (бійцями, їх сім’ями, близькими родичами, друзями), що
отримали  різного  роду  травми,  зокрема  фізіологічні,  психологічні  та
моральні.

Зважаючи  на  той  факт,  що  багато  військовослужбовців,  зокрема
бійців  АТО,  виявляються  психологічно  неспроможними  самостійно
повернутися в систему соціальних зв’язків і норм мирного часу, виникає
потреба  у  спеціальному  фіксованому  періоді  організованого
психологічного повернення учасників військових конфліктів до мирного
життя  [1, с. 8  ].  Такий  процес  дослідники  називають  соціально-
психологічною реабілітацією, що є різновидом психологічної допомоги в
тій  частині,  в  якій  вона  спрямована  на  відновлення  втрачених
(порушених)  психічних  можливостей  і  здоров’я  військовослужбовців,
учасників  АТО.  Психологічна  допомога,  на  слушну  думку  вчених
Д. Романовської та О. Ілащука, є найефективнішим засобом попередження
негативного  впливу  тяжкої  психічної  травми  на  психічне  здоров’я
людини.  Розробка  методичних  рекомендацій  (комплексу  заходів)  з
первинної  та  вторинної  профілактики  ПТСР  (посттравматичного
стресового розладу) та реабілітації постраждалих є однією з актуальних
проблем сучасної психології. 

Погоджуючи  позицію  В. Лєскова,  вважаємо,  що  проблема
посттравматичного  стресу  виходить  за  суто  медичні  межі  та  набуває
соціально-психологічного  характеру[1, с. 8].  Через  те  її  вирішення
потребує  залучення  широкого  кола  фахівців  –  психіатрів,  психологів,
психотерапевтів,  соціальних  психологів,  соціологів  та  навіть
парапсихологів.Як відомо, основними негативним наслідком участі особи
у  військовому  конфлікті  є  посттравматичний  стресовий  синдром,
особлива підступність якого, на думку І. Мірзоєва, полягає в тому, що з
роками в істотної частини психотравмованих бійців він не згладжується, а
посилюється, виливаючись в асоціальну поведінку, неврозоподібні реакції
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та  соматичні  захворювання,  а  відтак,  стає  вже  предметом  турботи  не
психологів, а медиків[2].

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників питання, що пов’язані
з  різними  аспектами  соціально-психологічної  реабілітації
військовослужбовців,  розглядали  Г. Акімов,  О. Лобастов,  В. Лєсков,
Р. Грінкер,  Д. Шпігель,  І. Мірзоєв,А. Бравєє,  В. Гічун,  В. Ковтун,
О. Коржиков,  Ю. Лях,  Д. Романовська,  О. Ілащук,  В. Березовець,
С. Захарик,  В. Знаков,  І. Ліпатов,  Т. Пароянц,  В. Попов,  О. Мосієнко,
П. Сідоров,  В. Стасюк  та  ін.Однак  результати  аналізу наукових  джерел
свідчать  про  те,  що  вітчизняною  наукою  ще  недостатньо  вивчено
психологічні  аспекти  процесу  реабілітації  учасників  АТО  та  відсутні
належні  психологічні  методики  подолання  демобілізованими  бійцями
АТО  посттравматичних  стресових  розладів.Майже  третій  рік  поспіль
Україна переживає складну соціально-політичну та економічну ситуацію.
Продовжуються  бойові  дії  в  Донецькій  і  Луганській  областях,  не
зменшується потік біженців з окупованих Криму і Севастополя. Десятки
тисяч людей змушені залишити свої домівки і тимчасово переміститися в
інші регіони нашої держави. За останніми даними Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ), понад 230 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Є
сім’ї, що втратили житло, своїх близьких, є поранені [3].

За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40% дітей
віком 7 – 12 років та більше половини дітей віком 13 – 18 років стали
безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною. Відповідно 14% та
13% бачили танки та іншу військову техніку, 13% та 22% бачили бої та
сутички, 4% і 15% – побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками
погроз  застосування  зброї.  Декілька  дітей  з  опитаних  бачили  вбитих  і
поранених. 76% дітей віком 7 – 12 років та 43% дітей віком 13 – 18 років
відчували страх, коли ставали свідками вищеописаних подій [4].Досить
значний внесок  щодо  соціально-психологічної  підтримки бійців  АТО у
кризових  умовах  та  критичних  ситуаціях  бойових  дій  зроблено
волонтерською  психологічною  службою  майдану  (наразі  Психологічна
кризова служба),до  складу служби  увійшли психологи,  психотерапевти,
психіатри,  лікарі,  соціальні  працівники.  Фахівці  означеної  служби
надавали  психологічну  допомогу  всім,  кому  вона  була  необхідна,  –
учасникам  протестних  подій,  тим,  хто  отримав  поранення,  тим,  хто
втратив рідних і близьких у ході протестних подій на майдані, вимушеним
переселенцям,  бійцям АТО та  їх  родинам.  Серед  напрямів  роботи  цієї
служби варто виокремити:

- індивідуальну і групову роботу з переселенцями з Криму і Сходу,
дорослими і дітьми;

- супровід  членів  сімей  загиблих  у  форматі  зустрічей  «Родинне
коло», а також індивідуальних та сімейних консультацій;
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- психологічну  роботу  з  пораненими  у  шпиталях  та  в
реабілітаційних центрах;

- психологічну роботу з  учасниками бойових дій,  в  т.ч.  у  складі
мобільних бригад (на виїзді) ;

- психологічну підтримку сімей учасників бойових дій;
- психологічну  реабілітацію  учасників  протестних  подій,  у  тому

числі з числа заручників і тих, що зазнали катувань;
- підготовку  методичних  рекомендацій  для  всіх  категорій

постраждалих  від  психотравмуючих  подій  та  тих,  хто  з  ними
працює  (волонтери,  соціальні  працівники,  психологи  у  закладах
освіти та соціальних службах, тощо);

- підготовку  фахівців  у  галузі  кризових  інтервенцій  та  наданні
першої  психологічної  допомоги  (в  тому  числі  у  співпраці  з
військовими  навчальними  закладами  та  держслужбою  з
Надзвичайних ситуацій) [5].
Тож,  зважаючи  на  це,  основними  напрямами  соціальної  і

психологічної реабілітації постраждалих унаслідок АТО є наступні[3]:
 соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у

налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони
здоров’я,  соціальних  служб,  закладамий  установами  освіти,
працевлаштуваннізабезпеченні  дітей  навчальними  посібниками,
підручниками, іншим навчальним приладдям;

 надання  соціально-педагогічної  і  психологічної  допомоги
вступникам і першокурсникам ВНЗ і ПТНЗ в адаптації  до нових
умов  навчально-виховного  процесу  та  налагодження  побутових
умов  їх  проживання  і  встановлення  нових  соціальних  зв’язків  у
навчальному закладі та за його межами;

 залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних
навчальних  закладів  з  метою  створення  умов  для  їхньої
самореалізації  та  проведення  діагностичної  і  корекційно-
відновлювальної  роботи  з  ними  практичних  психологів  цих
закладів; 

 робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення
в  таборах  відпочинку,  навчальних  закладах,  місцях  тимчасового
перебування; 

 залучення  вихованців,  учнів,  студентів  зазначених  категорій  до
активної  виховної  і  розвивальної  діяльності  в  позаурочний  час,
реабілітація;

 забезпечення  індивідуального  супроводу  працівниками
психологічної  служби  системи  освіти  всіх  без  винятку  дітей,
вихованців,  учнів,  студентів  зазначених  категорій  та  надання  їм
необхідної  корекційної,  реабілітаційної  і  соціально-педагогічної
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допомоги  від  пережитого  протягом  навчального  року  шляхом
упровадження психологічних ігор, праце- музикотерапії тощо;

 створення  сприятливого  соціально-психологічного  клімату  в
навчальному  закладі  та  оптимізація  змісту  і  форм психологічної
просвіти педагогічних працівників і батьків;

 недопущення  своїми  діями  чи  бездіяльністю  вторинної
травматизації  учасників  навчально-виховного  процесу  та,  у  разі
потреби,  перенаправлення  дітей,  батьків  і  педагогів  до  інших
спеціалістів (психотерапевта, невролога);

 застосування  міжсекторальної  взаємодії  і  мультидисциплінарного
підходу  до  вирішення  проблем,  які  виникають  (за  потреби
звернутися  до  закладів  і  установ  охорони  здоров’я,  підрозділів
служби  з  надзвичайних  ситуацій  з  пропозицією  про
співробітництво  та  координацію  у  справі  надання  психологічної
допомоги тим, хто її потребує);

 залучення  до  надання  психологічної  допомоги
висококваліфікованих фахівців, практичних психологів, соціальних
педагогів, психотерапевтів, консультантів ПМПК;

 організації для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: а)
психологічної та професійної супервізії; б) методичної підтримки у
вигляді  буклетів,  методичних  розробок,  проведення  навчальних
семінарів і семінарів з обміну досвідом; в) матеріальної допомоги у
вигляді необхідного приладдя і оргтехніки.

3 листопада 2015 року Президент України підписав зміни до Закону
про “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей”(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.455). У цьому
документі  зазначено наступне:  “Військовослужбовці,  учасники бойових
дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували
службово-бойові  завдання  в  екстремальних  (бойових)  умовах,  в
обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-
психологічну  реабілітацію  у  відповідних  центрах  з  відшкодуванням
вартості проїзду до цих центрів і назад”.  Варто нагадати, що в Україні є
реабілітаційні заклади, з якими офіційно укладено договори на надання
реабілітаційних  послуг  для  військових:  санаторій  “Курорт  Березівські
мінеральні  води”  на  Харківщині,  “Південь-Курорт-Сервіс”  санаторій
“Орізонт”  на  Одещині,  “Санаторій  “Феофанія”  у  Києві,  Менський
санаторій “Остреч” на Чернігівщині та інші (з їх повним переліком можна
ознайомитись  на  сайті  Служби).  Туди  за  направленнями  може  поїхати
кожен учасник АТО, для цього останньому потрібно лише звернутися до
органу соціального захисту населення за місцем реєстрації[6].
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Між  тим,  хоча  у  згаданому  вище  законі  виписано,  що  “повинні
пройти в обов’язковому порядку”,  на практиці  це може бути здійснено
лише  за  волею  самого  бійця,  оскільки  ніхто  не  може  примусити  до
реабілітації. А тому спостерігається байдужість бійців до такої, зокрема
психологічної,  реабілітації.  Справа  у  тому,  як  слушно  підкреслює
І. Балашов, що “наше суспільство незвичне до роботи з психологом. Часто
люди не розбираються, чим психолог відрізняється від психіатра, а тому
бояться, що на них навісять ярлик психа, дадуть якісь довідки, які потім
ускладнять життя,  наприклад при оформленні  на нове місце роботи. А
тому ми повинні працювати не лише з військовими, а й з членами їхніх
родин, котрі мають або самі пройти курс у психолога, аби навчитися, як
допомогти  колишньому  бійцеві,  або  акуратно  вмовити  бійця  отримати
психологічну допомогу”[6].

Наша держава не стикалася з проблемами реабілітації та соціалізації
людей,  котрі  брали  участь  у  військових  діях  у  таких  масштабах,  як
сьогодні, тому, як зазначає О. Мосієнко, і самі воїни АТО, і їх рідні мають
величезний  інформаційний  дефіцит,  що  стосується  багатьох  питань,
пов’язаних  з  психічними  розладами  та  соматичними  хворобами,  тож є
потреба  в  отриманні  такої  інформації.  Водночас  слід  відзначити,  що
держава не має, на жаль, такого ресурсу, як брошури, листівки, плакати та
інша література, тому тягар подолання інформаційного вакууму лягає на
плечі  психологів.  Іноді,  більшою  чи  меншою  мірою,  з’являється
виражений  спротив  тій  частині  інформації,  яку  психолог  доносить  до
воїна АТО, або до членів його сім’ї:  люди вважають,  що справляться з
проблемою самостійно, або ж і взагалі проблеми не існує. Так, воїни АТО
часто  відмовляються  від  допомоги  психолога.  Ця  обставина  зумовлює
необхідність  проведення  профілактичних  бесід  з  призовниками  та
добровольцями,  членами  їх  родин  на  спеціально  організованих
психоедукаційних  заняттях  [7].  Вважаємо,  що  якщо  воїн  АТО  ігнорує
допомогу психолога,  такому  бійцю варто  рекомендувати  звернутися  до
священика  (капелана),  адже  церква  є  добрим  замінником  психолога.
Кажуть, хто вірує в Бога, йде на прощення до церкви, а хто атеїст, прямує
з цією ж проблемою до психолога. 

Слід  зазначити,  що  довготривале  знаходження  в  умовах
екстремальної  дії  бойового  стресу  призводить  до  психофізичного
виснаження, психотравматизації, особистісних змін, часто ускладнюється
проблемами  залежності  від  алкоголю,  депресивними  розладами.
Порушується система сімейних та соціальних зв’язків, що вкрай болісно
сприймається  комбатантами  та  стає  додатковим  психотравмуючим
чинником.  На  цьому  етапі  формуються  мобільні  групи  психологів  в
обласних  осередках,  які  у  стислий  термін  виїжджають  до
місцерозташування підрозділів, щойно виведених з зони бойових дій до
тилових військових частин. Усі задіяні в такій роботі фахівці проходять
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додаткове  тренування  в  напрямках  специфіки  роботи  з  військовими  та
кризової  інтервенції.  Групи  орієнтують  свою  роботу  за  запитами  від
військкоматів,  командирів  підрозділів  та  Соціально-психологічного
центру МЗС. Робота пов’язана з відрядженнями в межах областей, які не
входять  у  зону  АТО.  За  необхідності  в  місце  запиту  спрямовуються
психологи  з  інших  областей  та  м.  Києва.  Створюються  координаційні
центри в обласних осередках та  на загальноукраїнському рівні в тісній
взаємодії зі структурами по роботі з особовим складом силових відомств.

Зміст  роботи  таких  мобільних  груп  психологів  включає:  кризове
консультування;  проведення  групових  бесід,  спрямованих  на
відреагування,  опрацювання  психотравмуючого  досвіду  бойових  дій;
психоедукацію – роз’яснення щодо можливих проявів стресу, виснаження
та психотравматизації, навчання методам першої психологічної допомоги,
самовідновлення та саморегуляції; підвищення психологічної обізнаності
командного  складу,  організація  культурних  заходів.  За  запитом  –
психодіагностика, виявлення комбатантів з ознаками психічних розладів
(ПТСР, клінічна депресія та ін.),складання висновків та рекомендацій до
подальших  реабілітаційних  заходів,  психологічний  супровід
військовослужбовців та їх родин під час відпусток (на етапі повернення
до умов мирного життя). У перспективі повна демобілізація не очікується,
завдання  включає  психологічну  допомогу  тим військовим,  хто  виявляє
ознаки декомпенсації психотравми в період відпусток додому та окремих
випадків  демобілізації  за  станом  здоров’я.  Також  цільовою  групою  є
члени родин військовослужбовців. Проводяться індивідуальні та сімейні
консультації  за  індивідуальними  запитами  від  комбатантів,  членів  їх
родин, з гарячих ліній МЗС, ГО “Патріот” та ін. Також налагоджується
система  інформування  про  діяльність  Служби  на  рівні  обласних  та
міських  військкоматів.  Запити  скеровуються  до  регіональних
координаційних  центрів  Асоціації,  які  залучають  фахівців  напрямку
“Супровід  учасників  АТО  та  їх  родин”.  Також  плануються  заходи
соціально-психологічноїпідтримкиі  у  вигляді  груп  взаємодопомоги,
клубної  діяльності,  психоедукації,  забезпечується  доступ  до
індивідуального  консультування  та  психотерапії.  Складається  реєстр
фахівців телефонного та інтернет-консультування. Робота координується з
соціальними працівниками державних установ [8].

Важливо  також  запам’ятати  відповідні  кроки  до  виявлення  ознак
ПТСР, а саме:

– важливо  розуміти,  що  виявлення  наявності  ПТСР  є  першим
кроком до  одужання.Єдиний  спосіб  подолати  посттравматичний
стресовий  розлад  –  це  переконатися  в  самій  наявності  цього
стану.Психоедукація – це первинний засіб у роботі з воїнами АТО.

– відстежуйте  будь-які  моменти  повторного  переживання,  що
травмує  ситуації.  Симптоми  повторного  переживання
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травмуючого досвіду відрізняються тим, що змушують потерпілого
буквально подумки повернутися в цю ситуацію, наприклад в умови
ведення  війни.  Спливають  у  пам'яті  епізоди  воєнних  подій
супроводжуються  негативними  емоціями.  Повторне  проживання
травмуючої  ситуації  супроводжується  спогадами,  нічними
жахіттями й алогічним мисленням, викликаним страхом пережитої
війни.

– усвідомте почуття уникнення.Уникання включає в себе навмисне
ретушування  деяких  моментів  травмуючої  події.  Це  не  просто
прагнення  забути  болісні  випробування,  а  навмисне  блокування
подробиць у надії, що це допоможе позбутися мари. Це черговий
приклад відповіді бійця АТО «Я не хочу говорити про це».

– виявлення  ознак  підвищеної  нервово-психічної  збудливості.У
більшості  випадків  ПТСР  учасників  АТО  присутні  ознаки
підвищеної нервово-психічної збудливості. Підвищену збудливість
можна  визначити  як  стан  «на  взводі»,  за  якогодемобілізований
боєць АТО здригається, кидається від різких гучних звуків, спалаху
фотокамери,вибуху петард, феєрверківабо раптових рухів і жестів.
До них також належить емоційна гіперреакція. Підвищена нервово-
психічна збудливість може призвести до порушення режиму сну. У
цьому стані  навіть  найменший шерхіт  може розбудити,  і  замість
повноцінного  глибокого  сну  ви  постійно  перебуваєте  в
напівдрімоті.

Засобом нейтралізації перелічених вище кроків у ПТСР є первинна
та  вторинна  психотерапія  як  варіант  лікування.Психотерапія  у
психологічній практиці також відома як «терапевтична бесіда».  Під час
психотерапії боєць АТО описує психологу свої думки і почуття з приводу
травматичної  події,  що  призвела  до  стресового  розладу.  Найбільш
поширений вид психотерапії – це когнітивна поведінкова терапія (КПТ) –
один  із  різновидів  терапії,  деякі  з  яких  описані  в  даній  статті.  КПТ
спрямована на допомогу в подоланні негативних думок про події і  про
себе і заміну їх позитивними діями. Терапевтична бесіда зазвичай триває
близько  12  тижнів,  але  в  більшості  випадків  до  тих  пір,  поки
психотравмований  учасник  АТО  не  відчує,  що  нарешті  впорався  з
розладом.  Психотерапія  проводиться  наодинці  з  психотерапевтом або в
групі  та  часто  (бажано)  потребує  підтримки  та  участі  всієї  родини.
Психотерапія,  особливо  когнітивна  поведінкова,допомагає  завдяки
безпосередньому впливу на  окремо взяту психологічну проблему і  дає
практичні поради як вивести демобілізованому бійцю АТО своє життя з-
під  гніту  посттравматичного  стресового  розладу.  Терапія  допомагає
опрацьовувати  глибоко засілі  почуття,  пов'язані  з  пережитою травмою,
наприклад  сором,  гнів,  розпач,  зневіру,  почуття  провини  та  ін.
Терапевтична  бесіда  допомагає  зрозуміти,  чому  ви  відчуваєте  саме  ці
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почуття,  і  пропонує  способи  їх  подолання  та  різні  способи,  уміння
спокійно  реагувати  на  людей,  місця  і  предмети,  що  нагадують  про
пережиту травму[9].

Як психологічний метод подолання ПТСР, психоедукація– це метод,
в  основі  якого  лежить  партнерство  та  співпраця  між  психологом  та
воїном  АТО.  Психолог  подає  воїну  не  лише  у  лаконічній,  доступній
формі  сучасні  знання  про  його  психологічну  травму,  її  причини  та
наслідки,  але  й  допомагає  вибудувати  когнітивну  модель  подолання
травми в родині, на роботі, що стає свого роду картою його соціалізації.
Метою  психоедукації  для  воїна  АТО  є  краще  розуміння  власного
психологічного  стану  після  перенесеного  стресу.  Психолог  знайомить
його з методами, що дозволяють вийти з кризи та сприяють виявленню та
залученню його сильних особистісних властивостей, пошуку ресурсів для
уникнення  рецидиву  і  покращення  психологічного  здоров’я  на
довгостроковій  основі.  При  кращому  знанні  бійцем  власної  проблеми
вінліпше  може  жити  з  цим  станом,  адже  для  подолання  ПТСР  йому
деякий час доведеться жити з симптомами нервового та психологічного
розладу.

Отже, психоедукація – це первинний засіб у роботі з воїнами АТО,
який формує вдалу роботу на таких наступних етапах, як  стабілізація та
контроль  психологічного  стану  людини  з  використанням  техніки
дистанціювання,  коупінгурумінацій  (чи  можна  дати  відповіді  на  всі
питання? в чому сенс життя та смерті?), відволікання (робити щось, що
потребує  стільки ж когнітивних зусиль,  як і румінація).  Закоренитися в
реальності можуть допомогти також запахи (наприклад протидія запаху
палених шин, горілого палива або крові). Дуже важливим етапом є  пошук
ресурсів,  що  дозволяють  людині  подолати  психологічний  розлад.  Це
можуть бути стосунки (і з живими, і з мерцями), духовність, спогади, мрії,
спорт,  медитація,  творчість.  Можна  використовувати  ресурсні  вправи
терапії –позитивну уяву, розмову з наставником, пошук безпечного місця,
ресурсну  історію (наприклад,  життя вічне),  втілення ресурсу в символ,
який  можна  взяти  з  собою,  так  звані  обереги.  Заключним  етапом  із
надання  психологічної  допомоги  є  вибудовування  плану  майбутнього
життя:  зменшення  симптомів  ПТСР,  регульована  пам’ять  про  події,
відновлення  стосунків,  підвищення  самооцінки  
тощо [7].

О. Мосієнко,  підкреслює,  що  психоедукації  потребують  також
близькі  та  родичі  воїна  АТО.  Інформація  про  наслідки  психологічної
травми,  її  симптоми  та  особливості  протікання  повинна  сприйматися
близькими не як дефект або хвороба воїна, а як тимчасова особливість,
яка потребує допомоги. Відповідно, усі терапевтичні втручання за даних
психологічних розладів можна поділити на дві групи: ті, що впливають
безпосередньо  на  воїна  АТО,  і  ті,  що  покращують  рівень  його
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функціонування  опосередковано  через  вплив  оточуючого  середовища
(родина,  друзі)  [7].  Учений  А. Караяни  слушно  наголошує,  що
психореабілітаційні заходи починають здійснюватися вже в ході бойових
дій (з військовослужбовцями, які надходять в медичні пункти та пункти
(центри)  психологічної  допомоги  та  реабілітації)  і  тривають  протягом
тривалого  часу  в  процесі  мирного  життя  (з  особами,  які  страждають
ПТСР).  На  думку  автора,  специфічними  завданнями  психологічної
реабілітації, що проводиться в зоні бойових дій, є: діагностика наявності,
виду  та  рівня  психічного  розладу;евакуація  військовослужбовців,  яким
потрібна госпіталізація для відновлення психічного здоров'я;відновлення
порушених  (втрачених)  психічних  функцій  до  рівня,  що  дозволяє
виконувати  бойові  завдання;корекція  самосвідомості,  самооцінки,
самопочуття  і  бойової  мотивації  військовослужбовців,  які  отримали
психічні  розлади,  фізичні  каліцтва;  надання  допомоги
військовослужбовцям  у  їх  підготовці  до  хірургічних  операцій,  в
купіруванні  больових  відчуттів  у  поранених,  швидкому  поверненні
психотравмованих  військовослужбовців  у  бойовий  лад  підрозділів  
та інші [10].

Варто  зазначити,  що  на  території  АТО  систематично  працюють
мобільні  групи  психологів за запитом командирів або  керівного складу
штабу  АТО.  Робота  таких  мобільних  груп  психологів  проводиться  в
базових таборах, на блокпостах та опорних пунктах зі свідками загибелі
товаришів по службі, тими, хто був призначений на пошук та вантаження
загиблих, тими, хто переніс контузію, та особами, що перебувають у зоні
бойових дій більше 45 діб безперервно.  Зміст  їх  роботи полягає  у [8]:
виявленні  осіб  з  бойовою  психічною  травмою,  ознаками  бойового
виснаження, бойової втоми та роботі з ними у руслі кризового втручання;
навчанні  командирського  складу  всіх  рівнів  прийомам  та  засобам
психологічного  розвантаження  та  мобілізації  особового  складу,
безконфліктному спілкуванню, прийомам подолання агресії та девіантної
поведінки; проведенні групових занять та бесід, спрямованих на емоційне
реагування, стабілізацію стану, відновлення мотиваційного ресурсу, та ін. 

Для  того щоб  успішно  зреалізувати  дії  з  нейтралізації  зазначених
вище ознак  бойового виснаження,  необхідний належний психологічний
супровід.  Психологічний  супровід  включає:  психологічну  діагностику
потерпілих  з  метою виявлення і  вирішення проблем,  що  заважають  їх
інтеграції в соціум; розробку на основі отриманих даних індивідуальних
програм реабілітаційних заходів психологічного супроводу та заповнення
індивідуальних  психологічних  карт;  навчання  прийомам  та  методам
саморегуляції,  самовиховання,  самонавчання,  формування  позитивної
мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю; надання
психологічних  консультацій  щодо  вирішення  психологічних  проблем;
проведення  групової  роботи,  спрямованої  на  розвиток  навичок
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спілкування,  інтелектуальних  здібностей,  впевненості  у  собі,
самосвідомості,  самопізнання,  самоповаги,  саморегуляції,  творчих
здібностей, подолання стресових ситуацій тощо[11].

За  результатами  попереднього  психологічного  тестування  та
індивідуальних  співбесід  із  демобілізованими  учасниками  АТО,  що
психофізіологічно постраждали,  визначаються  індивідуальні  потреби та
розробляється  індивідуальна  програма  реабілітаційних  заходів  (ІПРЗ)
психологічного  супроводу,  де  максимально  враховуються  особливості
фізичного  стану,  потреба  у  психологічній  і  педагогічній  корекції,
планується  проведення  індивідуальної  та  групової  роботи.  Форми
психологічного  супроводу  –  індивідуальні  сеанси,  групові  заняття.
Способи  надання  допомоги  –  психопрофілактика,  психокорекція,
індивідуальне  та  групове  консультування,  тренінги  тощо.  Основні
завдання  –  відновлення  навичок  комунікативності  (спрямований  на
відновлення  навичок  спілкування,  позитивного  сприйняття  себе  та
оточуючих,  формування  та  розвиток  групової  взаємодії),  креативності
(розвиток особистісного потенціалу),  особистісного зростання (розвиток
самопізнання,  самосвідомості,  самоповаги);  тренінг  подолання
агресивних  станів  (розвиток  навичок  вирішення  конфліктів,  панування
основних стратегій виходу зі стресових ситуацій тощо) [11].

Тож  психологічний  супровід  у  зоні  проведення  АТО  є  важливим
перехідним етапом для якісного проведення реабілітаційних заходів як у
період ротації,  так  і  після воєнного конфлікту.Обов’язковою складовою
психологічного супроводу  є  підготовча  робота  з  військовослужбовцями
щодо  повернення  в  суспільство  після  завершення  бойових  дій,  тобто
первинна ресоціалізація [8].Сутність психологічного супроводу, на думку
В. Лєскова,  полягає  в  систематичному  спостереженні  за  поведінкою  та
діяльністю  військовослужбовців,  які  були  під  впливом  психогенних
чинників, а також виробленні рекомендацій щодо психологічного впливу і
практичного  використання  військовослужбовців  у  службово-бойовій
діяльності.  Важливо  враховувати  можливі  фази  в  динаміці  соціально-
психологічної  реабілітації  військовослужбовців  із  районів  військових
конфліктів,  а  також  її  залежність  від  умов  об’єктивного  
характеру [1, с.10].

Відомо, що наразі на території військкоматів та тилових військових
частин  працюють  психологи  ГО  УАФПНПП.  Групи  таких  спеціалістів
формуються  з  обласних  осередків  за  запитом  командирів  частин  або
військкоматів.  Їх  робота  пов’язана  з  відрядженням  в  межах  областей
(регіонів), які не входять у зону АТО. Зміст роботи полягає в тому, щоб:

- навчити військовослужбовців психологічним знанням та технікам,
які допомагають опанувати страх, паніку, агресію, зменшити рівень
стресу та психологічно налаштуватись на бій;

179



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

- надати роз’яснення щодо можливих наслідків сильних стресових
подій,  негативних  наслідків  вживання  наркотичних  речовин  та
алкоголю;

- навчити  здійснювати  Першу  Психологічну  Допомогу,  тобто
комплекс прийомів, які допомагають вивести товариша із гострої
стресової  реакції  (рухове  збудження,  ступор,  агресія,  істерика,
безпорадність, страх та інші) ;

- допомогти  подолати  тривогу  перед  першим  боєм,  сформувати
психологічну установку стосовно супротивника;

- допомогти  побудувати  відносини  в  бойовому  підрозділі  та  з
рідними і близькими, перебуваючи в зоні АТО;

- допомогтиза  потреби  налагодити  зв’язок  між
військовослужбовцями  та  волонтерами,  юристами,  медичними
працівниками.

Тож психологічний супровід та навчання мобілізованих є важливим
етапом  як  загальної,  так  і  спеціальної  військової  підготовки  бійця.
Завдяки  отриманим  навичкам  та  знанням  бійці  зменшують  ризик
отримати  як  фізичну,  так  і  психологічну  травму,  збільшуються  шанси
виконати  бойове  завдання  та  підвищується  загальна  комфортність  
життя [12]. Варто зазначити, що розробкою наукових програм, протоколів
реабілітації,  методичним  керівництвом  реабілітаційних  закладів
займаються дев’ять науково-дослідних установ, зокрема НДІ реабілітації
інвалідів  Вінницького  національного  медичного  університету  імені  
М. І.  Пирогова, Український НДІ медичної реабілітації  та курортології  
(м. Одеса), Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології
(м.  Київ),  Український  державний  НДІ  медико-соціальних  проблем
інвалідності.  У ВНЗ працюють 11 профільних кафедр  і  три  кафедри  в
закладах  післядипломної  освіти.  За  інформацією  ЗМІ,  клінічну  базу
становлять 11 лікарень відновного лікування – усього 1 тис. 888 ліжок,
згодом до них долучилися обласні госпіталі інвалідів війни – ще 7 тис.
248  ліжок,  сім  фізіотерапевтичних  лікарень,  понад  12  тис.  ліжок  ЗАТ
«Укрпрофоздоровниці» та відомчих санаторно-курортних закладів [13].

Щодо соціального захисту  учасників  антитерористичної  операції,
то  на  ґрунті  аналізу  досвіду  окремих  регіонів  України нами
пропонуються наступні заходи на рівні облдержадміністрації (регіону):
1.  Розробити  програму  соціальної  підтримки  учасників
антитерористичної операції (далі – АТО).
2.  З  метою  забезпечення  соціального захисту  і  реабілітації  учасників
АТО  розробити  місцеві  заходи  соціального  захисту  учасників  АТО,
членів  сімей  загиблих  в  АТО  та  при  формуванні  місцевих  бюджетів
передбачати  видатки  на  надання допомоги  учасникам АТО та  членам
сімей загиблих в АТО.
3.  Запровадити  роботу  телефонних  “гарячих”  ліній  для  надання
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консультативної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, надання
їм відповідних послуг за принципом “єдиного вікна”, а також соціальних
та  медичних  послуг  з  виїздом  у  місця  проживання  демобілізованих
військовослужбовців.
4. Організувати роботу мультидисциплінарних команд у складі медичних
працівників, юристів, психологів, фахівців системи соціального захисту
для  надання  консультацій  і  сприяння  у  вирішенні  проблем  учасників
АТО, членів їх сімей.
5. Надавати юридичну допомогу в оформленні та встановленні статусу
членам сімей загиблих учасників АТО.
6.  Опрацювати  питання  щодо  створення  для  надання  спеціалізованої
психологічної,  психіатричної,  психотерапевтичної допомоги учасникам
АТО  обласного  центру  психологічної  реабілітації  і  лікування,  служб
соціально-психологічного відновлення  таких осіб, залучення до роботи
у відповідному центрі, службах кваліфікованих фахівців.
7.  Організувати  надання  допомоги  сім’ям  учасників  АТО,  зокрема
проводити  соціальне  інспектування  таких  сімей  з  метою  вивчення  їх
потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують,
здійснення  психолого-педагогічного  супроводу  дітей  шкільного  віку
сімей – учасників АТО.
8.  Надати  безоплатну  первинну  допомогу  через  правові  громадські
приймальні,  що  діють  при  Головному,  територіальних  управліннях
юстиції області.
9.  Вивчити  умови  проживання  сімей  загиблих  учасників  АТО,  членів
сімей  загиблих  учасників  АТО  та,  у  разі  потреби,  забезпечити
постановку їх на облік для отримання житла.
10.Забезпечити  динамічним  медичним  спостереженням,
відновлювальним  лікуванням  та  реабілітаційними  заходами  учасників
АТО в закладах охорони здоров’я. 
11.  Налагодити  співпрацю  з  військкоматами  з  метою  подальшого
забезпечення  якісною  та  своєчасною  медичною  та  психологічною
допомогою  військовослужбовців,  що  демобілізувались  із  зони
проведення АТО.
12.  Забезпечити  наступність  в  організації  реабілітаційних  заходів  для
демобілізованих  осіб,  учасників  АТО  між  місцевими  військовими
шпиталями та закладами хорони здоров’я області. 
13. Здійснювати постійний моніторинг стану проведення протезування
військовослужбовців,  які  брали  участь  в  антитерористичній  операції,
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 
14 Проводити тематичні прямі лінії з питання пенсійного забезпечення
осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО.
15. Забезпечити проведення круглого столу з залученням волонтерських
організацій  та  ініціативної  групи  з  числа  учасників  АТО  на  тему:
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«Питання пенсійного забезпечення учасників бойових дій, інвалідів та
членів їх сімей».
17.  Сприяти  доступу  до  професійної  підготовки  і  перепідготовки
учасників АТО. Забезпечити роботу консультативного телефону під час
вступної кампанії 2016 року.
18.  Забезпечити  психологічний  супровід  та  підтримку  дітей  з  сімей,
батьки яких є або були учасниками АТО. 
19. Сприяти першочерговому забезпеченню дошкільною освітою дітей з
числа сімей учасників АТО.
20. Сприяти першочерговому працевлаштуванню в навчальні заклади за
відповідною педагогічною спеціальністю. 
21.Сприяти  дотриманню  вимог  чинного  законодавства  з  питань
транспорту та зв’язку по відношенню до учасників бойових дій.
22.  Забезпечити  передачу  земельних  ділянок  державної  і  комунальної
власності в порядку безоплатної приватизації учасникам АТО.
23.  Забезпечити  роботу  з  розгляду  звернень,  вирішення  проблемних
питань, консультацій, проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи
з  військовослужбовцями,  які  брали  участь  у  бойових  діях  під  час
проведення АТО, та членами їх родин.
24. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких
загинули під час проведення АТО. 
25. Вести інформаційну та роз’яснювальну роботу (у т.ч. із залученням
засобів масової інформації) з військовослужбовцями, які брали участь у
бойових діях під час проведення АТО, щодо соціальних послуг служби
зайнятості.
26. Забезпечити якісне і безперешкодне обслуговування осіб та надання
соціальних  послуг  безробітним,  а  також  особам,  які  бажають
працевлаштуватись з числа військовослужбовців-бійців АТО.
27. Забезпечити пошук роботи військовослужбовцям, які брали участь у
бойових діях під час проведення АТО, в усіх регіонах України засобами
Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості.
28. Організовувати навчання на курсах цільового призначення з метою
організації  власної  справи  шляхом  отримання  одноразової  виплати
допомоги  по  безробіттю  військовослужбовцям,  які  брали  участь  у
бойових діях під часпроведення АТО.
29.  Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та  підвищення
кваліфікації  зареєстрованих  безробітних  з  числа  військовослужбовців,
які брали участь у бойових діях під час проведення АТО, за їх бажанням
згідно з медичними та психологічними та відповідно до потреб ринку
праці. 
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30. Забезпечити проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації 
осіб з числа військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під 
час проведення АТО, на професії, актуальні на ринку праці з метою їх 
навчання та подальшого працевлаштування.
31 Організувати проходження курсу професійної реабілітації в центрах
професійної реабілітації інвалідів – учасників АТО
32. Продовжувати розвиток та підтримку волонтерського руху в розрізі
психологічного,  морального  та  матеріального  забезпечення  учасників
АТО.
33.  Забезпечити  висвітлення  заходів  на  офіційному  веб-порталі
облдержадміністрації,  сайті  Департаменту  соціального  захисту
населення  облдержадміністрації  та  сприяти  поширенню  відповідної
інформації в регіональних ЗМІ.
34. Підготувати інформаційні матеріали (статі, пам’ятки, буклети тощо) з
питань соціального захисту учасників АТО.
35. Рекомендувати підприємствам при укладанні колективних договорів
включати  до  них  положення  щодо  забезпечення  соціального  захисту
співробітників – учасників АТО та членів сімей загиблих [14].

Таким  чином,  основними  завданнями  психологічної  реабілітації
учасників  військових  конфліктів  [1,  с. 16],  зокрема  учасників  АТО,є:
визначення  ступеня  та  характеру  розладів  психіки,  індивідуально-
особистісних  особливостей  поведінки  військовослужбовців;  оцінка
інтелектуальних,  перцептивних,  емоційних,  вольових  можливостей
військовослужбовців,  рівня  їх  працездатності;  визначення  необхідних
заходів індивідуальної та групової психологічної реабілітації бійців АТО;
зниження психічної  напруженості  до рівня,  що відповідає  оптимальній
працездатності,  усунення  негативних  психічних  виявів  за  допомогою
комплексного  використання  психологічних,  психотерапевтичних,
медичних,  фізіологічних  та  духовних  методів;  проведення  професійно-
психологічної  реабілітації,  а  у  разі  втрати  професійної  придатності,  –
професійної  переорієнтації;  формування  установки  на  продовження
активної службової діяльності; діагностика посттравматичних психічних
станів,  аналіз  динаміки  їх  змін;  оцінка  ефективності  психологічної
реабілітації військовослужбовців, учасників АТО.

Слід  зазначити,  що  межі  нашої  роботи  не  дають  можливості
вирішити  низку  питань,  які  можуть  поглибити  вивчення  проблеми
соціально-психологічної  реабілітації  учасників  АТО  та  їх  родин.
Важливими  проблемами  подальшого  розвитку  соціально-психологічної
роботи  є:  первинна  діагностика  придатності  громадян  до
психофізіологічної  готовності  мобілізуватись  в  умови  АТО;  вивчення
психологічної стійкості військовослужбовців до впливу стрес-факторів в
умовах бойових дій; психокорекційна робота психологів в умовах АТО;
обґрунтування  системи  формування  психологічних  якостей  у
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військовослужбовців  та  добровольців-контрактників  як  майбутніх
учасників військових конфліктів,  зокрема в умовах АТО; формування у
бійців  психологічної  готовності  до  дій  у  районах  локальних  збройних
конфліктів  і  міжетнічних  зіткнень,  взаємодія  психологічних  кризових
служб  зі  священнослужителями  в  питаннях  морально-психологічної
реабілітації учасників АТО.

Перспективним  у  даному  напрямі  досліджень  вбачається  видання
наукових  тез,  статей,  монографічних  робіт,  навчальних  посібників  у
частині  реалізації  процедури  психологічного та  юридичного супроводу
бійців  АТО  у  реалізації  їх  потенціалу  в  реабілітаційний  період
(психологічний супровід до повного психологічного одужання,формування
техніки  вольової  саморегуляції, працевлаштування,  гарантія  пільг  та
інших соціальних благ) та внесення відповідних змін до чинного трудового
законодавства України.
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«ІНСТРУМЕНТИ» РОБОТИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЄ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
ПРАВОПОРУШНИКАМИ 

(ЗАСУДЖЕНИМИ З ІСПИТОВИМ СТРОКОМ)

Вступ.  Становлення  України  як  демократичної,  правової,
соціальної  держави,  проведення  політики  у  сфері  виконання  покарань,
орієнтації її на дотримання вимог міжнародних стандартів поводження із
засудженими.  З  огляду  на  гуманізацію  сучасної  кримінально-правової
політики України та зростання частки покарань, які виконує кримінально-
виконавча інспекція, роль останньої постійно зростає.

Результати  дослідження.  Кримінально-виконавча  інспекція
виконує  покарання у  вигляді  позбавлення права обіймати  певні  посади
або  займатися  певною діяльністю,  громадських робіт, виправних робіт,
також  інспекція  здійснює  контроль  за  поведінкою  осіб,  звільнених  від
відбування  покарання  з  випробуванням  [3].  Звільнення  від  відбування
покарання з випробуванням може бути  застосоване до неповнолітнього
лише у разі його засудження до арешту або позбавлення волі. Іспитовий
строк установлюється тривалістю від одного до двох років. Кримінально-
виконавча інспекція здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням [1, с. 21].

В  Україні  на  сьогоднішній  день  також проводиться  певна  робота
щодо  впровадження  елементів  пробації  в  діяльність  кримінально-
виконавчої  інспекції.  Проведені  дослідження  в  багатьох  країнах  світу
дозволити фахівцям покращити розуміння основних причин і  факторів,
які  обумовлюють  протиправну  поведінку  особи.  Аналіз  цих  факторів
пов’язаний з визначенням криміногенних потреб,  які  відіграють значну
роль у профілактиці нових правопорушень та плануванні реабілітаційної
роботи.

Спеціально  розроблені  методики  –  інструменти  оцінки,  що
дозволяють  фахівцям  аналізувати  вчинки  особи  в  минулому  шляхом
визначення  індивідуальних  факторів  ризику  і  потреб,  врахування
чинників, які позитивно впливають на особу, з метою визначення ступеня
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інтенсивності проведення реабілітаційної роботи з нею,  а також її форм і
методів.

Підставою взяття неповнолітнього злочинця на облік є вирок суду.
Після  отримання  вироку  суду  інспекція  повідомляє  поліцію,  службу  у
справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інші
державні організації про взяття неповнолітнього на облік. У свою чергу,
кожна служба окремо бере під свій супровід неповнолітнього засудженого
[3].

 Криміанально-виконавча  інспекція  викликає  неповнолітнього  у
присутності батьків або осіб що їх заміняють, ознайомлює з порядком та
умовами відбування іспитового строку, обов’язками, які поклав на нього
суд,  встановляє  періодичність  явок  в  інспекцію  для  проведення  з  ним
індивідуально-профілактичної роботи.

Одним  з  ключових  інструментів  у  роботі  з  неповнолітніми
порушниками  є  форма  оцінки  та  супроводу  неповнолітньої  особи.
Методика  розроблена  виключно  для  роботи  з  неповнолітніми
правопорушниками  і  має  на  меті  допомогти  працівникам кримінально-
виконавчої інспекції аналізувати вплив криміногенних факторів на їхню
поведінку, визначити заходи індивідуальної роботи щодо їх ресоціалізації
та  відстежувати  зміни  в  потребах  підлітків  і  рівні  ризику  рецидиву.
Метою  проведення  оцінки  є  намір  скласти  повну  картину  про  життя
молодих порушників для того, щоб знати, як краще допомогти їй досягти
позитивних  змін  у  житті  і  не  вчиняти  нових  правопорушень  у
майбутньому [2, с. 14].

На  підставі  спільних  нормативно-правових  документів,  планів  та
угод  кримінально-виконавча  інспекція  разом  з  поліцією,  центрами
соціальних  служб,  службами  у  справах  дітей  здійснює  перевірки  за
місцем  проживання  неповнолітніх  засуджених  з  іспитовим  строком,
складає акти обстеження побутових умов. Кожна із вище вказаних служб
виконує свою функцію в наданні допомоги проблемному підлітку та його
родині.   Наприклад:  кримінально-виконавча  інспекція  організовує
батьківські  збори батьків,  діти яких перебувають  на обліку в інспекції;
провідні спеціалісти служби у справах дітей здійснюють профілактичну
роботу щодо серйозності відповідальності, щодо неналежного виконання
батьками своїх батьківських обов’язків, визначають підстави та порядок
позбавлення батьківських прав, наводять приклади зі своєї практики щодо
невиконання  батьками  обов’язків  відносно  своїх  дітей  та  жорстокого
поводження з ними [2, с. 16].

Як ще один інструмент  у роботі  з  дітьми кримінально-виконавча
інспекція може  застосовувати методику тренінгу «Дерево життя», під час
якого неповнолітні малюють дерево. Метою даного тренінгу є визначення
вмінь неповнолітнього та визначення життєвих цілей у його житті. Даний
захід  проводиться  із  залученням  психологів  центрів  соціальних  служб,
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щоб допомоги  дітям визначитись  з  цілями та  мріями в  їхньому житті,
досягненні успіхів.

 До  Дня  боротьби  з  ВІЛ/СНІД  працівниками  інспекції
організовуються  заходи,  спрямовані  на  отримання  неповнолітніми
інформації щодо профілактики та зараження людей даним вірусом. Один з
прикладів – проведення пізнавальної гри «Маршрут безпеки», під час якої
дітям роз’яснюють шляхи передачі ВІЛ інфекції – засоби захисту, правила
користування  презервативом,  а  також  профілактики  незапланованої
вагітності. Гра проводиться з використанням наочних матеріалів у вигляді
картинок  та  відеофайлів,  якими  забезпечила  інспекцію  громадська
організація.

Також  з  неповнолітніми  засудженими  проводиться  профілактика
щодо попередження правил дорожнього руху. Даний захід включає в себе
екскурсію штрафмайданчиком, який розташований в обласній державній
автомобільної інспекції, де неповнолітні мають змогу роздивиться легкові
та  вантажні  автомобілі,  мотоцикли,  мопеди,  які  постраждали  від
дорожньо-транспортних  пригод.  Другим  етапом  зустрічі  дітей  з
правоохоронцями  є  лекція.  Лекція  повинна  бути  побудована  на
роз’ясненні підобліковим неповнолітнім правил дорожнього руху, правил
поведінки на дорозі. 

Висновки. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за
поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
Ключовими  інструментами  в  роботі  з  неповнолітніми  порушниками  є
форма  оцінки  та  супроводу  неповнолітньої  особи,  перевірка  за  місцем
проживання, акти обстеження побутових умов, збори батьків, здійснення
тренінгів,  попередження  недотримання  правил  дорожнього  руху,
профілактика  ВІЛ/СНІД.  Індивідуально-профілактична  робота  постійно
проводиться  з  підобліковими  неповнолітніми  для  позитивних  змін  і
створення в них готовності до самокерованої правослухняної поведінки.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
І СОЦІАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

Історія  людської  культури  –  це  історія  людського  розуму.
Історичний досвід поколінь втілений у створені ними культурні цінності.
До  духовного життя  належать знання,  віра,  почуття потреби,  здібності,
прагнення  і  цілі  людини.  Духовне  життя  людини  неможливе  без
переживань та прикрас  внутрішнього світу особи – радості, оптимізму і
понурості,  віри  і  розчарування.  Людині  властиве  прагнення  до
самопізнання  і  його  завершення.  Чим  більше  розвинена  людина,  тим
вища її культура, тим багатше її духовне життя. Кожна людина прагне до
соціальної справедливості, ставить цю модель як найважливіший фактор
свого  життя,  а  якщо  соціальної  справедливості  немає  –  починається
соціальна  боротьба.  Проблеми  соціальної  справедливості,  які
виливаються в соціальну боротьбу, будуть розглянуті в даній статті.

Шлях  свободи,  прогресу,  поваги  людської  гідності  і  захисту
великих моральних цінностей протягом історії людства не був легким.  В
основі моральності завжди лежить неспівпадання, інколи трагічне – двох
начал –  прагнення до власного блага і до свідомої відповідальності перед
народом.  Регулююча роль моральності спрямована на те, щоби з’єднати
волю кожної людини з нескінченною кількістю інших людських воль.

Які ж моральні цінності можна вважати загальнолюдськими? Ті, які
повинні діяти в будь-якому суспільстві, – доброту, милосердя,  совісність,
мужність, справедливість, достойність, готовність допомогти й розрадити.
Але  часто-густо  соціальна  несправедливість  розчаровує  людей  на  їх
шляху  до  благодійності,  до  чесного  життя,  розчаровує  в  державному
виборі  влади  і  т.  д.  У  загальнолюдському  вимірі  найважливішою
моральною цінністю виступає соціальна справедливість.

Державне регулювання життєдіяльністю суспільства спирається на
політичну  діяльність.  Соціальна  політика  являє  собою  цілеспрямовану
діяльність  у  регулюванні  становища,  у  відносинах  і  взаємодії  різних
соціальних груп у суспільстві. Серед головних ідеалів суспільства, вищих
цінностей,  людських  поривань  особливе  місце  займає  соціальна
справедливість, яка мала б виявлятись також і в економічному розвитку та
економічній  рівності  й  рівноправності  всіх  перед  законом  та
можливостями.

Французький соціолог М. Алле взагалі проголосив закон постійної
нерівності,  який  з  його  точки  зору  забезпечує  розквіт  культури,
справедливості, політики, але головна роль тут віддається справедливості.
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Теорія  загальної  економічної  рівноваги  не  дасть  рівномірного
розподілення доходів, що породить соціальну несправедливість [1].

Принцип соціальної  справедливості  за  ринкової  економіки  є,  по-
суті,  і  головним  засобом  реалізації  соціальної  політики.  Мова  йде  в
основному  про  забезпечення  соціально-економічного  аспекту
справедливості.  Але  в  тому  суспільстві,  що  в  нас  було  побудоване  й
існувало до недавнього часу за радянської системи, принцип соціальної
справедливості  практично «не  працював» як засіб реалізації  соціальної
політики.

Говорячи про соціальну справедливість, треба мати на увазі те, що
розуміється  під  соціальною  справедливістю,  а  розуміється  категорія
суспільної  зрілості.  У дійсності соціальна справедливість не в останню
чергу  включає  соціально-моральну  оцінку  окремих  людей,  соціальних
груп, класів, націй і їх ролі, їх вкладу  в  розвиток  суспільства,  того, яке
вони  займають  в  ньому  становище,  які  мають  права  і  т.  д.  Іншими
словами, людина, працююча погано, проте, може вважати, що суспільство
йому «надоїло», звідси – відчуття у нього соціальної несправедливості. А
успішність інколи навіть підтримує деякі нечесні поступки, звичайно, що
це відбувається тільки в думці певних осіб. 

З розвитком ринкових відносин у  нашому  суспільстві обов'язково
посилюється  соціальна  диференціація  і  часто  з’являється  соціальна
боротьба  з  метою  перемогти  несправедливість,  особливо  політичних  і
владних  структур,  з  метою  взяти  верх  і  вижити.  Тому  боротьба  в
суспільстві має і буде мати місце до тих пір, поки в ньому існують різні
інтереси, причому суспільно значущі інтереси різних соціальних груп. А
подібні не ідентичні інтереси дійсно існують:  між різними  соціальними
класами, політичними і владними структурами, соціально-професійними,
національними та іншими групами. 

У нашому суспільстві  відбувається  достатньо  жорстока  соціальна
боротьба, одні називають її боротьбою прибічників перебудови і реформ з
її ворогами, інші – «лівих» з  «правими», треті – «радикалів» з «консерва-
торами» і т. д. Як і у випадку з класовою боротьбою, в  антагоністичних
суспільствах можна виділити економічну, політичну й ідеологічну форми
соціальної  боротьби.  У  нашій  країні  в  даний  час  відбувається  дуже
різнобічна боротьба і важко виділити щось єдине чи найголовніше, тому
боротьба за соціальну справедливість виступає найбільшим чинником.

Економічна  соціальна  боротьба  сьогодні  ведеться  між  різними
соціальними групами  населення, які відстоюють свої корінні економічні
інтереси. Так, свого часу все більшої уваги в Україні набувала боротьба за
незалежність,  потім  шахтарські  страйки,  серйозна  боротьба  між
колгоспниками і фермерами, між великим і середнім бізнесом і т. д. Час
минув,  українська  суверенність  триває  вже  двадцять  п’ять  років,  а
боротьба за справедливість з кожним роком  набуває все більших обертів
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та різнобічності. Дж. К. Гелбрейт зазначив, що справедливе суспільство
не прагне до рівності в розподілі доходів, бо це не відповідає ні людській
сутності,  ні  характеру  системи  економічної  мотивації.  Для  прийняття
цього  принципу  в  суспільстві  повинна  бути  висока  самоорганізація,
оскільки  рушійною  силою  сучасної  економіки  є  бажання  не  просто
заробляти гроші, а перевершити в цьому інших [2]. Саме це «сповідують»
олігархічні кола – перевершити всіх у власному фінансовому зростанні

Політична  соціальна  боротьба  постала  сьогодні  в  умовах
багатопартійності,  політичного  плюралізму  і  політичної  відчуженості
неймовірно  великою  боротьбою  за  владу.  Різні  партії,  суспільні  рухи
активно борються за «своє місце під сонцем»,  за захоплення державної
влади, що дасть їм матеріальне збагачення, та, на жаль у їх боротьбі немає
місця для простого пересічного громадянина і протистоянь за його блага
та нормальне життя.

Ідеологічна  соціальна  боротьба  наочно  виражена  сьогодні  в
активному  протиборстві  «за  крісло»,  яке  має  принести  особистісне
збагачення  тому,  хто  його  посяде.  Проходить  боротьба  старих  діючих
структур  з  новими  прогресивними  засадами,  старих  депутатських  і
партійних груп з новими. І навіть політикам, не те що простим людям,
важко розібратись, хто з них дійсно дбає про країну і народ, а хто лише
про власний інтерес.  Сьогодні  в  Україні  в  умовах,  коли  сформувалися
серйозно протидіючі  один другому класи, відбувається активна соціальна
боротьба, яку не можна не помічати.

Соціально-особистісна боротьба простого населення України більш
зосереджена  на  питанні  виживання в  тих тяжких умовах,  які  створила
влада.  Розглядаючи питання справедливості,  В.  Студінський вказує,  що
«сприйняття  справедливості  як  такої  в  системі  розподільчих  відносин
істотним  чином впливає  на  економічну  (трудову)  активність  суб’єктів.
Недооцінка  суб’єктів  (індивідів)  у  системі  виробничих  відносин
призводить до того, що вони не бачать сенсу викладатися на роботі або
взагалі  займати  активну  життєву  позицію»  [3].   Та  коли  вже  вкрай
наболіло, суспільство не мовчить і піднімається на різного роду боротьбу
– виступи, мітинги, демонстрації, різні протестні акції. 

У зв’язку з цим перед сучасною політичною елітою стоїть непросте
завдання  –  зуміти  вийти  з  політичної,  військової,  економічної  кризи  і
здійснити такі реформи, які б підняли розвиток країни на значно вищий
щабель, забезпечили бодай часткову соціальну справедливість, яка почне
діяти на всіх рівнях суспільства. Політичним структурам слід пам’ятати,
що  соціальна  справедливість  є  найбільшим  важелем  того,  підніметься
народ на соціальну боротьбу чи ні, буде нова революційна ситуація чи ні,
стерпить  народ  цих  політиків  чи  ні.  Дані  питання  залишаються
риторичними і залежать від діяльності самої влади і політиків у цілому.
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NURTURE PERSISTENCE ATHLETES WITHINTELLECTUAL
DISABILITIES 

Introduction.  Emotional-will  training  of  sportsmen  is  one  of
components of general psychic training, which is realized in process of training
and competition functioning [2]. However, planning of emotional-will training
of swimmers with mental deficiency and persistence nurture shall be realized
with consideration of peculiarities of their psychic development (low ability for
will regulation of own behavior, dependence on situation and own affectivity,
inability to overcome obstacles and to resist the least temptation, resulted from
weakness  of  will,  insufficient  initiative,  suggestiveness,  social  motives).
Methods,  means  and  techniques  of  emotional-will  training  of  healthy
sportsmen can’t be applied in unchanged form for training of sportsmen with
mental deficiency.

Results of the researches.  Persistence is one of main willpower of a
sportsman and is characterized by continuous and active strive for set target, by
overcoming of difficulties and temporary failures. At competitions his quality
results in high efficiency and workability in conditions of progressing fatigue
and connected with it physiological changes in organism. Persistence nurture
envisages  regular  training,  patient  and  multiple  repetitions  of  monotonous
exercises [1, 3]. 

Considering deficiency of supreme psychic functions of swimmers with
defects of mental development, social underdevelopment of their personalities,
we think to be purposeful to offer a number of pedagogic techniques. They can
be regarded as traditional for training of healthy sportsmen. They also can be
regarded as special, correctly directed for persistence nurture of sportsmen with
defects of mental functioning.

Let us regard more specifically the presented pedagogic techniques for
persistence nurture in sportsmen with defects of mental development. 

In particular it is necessary to consider low ability of such sportsmen for
willpower  mobilization.  It  means  difficulty  of  compulsory  overcoming  of
training  loads.  Such  requirements  are  rather  difficult  for  these  sportsmen.
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Sometimes, such requirements can become nearly unrealistic without special
stimulation and motivation of sportsmen. 

As per the data of О. V. Talitskaya adolescents with mental defects have
not rhythmic shallow breathing, inability to control breathing and coordinate it
with movements. It forced us to include special breathing exercises in content
of training. Fulfillment of breathing exercises on land and in water facilitates
formation of swimmers’ ability to arbitrarily stop breathing, control duration of
inhale  and  exhale,  to  rationally  combine  phases  of  breathing  cycle  with
movements. For healthy swimmers application of great quantity of breathing
exercises is not purposeful.  However, for swimmers with mental defects  we
used breathing exercises, recommended by O. V. Talitskaya. Such exercises are
fulfilled in warming up on land: deep slow breathing through nostrils; deep
inhale  and  long exhale;  imitation of  candle’s extinguishing (exhale through
rolled in pipe lips); blowing off of dandelion; sniffing of flower. 

Breathing  exercises  included  the  following exercises:  to  get  water  in
palms and make deep inhale; then blow off water from palms; make inhale,
blow at water (like on hot tea); blowing on water and by it move ping pong
ball; exhale in water, gradually putting lips and face in water, then dip head in
water;  make  5  exhales  in  water  near  board;  gradually  increase  quantity  of
exhales in water up to 10 times; breathing exercises by pairs. Fulfillment of
such exercises also requires persistence from sportsmen. It facilitates ability for
control  over  vegetative  functions  in  combination  with  rational  motor
functioning.  Application  of  play  method  in  process  of  fulfillment  of  such
exercises  facilitated  emotional  coloring,  increase  of  interest.  All  these  in
general  ensured  creation  of  favorable  conditions  for  persistence
manifestation[4].

Execution  of  most  of  training  tasks  (except  tasks  for  quickness  and
explosive power) was connected with demand  in overcoming of fatigue with
the  help  of  will  power  mobilization.  Modern  system of  swimmers’ training
envisages domination of tasks for training of special aerobic endurance –loads
great by scope and moderate by intensity. We used the data of interviewing and
questioning  of  coaches  of  swimmers  with  mental  defects.  Besides,  we
considered results of own psychological-pedagogic observations. It  permitted
to find ability of sportsmen with mental deficiency for effective fulfillment of
training  tasks  for  aerobic  endurance  against  the  background  of  progressing
fatigue:  distortion  of  rational  structure  of  movements;  reduction  of  tasks’
intensity, including complete refusal of further work; substantial reduction or
complete loss of ability for concentration of attention; domination of inhibition
processes in central nervous system (CNS). In some cases we found absence of
typical reactions to most of irritators (visual, sound and tactile). It proves that
fulfillment of additional tasks against the background of fatigue is an important
and necessary mean of formation of willpower mobilization ability as well as
development of sportsmen’s with mental deficiency persistence. However, they
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require clear definition of admissible fatigue border for such sportsmen. This
border is always lower than for healthy peers. It can ensure prevention from
possible CNS disorders, which can appear as a result of high bent to exhaustion
of cortex processes.

Fulfillment  of  training  tasks  for  retention  of  breathing  conditions
appearance of oxygen debt. It is accompanied by subjective negative feelings,
connected with hypoxia.  Fulfillment of work in hypoxia conditions requires
sportsmen’s manifestation of willpower. Application of such training tasks was
in conditions of strict control over sportsmen’s psychic and functional state.
First attempts envisaged passing minimal segments with retention of breathing
(3-4х12-15 meters). Increase of quantity of repetitions and length of segment
(for hypoxia training) was realized only after sportsman organism’s adaptation
to earlier loads. 

Application of brake devices  envisaged fulfillment of tasks of different
duration  and  intensity  –  from  moderate  to  sub-maximal.  Training  tasks  in
conditions  of  increased  resistance  influence  on  development  of  power
endurance  and  speed-power  qualities.  They  pre-condition  demand  in
manifestation of persistence for successful fulfillment of tasks in complicated
conditions. Such tasks also stipulate increased control of movements’ rational
structure in compliance with technique of definite swimming style. Endurance
is the back side of fatigue. Its development is ensured only in conditions of
conscious  overcoming  of  fatigue  with  mobilized  willpower.  Orientation  of
training tasks on training of general, speed and power endurance (if fulfilled
properly)  ensures  gradual  formation  of  sportsmen’s  ability  for  volitional
regulation of functioning and manifestation of persistence. In trainings we paid
attention  to  swimming technique:  rational  structure  of  movements;  rhythm;
correspondence of time for maximal muscular efforts in phase of push off; we
assessed ability for concentration of attention and external signs of emotions. 

Alongside with it, cultivation of swimmers’ persistence was achieved by
usage of the following sport training methods: visual (coach shows exercises),
verbal  (coach’s orders and instructions) and practical  (continuous method in
conditions of uniform, progressing, regressing and variable work, method of
exercise with interval with application of rigid rest), methods of motivation and
methods of assessment.

Conclusions.1. One of conditions of high sport results’ achievement is
maximal  manifestation  of  will  power.  Volitional  activity  of  sportsmen  is
conditioned  by  specificity  of  kind  of  sports  and  determined  by  peculiar
symptoms’ complex of multilevel  individual features  of personality. Persons
with mental  deficiency  are  characterized  by inability  for  regulation  of  own
behavior. This fact proves demand in application of correctly oriented methods,
means and pedagogic techniques in emotional-will training of such sportsmen.
2. In training of persistence of swimmers with mental deficiency we offered to
use the following adapted pedagogic techniques:  compulsory overcoming of

195



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

loads, envisaged by training program; coach’s control over tasks’ fulfillment;
passing of training segments with retention of breathing; training of external
breathing functions;  application of braking devices;  fulfillment of additional
tasks in tired state. 

In the future we plan to continue studying of problem of psychological
training of sportsmen with defects of psycho-physical development.
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ДО ПИТАНЬ РОЗРОБКИ ЗМІСТУ СПЕЦКУРСУ ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ «АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ

ВИХОВАННЯ»

Вступ. Реформування та модернізація системи спеціальної освіти в
Україні, що реалізується згідно з відповідними державними програмами
(Національною  доктриною  розвитку  освіти  України  у  ХХІ  столітті,
Державною  національною  програмою  «Освіта»  (Україна  ХХІ  століття)
полягає  передусім  у  забезпеченні  вільного  доступу  людині  з
порушеннями  психофізичного  розвитку  до  отримання  якісної
багатоступеневої освіти та створенні сприятливих педагогічних умов для
її всебічного особистісного розвитку, опанування ключовими соціальними
компетенціями,  що  виступають  підґрунтям  для  соціальної  адаптації  та
інтеграції  в  систему  сучасних  суспільних  відносин.  Одним  із  дієвих
напрямків  реалізації  державної  політики  України  у  сфері  спеціальної
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освіти є багатовекторне функціонування адаптивної фізичної культури та
спорту інвалідів, що актуалізує підготовку висококваліфікованих фахівців
відповідної спеціалізації. 

Вивчення  майбутніми  фахівцями  з  адаптивного  фізичного
виховання  та  реабілітації  навчальної  дисципліни  «Спецкурс  за
професійним  спрямуванням  «Адаптивне  фізичне  виховання»  буде
здійснюватися згідно з освітньою програмою підготовки магістра галузі
знань  0102  Освіта,  спеціальності  –  спеціальна  освіта,  спеціалізації  –
адаптивна  фізична  культура  та  реабілітація.  Предметом вивчення
навчальної дисципліни є понятійний апарат, методологія, засоби, методи,
організаційні  форми  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку різних
нозологічних груп у спорті інвалідів.  

Нормативна  навчальна  дисципліна  «Спецкурс  за  професійним
спрямуванням  «Адаптивне  фізичне  виховання»  є  складовою  циклу
професійно-практичної  підготовки  фахівців  освітнього  рівня  магістр.
Підготовка спеціалістів,  які  мають  знання в  галузі  адаптивної  фізичної
культури,  дозволить  піднести  на  новий  якісний  рівень  усю  систему
комплексної  психічної,  фізичної  та  соціальної  реабілітації  інвалідів,
зокрема спортсменів високої кваліфікації із порушеннями психофізичного
розвитку різних нозологічних груп.

Результати  дослідження.  Програма  навчальної  дисципліни
складається з таких розділів:

1.  Вступ до курсу  «Спецкурс за професійним спрямуванням 
«Адаптивне фізичне виховання».

2.  Теоретичні та методичні засади психолого-педагогічного 
супроводу підготовки спортсменів у спорті інвалідів.

3.  Сучасні технології впровадження психолого-педагогічного 
супроводу спортивної діяльності спортсменів із порушеннями 
психофізичного розвитку в спорті інвалідів та контроль за їх 
ефективністю.

Метою вивчення навчальної  дисципліни є забезпечення поглибленої
теоретичної  та  практичної  підготовки  студентів  із  питань  розробки  та
застосування  сучасних  технологій  психолого-педагогічного  супроводу
спортивної  діяльності  спортсменів  із  порушеннями  психофізичного
розвитку в спорті інвалідів. 

Завдання дисципліни – забезпечити студента, майбутнього фахівця з
адаптивного фізичного виховання та реабілітації, знаннями щодо:

1) психолого-педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності
спортсменів  із  порушеннями  психофізичного  розвитку як  підсистеми
цілісної системи їхньої підготовки у спорті інвалідів;
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2) особливостей психічного та особистісного розвитку спортсменів
із  вадами  зору,  порушеннями  опорно-рухового  апарату,  розумового
розвитку; 

3) педагогічних  і  психологічних  особливостей  підготовки
спортсменів  із  порушеннями  психофізичного  розвитку  в  спорті
інвалідів;

4) спільних ознак про структуру спортивної діяльності спортсменів
різних нозологічних груп;

5) психолого-педагогічних  умов  ефективного  функціонування
групового суб’єкта спортивної діяльності, специфічного для сучасного
спорту інвалідів. 

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти
повинні: 

Знати:
– характеристику  типових  особливостей  психічного,  фізичного  та

особистісного  розвитку,  що  пов'язані  з  порушеннями
психофізичного  розвитку  різної  етіології  та  патогенезу   та
лімітують  ефективність  спортивної  діяльності  спортсменів  із
вадами  зору,  порушеннями  опорно-рухового  апарату,  розумового
розвитку;

– сучасні  підходи  до  визначення  структури  та  змісту  спортивної
діяльності  спортсменів  із  порушеннями психофізичного розвитку
різних нозологічних груп;

– особливості  структури  та  змісту  психолого-педагогічного
супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із  вадами  зору,
порушеннями  опорно-рухового  апарату,  розумового  розвитку  в
спорті інвалідів;

– сучасні  концепції  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності спортсменів  із порушеннями психофізичного розвитку;

– особливості взаємодії суб’єктів спортивної діяльності, специфічних
для спорту інвалідів;

– особливості  системного  підходу  до  організації  та  впровадження
психолого-педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності
спортсменів  із  порушеннями  психофізичного  розвитку  в  спорті
інвалідів;

– дослідно-аналітичний  підхід  у  системі  психолого-педагогічного
супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із  порушеннями
психофізичного розвитку;

– особливості  забезпечення  корекційної  спрямованості  психолого-
педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із
порушеннями психофізичного розвитку в спорті інвалідів
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– особливості  акмеоаксіологічного   підходу  в  системі  психолого-
педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із
порушеннями психофізичного розвитку в спорті інвалідів.
Вміти:

– визначити особливості впливу порушень психофізичного розвитку,
пов’язаних  із  патологіями  зору,  опорно-рухового  апарата,
розумового  розвитку  на  здатність  таких  осіб  до  ефективної
навчально-тренувальної та змагальної діяльності;

– аналізувати  специфічні  особливості  взаємодії  спортсменів  із
порушеннями  психофізичного  розвитку  та  інших  суб’єктів
спортивної діяльності, специфічних для кожної нозологічної групи
спортсменів у спорті інвалідів;

– визначати  оптимально  необхідний  обсяг  психологічної   та
педагогічної складових  супроводу спортивної діяльності кожного
конкретного спортсмена;

– розробляти  зміст  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності  для  спортсменів  із  конкретним  видом  і  тяжкістю
порушень  психофізичного  розвитку  з  урахуванням  специфіки
психологічної  та  біомеханічної  структури  їхньої  змагальної
діяльності;

– визначати  роль  психологічного  здоров’я  спортсменів  із
порушеннями  психофізичного  розвитку  як  фактора,  що  лімітує
ефективність їхньої спортивної діяльності та вживати заходів щодо
корекції виявлених порушень;

– розробляти  та  впроваджувати  педагогічні  технології  практичної
реалізації  системи психолого-педагогічного супроводу спортивної
діяльності  спортсменів  із  порушеннями психофізичного розвитку
різних нозологічних груп у спорті інвалідів;

– добирати  та  застосовувати  інформативні  методики  дослідження
різних  складових  готовності  спортсменів  із  порушеннями
психофізичного розвитку до ефективної  змагальної  діяльності  на
різних етапах їхньої підготовки у спорті інвалідів; 

– оцінювати ефективність застосованих впливів на психічний стан та
особистість спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку,
окремі складові їхньої готовності до змагальної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год. /3 кредити
за ЕСТS.

Пропонуємо наступний зміст основних розділів дисципліни.
Розділ  1.  Вступ  до  курсу  «Спецкурс  за  професійним

спрямуванням «Адаптивне фізичне виховання».
Тема  1.  Теоретико-методичні  засади  дослідження  впливу  сенсорних,
моторних  та  інтелектуальних  порушень  на  здатність  спортсменів  до
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ефективної  спортивної діяльності та визначення змісту їхнього супроводу
в спорті інвалідів. 
Тема 2. Особливості психічного та особистісного розвитку спортсменів із
вадами  зору,  порушеннями  опорно-рухового  апарата,  розумового
розвитку,  що  лімітують  їхню  здатність  до  ефективної  навчально-
тренувальної та змагальної діяльності.

Розділ  2.  Теоретичні  та  методичні  засади  психолого-
педагогічного супроводу підготовки спортсменів у спорті інвалідів.
Тема  1.  Зміст  і  функції  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності. 
Тема 2.  Визначення ролі психологічного здоров’я як фактора, що лімітує
ефективність  спортивної  діяльності  спортсменів  із  порушеннями
психофізичного розвитку.
Тема  3.  Система  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в спорті
інвалідів.

Розділ  3.  Сучасні  технології  впровадження  психолого-
педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із
порушеннями  психофізичного  розвитку  в  спорті  інвалідів  та
контроль за їх ефективністю.
Тема 1. Педагогічні умови реалізації технологій психолого-педагогічного
супроводу спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в спорті
інвалідів.
Тема  2.  Характеристика  особливостей  реалізації  дослідно-аналітичної
умови  в  системі  психолого-педагогічного  супроводу  спортивної
діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку.
Тема 3. Забезпечення корекційної спрямованості психолого-педагогічного
супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із  порушеннями
психофізичного розвитку.
Тема 4. Акмеоаксіологічні  умови у процесі реалізації системи психолого-
педагогічного  супроводу  спортивної  діяльності  спортсменів  із
порушеннями психофізичного розвитку. 
Тема  5.  Контроль  за  ефективністю  психолого-педагогічного  супроводу
підготовки  спортсменів  із  порушеннями  психофізичного  розвитку  в
спорті інвалідів.

Висновки.  Систематичне  проведення  змагань  національного  та
міжнародного рівнів у спорті інвалідів актуалізує увагу вчених і практиків
до досліджень нових наукових проблем, пов’язаних із різними аспектами
корекційної  роботи  зі  спортсменами  із  порушеннями  психофізичного
розвитку в системі їхньої підготовки. Необхідність введення спецкурсу за
професійним  спрямуванням  у  програму  підготовки  магістрів  також
обумовлена  своєрідністю  психічного  та  особистісного  функціонування
осіб із вродженими та набутими порушеннями психофізичного розвитку,
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які перебувають під постійним впливом факторів, що суттєво обмежують
їхню  пізнавальну  діяльність,  комунікативні  можливості,  становлення
особистості та дієздатність у цілому. Це позначається на їхній здатності
до  оволодіння  різними  видами  діяльності,  зокрема  фізкультурно-
спортивною. 

Вивчення курсу дозволить майбутнім магістрам сформувати знання
та вміння щодо надання особам із порушеннями психофізичного розвитку
фізкультурно-освітньої  допомоги  з  формування  системи  спеціальних
фізкультурно-спортивних  знань,  рухових  умінь  і  навичок,  а  також
розвитку  специфічних  властивостей  психіки,  що  є  підґрунтям  для
досягнення ними достатнього рівня технічної, тактичної, функціональної
та  психологічної  готовності  до  ефективної  навчально-тренувальної  та
змагальної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ – ОДНЕ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАВДАНЬ

У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Актуальність  теми. Сфера  освіти,  починаючи  з  Я.Коменського,
базувалась  на  таких  основних  категоріях,  як  знання,  уміння,  навички.
Професійна  сфера  нині  має  працювати  з  іншими  категоріями–
компетентністю.  Спостерігається  тенденція  до  переходу  від
кваліфікаційної  моделі  спеціаліста  до  компетентісної,  де  цілі  освіти
пов’язуються не тільки з виконанням конкретних фахових функцій, але й з
інтегрованими  вимогами  до  результату  освітнього  процесу.  Перехід  до
компетентнісної  моделі  визначається  зміною  освітньої  парадигми  з
принципу адаптивності на принцип компетентності випускників. Це дає
більш широке поле діяльності, що важливо для підвищення мобільності
молодих  спеціалістів  на  ринку  праці.  Використання  компетентісного
підходу  буде  сприяти  створенню  єдиного  ринку  трудових  ресурсів,
розширить  можливості  працевлаштування  молодих  спеціалістів-
випускників.

У  науковій  думці  існує  припущення,  що   ідея  компетентісного
підходу в  освіті  належить  Аристотелю,  під  яким він  розумів  «аtere»  –
«силу, яка розвивалася  і  вдосконалювалася  до такого рівня, що ставала
характерною рисою особистості».

Нині  існує  багато  думок  щодо  поняття,  класифікації   та
виокремлення  найважливіших  компетентностей.  Дослідники  наводять
різноманітні  визначення  поняття  компетентності.  Бути  компетентним
означає вміння мобілізувати в даній ситуації  отримані знання та досвід.
Як  зазначає  українська  дослідниця  О.І.Пометун,  у  педагогічній  науці
«компетентність»  розуміється  як  спроможність  особистості  сприймати
індивідуальні  потреби  та  відповідати  на  них,  кваліфіковано  будувати
діяльність  у  будь-якому  напрямі,  виконувати  певні  завдання  або  
роботу» [2].

І.Бех  наголошує  на  важливості  проникнення  компетентісного
підходу у вітчизняний освітній простір:«… Актуальні потреби сучасного
суспільства…  пов’язувались  із  набуттям  особистісно  необхідних
життєвих компетентностей»[3].
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Отже,  компетентність  –  це  складна  інтегрована  характеристика
особистості,  під якою розуміють набір знань, умінь,  навичок, ставлень,
що дають  змогу ефективно  провадити  діяльність  або  виконувати  певні
функції,  забезпечуючи  вирішення  проблем  і  досягнення  певних
стандартів у галузі професії або видів діяльності.

Незважаючи  на  різноманітні  визначення  компетентостей,  усі
дослідники  виокремлюють  їх  важливу  якість  –  вияв  компетентності  в
конкретній  діяльності  в  певній  ситуації.  Компетентність  не  може  бути
ізольована  від  конкретних  умов   її  реалізації.  Вона  тісно  пов’язує
одночасну  мобілізацію  знань,умінь  і  способів  поведінки  в  умовах
конкретної діяльності. 

Виклад  матеріалу.  Концептуальні  положення  щодо  формування
майбутніх  фахівців  галузі  знань  «Фізичне  виховання,  спорт  і  здоров’я
людини»,  визначені  в  Законі  України  «Про  фізичну  культуру  і
спорт(1993)»,  Національній  доктрині  розвитку  фізичної  культури  і
спорту» (2004), Закону України «Про вищу освіту» (2014),ґрунтуються  на
понятті  «професійна  компетентність»  при  визначенні  вимог  до
випускника та якості вищої освіти. Відповідно до цього випускник вишу
має  володіти відповідними знаннями,  особистісними якостями,  а  також
досвідом  їхнього  застосування,  що  дозволить  йому  достатньо  швидко
адаптуватися в професійній діяльності.

Формування ключових компетентостей майбутніх фахівців є одним
із найважливіших  завдань у процесі модернізації вітчизняної освіти.Так,
рівень  сформованості  спеціальних  компетентностей  фахівців
фізкультурного  профілю  визначений  ГСВОУ  ОКХ  6.010203  –  13.  Це
загальні та базові професійні компетентності:
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Рис.1                                                      Рис.2

Рамки статті не дозволяють розкрити зміст усіх компетентностей.
Зупинимося для ілюстрації на змісті, завданнях деяких загальнонаукових
компетентностей,  які  детермінують  діяльність  фахівця  галузі  «Фізичне
виховання,спорт і здоров’я людини» як педагога. Так, наприклад:

Зміст компетентності:
- здатність використовувати  під час навчання та виконання 

професійних завдань базові знання з теорії та методики фізичного 
виховання.

Необхідно знати:
- джерела та етапи розвитку теорії та методики фізичного виховання;
- принципи, засоби, методи фізичного виховання;
- метологічні та педагогічні основи теорії навчання рухових дій;
- основи методики розвитку фізичних якостей ( сили, швидкості, 

витривалості, гнучкості, координації);
- форми організації занять у фізичному вихованні.

Треба вміти :
- формувати мотивацію до навчальної діяльності, використовуючи 

різні засоби, методи, форми фізичного виховання;
- конкретизувати тематику і зміст занять відповідно до завдань і 

вікових особливостей;
- забезпечувати необхідні передумови для ефективного навчання 

руховим діям;
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- навчати руховим діям паралельно з удосконаленням фізичних 
якостей.

Зміст ще однієї компетентності :
- здатність використовувати під час навчання та виконання  

професійних завдань базові знання з навчання, виховання та 
соціалізації особистості.

Необхідно знати :
- наукову педагогічну термінологію;
- особливості формування особистості у в вікові періоди;
- дидактичні принципи та особливості реалізації їх у навчальному 

процесі;
- основні положення теорії виховання;
- особливості соціалізації особи шляхом залучення до оздоровчо-

рекреаційної рухової активності.
Треба вміти:

- застосовувати педагогічні знання у практиці професійної 
діяльності;

- формувати власний стиль педагогічної діяльності та професійного 
спілкування;

- використовувати різновиди педагогічного досвіду,що вирізняються 
новизною;

- формувати у процесі виховання пріоритет духовних цінностей;
- задіювативсі механізми соціалізації у процесі навчання та 

виховання.
Володіючи  інформаційною  компетентністю,  студент  може

підготувати  (не списати  або «скачати» з Інтернету, а  самому написати)
реферат  на  складну тему, оскільки  вміє  шукати,  знаходити,  обробляти,
аналізувати, систематизувати інформацію.

Маючи сформовану навчальну компетентність, студент спроектує
за  потреби  власну  освітню  траєкторію  (наприклад,  у  заочній  формі
навчання),визначить  об’єм  навчального  матеріалу  на  певний  період,
спланує  та  організує  його  вивчення,  проаналізує  його  відповідність
завданню.

Наявність  комунікативної  компетентності  дасть  змогу  брати
активну участь в обговоренні проблеми (чути не тільки себе, а й інших,
критично аналізувати почуте й коректно відповідати).

Формування  соціальної   компетентності  навчить  переборювати
невпевненість, а за потреби – брати на себе відповідальність за виконання
доручної справи і, найголовніше,– прагнути діяти.

Компетентна  людина,  потрапивши  в  незвичну  ситуацію,  не
губиться, тому що знає і вміє оцінити нові виклики, знає свої можливості,
може визначати, які з наявних знань і вмінь тут потрібно застосовувати,

205



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

до  когоза  потреби  звернутися  по  допомогу,  уміє  спланувати  й
організувати власну чи колективну діяльність.

Зарубіжні,  вітчизняні  вчені  відзначають  великі  потенційні
можливості  щодо  формування  компетентностей  шляхом  технологій
розвитку  критичного  мислення,  дебатних  та  ігрових  технологій,
інтерактивного  навчання,  створення  студентських  порт  фоліо  (папки
успіху). Саме  ці методи і технології забезпечують самостійність студента,
включення його в навчальний процес,  становлення загальнонавчальних
умінь,  збільшення  кількості  практичних  запитань,  оволодіння
різноманітними соціальними ролями, що сприяє самопізнанню і, що дуже
важливо,– затребуваності особистісних якостей,умінь майбутніх фахівців.
Тому в навчальних програмах, у планах практичних занять, у завданнях
для  самостійної  роботи   студентів  на  кафедрі  фізичної  реабілітації  та
фізичного  виховання  обов’язково  фіксується  перелік  умінь,  якими
студенти повинні оволодіти. Це особистісні, регулятивні, комунікативні,
пізнавальні – загальнонавчальні уміння.

Виховна робота, що проводиться в інституті поза межами аудиторії,
теж забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у
практичну  площину,  звертає  увагу  молоді  на  найголовніші  проблеми
сьогодення,  які  формують  їх  соціальну  зрілість.  Так,  наприклад,  в
арсеналах  форм виховної  роботи  реалізуються  різні  актуальні  питання.
Серед  них  такі:  компетентності  бакалавра  зі  здоров’я
людини(інтелектуальний ринг); шляхи формування якостей особистості,
що  характеризують  її  рівень  вихованості  (педагогічний  консиліум)  ;
галузевий  стандарт  вищої  освіти  України  ОКХ  бакалавра
(інтелектуальний марафон);  вакцинація духовності  (полілог)  та  ін.  Такі
форми і  засоби дозволяють  реалізувати  зміст  ще однієї  компетентності
бакалавра  –  здатність  використовувати  під  час  виконання   базових
професійних завдань знання, навички, механізми соціалізації особистості.

Висновки.  Майбутньому  спеціалістові  необхідні  гнучкість,
нестандартність мислення,  уміння  адаптуватися  до швидких змін,  умов
життя.  А  це  можливо  лише  за  умови  високого  рівня  професійної
компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

Скільки  компетентностей  потрібно  фахівцю  фізкультурного
профілю? До опанування кількох компетенцій цю галузь знань не звести.
Це якості, які повинен мати спеціаліст педагогічної професії:якість знань,
едукативність,  професійне  спілкування,  толерантність,  відповідальність,
вимогливість,  гуманізм,  висока  моральність,  патріотизм.  Підвищені
вимоги  висуваються  до  духовності.  Суспільство  переконалося,  що
бездуховність – шлях у нікуди. Ні матеріальні блага, ні висока навченість
не  врятують  нас  у  світі  аморальності,  уседозволеності,  злодійства  й
хуліганства. Духовність людини – це слідування шляхом справедливості,
чесності, порядності, скромності, простоти.
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Таким чином, компетентність не зводиться ні до знань, ні до умінь.
Компетентність – це той ланцюжок, який пов’язує знання та діяльність
людини, причому без знань немає компетентностей, проте не всяке знання
і не в усякій ситуації виявляє себе як компетентність. Отже, знання, які
отримують  студенти  у  вищих  навчальних  закладах,  повинні  мати
практичне спрямування та відношення до компетентностей.
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ЯК МЕХАНІЗМ
УСПІХУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Вступ.  Професія  «фахівець  з  фізичної  реабілітації»  належить  до
соціономічної професійної групи, що охоплює представників важливих у
суспільстві  професій  типу  «людина  −  людина»,  які  забезпечують
вирішення  складного  комплексу  різноманітних  соціально-економічних
проблем широких верств  населення держави. Діапазон  функціональних
обов’язків фахівця з фізичної  реабілітації  досить широкий та  включає:
обстеження  пацієнтів  із  метою  виявлення  рухових  дисфункцій  та
визначення  актуального  рухового  потенціалу;  розробку,  впровадження,
коригування індивідуальних програм фізичної реабілітації  у співпраці з
іншими  фахівцями;  організацію  профілактичної  роботи  щодо
попередження захворюваності;  допомогу особам різного віку та статі  в
оволодінні  основами культури  здоров’я,  формування здорового способу
життя та ін.

Зростаюча конкуренція на ринку реабілітаційно-оздоровчих послуг
актуалізує  попит  на  підготовку  реалізованої  особистості  фахівця  з
фізичної  реабілітації,  який  володіє  сформованим  особистісно-
професійним  іміджем,  що  сприяє  успішній  професійній  діяльності  в
довгостроковій  перспективі.  Актуальним  завданням  є  поглиблене
вивчення формування соціально затребуваного іміджу фахівців з фізичної
реабілітації  й  розробка  теоретико-практичних  підходів  до  його
формування  у  здобувачів  вищої  освіти  залежно  від  професійних
особливостей  суб'єкта  професійної  діяльності,  конкретних  професійно-
діяльнісних  й  організаційно-управлінських  завдань,  що  можуть  бути
успішно  вирішені  за  допомогою  професійного  іміджу  як  особливого
феномена інтерсуб'єктної взаємодії.

Необхідність  дослідження  особистісно-професійного  іміджу
майбутніх фахівців з  фізичної  реабілітації  на сучасному етапі  розвитку
теорії  та  методики  професійної  освіти  зумовлена,  з  одного  боку,
сутнісними  протиріччями  між  поширеними  соціальними  практиками
активного використання іміджу у різних сферах соціально-економічного
життя  та  необхідністю  його  теоретичного  осмислення  з  позиції
професійної  педагогіки,  з  іншого  боку,  –  необхідністю  дослідження
взаємозв'язку  процесу  його  формування  з  розвитком  особистості
спеціаліста в ході навчально-професійної підготовки у вищій школі. 
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Результати  дослідження.  Проблема  вивчення  іміджу  почала
розроблятися в науці з кінця  XX ст. Аналіз зарубіжного та вітчизняного
досвіду вивчення професійного іміджу спеціалістів показує, що проблема
іміджу  є  багатоаспектною  та  має  міждисциплінарний  характер.  Її
досліджують різні людинознавчі науки. Більшість досліджень присвячена
іміджу конкретної професії, що впливає на її сприйняття суспільством, та
популяризації  образу  певної  професійної  спільноти.  Зокрема,  категорія
іміджу  аналізується  у  наукових  розвідках,  присвячених  дослідженню
образу  професії  вчителя,  працівника  міліції,  телеведучого,  лікаря
(А. Бирюкова,  В. Гладуш,  А. Калюжний,  Ю. Кияшко  та  ін.)  або
професійної групи – представників органів державної влади, підприємців,
соціальних  працівників  тощо  (Л.  Пирогова,  І. Романова,  А. Росляков,  
О.  Садовник,  Т.  Скрипаченко  т.  ін.).  Однак  у  теорії  та  методиці
професійної  освіти  проблема  формування  особистісно-професійного
іміджу майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищій школі не була
предметом окремого вивчення та не знайшла достатнього вирішення. 

Метою  нашої  публікації  є  обгрунтування  значення  особистісно-
професійного  іміджу  для  майбутніх  фахівців  з  фізичної  реабілітації,
розкриття  його  понятійних  аспектів  як  наукової  проблеми  професійної
педагогіки.

Велика  кількість  теоретичних  розвідок  проблеми  іміджу
спеціалістів  свідчить  про  складність  досліджуваного  феномену.
Проаналізувавши зарубіжні та вітчизняні джерела з проблем формування
іміджу майбутніх фахівців соціономічної сфери ми переконалися в тому,
що  не  існує  єдиного  визначення  досліджуваного  поняття.  Найбільш
поширеним є  розуміння  іміджу  як  сформованого  в  масовій  свідомості
стереотипу емоційно забарвленого образу кого-небудь,  що має характер
стереотипу  [2].  Один  із  засновників   іміджелогії  В.  Шепель  дає  таке
визначення:  «Імідж  –  індивідуальний  образ  чи  ореол,  що  створюється
засобами масової інформації, соціальною групою чи власними зусиллями
особистості з метою привернення до себе уваги» [4]. У психології імідж
вивчається  в  контексті  особистісної  самоідентифікації;  соціологічне
визначення  іміджу  більше  пов'язано  з  такими  поняттями  як  образ,
соціальний престиж.

Під  особистісно-професійним  іміджем  фахівця  з  фізичної
реабілітації  ми  розуміємо  образ  суб’єкта-носія,  сукупність  його
візуальних  характеристик  та  поведінкових  актів,  сформованих  у
професійному  середовищі  з  метою  успішної  соціальної  адаптації  та
самоактуалізації.  Важливість  особистісно-професійного  іміджу  для
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації  визначається високим рівнем
соціальної  спрямованості  та  постійною  інтерсуб’єктною  взаємодією  в
ході надання реабілітаційно-оздоровчих послуг. Особистісно-професійний
імідж виступає вирішальним засобом соціального впливу на реципієнта –
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споживача  з  фізичної  реабілітації  послуг  та  одночасно  способом
самовираження  особистості  у  професійній  діяльності,  показником
особистісної ефективності спеціаліста.

Особистісно-професійний  імідж  для  спеціаліста  з  фізичної
реабілітації  виступає  специфічним  корелятором  суб’єкт-суб'єктної
взаємодії,  дає можливість пристосуватися суб’єкту іміджеутворювальної
діяльності  до  виконання  професійних  функцій,  спонукає  його  до
результативної спільної діяльності з контактною аудиторією, ефективного
виконання  групових  ролей.  Формування  продуктивного  особистісно-
професійного  іміджу,  як  стійкої  послідовності  певних  фахових  дій,
відтворюваних  у  часі,  гарантує  досягнення  запланованого,  очікуваного
позитивного  результату  соціальної  взаємодії.  Особистісно-професійний
імідж фахівця з фізичної реабілітації,  як складова частина його ділової
культури,  стає  затребуваною  професійною  якістю,  а  отже,  –  здійснює
вирішальний вплив на споживачів його послуг.

Особистісно-професійний імідж для фізичної  реабілітації  виконує
оціночну та  мотиваційну функції,  балансує  між проявом корпоративної
культури  та  особливостями  поведінкової  стратегії   людини   у  процесі
виконання  професійних  функцій.  Особистісно-професійний  є  ознакою
досягнення успіху в  професійній  діяльності,  де  основними атрибутами
виступають  сформоване  професійне  мислення,  потреба  в  постійному
самовдосконаленні.

Аналізуючи різні підходи [1, 3, 4] до визначення складових іміджу
майбутнього  фахівця  з  фізичної  реабілітації,  ми  виокремили  такі  його
характеристики:  цілісність  –  відповідність  соціальним  очікуванням
суспільства;  неповторність  –  визначається  особистісними  якостями  та
характеристиками  конкретного  носія;  варіабельність  –  відсутність
жорсткої,  незмінної  конструкції;  необхідність  постійної  підтримки  та
розвитку; цілеспрямованість – потребує спеціальних зусиль з боку носія,
має кінцеву мету створення та передбачає обов’язковий емоційний відгук
реципієнтів;  прагматичність  –  імідж  орієнтований  на  вирішення
обмеженого  кола  задач,  що  відповідають  особливостям  конкретної
ситуації або цілям організації; презентабельність – важливими є зовнішня
сторона  конструювання  свого  образу  для  інших,  екстеріоризація
внутрішніх  якостей;  обов’язковість  елементів  творчої  презентації/
самопрезентації  особистості;  публічність  –  імідж  виникає  тоді,  коли  є
суб’єкти його безпосереднього або опосередкованого сприйняття,  тобто
імідж має відкриту соціальну орієнтацію; штучне походження – оскільки
мова  йде  про  цілеспрямовано  або  стихійно  сформований   образ,  це
підкреслює  принципову  можливість  його  проектування;  керованість  –
можливість  зміни  іміджу  відповідно  до  особистісних  та  професійних
цілей  у  процесі  спеціально  організованої  діяльності  щодо  нього
моделювання, діагностики, корекції.
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Процес  формування  особистісно-професійного  іміджу  майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації повинен бути спрямований на підвищення
результативності  їхньої  діяльності,  отже,  ще  однією  важливою
характеристикою  іміджу  з  точки  зору  професійної  педагогіки  є  його
результативність,  тобто  сприяння  більш  успішному  вирішенню
соціальних  та  професійних  завдань,  покращенню  психолого-
акмеологічних характеристик особистості.

Особистісно-професійний  імідж  містить  обов’язкові  структурні
компоненти, які необхідно врахувати при розробці педагогічної технології
формування іміджу в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, а саме:
мета  створення  іміджу  –  досягнення  стійкого  ділового  успіху;   зміст
іміджу  –  позитивне  когнітивне  та  емоційне  відношення  до  певного
суб’єкта,  яке  має  оціночний  характер;  засоби  формування  іміджу;
кінцевий результат формування іміджу, що обов’язково містить оціночну
думку про носія іміджу.

На  формування  особистісно-професійного  іміджу  фахівців  з
фізичної реабілітації впливають різні чинники, серед яких ключовими, на
наш  погляд,  є:  професійна  спрямованість,  професійна  компетентність,
рефлексія  професійної  діяльності,  психофізіологічні  особливості  та
властивості особистості (зокрема комунікабельність, мобільність, творчий
підхід  та  ін.),  які  визначають  стильові  особливості  професійної
діяльності.

Здобувачі  вищої  освіти  за  спеціальністю  «Фізична  реабілітація»
повинні бути підготовлені до іміджеутворювальної діяльності. Однак наш
практичний  досвід  свідчить,  що  у  вищих  навчальних  закладах
професійний  імідж  не  вивчається  студентами.  Студенти  соціономічних
спеціальностей не мають уявлення про механізми його формування, тому
важливим завданням теорії  та  методики професійної  освіти є  розробка
моделі  формування  іміджевої  компетенції  та  технологій  її  практичного
впровадження у підготовці фахівців з фізичної реабілітації у вищій школі.

На  наше  переконання,  особистісно-професійний  імідж  майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації повинен формуватися цілеспрямовано на
всіх  етапах  професіоналізації  особистості.  На  етапі  професійної
підготовки  необхідно  здійснити  формування  базової  іміджевої
компетентності фахівця, в основі якої лежить система знань внутрішніх і
зовнішніх  механізмів  іміджеформувальної  діяльності,  основних
технологій  і  технік  її  реалізації  на  практиці.  Основними  засобами
формування  іміджу  можуть  виступати:  аналіз  практичних  ситуацій,
моделювання «ситуацій успіху»,  створення ситуацій творчого досвіду у
майбутній  професійній  діяльності;  формування  спрямованості  на
конкретні  соціальні  практики;  надання  позитивного  прикладу;
використання  засобів  інтерактивної  взаємодії;  формування  навичок
іміджування як форми самопрезентації. 

211



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

На  етапі  професійного  становлення  (початок  включення  у
професійну діяльність) важливим є цільове імідж-моделювання, під час
якого формується відповідний стиль професійної діяльності. Основними
засобами  розвитку  іміджу  виступають:  розвиток  навичок  самоаналізу;
проектування  та  моделювання,  вправляння;  набуття  досвіду  подолання
проблем  і  досягнення  цілей  у  конкретній  різноманітності  виробничих
умов  та  відносин;  визначення  засобів  нейтралізації  негативних  рис  і
посилення  впливу  позитивних.  Позитивними  рисами  іміджу  є  ті,  що
сприяють  вирішенню  поставлених  завдань,  а  негативними  –  ті,  які
заважають їх вирішенню.

На етапі вільного професійного розвитку (самостійної професійної
діяльності)  відбувається  концентрація  неповторного  особистісно-
професійного  іміджу,  оформлення  індивідуального  стилю  діяльності.
Основними  засобами  його  розвитку   виступають:  експериментування,
індивідуальний  підбір  засобів  самовиразу  у  професії,  самонавчання;
оцінювання відповідального особистого вибору із множини альтернатив;
оволодіння технологіями захисту іміджу в конфліктних ситуаціях.

Висновки.  Таким  чином,  аналіз  основних  понятійних  аспектів
особистісно-професійного  іміджу,  як  механізму  успіху  професійної
діяльності  майбутніх  фахівців з  фізичної  реабілітації,  показав,  що його
формування та розвиток є надзвичайно актуальним науково-прикладним
завданням. З метою професійного самовдосконалення майбутні фахівці з
фізичної  реабілітації  повинні  оволодіти  технологією  формування  та
коригування свого особистісно-професійного іміджу.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ОСНОВІ
ПРИНЦИПІВ ДИДАКТИКИ

Оптимізація  фізичної  реабілітації  неможлива  без  оптимального
змісту  і  методики  фізичного  виховання,  які  у  ВНЗ  займають  провідне
місце  в  системі  підготовки  сучасного  фахівця  та  гармонійного
формування  його  особистості.  Істотно  відрізняючись  за  своїм
специфічним  змістом,  формами  та  методами  від  інших  навчальних
предметів у ВНЗ, названа навчальна дисципліна покликана забезпечувати
фізичну готовність фахівців до професійної діяльності та активно сприяти
їх всебічному розвитку [1].

Завдяки  ринковим  соціально-економічним  відносинам,
автоматизації,  комп’ютерному  прогресу  в  суспільстві  відбулися  корінні
зміни  характеру  виробничої  праці,  виникло  безліч  нових  сучасних
професій.  Встановлено,  що  в  результаті  науково-технічного  прогресу
значно змінилися  і  суттєво  зросли  вимоги  до  фахівців  різних рівнів,  а
також  до  їхньої  фізичної  підготовки,  до  рівня  розвитку  психічних  і
фізичних якостей, включаючи професійні.

З  іншого  боку,  виявлено,  що  безпосередньо  процес  навчання  і
підготовки  фахівця  у  ВНЗ  протягом останніх  чотирьох-п’яти  років  ще
предмет ніше поєднаний з великими розумовими і психофізіологічними
навантаженнями, що впливають на організм студентів.

Поряд із  цим за останні  десятиріччя відбулося  стрімке зростання
наукової інформації, що включається в зміст навчальних предметів ВНЗ.
У зв’язку з цим зросла інтенсифікація розумової  праці студентів на тлі
зниження їхньої рухової активності, що призвело до ослаблення організму
і погіршення фізичного статусу студентів, збільшення серед них кількості
захворювань. Для підтвердження цього наведені дані експертів ВООЗ, що
зафіксували факти про збільшення числа захворювань серцево-судинної
системи і функціональних порушень у студентів як наслідок зростаючої
інтенсифікації розумової праці та нервово-емоційних перевантажень [1].

Неминучим  є  факт,  що  найважливішим  фактором  усунення  і
попередження  негативних  явищ,  збереження  і  зміцнення  здоров’я  є
включення у навчальний тиждень студентів протягом усього навчання у
ВНЗ занять фізичними вправами.  Саме наявність такої  гострої  потреби
стало  підставою  для  прийняття  на  державному  рівні  рішення  про
введенняу вищих навчальних закладах обов’язкових навчальних занять з
фізичного виховання [1].
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Відомо,  що  недостатня  увага  до  фізичного  виховання  в  родині,
середніх  загальноосвітніх,  професійних  навчально-виховних  і  вищих
навчальних закладах веде до зниження рухової активності дітей, підлітків
і студентської молоді. Унаслідок цього майже 80% дітей і підлітків мають
відхилення у фізичному розвитку. Більше того, значна частина юнаків за
станом здоров’я не призиваються на військову службу [2, 3].

Заслуговують  уваги  і  результати  дослідження,  проведеного
співробітниками  Українського  НДІ  охорони  здоров’я  дітей  і  підлітків,
згідно з якими здоровими можна вважати не більш 10–15% зазначених
осіб.  Дослідження  показали,  що  кількість  студентів,  які  займаються  у
спеціальних медичних групах, зростає щорічно, а саме: у 1995 р. – 6,1%, у
2000 р.– 12,2 , у 2005 р. – 20,8%, у 2010 р. – 24%, у 2015 р. – майже 33%.
При цьому 12–18 % студентів  залучені  для занять у спеціальні  медичні
групи із застосуванням комплексів лікувальної фізичної культури [4].

Результати  інших  досліджень  та  літературні  дані  свідчать,  що  в
сучасних  умовах  у  процесі  фізичного  виховання  не  повною  мірою
вирішуються  завдання з оптимізації  фізичного розвитку дітей і  молоді,
зміцнення та збереження їхнього здоров’я. При цьому слід зазначити, що
всебічний розвиток фізичних якостей і працездатності має першочергове
значення для людини, адже визначає її професійну діяльність. Потенційна
можливість їхнього переносу на будь-яку іншу рухову діяльність дозволяє
використовувати їх ефективніше в багатьох сферах діяльності.

Відомо, що здоров’я населення країни розглядається як найбільша
цінність, відправна умова для повноцінної діяльності і щасливого життя
людей.  На базі  міцного здоров’я і  гармонійного розвитку фізіологічних
систем організму може бути  досягнутий максимально можливий рівень
розвитку як фізичних якостей, так і розумової та фізичної працездатності
[3].

Наведені вченими багаторічні експериментальні дослідження [1, 4]
цієї проблеми показали, що найбільша ефективність фізичного виховання,
у тому числі фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи,
досягається  творчою  реалізацією  вимог  дидактичних  і  специфічних
принципів  науки.  Дослідження  проводилось  на  основі  дидактичних
принципів,  якими  керуються  у  своїй  роботі  більшість  учених.  Це   –
принципи  наочності,  свідомості  й  активності,  доступності  та
індивідуалізації. До системи специфічних принципів фізичної реабілітації
вчені  відносять  такі  принципи:  безперервності  процесу  фізичного
виховання  і  реабілітації,  поступовості,  систематичності,  адаптованості,
циклічності, вікової адекватності [5, 6, 7].

Поряд із цим дослідження вчених [1, 4] підтвердили гіпотезу, що,
крім  загальновідомих  педагогічних  принципів,  у  практиці  фізичного
виховання та реабілітації значне місце займають і специфічні принципи,
які відображають закономірності фізичного виховання і реабілітації.
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Дослідженнями  [2,  4]  встановлено,  що  фізична  реабілітація  буде
малоефективною, якщо не дотримуватись найбільш важливих її правил, а
саме:

– ранній початок реабілітаційних заходів;
– індивідуальність реабілітаційних умов;
– безперервність заходів фізичної реабілітації;
– комплексність  реабілітаційного  впливу  (лікар,  педагог,  психолог

тощо);
– повернення студента до занять у короткий адаптаційний період.

Спираючись  на  зміст  наукових  видань,  можна  стверджувати,  що
фізична  реабілітація,  як  самостійний  процес,  займає  провідне  місце  в
системі навчання і виховання студентської молоді. Науково обґрунтовані
засоби,  методи  і  форми  фізичної  реабілітації  служать  не  тільки  для
лікування  і  відновлення  здоров’я  студентів,  а  й  для  підвищення  їх
фізичної працездатності та попередження захворювань.

Відомо й те, що фізична реабілітація – це комплексне поняття, до
якого належить лікування за допомогою фізіотерапії, лікувальної фізичної
культури,  масажу,  водолікування,  медикаментозної  терапії,
гідрокінезотерапії,  курортотерапії,  бальнеотерапії,  та  при  цьому  в
названому головному змісті реабілітації та лікувальної фізичної культури
значне місце посідають фізичні вправи.

Встановлено, що основними механізмами лікувальної дії фізичних
вправ  на  організм  студентів  спеціальної  медичної  групи  є  тонізуюча  і
трофічна дія, формування компенсацій і нормалізація функцій. Аналогічні
висновки  мають  місце  і  в  дослідженнях  відомих  
учених [8, 9, 10].

Тонізуюча  дія  фізичних  вправ  виражається  в  тому,  що
реалізовані,  згідно  з  дидактичними  і  специфічними  принципами  в
органічній  єдності  фізичні  вправи,  здатні  посилювати  процеси
гальмування чи збудження в центральній нервовій системі і тим самим
сприяти відновленню рухливості та врівноваженості нервових процесів.
Це  покращує  регулюючі  властивості  організму,  активізує  діяльність
ендокринних  залоз,  стимулює  вегетативні  функції  та  обмін  речовин  за
механізмом моторно-вісцеральних  рефлексів.  Виявлено,  що  тонізуючий
вплив  фізичних  вправ  тим більший,  чим більше м’язів  залучається  до
рухової  діяльності  і  чим  вище  м’язове  зусилля.  В  осіб,  які  постійно
займаються  ЛФК,  завжди  виникають  позитивні  емоції,  створюється
піднесений настрій і з’являється впевненість у швидкому одужанні [4].

При дослідженні трофічної дії фізичних вправ установлено, що у
процесі  руху  виникають  пропріоцептивні  імпульси,  що  йдуть  у  вищі
відділи  нервової  системи  та  вегетативні  центри  і  перебудовують  їх
функціональний стан. Це сприяє покращенню трофіки внутрішніх органів
і  тканин  за  механізмом  моторно-вісцеральних  рефлексів.  М’язова

215



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

діяльність  стимулює  обмінні,  окислювально-відновні  та  регенеративні
процеси  в  організмі.  У працюючому м’язі  відбувається  розширення  та
збільшення  кількості  функціонуючих  капілярів,  посилюється  приплив
насиченої  киснем  артеріальної  та  відтік  венозної  крові,  підвищується
швидкість кровотоку, покращується лімфообіг. За рахунок цього швидше
розсмоктуються продукти запалення, попереджується утворення спайок і
розвиток атрофій [4].

Фізичні вправи значно сприяють якнайшвидшому відновленню або
заміщенню порушеної хворобою функції органу чи системи. Формування
компенсації  зумовлене  рефлекторними  механізмами.  Фізичні  вправи
збільшують  розмір  сегмента  тіла  або  парного  органа,  підвищуючи  їх
функції, а також ураженої системи в цілому. Вони залучають до роботи
м’язи, які раніше не брали участі у виконанні не властивих для них рухів.
Залежно  від  характеру  захворювання  компенсації  можуть  бути
тимчасовими  або  постійними.  Перші  виникають  під  час  хвороби  та
зникають  після  одужання,  а  другі  –  у  разі  безповоротної  втрати  або
обмеження функцій [4].

Відновлення анатомічної цілісності органу або тканини, відсутність
після лікування ознак захворювання ще не є свідченням функціонального
одужання хворого. Нормалізація функцій виникає під впливом постійно
зростаючого  фізичного  навантаження,  внаслідок  чого  поступово
вдосконалюються регуляторні процеси в організмі, усуваються тимчасові
компенсації, відновлюються моторно-вісцеральні зв’язки та рухові якості
людини [4, 9].

Розглядаючи  фізичні  вправи  як  головний  засіб  ЛФК  у  вищому
навчальному  закладі,  потрібно  відзначити,  згідно  з   науковою
класифікацією,провідні групи фізичних вправ. Цев першу чергу такі:

1) гімнастичні  вправи,  які  різняться  за  анатомічною  ознакою,
активністю виконання, характером вправ, використанням предметів
і приладів;

2) ідеомоторні  вправи,  які  виконуються  тільки  в  уяві,  та  вправи  у
надсиланні імпульсів до скорочення м’язів (вони застосовуються в
основномув  період  реабілітації  при  паралічах  і  парезах,  під  час
іммобілізації, коли хворий не здатний активно виконувати рухи; у
цей  час  такі  вправи  підтримують  стереотип  рухів,  рефлекторно
підсилюютьдіяльність  серцево-судинної,  дихальної  та  інших
систем організму, зменшують наслідки тривалої гіподинамії);

3) спортивно-прикладні вправи, до яких відносять ходьбу, біг, лазіння,
метання, елементи і цілісні побутові та трудові дії, плавання, їзду
на велосипеді, прогулянки та ін. (вони можуть бути своєрідним та
необхідним етапом подальших регулярних занять спортом, у тому
числі інвалідного характеру);
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4) ігри, які поділяють настатичні і малорухливі,  рухливі і спортивні
(вони  всі  спрямовані  на  вдосконалення  координації  рухів,
швидкості рухової реакції, розвиток уваги, відволікання хворого від
думок  про  хворобу,  підвищення  емоційного  тонусу;  рухливі  і
спортивні  ігри  можуть  бути  частиною  групового  заняття
лікувальною  гімнастикою  або  самостійною  формою
реабілітаційного етапу).

У системі фізичної реабілітації  розрізняють вправи за характером
загальної дії на організм –загальнорозвивальні вправи, спеціальні – ті, що
діють  локально на  хворий або  травмований орган  [4].  Співвідношення
цих видів вправ у комплексах лікувальної гімнастики змінюється залежно
від характеру та тяжкості захворювання, клінічного перебігу, статі,  віку
хворого,  рухового  режиму і  періоду застосування  ЛФК,  етапу фізичної
реабілітації та ін.

Таким  чином,  основний  зміст  фізичної  реабілітації  студентів
спеціальної  медичної  групи,  який  має  багатогранний  арсенал
різноманітних  видів  у  системі  фізичної  культури,  передбачає  творче  їх
застосування.  Найбільша  ефективність  досягається  тільки  тоді,  коли
вправи  виконуються  в  суворій  відповідності  до  дидактичних  і
спеціальних  принципів  фізичної  реабілітації.  Розглядаючи
загальнопедагогічні  та  специфічні  принципи  в  системі  фізичної
реабілітації  студентів  спеціальної  медичної  групи,  учені  у  своїх
дослідженнях  дійшли  висновку  про  важливість  кожного  з  принципів
фізичного  виховання.  Це  пояснюється  тим,  що  фізична  реабілітація  –
комплексний  багатогранний  процес,  який  потребує  вміння,  знання  та
навичок,  а  також  творчої  реалізації  принципів  дидактики  фізичного
виховання.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение.  Внешнеполитические  и  экономические  изменения,
произошедшие в мире за последние несколько лет, дают о себе знать на
протяжении всего 2015 года. В связи с санкционными условиями в адрес
Российской Федерации, а также нестабильной политической обстановкой
в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья рынок туристических услуг
на территории Росси  претерпевает  существенные  изменения.  И теперь,
когда  появилось  большое  количество  желающих  путешествовать  по
России,  мы видим,  что  большие  сегменты сферы  туристических  услуг
остаются  непроработанными.  Так,  практически  не  занята  ниша
регионального  туризма,  не  охвачен  сегмент  молодежного  туризма  для
путешественников возрастной группы от 18 до 30 лет, нет предложений
активных  туров  по  России  и  Белгородской  области.  Все  выявленные
проблемы требуют принятия оперативных и грамотных решений, которые
позволят  выйти  туристическим  организациям  на  новый  уровень   и
повысить  эффективность  работы,   несмотря  на  экономические  и
внешнеполитические воздействия.

Результаты  исследований.  Эффективное  управление  сегодня  –
одна  из  главных  задач  любого  предприятия,  стремящегося  быть
высокодоходным  и  конкурентоспособным  [1].  Туристическому
предприятию,  имеющему  положительную  репутацию  на  региональном
рынке туристского бизнеса  и  работающему стабильно,  для того,  чтобы
противостоять  быстрым  и  непредсказуемым  изменениям  рынка,
необходимо  разработать  комплекс  практических  мери  мероприятий  по
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совершенствованию управления деятельностью[2]. К числу таких можно
отнести: 

- поиск новых клиентов и мотивация постоянных туристов;
- привлечение нового сегмента – молодежи и студентов;
- расширение возможностей регионального туризма;
- необходимость изучить рынок и туристические районы;
-  изучение нового туристского продукта, который будет актуален и

востребован независимо от времени года.
Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

1. Поиск новых клиентов и мотивация постоянных туристов. 
 Первое,  что необходимо сделать,  –  это  разработать  ряд  мер по

рекламе  турагентства  для  привлечения  новых  клиентов.  Рекламные
листовки  в  кафе,  ресторанах,  купоны   на  скидку  и  розыгрыши  в
кинотеатрах, на праздниках, реклама на местном радио и телевидении, на
рекламных  щитах.  Помимо  привлечения   туриста  в  свой  офис,
необходимо уметь его грамотно удержать, так, чтобы он пришёл второй и
третий раз,  а также  привёл своих знакомых.  Для этого можно продумать
карту скидок  для  постоянного клиента,  семейную  скидку и  бонусы  за
приведенных  туристов,  розыгрыши  скидочных  купонов  и  бесплатных
экскурсионных  и  туристских  рекламных  туров  по  своему  региону.
Проведение конкурсов в  популярных соцсетях,  проведение бесплатных
семинаров  и  встреч  с  приглашением  интересных  людей  и  туристов  с
рассказами  и  путешествиях,  просмотром  фотографий,  знакомством  с
новыми  туристскими  направлениями  также  послужит  продвижению
товарооборота фирмы.  Всё это повышает престиж турагентства, делает её
интересной и перспективной для клиента.  

2. Привлечение нового сегмента – молодежи и студентов.
Возрастная  прослойка  клиентов  от  16  до  30  лет  –  достаточно

перспективный сегмент туристского рынка. Людей в этом возрасте всегда
интересует  что-то  новое,  неизведанное.  Легкие  на  подъем,  готовые
рисковать, они неприхотливы к условиям. Единственный их недостаток –
финансовая зависимость от родителей или небольшой доход. Для такого
сегмента можно разработать недорогие туры спортивной и экстремальной
направленности  по  региону.  Партнерские  отношения  с  туристскими
клубами и центрами детско-юношеского туризма, имеющими уже готовые
маршруты  и  снаряжение,  но  испытывающими  сложность  в  поиске
клиентов  и  самостоятельной  организации  платных  услуг,  помогут
реализовать множество туристских проектов.  Такие мероприятия могут
охватывать  все  четыре сезона.  Летом –  недорогой отдых в палаточных
студенческих  лагерях,  недорогих  базах  с  активными  турами,  походы и
путешествия,  осенью – спортивные мероприятия для институтов и групп
рабочей молодежи, зимой студенческие каникулы с катанием на лыжах в
лесу,  горнолыжные  мероприятия  с  льготным  обучением  студентов
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катанию на сноуборде и горных лыжах, весной – экскурсионные поездки,
организация фестивалей.

3. Расширение возможностей регионального туризма.
Белгородскую область  трудно назвать туристским регионом, но и

на ее территории достаточно интересных мест – как с исторической, так и
с  рекреационной и культурной точки зрения.  Необходимо максимально
использовать  свои  ресурсы  для  развития  регионального  туризма.  Это
могут быть водные походы на байдарках по реке Оскол, велопутешествия
к  мужскому  монастырю  села  Холки,  пешеходные  и  велоэкскурсии   в
Старооскольский дендрарий  и зоопарк. Организация походов для класса,
семейный  туризм  и  туристский  праздник  для  института,  а  также
приключенческий  туристский  лагерь  для  старших  школьников.  Опыт
проведения таких лагерей уже существует в других регионах, и его можно
и нужно использовать. 

4. Необходимость изучить рынок и туристические районы.
Для расширения своей деятельности в пределах России необходимо

изучить внутренний рынок и туристические районы в пределах страны [3].
Необходимо  заключить  новые  договора  с  уже  известным  и  любимым
районом  –  Крымом,  ставшим  совсем  недавно  снова  Российским.
Организация активных туров по России  в таких районах, как Кавказ, Урал,
Карелия, Алтай,  станет возможной после изучения предложений местных
туристских  организаций  и  спортивных  клубов.  С  учетом  того,  что   в
последние годы все  больше и больше людей разного возраста  хотели бы
провести свой отпуск не на море, а активно где-нибудь в горах Кавказа или на
реках  Карелии,  такие  маршруты  откроют  новые  перспективы  развития
бизнеса. Туристы этого сегмента готовы потрать на свой отдых от 20 тысяч
рублей и больше. Проблема возникает в отсутствии компании и опыта. В
настоящее  время  существует  множество  небольших  компаний  в  самых
разных  туристских  регионах  страны,  готовых  принять  группы  и
предоставить возможность активного и качественного отдыха – от палаток в
лесу до домиков с полным пансионом. Такие туристские компании готовы к
сотрудничеству и партнерству. В последнее время во всех регионах страны
снова  активизировали  свою работу федерации  спортивного туризма.  Уже
появились  разработанные  маршруты  и  квалифицированные  инструкторы.
Много маршрутов можно найти в интернете, но их стоимость будет гораздо
выше,  доверять  им  можно  не  всегда,  да  и  не  все  туристы  готовы
путешествовать в одиночку с незнакомыми людьми и инструктором. Больше
желающих появится, если группа будет сформирована на месте, в Старом
Осколе, а знакомое турагентство гарантирует профессионализм  инструктора
и надежность организации, проводящей путешествие.

5. Изучение  нового  туристского  продукта,  актуального   во  все
времена года.

Для  сглаживания  сезонных  колебаний  необходимо  изучать  новый
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туристский продукт, который будет актуален и востребован независимо от
времени года[4, 5]. Для этого необходимо  проводить  опросы и исследования
предпочтений туристов в тот или иной сезон. Анкета может заполняться как в
офисе, так и в электронном варианте и высылаться по почте постоянным
клиентам.  Это  позволит  отслеживать   потребительский  спрос  и   в
дальнейшем оперативно реагировать на любые изменения рынка. 

Выводы. В связи с развитием индустрии отечественного туризма и
увеличением  доли  конкурентов  на  региональном туристическом рынке
необходимы инновационные, современные решения, требующие быстрой
оценки  и срочной  выработки  стратегии действий по удержанию своей
доли рынка и завоевании новой[6].  Необходима разработка актуальных
мероприятий  по  повышению  своей  конкурентоспособности  и
заинтересованности  туристов.  Завоевание  нового  рыночного  сегмента
позволит увеличить поле своей туристической деятельности. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОНКОЛОГІЧНИХ
ХВОРИХ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ

Вступ. Онкологічні захворювання становлять велику проблему для
національних  систем  охорони  здоров’я.  Вони  потребують  створення
програми заходів щодо раннього виявлення передпухлинних захворювань
та  пухлин  молочної  залози,  своєчасного  та  якісного  надання  медичної
допомоги хворим цієї категорії з урахуванням досвіду світової доказової
медицини, а також сприяють загостренню уваги самих жінок на проблемі
раку молочної залози та спонукають їх більш відповідально ставитись до
свого здоров’я.

Рак  молочної  залози  (РМЗ)  за  показниками  захворюваності,  як  в
Україні, так і в Європі та США, як і раніше, займає провідне місце серед
злоякісних  новоутворень  у  жінок.  За  оцінками  експертів  ВООЗ,у  світі
щорічно  виявляється  від  800  тис.  до  1  млн.  нових  випадків  РМЗ.
Аналогічна  тенденція  спостерігається  в  Європі:  щорічно  реєструється
близько  250  тис.  нових  випадків  РМЗ,  від  якого  помирають  близько  
60 тис. хворих [1].

Хоча  захворюваність  на рак зростає,  смертність  від  онкологічних
захворювань  знижується.  Ця позитивна тенденція стала  результатом як
ширшого застосування скринінгу, так і впровадження більш прогресивних
методів  лікування.  Захворюваність  на  рак  молочної  залози  зросла  на
18,51% з 2002 по 2006 р, а смертність від цього виду захворювання за той
же  час  знизилася  на  2,97%.  Серед  перших  5-ти  причин  смерті  від
злоякісних новоутворень РМЗ займає I рангове місце у вікових групах 40
– 54 років (27,2%) і 55 – 69 років (18,7%). Низький показник смертності
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відзначається  в  Конго,  Китаї,  Японії,  В'єтнамі,  республіках  Середньої
Азії,  максимальний  –  у  Росії,  Ізраїлі,  Канаді,  США,  Угорщини,  Чехії,
Данії, Великобританії, Франції та Італії. 

Незважаючи на нові можливості комплексного підходу до лікування
раку молочної залози (хіміотерапія,  гормонотерапія,  променева терапія),
досі  залишається  основним  хірургічний  метод.  Змінилася  хірургічна
тактика, що сприяє зменшенню обсягу втручання і збереженню більшої
частини  молочної  залози  при  пухлинах  невеликих  розмірів  (2  см)  і
відсутності  віддалених  метастазів.  У  хворих  зменшився  ряд  серйозних
ускладнень: набряк верхньої кінцівки, обмеження руху плечового суглоба,
порушення  чутливості,  гіперестезіі  і  ряд  функціональних  порушень
кінцівок. Проте досі немає єдиної думки, наскільки це вплине на якість
життя [2].

Результати  дослідження.  Якість  життя  –  інтегральна
характеристика  фізичного,  психологічного,  емоційного  і  соціального
функціонування хворого, заснована на його суб'єктивному сприйнятті.

Хірургічний етап є одним з основних компонентів комбінованого
методу лікування. Значне оперативне втручання призводить до серйозних
функціональних і психологічних порушень в організмі [3,4]. У хворих на
рак  молочної  залози,  які  перенесли  радикальне  лікування,  у  75,3%
розвиваються  виражені  тілесні  дефекти:  контрактура  плечового суглоба
(27,7 – 72,3%), викривлення хребта (17,8 – 35,2%), лімфатичний набряк
верхньої  кінцівки  (11,8  –  45,1%),  плечовий плексит, зниження  м'язової
сили  в  кисті,  грубий  косметичний  дефект.  Усе  це  надає  виражений
негативний вплив на психофізичний, загальний соматичний стан хворих,
сприяє  активізації  злоякісного  процесу  та  в  цілому  впливає  на  якість
життя.

Грубі  рубці  на місці видаленої залози в пахвовій і надключичних
зонах, а також у місцях проходження лімфатичних колекторів призводять
до незадовільного косметичного дефекту. Основною причиною набряку є
пахвова  лімфаденектомія,  яка  посилюється  променевою  терапією.
Лімфатичний  набряк  виникає  як  у  ранні,  так  і  пізні  терміни  і  може
супроводжуватися порушенням венозного відтоку.

Мета дослідження– оцінити особливості фізичного статусу жінок
35 – 60 років після радикальної мастектомії.

Завдання роботи –виявити основні тенденції зміни фізичного стану
жінок після радикальної мастектомії,вивчити вплив гідрокінезотерапії на
показники самопочуття, активності, настрою і тривожності в жінок після
радикальної мастектомії.

В  обстежуваних  жінок  після  радикальної  мастектомії
спостерігалося  зниження  активності,  апатія,  погане  самопочуття,  яке
виявлялося  у  втомі,  виснаженості,  млявості,  дратівливості,
песимістичності.  Це  пов’язано  з  тим,  що  пацієнтки  після  радикальної
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мастектомії,  маючи фізичні дефекти у вигляді спотворюючого рубця на
передній грудній стінці, западання підключичної зони, обмеження рухів у
плечовому  суглобі,  деформації  хребта  в  результаті  вагової  асиметрії,
лімфостазу верхньої кінцівки, плечового плекситу, психологічно і фізично
дуже  важко  переносили  ці  наслідки  радикальної  мастектомії,  що
викликало  стан  пригнічення  (депримування)–  зниження  настрою,
активності, загального самопочуття.

Проте після проведеного курсу реабілітації  показник самопочуття
покращився достовірно на 25%, активності – на 0,69 бала, настрою – на
0,93  бала.  Отримані  дані  свідчать  про  позитивний  вплив
гідрокінезотерапії не тільки на функціональний стан, але й на емоційний
фон  [4].Спостерігалося  достовірне  зменшення  показника  реактивної
тривожності на 21% та особистісної тривоги – на 8,4%.

На діагностичному етапі проводили фізичну реабілітацію шляхом
опитування,  візуального  огляду,  анкетування  хворих  на  рак  молочної
залози,  тонометрію,  пульсометрію,  динамометрію,  мануальне  м’язове
тестування, гоніометрію, оцінювання болю за Мак Гіллом, функціональні
проби  за  Штанге  та  Генчі,  «Нью-Йорський  тест  оцінювання постави».
Визначали об’єм рухів і сили на оперованому боці, стадію розвитку лімф
едеми.  Розробляли  індивідуальну  реабілітаційну  програму  для
оперованих жінок, при цьому враховували загальний стан пацієнток, вік,
стадію захворювання, локалізацію пухлини, методи лікування, наявність
метастазів,  фізичний  та  психологічний  стан,  прогноз  можливих
ускладнень. На основі вище перерахованих обстежень формували обсяг,
частоту та інтенсивність проведення реабілітаційних занять [5].

Лікувальна  фізкультура  спрямована  на профілактику і  зменшення
набряку верхньої кінцівки, зміцнення м'язів тулуба, покращення функції
дихання, збільшення рухомості в суглобах верхніх кінцівок. Вона сприяє
покращенню  осанки  хворих,  крово-  і  лінфообігу,  усуває  обмеження
об’єму рухів у плечовому суглобі, попереджує утворення контрактури. На
другому  етапі,  відповідно  до  комплексу  складених  реабілітаційних
заходів,   проводили  заняття  з  фізичної  реабілітації.   Перед  кожним
заняттям звертали  увагу  на  загальний та  психоемоційний стан  хворих,
вимірювали  ЧСС  та  АТ  до  і  після  занять.   Відповідно  до  завдань
застосовували  дихальні  вправи  (статичні,  динамічні),  спеціальні
лікувальні  положення,  фізичні  вправи  (активно-пасивні,  та  спеціальні),
постізометричну релаксацію та мануальний лімфо дренаж та лімфатичний
самомасаж для профілактики або зменшення набряку руки, відновлення
сили м’язів і витривалості. 

На  контрольно-корекційному  етапі  продовжуються  заняття  з
хворими  відповідно  до  індивідуальної  програми  реабілітації.  Для
досягнення завдань реабілітації важливе значення має робота в команді.
На  даному  етапі  реабілітації  необхідно  навчити  пацієнтку  виконувати
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комплекс вправ для збільшення амплітуди рухів у плечовому суглобі та
збільшення сили м’язів верхньої  кінцівки,  також необхідно зміцнювати
м’язи  спини.  У  комплексі  вправ  використовуються  гімнастичні  палиці,
м’ячі, джгути, заняття триває від 15-ти до 30 хв., режим заняття – ощадно-
тренуючий  з  корекцією  дихання,  також  використовується  дихальна
гімнастика як окремий елемент реабілітації. Для профілактики лімфостазу
показаний  лімфодренуючий  масаж,  курс  –  10  –  15  разів.  Масажист
проводить  масаж  за  спеціальною  методикою,  розробленою  саме  для
пацієнта з мастектомією, потім використовується бандажування верхньої
кінцівки для зменшення лімфостазу. Рекомендовані  заняття в  басейні  з
мінімальним навантаженням, температура води – 28 – 30°C. На початку
періоду реабілітації пацієнти виконують більш прості вправи та завдання,
поступово переходячи до складніших вправ, які вимагають прикладання
більших фізичних зусиль. 

Висновки.  Дуже добре допомагають відновленню рухів у руці  на
боці операції заняття в басейні. Їх можна розпочинати через 2 – 3 місяці
після  операції,  порадившись  з  лікарем  і  за  умови  відсутності  шкірних
ушкоджень.  Програма  застосування  гідрокінезотерапії  у  фізичній
реабілітації  жінок  після  мастектомії  включає  в  себе  поєднання
плавальних,  загальнорозвиваючих  та  спеціальних  вправ  на  різні  групи
м’язів  із  застосуванням  різних  вихідних  положень,  використання
плавальних  дощок,  м’ячів,  нудлсів  і  широкого  спектру  дихальних  
вправ [6]:

1. Для  покращення  функцій  зовнішнього  дихання  застосовують
динамічні дихальні вправи з акцентом на вдиху чи на видиху. Дихальні
вправи  виконуються  в  паузах  відпочинку і  в  поєднанні  з  плавальними
рухами, загальнорозвиваючими вправами та спеціальними вправами.

2. Для  корекції  гемодинамічних  порушень  використовуються
загальнорозвиваючі  вправи,  які  поєднують  з  дихальними  вправами,
вправами на адаптацію до води, плавання «на ногах», у повільному темпі
з акцентом на ритмічному диханні, вільне купання.

3. Для  подолання  лімфатичного  набряку  та  поліпшення  відтоку
лімфи  з  дистальних  відділів  застосовують  загальнорозвиваючі  вправи,
активні вправи та вправи на розслаблення з підняттям верхньої кінцівки
якомога вище з виконанням легких коливальних рухів.

4. Для  корекції  порушень  постави  використовуються  спеціальні
вправи, вправи на розтяг хребта та розслаблення м’язів. До спеціальних
вправ гідрокінезотерапії належать наступні: вправи «плавання на ногах» 
(у випадку сутулої та круглої спини); ноги кролем, або брасом на спині, на
грудях,  руки  спрямовані  максимально  вперед;  плавання  з  повною
координацією  (кролем  на  спині  з  роботою  двома  руками
одночасно);вправи  з  дощечками  для  плавання,  нудлсами,  м’ячем  для
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розвантаження  хребта  тазміцнення  м’язів  плечового  пояса,  спини  та
пресу.

5. Основними  засобами  для  збільшення  рухливості  у  плечовому
суглобі  є  активні  вправи,  активно-пасивні  (  розтягування  м’язів  за
допомогою  іншої  руки  затримуючись  у  максимально-можливій  точці
амплітуди на 8 – 10с.), плавання різними стилями.

Таким  чином,  при  проведенні  первинного  дослідження  за
результатами опитувальників було виявлено зниження функціональних та
емоційних компонентів якості життя, а також переважання високого рівня
тривожності.  Однак  після  проведення  курсу  гідрокінезотерапії
відзначалося достовірне поліпшення працездатності, настрою, активності,
оптимістичності та зниження рівня тривожності з високого до помірного.
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Секція 3. Соціогуманітарний аспект інтелектуального
потенціалу України ХХІ ст..: культура, духовність,

соціологія

Гордієнко Наталія Миколаївна,
к.соц.н., доцент, заступник ректора з наукової роботи,

 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

ЗАСТОСУВАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЖИТТЄВИХ ТРАЄКТОРІЙ

ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вступ.  Актуальні  тенденції  трансформації  сучасного  суспільства
(інформатизація,  глобалізація,  поширення  наукоємних  технологій,
інтенсифікація соціокультурного життя та ін.) висувають на перший план
роль  освіти,  яка  стає  головним чинником розвитку людського  капіталу
кожної  країни.  Як  наслідок,  зростає  важливість  проблемного  поля
соціології  освіти,  необхідність соціологічних досліджень  різнопланових
взаємозв’язків між суспільством та  освітою,  в першу чергу – вивчення
здатності навчальних закладів забезпечити достатній рівень освіченості,
соціалізованості та інтегрованості в суспільство випускників.

Особливо  актуальним  для  сучасної  України  є  соціологічний
моніторинг  ефективності  роботи  шкіл-інтернатів  як  соціально-освітніх
інституцій, оскільки навчальні заклади цього типу працюють з особливим
контингентом  учнів  –  із  сиротами,  з  дітьми,  які  мають  обмежені
можливості  здоров’я,  особливі  освітні  потреби,  виховуються  в
неблагополучних сім’ях, та ін. Через  об’єктивні життєві обставини такі
учні  часто  мають  несприятливі  стартові  можливості  для  повноцінної
соціалізації  та  інтеграції  в  суспільство  і  тому  потребують  спеціальної
медико-психолого-педагогічної допомоги, спрямованої на задоволення їх
особливих  освітніх  потреб  і  соціальну  самореалізацію.  В  цих  умовах
соціологічний  аналіз  необхідний  для  інтегральної  оцінки  здатності
інтернатного  навчального  закладу  реалізувати  свою  соціальну  місію  –
нейтралізувати  чи  принаймні  компенсувати  обмеження  цих  дітей  і
підготувати їх до реалізації успішної життєвої траєкторії. На основі такої
аналітичної інформації можлива розробка обґрунтованих прогностичних
рекомендацій щодо оптимізації діяльності шкіл-інтернатів як соціально-
освітніх  інституцій,  підвищення  ефективності  їх  навчально-виховної
роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

Перспектива  проведення  досліджень  життєвих  траєкторій
випускників  інтернатних  навчальних  закладів  актуалізує  потребу  у
використанні  релевантних  дослідницьких  методів.  Найбільш  цінним  у

227



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

цьому  відношенні  є  біографічний  метод,  який  дозволяє  охопити  всю
життєву історію особистості,  співвіднести шкільний період з  дорослим
життям і таким чином визначити, якою міроюінтернатний заклад вплинув
на процес соціалізації та інтеграції в суспільство випускників. Біографія
людини не тільки є джерелом інформації  про суто особисті події життя
окремої  людини,  а  й  відображає  через  індивідуальні  відомості  більш
узагальнені  характеристики  соціальні  історії.  Через  індивідуальне
біографія дозволяє відтворити соціальне. Біографія є описом конкретних
фактів із життя людини, може бути використана як метод соціологічного
дослідження  певної  проблеми,  яка  виокремлюється  як  окремий  аспект
життя цієї людини.

Результати дослідження. Уперше, як об’єкт дослідження, мемуари
та  життєві  історії  використовували  американські  соціологи  У. Томас  і  
Ф.  Знанецький.  Вони  розглядали  історії  для  аналізу  соціальних  змін,
провели фундаментальне дослідження з використанням різних методів та
опублікували  ґрунтовну  працю  «Польський  селянин  в  Європі  та
Америці». За допомогою  біографічного методу У. Томас та Ф. Знанецький
проаналізували особливості адаптації польських селян в Америці.

Ж. П.  Альмодавар для вивчення життєвих траєкторій особистості
використовував  розповіді  людини  про  своє  життя  [1]. Р. Тернер
використовував  у  соціологічних  дослідженнях  метод  контент-аналізу
біографій  [5].  В.  Фукс-Хайнритц  аналізував  методологічні  проблеми
застосування  біографічного  методу  [7].  А.  Хоффман  звернув  увагу  на
проблеми  достовірності  та  надійності  усних  історій  людей  про  своє  
життя [8].  П. Томпсон  запропонував  використовувати  історії  життя  для
аналізу  соціальних  змін  [6].  Методичним  питанням  застосування
біографічного  методу  були  присвячені  роботи  І.  Дев’ятко  [2],  
В. Журавльова [3], С. Рождественського [4] та ін.

Біографічні  дані  в  соціології  –  це  основне  джерело  детальних  та
мотивованих  описів  «історії»  окремої  особистості.  І  значущі  соціальні
зв’язки, і мотиви дій набувають переконливого висвітлення «з позиції діяча».
Найчастіше  джерелом  біографічних  даних  стають  особисті  документи
(мемуари, записи, щоденники тощо) або матеріали інтерв’ю та бесід.

Біографії  надають соціальній інформації  конкретний характер,  що
дозволяє переконливо аргументувати теоретичні  положення, які висуває
автор.  Біографії  використовуються  для  емпіричного  підкріплення
визначеної концепції або певного соціального явища.

Біографія може бути  подана і  як  систематичний опис життя,  і  як
його  висвітлення  з  певних  теоретичних  позицій,  з  виокремленням
аспектів, які можуть бути цікавими для соціолога. Це також можуть бути
окремі біографічні  записи, щоденники та інші особисті документи, з яких
можна виокремити інформацію соціального характеру.Біографічний метод
може  успішно  застосовуватися  для  дослідження  рівня  соціалізованості
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випускників  інтернатних  навчальних  закладів.  Конкретні  дані  щодо
особливостей  соціалізації  можна  виявити  завдяки  аналізу  фрагментів
біографії випускників. Від того, наскільки успішно або невдало склалось
їх  життя  після  закінчення  інтернату,  можна  зробити  висновок  про
результати  їх  соціалізації.  У  цьому  випадку аргументація  базується  на
припущенні про те, що успіх у житті є індикатором успішної соціалізації.
І навпаки, успішна соціалізація сприяє життєвому успіху.

Безпосередній  біографічний  матеріал  повинен  бути
інтерпретованим  та  спиратися  на  теоретичні  положення,  які  визначив
дослідник. Цей підхід відноситься до одногоз аспектів інтерпретативної
соціології.  Але  на  відміну  від  основного  змісту  інтерпретативної
соціології, яка виходить із положень розуміючої соціології М. Вебера, у
даній  роботі  інтерпретація  розуміється  як  інструмент  виявлення
теоретично усвідомлюваних аспектів із безпосереднього тексту біографії
респондента. Із наративу біографії виокремлюється її соціологічний зміст.

Для  вивчення  життєвих  траєкторій  випускників  інтернатних
навчальних закладів нами було проведено 2015 року емпіричне дослідження
з  використанням  біографічного  методу.  Випускникам  інтернатних
навчальних  закладів  різних  років  випуску  було  запропоновано  заповнити
анкету,  яка  має  біографічний  характер.  Анкета  стимулює  респондента
вибрати із своєї  біографії саме ті елементи, які безпосередньо стосуються
двох  складових  –  успіху  (життєвих  досягнень)  та  ознак  соціалізованості
особистості.

Анкета  містить  питання  загального  характеру  про  життєві
досягнення: яку освіту отримав респондент після закінчення інтернатного
навчального  закладу,  яким  був  характер  діяльності  після  закінчення
інтернату  –  було  це  навчаннямчи  роботою,  створенням  сім’ї  або
суспільно-політичним  життям.  В  анкеті  є  питання  про  теперішній
соціальний статус респондента – сімейний стан, стан здоров’я, наявність
дітей,  актуальні  життєві  проблеми.  Передбачалось,  що  в  цілому,  якщо
людина створила стабільну сім’ю, має  дітей, роботу, то це означає,  що
вона  успішно  інтегрувалася  в  суспільство  та  має  достатній  рівень
соціалізованості для того, щоб бути  повноцінним громадянином.

Вихователям  інтернатного  навчального  закладу  важливо  не
допустити, щоб випускник не зміг достойно включитися в життя, щоб він
не став маргіналом. Якщо випускник нещодавно вийшов зі стін інтернату,
необхідно виявити  його життєві  плани,  наявність у  нього мотивації  до
соціальної  мобільності,  сформованість  досяжних  цінностей.  Це  також
свідчить  про  успішну  соціалізацію.  Відсутність  у  життєвих  планах
вказівок  на  досяжні  цінності  може свідчити  про пасивність  людини,  її
нездатність засвоїти стандартні цілі життєвого успіху.

Наприклад,  респондент  С.,  випускниця  1980  року,  після
інтернатного закладу закінчила технікум та успішно працює бухгалтером,
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має  чоловіка,  двох  дітей  та  онука.  Інший  респондент  К.,  випускник
інтернатного закладу 1974 року, після закінчення інтернату здобув вищу
освіту, має  сім’ю,  двох дітей  та  онуків.  У цих респондентів  достатній
рівень  інтегрованості   в  соціум.  В  емпіричному  дослідженні  жоден
респондент  не  продемонстрував  дефіцит  соціалізованості,  жоден  не
виявився  маргіналом.  Цей  висновок  є  результатом  більш  широких
узагальнень, отриманих у результаті інтерпретації даних біографій.

При  аналізі  біографій  соціолог  має  враховувати,  що  на  основі
окремих  фактів  неможливо  робити  узагальнюючі  висновки.  Тому
необхідний аналіз репрезентативної сукупності біографій випускників для
того,  щоб  зробити  достовірні  висновки  про  результати  соціалізації  та
готовності  до  життя  випускників  інтернату.  Важливо  спонукати
респондентів не тільки викладати факти зі свого життя, але й наділяти ці
факти  моральною  оцінкою  та  емоційною  реакцією.  Факти,  які
супроводжуються  переживанням,  є  більш  достовірним  джерелом
інформації  про  події  та  оцінки  їх  діючими  особами.  Як  зазначає
І. Дев’ятко,  припущення  про  необхідність  урахування  «перспективи
діяча»,  смислового  контексту  та  визначення  ситуації  відіграє  провідну
роль при використанні біографічного методу [2].

Для з’ясування цих важливих аспектів соціалізації  та інтеграції  в
суспільство випускників інтернатних навчальних закладів в анкету були
закладені  питання,  спрямовані  на  вивчення  життєвих  цінностей
респондентів.  Серед  переліку  18  базових  цінностей  випускникам  було
запропоновано обрати п’ять найбільш важливих для них. Інтерпретація
змісту  найбільш  важливих  цінностей  дозволяє  отримати  додаткову
інформацію  про  рівень  соціалізованості  особистості.  Так,  випускниця
інтернату,  респондент  Г.  1962  року  народження,  відзначила  як
найважливіші  цінності  відповідальність,  уміння  тримати  своє  слово,
здоров’я,  наявність  вірних  друзів,  чесність  та  правдивість,  відвертість,
саморозвиток  та  роботу  над  собою.  Очевидно,  що  зазначені  цінності,
виділені  як  життєві  орієнтири  та  моральні  критерії,  повністю
відповідають розумінню високого рівня соціалізованості людини. Можна
звернути  увагу  на  той  факт, що  першим пунктом названа  така  якість-
цінність,  як  відповідальність.  На  наш  погляд,  це  провідна  якість,  що
визначає рівень соціалізованості. 

Більш надійні дані про рівень соціалізованості можна отримати при
співставленні життєвої біографії та моральних якостей. Дійсно, зовнішні
факти  біографії   ще  не  повною мірою  можуть  слугувати  засадою  для
висновків про рівень соціалізованості.  Доповнення даними про життєві
цінності, факти біографії дозволяє більш аргументовано судити про рівень
соціалізованості. Так, респондент М., випускник 1978 року народження,
працює слюсарем,  має сім’ю, двох дітей. Як життєві цінності визначив
активну  діяльність,  можливість  мати  хороших  друзів,  свободу,  гарну
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роботу,  матеріальне  забезпечення.  Хоча  виділені  цінності  не  мають
чіткого морального змісту, а скоріше свідчать про індивідуалізм людини,
але  в  поєднанні  з  фактами  біографії  подані  цінності  можуть  бути
інтерпретовані як показники успішної соціалізації.

Більш  поглиблене  вивчення  здатності  інтернатного  закладу
забезпечити  достатній  рівень  соціалізованості  вихованців  для  успішної
соціальної  інтеграції  обґрунтовується  з  точки  зору  методики
соціологічного  дослідження  із  застосуванням  методу  кейс-стаді,  що
відноситься до якісних методів. Як відомо, він передбачає поглиблене та
деталізоване вивчення об’єкта. Даний об’єкт-випадок репрезентує деякий
однорідний клас об’єктів, завдяки чому вивчення одного випадку дозволяє
зробити  висновок  про якості  всього  класу об’єктів,  до  якого належить
досліджуваний об’єкт. Метод кейс-стаді відноситься до якісних методів.
Узгодження масового опитування випускників інтернатів з поглибленим
вивченням  одного  закладу,  тобто  узгодження  кількісних  та  якісних
методів  дослідження,  дозволяє  більш об’єктивно  оцінити  ефективність
діяльності інтернатних закладів.

Висновки. Серед методичного арсеналу сучасної соціології цінним
для вивчення життєвих траєкторій випускників інтернатних навчальних
закладів  є  біографічний  метод,  який  дозволяє  охопити  всю  життєву
історію особистості, співвіднести шкільний період з дорослим життям і
таким  чином  визначити,  якою  міроюінтернатний  заклад  вплинув  на
процес соціалізації та інтеграції в суспільство випускників. Біографічний
метод у соціологічних дослідженнях полягає в інтерпретації наративних
особистісних  повідомлень,  може  бути  використаний  і  з  метою
реконструкції  колективної  пам’яті  про  події  минулого.  У  дослідженні
соціальної  історії  інтернатних  закладів  біографічні  дані  слугують  для
розуміння  того,  якою  мірою  інтернати  забезпечили  соціалізацію
випускників,  підготували їх до успішної інтеграції  в соціум і реалізації
власної  життєвої  траєкторії.  Для  з’ясування  цих  важливих  аспектів
соціалізації  та  інтеграції  в  суспільство  випускників  інтернатних
навчальних закладів біографічні дані необхідно узгоджувати з вивченням
ціннісних орієнтацій респондентів.  Важливо спонукати респондентів не
тільки викладати факти зі свого життя, але й наділяти ці факти моральною
оцінкою  та  емоційною  реакцією.  Факти,  які  супроводжуються
переживаннями, є більш достовірним джерелом інформації  про події та
оцінки їх діючими особами.
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Дичко Григорій,
фахівець радіокосмічної техніки 

Дичко Іван 
к. фіз.-м. н.

УРОКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯН: СПРОБА КОРЕКТНОГО ТЛУМАЧЕННЯ
ВИЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Я все мечты люблю, мне дороги все речи, 
И всем Богам я посвящаю стих. 

Валерий Брюсов 
Я бачив слід Бога в його творінні. 

Карл Лінней 
1) Що первинне? Влітку 1930 року на дачі А. Ейнштейна (1879 –

1955) під Берліном відбулася його зустріч з видатним індійським поетом і
філософом Рабіндранатом Тагором (1861 – 1941). Бесіда торкалася основ
світобудови  і  фундаментальних  проблем  філософії,  зокрема
співвідношення  між  матерією  і  свідомістю.  Як  представник  західної
науки, Ейнштейн відстоював матеріалістичну точку зору про первинність
матерії,  яка  існує  незалежно  від  досвіду  і  свідомості  людини,  і
вторинність  свідомості,  яка  є  продуктом  високоорганізованої  матерії.
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Натомість Р. Тагор стояв на позиції філософів стародавнього Сходу, згідно
з якою перевага надається Вищому Розуму. 

Різниця між Сходом і Заходом у вивченні реальності визначається
також і тими методами,  якими користуються  дослідники. Західна наука
для пізнання природи використовує  індуктивний метод,  який полягає в
експериментальному  вивченні  окремих  явищ  і  в  наступній  побудові
загальної  теорії.  В основі  цього методу  закладена  обмеженість  нашого
знання,  а  розвиток  цього  методу  призвів  до  західної  техногенної
цивілізації з усіма її перевагами та недоліками. 

Східна  філософія  використовує  дедуктивний  метод  пізнання,  в
основі  якого  лежить  самовдосконалення  індивідуальної  свідомості.
Кінцева мета такого самовдосконалення полягає в досягненні свідомості
Універсальної Людини (Надінтелекту). Цивілізація, заснована на високій
свідомості людської спільноти, еволюціонує в гармонії з природою і не
потребує цінностей, проголошених так званою західною цивілізацією. 

Якщо західна наука має своїми засобами фізику і математику, то на
Сході  головним  інструментом  пізнання  є  людське  тіло,  його  нервова
система  і  свідомість,  які  застосовують  так  звані  контактери.  У  стані
медитації  або  високого  рівня  досконалості  людина  здатна  підключати
свою свідомість до Космічного Банку Даних (назвемо це так) і черпати з
нього знання про навколишній світ. При цьому контактер може ставити
запитання  і  мати  на  них  відповіді.  Натепер  ці  знання  називають
езотеричними. Особливо велику працю і навіть самопожертву проявили
при  одержанні  такої  інформації  члени  сім’ї  Стрельнікових  із  
Підмосков’я  [1, 2]. Ними опубліковано близько 30 книг за матеріалами,
записаними під диктовку контактерів. 

Зупинимося  детальніше  на  результатах,  одержаних  у  цих  двох
напрямках пізнання навколишньої дійсності – західною матеріалістичною
наукою  і  даними  контактерів.  Донедавна  ідеологи  офіційної
матеріалістичної  науки  вважали  основою  свого  світогляду  наступні
постулати: 

1) Бога, як реальної надрозумної Особистості, не існує; 
2) Матеріальний навколишній світ існує і доступний нам лише у своїх

фізичних проявах; 
3) Ніяких енергетичних світів, світів в інших вимірах не існує; 
4) Всі  оточуючі  нас  матеріальні  об’єкти  Всесвіту  –  планети,  зорі,

галактики і сам Всесвіт – виникли самі собою; 
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5) Життя – це спосіб існування білкових тіл; 
6) Життя виникає само по собі там, де є для нього сприятливі умови; 
7) Людина –  суто  фізична форма  життя і  подана лише її  фізичним

тілом; 
8) Людина на Землі з’явилася сама собою шляхом еволюції нижчих за

розвитком видів приматів; 
9) Людина сама визначає ті чи інші події свого життя як вияв власної

волі; 
10) Людина  з’являється  на  Землі  випадково  та  існує  просто  так,

споглядаючи навколишній світ, без мети і перспективи в житті. І як
тут не згадати Пушкіна: 

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной,

Ты на казнь осуджена?
Особливо  нетерпимо  ставилася  до  віри  у  Всесвітній  Розум

радянська  матеріалістична  наука.  Принцип  первинності  матерії  і
вторинності  розуму  як  продукту  еволюції  неживої  матерії  шляхом
зародження життя і  його еволюції  до найвищого увінчання – людини і
розуму – цей принцип став головним догматом марксистської філософії і
радянської науки в цілому. І найменший сумнів у справедливості  цього
принципу вважався злочином і переслідувався з не меншою жорстокістю,
ніж переслідувалася «єресь» у середньовіччі. 

Які  ж  причини  стали  свого  часу  основою  для  переваги
матеріалістичної  концепції  в  західній  науці?  Фундаментом  наукового
матеріалізму  стали  вражаючі  досягнення  класичної  механіки  у  XVI –
XVII cт. Відкриття Ньютоном (1643 – 1727) закону всесвітнього тяжіння,
сформульовані  ним  закони  механіки,  які  піддавалися  математичному
опису,  зачарували  спеціалістів-науковців.  У  XVIIІ  і  ХІХ  століттях
більшість учених дотримувалися думки,  що головною рушійною силою
Всесвіту  є  Ньютонова  сила  тяжіння,  згідно  з  якою  процеси  в  ньому
здійснюються  механічно з  точністю добре налаштованого годинника.  З
цього  приводу  характерна  теза  відомого  французького  астронома  і
математика П. Лапласа (1749 – 1827), яка стала основою цілого напряму в
філософії  –  так  званого Лапласівського  детермінізму:  «Розум,  який для
якоїсь  даної  миті  знав  би  всі  сили,  що  діють  у  природі,  і  відносне
розташування  його  складових,  коли  б  він,  крім  того,  був  досить
всеосяжним, щоб піддати ці дані аналізу, охопив би в єдиній формулі рухи
найбільших тіл у Всесвіті і найменшого атому; для нього не було б нічого
неясного, і майбутнє, як і минуле, було б у нього перед очима». 

Супроти  цього  дещо  бентежили  захоплюючі  і  незрозумілі
досягнення у світі живого. Відомий богослов В. Палей свого часу писав:
«Ті самі мотиви, що викликали появу ока, як механізму зору, зумовили і
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появу телескопа для допомоги зору». Цікава відносно цього також заява Ч.
Дарвіна  (1809  –  1882),  засновника  наукової  еволюційної  біології:
«Припущення,  що  око виникло  в  результаті  еволюції,  здається  мені  в
вищій мірі абсурдним». 

Зазначимо,  до речі,  що більшість визначних учених були глибоко
віруючими  людьми.  І  серед  них  –  найвидатніші  фізики  і  астрономи  
М.  Коперник  (1473  –  1543),  І.  Кеплер  (1571  –  1630),  І.  Ньютон  і  А.
Ейнштейн (1879 – 1955), праці яких стали основою сучасної космології. 

ХХ століття, у свою чергу, стало епохальним у вирішенні суперечки
західної  філософії  з  приводу  того,  що  є  первинним  –  матерія  чи
свідомість. З появою квантової  механіки змінилися уявлення науки  про
вакуум. Завдяки працям П. Дірака (1902 – 1984) фізики стали розглядати
вакуум  як  вмістище  віртуальних  елементарних  частинок,  що  постійно
з’являються  й  анігілюють,  а  теорія  походження  Всесвіту  внаслідок
Великого Вибуху із пустоти одержала фізичну трактовку. Справедливості
ради слід нагадати, що теорія фізичного вакууму за суттю своєю не нова.
Багато тисяч років тому стародавні  філософи на Сході притримувалися
думки, що всі матеріальні тіла з’явилися з «великої пустоти» [3]. 

Іншим  важливим  напрямком,  що  остаточно  порушив  підвалини
матеріалістичної  філософії,  стало коло проблем, об’єднаних під назвою
«Антропний  принцип»  [4].  У  другій  половині  ХХ  століття  вчені-
космологи звернули увагу на те, що основоположні параметри Всесвіту
(як-от маси елементарних частинок, сили гравітаційної, електромагнітної,
ядерної  взаємодій,  швидкість  розширення  Всесвіту,  середня  густина
матерії у Всесвіті та ін.) дивним чином узгоджені між собою. Як наслідок,
еволюція  Всесвіту  відбувається  саме  за  тим  сценарієм,  який  маємо  в
дійсності і який призвів до формування зірок, планет та сприятливих умов
для  виникнення  життя  і  розуму.  З  приводу  цього  відомий  англійський
астрофізик  і  космолог  Ф.  Хойл  (1915  –  2001)  визнає:  «Твереза
інтерпретація  фактів  дає  можливість  припустити,  що  у  фізиці,  а
також  у  хімії  і  біології  експериментував  Надінтелект 
(виділено мною – І. Д.) і що в природі немає сліпих сил, вартих уваги». 

Таким  чином,  під  дією  незаперечних  фактів  спостерігається  і
прогрес  у  поглядах  учених:  невелика  частина  їх  зміщується  у
правильному напрямку, визнаючи наявність  Вищого Розуму  у  Всесвіті,
наявність  невидимого  енергетичного  світу.  Так,  відомий  англійський
учений  Р.  Пенроуз  (нар.  1931  р.)  відзначає,  що  нове  в  науці  не
одержується  логічним  шляхом із  старого,  а  з’являється  в  натхненні  (у
стані медитації?) в готовому вигляді. Звідси Пенроуз доходить висновку
про наявність  у  Всесвіті  згаданого вище Космічного Банку Даних  про
навколишній світ. Ученим необхідно зробити наступний крок – визнати,
що  саме  такі  значення  світових  констант  не  з’явилися  самі  по  собі,  а
вибрані  Надінтелектом  для  налаштування  середовища,  придатного  для
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життя. Імовірність випадкового набору таких світових параметрів, а тим
більше такого вдалого їхнього поєднання, нескінченно мала. 

У зв’язку з цим на сучасному етапі велика надія покладається на
поєднання  індуктивного  та  дедуктивного  методів  пізнання,  що  може
призвести до синтезу точної науки й релігійної мудрості та створення на
цій основі метанауки, яка об’єднає науку, мистецтво й релігію. 

Є  ще  одна  точка  зору  відносно  наступного  прогресу  науки.
Поширена  думка,  що  наявні  негаразди  людства  викликані  наукою.
Висловлюються  навіть  вимоги  щодо  припинення  подальшого  розвитку
науки.  Але  такий  крок  суперечить  тенденції  людства,  орієнтованої  на
еволюцію,  адже  еволюція  –  річ  неминуча.  Вихід  з  цього  протиріччя  
один – у вихованні людини, щоб ніякі наукові досягнення не могли бути
використані проти людства, на його шкоду. 

2)  Проблема  виживання.  Найважливіша,  доленосна  для  нашої
цивілізації  також  проблема  виживання.  Нині  людство  знаходиться  під
загрозою  двох  смертельних  небезпек  –  можливості  самознищення  в
атомній  війні  або  ліквідації  людської  цивілізації  Вищими  Космічними
Силами у зв’язку зі незворотною її деградацією*). Виживе чи загине вона
в недалекому майбутньому, залежить від нас, людей, від нашої поведінки.
У першу чергу людям потрібно позбавитися дикості убивати один одного
масовою кількістю в постійних війнах. Отже, перша реальна смертельна
небезпека для землян – це атомна війна. На Землі накопичено величезний
арсенал  атомної  зброї,  достатньої  для  багаторазового  знищення  всього
живого,  і  немає  цілковитої  певності  в  тім,  що  якийсь  божевільний  не
пустить її в хід. Натепер кількість країн, які володіють атомною зброєю,
постійно зростає. Замість цілковитої заборони і знищення атомної зброї,
власники її ведуть лицемірну політику: ми розвинені й цивілізовані, нам
мати  ядерну  страшилку  дозволено,  а  для  решти  країн  є  Договір  про
нерозповсюдження атомної зброї. 

_______________________________
*)  Можливо,  що  деякі  твердження  тут  видадуться  надто

категоричними і самовпевненими. Слід пам’ятати, що ми подаємо тут не
власну позицію, а лише відображаємо свідчення, одержані контактерами
із Світу Вищої Реальності.

Різні  люди  приходять  до  верховної  влади  в  державах  з  ядерною
зброєю.  Не  виключена  і  поява  президента-диктатора  чи  особи  з
психічними  розладами.  Навіть  при  демократичних  виборах  перевірка
кандидатів на їх психічне здоров’я не проводиться. На пост глави держави
цілком реальним демократичним шляхом може пройти агресивна особа із
збоченими  уявленнями  і  навіть  з  кримінальним  минулим.  Уже  досить
таких  прикладів  у  недалекому  минулому:  Гітлер,  Сталін,  Пол  Пот,
Янукович.  За  нинішніх  обставин  треба  прививати  виборцям  почуття
відповідальності  за  їх  вибір.  Безвідповідальний  електорат  сам  вибирає
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собі  шлях у нікуди,  до наступних соціальних конфліктів,  у т. ч.  і  – до
масштабних  військових  сутичок.  Кожний  такий  виборець  бере  гріх  на
душу і тим напрацьовує собі карму, а отже, – не уникне Кари Небесної. 

Згідно  з  даними  контактерів  через  кілька  століть  на  Землі  буде
єдина  держава,  і,  можливо,  це  дозволить  звільнити  людство  бодай  від
такого  лиха,  як  війна.  Натепер  прообразом  єдиного  Земного  уряду  є
Організація  Об’єднаних  Націй  (ООН).  У  натурі  своїй  це  просто
дискусійний клуб,  який  не  здатний попередити  військові  конфлікти.  А
Рада Безпеки ООН функціонує, м’яко кажучи, на нерозумному принципі:
всі  постійні  члени  Радбезу  мають  право  накласти  вето  на  будь-яку  її
резолюцію. Тобто постійні члени Радбезу можуть вести себе як завгодно,
нецивілізовано, і навіть звичайної резолюції з засудженням їх дій не буде
прийнято. 

Другою смертельною загрозою для нашої цивілізації є імовірність її
ліквідації  Вищими  Космічними  Силами  через  подальшу  моральну
деградацію  людства.  Ось  пряма  мова,  одержана  контактерами  із
Найвищих Інстанцій: «Якщо говорити точно, то ми ще не знаємо, що
буде з вашою Землею в майбутньому. Люди постійно дають відхилення в
бік  деградації,  тому  Ми  наглядаємо  за  вами  і  думаємо,  як  бути  з  
Землею» [2]. 

На  жаль,  Земля – школа  для  удосконалення  душ,  як  це  було
заплановано  Вищими  Силами,  перетворилася  на  школу  для  деградації
душ.  Засоби  масової  інформації,  а  понад  усе  телебачення  як
найефективніший метод маніпуляції людською поведінкою, потрапили в
руки  негативної  системи  диявола.  Їх  розтлінний  вплив  на  широкий
людський загал за минулі десятиліття надто разючий. Серед цих «успіхів»
досить згадати так звану сексуальну революцію, узаконення проституції,
наркотиків,  широку пропаганду гомосексуальних  збочень  під  видом
боротьби за права людини. Дійшло до того, що в деяких країнах узаконені
гомосексуальні  шлюби.  Здавалося  б,  що  церква  виступить рішучим
противником  відвертого  содомського  гріха,  але,  на  жаль, цього  ще  не
сталося. 

Проституція  і гомосексуалізм  завжди були притаманні людському
суспільству,  але ніколи вони  так  цинічно  не  піднімалися на  щит  і не
пропагувалися. Навіть  у  вкрай  розбещеній Римській  имперії перед  її
падінням не були узаконені гомосексуальні шлюби. 

Падіння моралі  має  свій вихід із  «золотого мільярду».  Населення
країн  Європи й Америки від  суспільства  споживання перейшли до,
назвемо його так,  суспільства надмірного споживання.  Це торкається не
лише  їжі,  що призвело  масу людей до  зайвої  ваги,  а  і  всієї  решти
цивілізаційних благ.  Більшість людей  «золотого  мільярду»  в  Бога  не
вірять, головною цінністю  в житті вважають гроші. А між тим «Блага
лише розтлівають душу» [2]. 
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Сама  організація  людської  спільноти  далека  від  досконалості  і
повна  внутрішніх  протиріч,  які  є  причиною  конфліктів,  ведуть  до
ескалації  напруженості  у  світі  і  деградації  людства.  Одне  з  головних
протиріч  –  несправедлива  світова  економічна  система:  одні  бісяться  і
деградують в надмірному споживанні, а інші вимирають з голоду. Ще за
радянських часів  учені обіцяли  опрацювати  наукові основи споживання
благ людиною, але далі розмов справа не пішла. 

Поставимо собі просте питання: що потрібно для життя нормальній,
нерозбещеній  людині?  Потрібна  їжа,  одяг,  житло,  медична допомога,
засоби для культурних та інтелектуальних занять.  Але ідеалом для мас
став шопінг, накопичення матеріальних благ, часто непотрібних людині –
нового  одягу,  нових  моделей  автомобілів,  побутової техніки  замість
застарілих.  Чудово працююча  техніка викидається на смітник, купується
нова, модніша. 

Ось красномовний приклад. Багата світська дама вихваляється тим,
що в неї 500 пар взуття. Для чого така кількість? Це вже душевна хвороба.
Дама  не уявляє,  яка  екологічна шкода завдана Землі при  виготовленні
цього взуття. І на противагу цьому давно відомо, що чим багатша духовно
людина, тим менше  вона потребує матеріальних благ.  Ще Сократ якось
вигукнув на ринку вражений: «О, скільки тут непотрібних мені речей!» 

Натепер у багатьох бідних країнах Азії й Африки денний заробіток
людини складає 1 долар, у так званих країнах третього світу – 10 доларів,
а  у країнах  «золотого  мільярду»  –  100  доларів.  Хіба  вирощувати рис,
годувати  п’явок під  пекучим сонцем –  то  менші затрати  праці,  ніж
збирати,  наприклад, автомобіль у приміщеннях  з  кондиціонером?
Колоніалізм триває. Він лише перейшов в економічну фазу і залишається
причиною теперішніх і наступних конфліктів у людській спільноті. 

Для  виживання  нашої цивілізації  в  майбутньому  очевидно,  що
необхідні корінні зміни в організації людської спільноти на міжнародному
рівні. Мабуть при ООН потрібні збройні сили швидкого реагування, які в
зародку подавляли б виникаючі військові конфлікти подібно до того, як
зреагувало НАТО в недавніх конфліктах під час розпаду Югославії. 

Потрібний  також  механізм  усунення  від  влади,  наприклад  через
Міжнародний  суд,  тих  лідерів  країн,  які  ведуть  агресивну  політику  і
провокують  війну. І,  нарешті,  право вето в Радбезі  ООН повинно бути
відмінено. 

Щодо оптимального суспільного ладу. За езотеричними даними – це
коммунізм  з його основним принципом «від кожного – за здібностями,
кожному  – за потребою.  Потреби визначаються  досить  скромними.
Жадібність і надмірність споживання матеріальних благ виключаються. У
таких цивілізаціях домінантою розвитку стає не гонка за матеріальними
благами,  а  удосконалення  душі  на  базі  опанування  нової інформації і
зростання свідомості кожного індивіда. 
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Наші так  звані демократи  здіймуть галас:  не  може того бути,  на
Землі спроби  побудувати  комунізм  закінчувалися масовими
кровопролиттями! За тими ж езотеричними даними це був експеримент, і
він дав такі результати: ми – низька цивілізація  і за своїм  розвитком не
доросли до комунізму. А так звана диктатура пролетаріту,  яку ідеологи
земного  комунізму вважали  його  необхідним  елементом,  суперечить
Законам Космосу,  згідно  з  якими  менш  розвинені (нижчі)  рівні
беззаперечно  підпорядковуються  більш  розвиненим (вищим) рівням.
Пролетаріат – це  молоді душі,  за ними  ще  довгий ланцюг  реінкарнацій
для  розвитку,  опанування  інформації,  підвищення  енергопотенціалу й
інтелекту. Отже,  так  звана  диктатура  пролетаріату не  може  бути
конструктивною. А в Космосі все,  що не підпорядковане його законам,
деградує і зникає. Лукавив Ленін – кухарка не може керувати державою,
вона може  бути лише  статистом  у парламенті і палкими  оплесками
схвалювати дії реальної влади. 

Крім несправедливої світової економіки, однією з найважливіших 
проблем нашої цивілізації є великий розрив у майновому рівні між 
бідними і багатими, який з кожним роком збільшується. Натепер на Землі 
1% багатих володіє більшою кількістю матеріальних благ, ніж решта 99% 
населення. Це ще одна реальна причина конфліктів на планеті. Жадібність
людська безмежна.

Якщо в олігарха є мільярд доларів, він марить про 10 мільярдів і йде
до цього будь-яким методом, нехтуючи моральними нормами. 

Великі багатства – від негативної системи диявола. Багачі-олігархи
–  типові  предстаники такої системи,  у яких часто  єдиним талантом є
гіпертрофований  хапальний  рефлекс,  який  спонукає  загарбати,  більше
неправдою,  ніж  правдою,  величезну  долю  суспільного  багатства,
напрацьованого мільйонами трудящих нинішніх і минулих поколінь. 

Олігарх-мільярдер  створює навколо себя  широке поле  деградації,
купуючи можновладців – від президентів до депутатів.  Якщо він володіє
телеканалами  чи  ЗМІ,  то  зацікавлений  у  тому,  щоб  поливати людей
брудною  інформацією,  пропагуючи насильство,  розпусту  і нав’язуючи
думку, що нинішня ситуація нормальна, природна, іншої й бути не може.
Зомбовані таким  чином  маси  втрачають Божий  дар  – відчуття
справедливості і фактично стають опорою олігархічної диктатури на фоні
балачок про права людини і про священну особисту власність. 

Для  виживання  людства,  вочевидь,  необхідно  буде  обмежити
величину приватної власності. Не можна також довіряти приватним рукам
телебачення – на  даний  час потужну  зброю оболванювання людей.
Телебачення повинно бути громадським або принаймні державним і  під
контролем  громадської ради  у  складі авторитетних,  високоморальних
представників. 
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Дуже  небезпечне  для  людства  розпалювання  міжрелігійних
конфліктів.  Сьогодні  пересичені і  розбещені діячі ЗМІ  в  Європі  й
Америці, мотивуючи свої дії свободою людини та її правами, дозволяють
собі зневажливе ставлення до релігійних святинь інших народів, зокрема
до пророка Магомета,  засновника мусульманської релігії, і до священної
книги мусульман  «Корану».  Утаємничений  тібетський  лама  Самден
перелічує Месій,  Божих  посланців  і великих  пророків:  Заратустра,
Мойсей,  Будда,  Христос  і Магомет  [4].  У цьому  переліку  Магомет –
останній посланець Бога на Землі, як це записано в «Корані». Без сумніву,
священний «Коран» написаний під диктовку з Космічного Банку Даних. 

Земля  – наш  спільний  гуртожиток.  Свобода  однієї людини
закінчується  там,  де  починається  свобода  іншої.  Необхідні суворі
міжнародні закони проти  розпалювання  межрелігійних протистоянь.  
Бог – один для всіх землян, хоча люди називають Його по-різному. 

Ще одним нечуваним злом проти елементарної моралі є поширене
серед людей полювання, коли мисливець бере зброю і йде вбивати диких
тварин,  при  цьому він  і його  сім’я  не  потребують  м’яса  убитих.  У
мисливця  розвивається  огидна  потреба –  він  одержує  задоволення від
убивства.  У  Світі  Вищої  Реальності  гостро  засуджують таких 
мисливців [2]. 

Конфлікти і протиріччя  в  людському  суспільстві заважають
духовному прогресу людей, викликають масову деградацію.  У зв’язку з
моральною деградацією нашої п’ятої людської цивілізації існує реальна
загроза її ліквідації, як то було з Атлантидою (див. додаток до статті). Ось
пересторога людям, видана через контактерів: «І тільки завдяки тому, що
серед  людей ще  знаходяться праведники,  не  всі  ще  погрузли у  гріхах  і
розпусті,  поки  що  тримається  ваша  п’ята  цивілізація,  і  будемо
сподіватися, що з нею в найближчому майбутньому нічого суттєвого не
трапиться».

У Вищій Інстанції надіються, що надана людям  пряма  інформація
про світобудову і людину  в  ній [1]  допоможе  людству вийти  з  болота
деградації і піти  шляхом духовного прогресу,  прогресу в  першу чергу
людських  душ,  а  не  лише  технологій.  Першочергове  завдання  земних
учених  –  сприйняти інформацію  Вищих,  як  найціннішу  підказку,  яка
виводить їх  із тупика  власних  заблуд  і хибних  теорій. Під руками в нас
прекрасний  об’єкт  для вивчення  –  сама людина,  в  мікрокосмі  якої
повторюється весь макросвіт і відображена структура всього вселенського
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живого. Більше того, колись у Радянському Союзі вже починав був діяти
Інститут  людини, але  його знищили в самому зародку. Долю Інституту
людини розділяє нині перспективний у новітній фізиці напрямок наукових
досліджень,  пов’язаний  з  торсійними  полями,  які  безпосередньо
пов’язують  з  біополями.  Започаткований  талановитим  теоретиком  Г. І.
Шиповим  (нар.  1938  р.)  і  підтверджений  вагомими  і  переконливими
експериментами  А.  Є.  Акімова  (нар.  1938  р.)  [3]  цей  напрямок
заблокований  у  самому  його  зародку.  Російська  Академія  Наук
організувала  йому  жорстку  обструкцію,  оголосивши  шкідливим,
висміюючи як «лженауку». Тож бачимо, досвід із шельмуванням генетики
й кібернетики, як «продажних дівок імперіалізму»,  не пішов академікам
на користь. І згадуються французькі академіки, які в 1790 р. сміялися над
повідомленням про падіння метеориту й ухвалили постанову із закликом
більше не впадати  в  подібні  забобони.  А якщо серйозно про нинішню
ситуацію, то тенденція зараз така: щодо метафізики, езотеричних проблем
– зась для широкого загалу. Ним утаємничено орудують лише керманичі
нинішнього світу. 

На  противагу  цьому  необхідно  організовувати  школи  для
теоретичного  опрацювання  цього  напрямку,  створювати  прилади  для
детектування  і  вивчення  тонких  енергій,  енергій  високої  частоти,
властивих  біополям.  Першою  ластівкою  такого  типу  установок  можна
вважати генератор торсійного поля А. Є. Акімова. 

Попереду  тривалий  шлях  науки  на  подоланні  тупикового,  суто
матеріалістичного, уявлення про навколишній світ, шлях корінної зміни
офіційної  наукової  доктрини  і  втілення  цих  новітніх  віянь  у  систему
освіти. 

ДОДАТОК 
Згідно з езотеричними даними, на Землі перед нашою (арійською)

цивілізацією пройшло чотири. Перші люди були гігантами, люди Третьої
цивілізації  мали  висоту близько 4 м (див.  малюнок),  атланти (Четверта
цивілізація)  зростом  уже  були  близькі  до  сучасної  людини.  Ще  один
вагомий аргумент на користь більш раннього існування людей на Землі
напротивагу офіційно прийнятому: в середині минулого століття в Перу
біля міста Ікі були виявлені численні малюнки на плоских каменях (т. зв.
Ікські  петрогліфи)  із  зображеннями,  зокрема  людей,  які  полюють  на
динозаврів,  малюнки  літаючих  ящурів,  схожих  на  птеродактилів.  За
цими  ,  люди  на  Землі  з’явилися  не  мільйон  років  тому,  як  це  вважає
офіційна наука, а в усякому разі були сучасниками динозаврів. 

241



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Список використаних джерел:
1. Секлитова Л.А. Высший Разум открывает тайны / Л.А. Секлитова, 

Л.Л. Стрельникова, А.И. Стрельников. ― М. : Амрита-Русь, 
2008. ― 432 с.

2. Секлитова Л.А. Высший Разум открывает тайны / Л.А. Секлитова, 
Л.Л. Стрельникова, А.И. Стрельников. ― М. : Амрита-Русь, 
2008. ― 576 с. 

3. Шипов Г. И. Теория физического вакуума / Г. И.  Шипов. ― М. : Н-
Т Центр, 1993. ― 362 с. 

4. Дичко І. О. Антропний принцип у Всесвіті / І. О. Дичко // Рідний
край. ― 2012. —№2(27). ― С. 54―57. 

5. Канигін Ю. М.  Шлях аріїв / Ю. М. Канигін, 2003. ― 523 с.

242



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Каркач Вікторія Вікторівна,
викладач вищої категорії, 

Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ»  
Москаленко Олена Леонідівна, 

викладач першої категорії, 
Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ»

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ ЯК ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОГО
СУСПІЛЬСТВА: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

Дати освіту і не вселити моральних принципів –
значить виховати ще одну загрозу суспільству. 

Теодор Рузвельт

Вступ. Голокост  – особлива сторінка в історії.  Людство не знало
більш  жахливо  запланованого  геноциду, коли  у програмі  цивілізованої
країни  передбачалося  знищення  цілого  народу.  Ця  програма
гітлерівського  рейху  здійснювалася  найжорстокішими  недозволеними
методами.  Була  створена  ціла  індустрія  знищення  людей.  Пам‘ять  про
трагічні уроки історії – Голокост єврейського народу часів Другої світової
війни  –  невід‘ємна  складова  формування  системи  цінностей,
толерантності  та прийняття іншої ідентичності  в сучасному суспільстві.
Шкільна й вища освіта виступають тут невід’ємною частиною навчання
пам’яті. 

Пам'ять про Голокост потрібна, щоб виховані нами діти не стали ні
жертвами, ні катами, ні байдужими спостерігачами (І. Бауер).

У літературі, особливо   в поезії,  ми можемо віднайти неприкриту
правду про будь-які історичні події, зокрема про Голокост, адже саме вона
з особливою емоційністю зображує тогочасну дійсність. Тим більше, що
перші вірші про трагедію почали з’являтися вже під час війни й одразу по
її закінченні, коли пам'ять людська ще зберігала всі факти трагедії.

Поза  сухими  розповідями  про  факти  історія  може  навчати  бути
толерантними,  свідомими  людської  гідності  й  поваги  до  інших  членів
суспільства, що особливо важливо для молодого покоління. 

Результати  дослідження. Трагедія  голокосту  – це  не  тільки
частина  історії  євреїв,  це   частина  всесвітньої  історії.  Розмова  про
катастрофу ,  яка сталася  з  єврейським народом у роки  Другої  світової
війни,  –  це  розмова  про проблеми  сучасної  цивілізації.  У  дослідженні
історії  Голокосту  від  початку  1990-х  років  в  Україні зроблено  досить
багато, ця  тематика  стала  спеціальним  об’єктом вивчення,  одночасно
розпочався  процес  формування  наукової  школи  з  історії Голокосту  в
Україні та набула широкого розвитку, про що свідчить індекс посилань на
публікації та наукові видання, які виходять друком в Україні [3].
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Педагогічний  аспект  даної  проблематики  становить  великий
інтерес,  оскільки  саме  за  допомогою  зваженого  й  осмисленого
викладання цієї  теми ми маємо  шанс зберегти  для  майбутніх  поколінь
пам’ять про долю цілої нації, у тому числі українського єврейства.  

У сфері державної освіти цю тему було включено в базові історичні
курси з історії України та Всесвітньої історії ще на початку 1990-х років,
для вищої школи було лише рекмендовано запровадити спецкурс з історії
Голокосту в Європі й Україні. 

Тема  Голокосту  звучить  і  в  зарубіжній  літературі,  проте  на  цей
матеріал  не відведено окремих годин, вона розкривається у ході вивчення
теми відображення подій Другої світової війни в європейській поезії, хоча
світова література має значні  надбання у царині позначеної проблеми.

Класичні твори світової літератури про Голокост – щоденник Анни
Франк  (уперше    опублікований  ще  1960  року),  повість  лауреата
Нобелівської  премії  миру  Елі  Візеля  «Ніч»,   книга  австралійського
письменника Т. Кенелі  «Список  Шиндлера».   Важливе значення мають
також твори про Голокост у Литві  Г. Кановича,  новели Іцхака Мераса
«Вічний  шах» та  Ефраїма  Севели  «Колискова»,  повісті  та  романи  про
мінське гетто Анни Красноперко та Давида Гая, твори Діни Рубіної про
Голокост в Україні. 

Серед  поетичних  творів  можна  виділити  численні  вірші
харківського  поета  Романа  Левіна,  поему  Зіновія  Вольшонка  «Ризьке
гетто», поему Є. Євтушенко «Бабин Яр», вірш А. Вознесенського «Яр»,  
Г. Ахтерберга «Освєнцим».

У  2006  році  найпрестижнішу  французьку  премію  в  галузі
літератури – премію Гонкура – отримав американський автор Джонатан
Літтел за роман «Добродії» (“Les Bienveillantes'') про події Другої світової
війни та Голокосту очима колишнього офіцера СС.

Як ніхто інший,  свідчив своєю поезією проти нацистських злочинів
австрійський  поет  Пауль  Целан  у  своїй   поезії   «Фуга  смерті».  Це
літературний  пам’ятник  жертвам  Голокосту.  У  німецькомовних  країнах
цей вірш входить до шкільних хрестоматій. І не лише як взірець новітньої
модерністської поезії, а і як пересторога для людства.

Політика Голокосту завдала єврейському народові величезних втрат.
Неминуло це лихо й Україну – найжорстокіший прояв Голокосту в Україні
відбувся  в  Бабиному  Яру  в  Києві,  де  за  2  дні  (29 –  
30  вересня  1941 р.)  знищено 33741 ні  в  чому не  винних людей. Тому
виникає логічне питання: чому досі в районі Бабиного Яру немає центру
пам'яті, присвяченого трагедії, хоча говорять про нього роками? Є великі
сподівання,  що  в цьому, 2016-му, році,  у  зв’язку  з  75-ми роковинами
трагедії Бабиного Яру ситуація зміниться [2].  

У січні 2000 року на Міжнародному форумі у Стокгольмі Україна
приєдналася  до  Декларації  про  збереження  пам’яті  про  Голокост  у
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сучасному світі шляхом дослідження й викладання цієї теми [1]. 27 січня
відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, проголошений
резолюцією  Генеральної  Асамблеї  ООН  від  1  листопада  2005  року.
Співавторами  цього  документа  виступили  100  держав  світу.  Він
розроблений  у пам'ять  про  жертв  нацистського  терору  під  час  Другої
світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення
цієї  міжнародної  дати  2012  року,  хоча  й  була  однією  з  шести  країн-
ініціаторів прийняття оонівської  резолюції.  Цього ж року було відкрито
найбільший на  пострадянському  просторі   музей  «Пам’ять  єврейського
народу  та  Голокост  в  Україні» у  Дніпропетровську  на  базі  культурно-
ділового центру «Менора».

В  Україні  внаслідок  діяльності  єврейських  громад,  громадських
організацій,  приватних  осіб,  приватних  пожертвувань  майже  у  всіх
регіонах країни, де були гетто або місця розстрілів, встановлено пам’ятні
знаки або пам’ятники.  Але для ефективної діяльності важлива державна
політика зі збереження пам’яті про Голокост в Україні

Висновки. Дуже важливо, щоб виховання молоді в дусі міжетнічної
та  міжрелігійної  толерантності,  неприйняття  всіх  форм  ксенофобії,
дискримінації й расизму відбувалося через вивчення історії Голокосту як
прикладу безпрецедентної міжетнічної нетолерантності  в історії  ХХ ст.
Потрібно удосконалювати  методологічні підходи до викладання цієї теми
у школах та вузах, застосовувати новітні практики викладання в системі
неформальної  освіти  –  документування  й  поширення  відеосвідчень,
роботу з  молоддю  в позакласний  час,  прищеплення  поваги  й  почуття
людської гідності до носіїв різних культур та ідентичностей. 
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ВІДЬМИ ТА НАРОДНА МАГІЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН СЕРЕДИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ЗА
МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ ПОДІЛЛЯ, СЕРЕДНЬОЇ
НАДДНІПРЯНЩИНИ ТА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ)

Вступ. Рано чи пізно в житті кожного з нас з’являється момент, коли
ми  починаємо  шукати  альтернативи  чомусь  офіційному,  наприклад
медицині, релігії, або простих пояснень своїх життєвих невдач, помилок
чи  неправильних  вчинків,  раптових  родинних  проблем  чи  проблем  зі
здоров’ям. Досить часто навіть у наш час, як пояснення причин пошуків
та використання цих нетрадиційних методів вирішення подібних проблем,
ми чуємо наступні речі: порча, приворот, відворот, пристріт та інше.

Саме  цей  аспект  і  зумовив  актуальність нашого  наукового
дослідження,  у  якому  ми  ставимо  за  мету комплексно  проаналізувати
народні  вірування  та  уявлення  про  відьом  та  народну  магію  в
повсякденному  житті  українських  селян,  що  проживають  на  території
таких етнографічних регіонів,  як  Поділля,  Середня Наддніпрянщина та
Слобідська Україна.

Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань, а саме:
– з’ясувати  значення  терміну  «відьма»  в  повсякденному  житті

українських селян на Поділлі, Наддніпрянщині та Слобожанщині;
– проаналізувати класифікацію відьом та способи їх розпізнавання;
– охарактеризувати  способи  захисту  та  «відробляння»  відьомської

чорної магії;
– дослідити  способи  захисту  українських  селян  на  територіях
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етнографічних  регіонів  Поділля,  Середньої  Наддніпрянщини  та
Слобідської України від відьом та їхньої магії.

Свого  часу  на  різних  історичних  етапах  проблема  дослідження
відьомства  та  народної  магії,  способів  захисту  від  відьомських  чарів
знайшла відображення в наукових працях істориків та етнологів, а саме в
монографії «Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах
Речі  Посполитої  XVII –  XVIII ст.»  сучасної  київської  дослідниці
К. Диси[1], праці «Українська відьма: нариси з української демонології»
полтавського дослідника В. Милорадовича[8], статті «Народна «магія» у
виготовленні  та  побутовому  використанні  глиняного  посуду
Наддніпрянщини  (кінець  ХІХ  –  перша  половина  ХХ  століття)»
харківського  етнолога  О. Щербань[9].  Проте  досі  не  було  здійснено
комплексного етнологічного наукового  дослідження,  присвяченого саме
проблемам захисту від чорної магії сільських відьом на Поділлі, Середній
Наддніпрянщині  та  Слобідській  Україні  саме  за  матеріалами  польових
етнографічних досліджень.

Результати  дослідження. Якщо  опитані  нами  респонденти  на
Поділлі  та  Слобожанщині  під  визначенням  терміна  «відьма»
подавалиособу, яка здатна робити людям виключно «зло» [2; 4; 7], то на
території  Наддніпрянщини   наші  інформанти  також  виділяли  й  тих
відьом,  які  роблять  людям  добро,  допомагають  боротися  проти
результатів діяльності чорних відьом та лікують людей [3; 5; 6].

У  процесі  проведених  нами  польових  етнографічних  досліджень
було  здійснено класифікацію відьом з  боку самих респондентів на  так
званих «білих» і «чорних». При цьому наші інформанти наголошували на
тому,  що,незважаючи  на  вид  магії,  яку  практикує  відьма,  «білу»  чи
«чорну», «це все всьоравно не від Бога, а від Дьявола» [7].

Згідно  з  даними  матеріалів  наших  польових  етнографічних
досліджень головними ознаками для розпізнання відьом є наступні:

– «…очі  різного кольору»  [2]. «У вєдьми, напрімєр, одне око каре, а
друге сіре. Або обоє очей красні» [6];

– «Та  відьми  дуже  важко вмирають.  Вєдьма  вмре  тіки  туді,  коли  у
потолок, у сволок, хтось заб’є осиковий кілок. А так не вмре. Буде
дуже  мучитися.  То  треба  потолок  підривати  потом»  [7];таке  ж
вірування  побутує  і  на  Слобожанщині  в  с. Бобрик  Білопільського
району Сумської області [3];

– «У відьми є «хвостик» на копчику. Коли вона вже вмре і її  будуть
обмивати, то, якшо ти його побачиш, значить, що померла людина –
відьма» [6];

– «Відьма в дванадцять ночі ходе корови доїти. Було мама кажуть, шо
відьми ходять ноччю з дванадцяти до трьох ночі й доять корови в
людей. А я к ото в церкві на службі стуїш, а в тебе за спиною хтось
хрест догори ногами тобі робить, хресте тебе так, то то відьма таке

247



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

робе» [6].
Відьми  з’являються  перед  людьми  в  різних  «нелюдських  

подобіях»  [7]. Так, на Поділлі свідчення респондентів про перетворення
відьом  на  тварин  чи  якісь  речі  нами  зафіксовані  не  були,  а  на
Слобожанщині  й  Середній  Наддніпрянщині  респонденти  стверджували
про зустріч сільських відьом у них удома в сараї біля корови, в покинутих
хатах та колгоспних приміщеннях, прямо при дорозі рано вдосвіта. Так,
на  території  Середньої  Наддніпрянщини  респондент  Г. Скоряк  із
с. Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області стверджує,
що в дитинстві він разом зі своїм старшим братом Олександром та мамою
в старій «колгоспній хаті-сторожці» увечері бачили, як скрипіли та самі
по собі відкривалися і зачинялися двері, а також було чітко чути, як якась
жінка «єхидно так сміялася і казала нам: «Ну, шо злякалися?! Ага!»[7].
Цей факт був зафіксований нашим респондентом у десятирічному віці в
с. Ваці  Полтавського  району  Полтавської  області,  де  колись  проживав
респондент  разом  зі  своєю  родиною.  РеспонденткаЛ. Малимон  із
с. Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області стверджує,
що в 60-х роках ХХ століття вона взимку пішла «роздоювати корову після
отьолу»  в  сарай  і  побачила  там  «великий  такий  клубок  ниток»,  який
лежав посеред підлоги. При спробі нашої респондентки «нахилитися» та
взяти  його  в  руки  «клубок  почав  сам  качатися  по  полу  й  тікати».
Л. Малимон  покликала  до  сараю  свого  чоловіка  і  вони  «піймали  той
клубок  та  повісили  його  на  той  гвіздок,  де  вішаємо  налигачь  та
застрімляємо  ціпки  для  пастівника».  Через  кілька  хвилин  на  гвіздкові
висіла причеплена за вухо їхня старенька бабка-сусідка, яка дуже просила,
щоб  її  звідти  зняли  [6].  Зі  спогадів  своєї  матері  Устинії  Федорівни
Черкаської  1898  року  народження  наша  респондента  Л. Малимон
зазначає, що її батько Полікарп Якович Черкаський 1899 року народження
на  початку  40-х  років  ХХ  століття  «лежав  у  лікарні»  м. Кобеляки
Кобеляцького  району  Полтавської  області  після  операції  «язва
дванадцятиперсної  кишки»,  а  її  мама  йшла до нього рано «удосвіта»  з
с. Дрижина  Гребля  Кобеляцького  району  Полтавської  області,  що
розташоване за 25 кілометрів, і з нею відбувалися дивні речі. Так, зі слів
респондентки, ідучи по дорозі жінка чітко чула, як у неї за спиною хтось
нявчав і відразу замовкав, коли та оберталася назад. Коли жінці стало вже
зовсім страшно, вона «обернулась назад і сказала: «Ану виходь давай, бо
щас як дам оцим ціпком, то більше не лякатимеш нікого!» [6]. У відповідь
на  ці  слова  вийшла  її  сусідка-відьма  і  сказала:  «Ну,  шо,  Вусте,
злякалася?!»  [6].  Щоразу ж,  коли наша респондента купляла корову чи
вирощувала свою корову з «домашньої телички», то вона починала через
кілька  років  хворіти.  При  спробах  вилікувати  корову  офіційною
ветеринарною медициною всі медичні показники свідчили про цілковите
здоров’я  респонденткиної  корови.  При  спробах  «відробити  порчу»
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приходив до  двору їхній сусід-відьмак  і  щось  просив,  але  Л. Малимон
нічого не давала, остерігаючись, щоб пороблене не повернулося до них
назад у двір і не почала знову хворіти їхня корова [6].

Матеріали  етнографічних  досліджень  на  території  Поділля,
Середньої  Наддніпрянщини  та  Слобідської  України  дають  підстави
стверджувати, що «білими» або «чорними» відьмами ставали наступними
шляхами:

– від народження. «Сущєствує така прімєта, шо відьма родицця, єслі в
сім’ї є семеро дівчаток. То тоді одна з них по любому буде вєдьмою.
Ну,  ще,  єслі,  напрімєр,  дитина  родицця  в  дванадціть  ночі  з
тридцітьпервого  грудня  на  перве  січня.  І  всьоравно  чи  то  буде
дєвочка, дочка, чи то буде хлопець, син.» [7].

– «передать комусь із рідні». РеспонденткаЛ. Малимон стверджує, що
відьма перед смертю обов’язково повинна передати свої надзвичайні
здібності  комусь  зі  своїх  родичів;наприклад,  якщо  відьмою  була
жінкою,  то  має  передати  комусь  із  дочок  чи  онучок,  а  якщо
відьмаком був чоловік, то він має передати свої сили комусь зі своїх
онуків чи синів [6].

– «вчатьця самі». Респондент Д. Березюк стверджує, що є такі відьми і
відьмаки, які читають відповідну літературу магічного спрямування
та починають відьмувати, тобто «відьми-самоучки» [2].
Відьми в українських селах на Поділлі, Середній Наддніпрянщині

та  Слобожанщині  в  середині  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.,  згідно  зі
свідченнями  опитаних  нами  респондентів  у  проведених  нами
етнографічних  експедиціях,  відьми  та  відьмаки  роблять  добро  або  зло
людям, залежно від виду практикуючої ними магії – «чорної» або «білої».
Так,  «чорні»  відьми  роблять  порчу  на  «хазяйство,  шоб  не  велося,  на
коров, на свиней, на коней, на домашню птицю, на «скандали» в сім’ї,
привороти,  відвороти,  а  ось  «білі»  відьми  займаються  фізичним  та
духовним  лікуванням  тих  людей,  які  до  них  звертаються,  тобто
виправляють усі «злі» справи «чорних» відьом [4].

Місцями пороблення зла людям чорні відьми обирають ярмарки [5],
помешкання та господарські будівлі селян, подвір’я, город, 

Наступне  завдання  нашого  дослідження  полягає  в  захисті  від
відьом.  Респондентка-знахарка  із  Дрижиної  Греблі  на  Полтавщині
повідомила про такий профілактичний засіб: «О! А туді, обов’язково по-
повісьте  їй  під  кофтинку  чи  на  платтячко  на  двурі  січас  тепло,  під
платтячко дві  шпильки! Одна за одну!  Одна гострячком угору, а  друга
гострячком униз!  Одну за  другу!  Вушко за  вушко зачепити!  Вушко за
вушко  і  оце  оці  шпильки-оберег,  шоб  вони  всігда  з  нею  були!
Перечіпляйти їх! Перечіпляй!».

Інший  спосіб  обійти  із  церковною  свічкою  своє  житлове
приміщення. «Тіки, шоб свічка була із церкви! Із церкви свічка. Та, може,
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яка є трохи й гурівша. Поставте її поставте, хай вона стуїт. А Ви три рази
обійдіть  и-и-и  цією свічкою  її.  Обійшли  цією свічкою,  а  тоді  іспереді
вище головки начинаєте і аж до низу проводите хрест! Пойняла як? …
Треба робити чистку!  Чистку робити дуже  довго.  Дуже  довго.  Треба в
один який-небудь четвер. И-и-и у четверг іменно. В четвер узяти цю ж
церковну  свічку.  Утром  рано,  о,  взяти  цю  свічку.  Запалити  на  правій
стороні порога. На правій сторуні порога! Той, шовиход із хати. На правій
стороні порога і йти цією стороною правою десь и-и-и на вуглі  робиш
хрест! На вуглі у хаті! Усередині! Робиш хрест ізгори до низу. Свічка, як є
негативна  енергія,  буде  кушпелити,  курити,  та  може  тріщати,  може
притухати, може е-е-е по-по-лум΄ям  великим. Ти побачиш як є, і оце три
рази  так  робити!  Сказати:  «Пантелеймон-Ізцілитель,  Георгій-
Побідоносець, Матінко Божа», – о, – «Всі святі, допоможітмені очистити
моє приміщення! От. І  так три рази ти дожнааи-и-и пройти. За кожним
разом,  як  ти приходиш, відкриваєш хату. На порозі.  Відкриваєш хату і
випускаєш оцю негативну енергію! А три рази. І в кожній комнаті! Не тіки
в одній, а в кожній кімнаті так це робиш! Туді уже,  як ти прийшла три
рази і кажи ж обов’язково все й «Отче Наш» прочитай. За кожним разом
«Отче  Наш» читай.  А тоді  же ти ж очистила комнати,  тоді  виходиш у
веранду, о. У веранді уже хату закриєш, о, і в веранді так само зробиш! На
порозі станеш, хай погорить ця свічка, і туді ти очистиш ауру, очистиш
своє приміщення!» [4].

Схожий  спосіб  із  свічкою  розповідають  на  Слобідській  Україні.
«Запалюєте свічку і по стрільці часовій ідете на шось пороблене, негодне,
воно  там  буде  е-е-е  тріщать  дуже,  о».  Інший  спосіб  –  православна
молитва: «Ото, рибко, ото и-и-и сама лучча молитва, ото я Вам сказала:
«Огради,  Господи,  силою  честного  животворящого  Креста!  Спаси,
Господи, и мою худобу, и мое все от всякого зла! От скотини, од машини,
од  усього!».  Ото так!  И-и-и.  Ото таке!».  А  якщо примітили  людину з
недобрими намірами, тоді: «Ви зразу, як вона пішла взяли бігом і ото як
імітіруєте м-м-м цього і імітіруєте замітання отак сюди-туди Ви за нею
помели і верх віник, уверх цим и-и-и тим, шо мели підняли. Ручка внизу, а
те догори ногами, як кажуть. І, якшо бачите» [3].

Висновки.  Таким  чином,  у  результаті  проведеного  дослідження
було  з’ясовано  класифікацію  відьом  на  «чорних»  і  «білих»,  народні
способи  розпізнавання  цього  різновиду  нечистої  сили,  свідчення
респондентів про випадки зустрічей із відьмами та відьмаками. Особливу
дослідницьку  увагу  з  боку  авторів  цієї  наукової  розвідки  було
закцентовано  на  способах  захисту  від  «приворотів»,  різноманітних
порчах, вроках. Дійсно, у народних знаннях зафіксовано і верифіковано
достатньо багато способів захисту від нечистої сили. На початку ХХІ ст.
актуальними залишаються способи захисту за допомогою обходу будинку
із  церковною  свічкою  та  читанням  молитви  «Отче  Наш»  і  «Вірую»,
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замітати  після  приходу  небажаних  гостей  віником,  чіпляти  на  одяг
перехрещені  шпильки.  Вищезазначені  способи захисту мають  право на
існування  і  використання  з  точки  зору  опитаних  нами  респондентів,
оскільки  українські  селяни  на  Поділлі,  Середній  Наддніпрянщині  та
Слобідській  Україні  активно їх  застосовують  з  метою вирішення своїх
повсякденних проблем та невдач.
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 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

ПЕДАГОГІКА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ

Вступ. Головним  чинником  розвитку  інноваційної  та
конкурентоспроможної  економіки  України,  примноження  її
інтелектуального і культурного потенціалу є освіта. У ХХІ столітті перед
нею відкрилися не тільки унікальні можливості, але й серйозні виклики,
зумовлені  недостатньо  повною  реалізацією  її  гуманістичної  місії  в
сучасних соціокультурних умовах. Проблема зв’язку школи з життям нині
набуває  нового  виміру,  що  полягає  в  недостатній  ефективності  роботи
навчальних закладів щодо реалізації життєтворчого потенціалу школярів.
Випускники, які за всіма шкільними критеріями є освіченими, часто не
знають,  як  створювати  власне  майбутнє,  відчувають  розгубленість  при
зустрічі  з  життєвими  колізіями  і  кризами,  не  можуть  конструктивно
розв’язати  проблему самовизначення,  пошуку власного смислу і  стилю
життя. Це означає,  що традиційна освітня парадигма не повною мірою
враховує  реальну  динаміку  життєздійснення  особистості  і  через  це  не
завжди  реалізує  можливості  підготовки  школярів  до  успішної
життєпобудови в усій складності і  багатовекторності цього процесу. Не
випадково в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року наголошується,  що недостатня  відповідність освітніх  послуг
вимогам суспільства і запитам особистості є однією з головних проблем
національної системи освіти [1].

Ця  проблема  є  актуальною  і  в  глобальному  масштабі,  про  що
свідчить позиція ЮНЕСКО, відображена у Міжнародній доповіді «Освіта
для ХХІ століття: прихований скарб» (1996 р.). У ній наголошується, що
пріоритетна місія освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без
винятку проявити свої таланти і весь свій творчий потенціал, що включає
відповідальність  кожної  людини  за  своє  життя  і  досягнення  нею
персональних цілей. Автори доповіді вважають слабким місцем сучасних
систем  освіти  недостатньо  ефективну  підготовку  молодих  людей  до
розв’язання  життєвих  проблем,  з  якими  вони  стикаються  в  міру
дорослішання. У цих умовах на перший план виходить надання молоді
необхідних  засобів  для  аналізу  й  підготовки  власного  майбутнього  та
реалізації своїх життєвих планів [5, с. 31].

Як  наслідок,  фахівці  констатують  необхідність  оновлення
концептуальних  засад  сучасної  освіти,  її  спрямування  на  задоволення
актуальних  потреб  кожної  особистості  в  процесі  її  життєвого
становлення.

Результати  дослідження.  Перспективною  освітньою  концепцією,
яка  дозволяє  успішно  реалізувати  зазначені  пріоритети,  є  педагогіка
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життєтворчості особистості, головною ідеєю якої є становлення учня як
суб’єкта  свого  життя,  здатного  і  готового  до  його  проектування  та
успішного  здійснення.  У  центрі  педагогіки  життєтворчості  –  питання
розробки  та  реалізації  особистістю  власного  життєвого  проекту,
досягнення життєвого успіху, компетентного реагування на різноманітні
життєві виклики.

Витоки  педагогіки  життєтворчості  сягають  філософсько-
педагогічної  спадщини  Г. Сковороди,  М.  Пирогова,  М.  Драгоманова,  
М. Корфа, С. Русової, В. Сухомлинського та інших видатних освітян, які у
своїх міркуваннях доходили до висновку, що ключовим показником якості
освіти  є  не  тільки  грамотність  людини,  але  й  її  всебічна  (фізична,
інтелектуальна, емоційна, духовна) підготовленість до успішного життя,
до  самореалізації  в  умовах  актуального  соціального  середовища.
Концептуалізація  педагогіки  життєтворчості  відбулася  наприкінці  
ХХ  століття,  коли  на  перетині  філософського,  соціологічного  і
психологічного  знання  виник  евристичний  концепт  життєтворчості
особистості, осмислення якого призвело до визначення проблемного поля
і розробки методології педагогіки життєтворчості.

Інтегруючи  результати  філософських  рефлексій  культури
життєтворчості  особистості  (Н. Богданова,  О. Джура,  М. Романенко,
Л. Сохань,  І. Степаненко  та  ін.),  соціологічних  розвідок  проблем
життєтворчості  особистості  в  сучасному  соціокультурному  просторі
(Л. Бевзенко,  О. Злобіна,  І. Мартинюк,  Н. Соболєва,  В. Шинкарук,
М. Шульга  та  ін.),  психологічних  досліджень  процесу  життєвого
проектування,  формування  життєвої  перспективи  та  стратегії  життя
(К. Абульханова-Славська,  Т. Березіна,  Д. Леонтьєв,  Д. Лусіані,
Ф. Макгро,  А. Моллой,  Ж. Нюттен,  І. Підласа,  О. Рихальська,
О. Старовойтенко,  Т. Титаренко  та  ін.),  педагогіка  життєтворчості
переконливо  доводить,  що  стрижнем  поступальної  життєвої  траєкторії
особистості є її життєвий проект, наявність якого у випускника школи має
бути одним із  головних критеріїв ефективності реалізації  гуманістичної
місії сучасної освіти. Для забезпечення успішності процесу проектування
і творчого здійснення особистістю власного життя концепція педагогіки
життєтворчості  особистості  пропонує  фахівцям  інноваційні  технології,
форми  і  методи  роботи  щодо  організації  життєпізнавальної  діяльності
школярів,  їх  самовиховання,  соціальної  практики,  продуктивної  освіти,
проектної  діяльності,  шкільного  самоврядування  та  ін.  Системне
впровадження концепції педагогіки життєтворчості особистості в умовах
навчального закладу дозволяє забезпечити становлення кожного учня як
творця  і  проектувальника  власного  життя,  відповідального  суб’єкта
пізнання  і  колективних  відносин,  готового  до  продуктивної
життєтворчості в умовах динамічного світу. 
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Аналізуючи  феномен  життєтворчості,  Л.  Сохань  виділяє  його
ключові аспекти:

 життєтворчість  як  спосіб  упорядкування  особистістю  подієвої
картини  свого  життя  (ставлення  особистості  до  свого  життя,  її
життєве самопочуття і міра задоволеності життям суттєво залежать
від  репрезентації  в  життєвому  світі  особистості  зовнішніх  і
внутрішніх подій);

 життєтворчість як процес самовдосконалення особистості, набуття
нею інтелектуальних, емоційно-вольових, морально-психологічних
якостей,  необхідних  для  самостійної  і  творчої  побудови  свого
життя;

 життєтворчість  як  спосіб  розв’язання  життєвих  завдань  (поняття
«життєве завдання» охоплює лише ті завдання, які мають суттєве,
іноді  вирішальне  значення  в  життєвому  процесі  індивіда  і
забезпечують  виконання  соціальних  ролей,  просування  по
соціальній вертикалі, пов’язані із суттєвим упорядкуванням побуту
тощо);

 життєтворчість  як  процес  проектування,  програмування  і
планування  особистістю свого  життя  (у  перспективному  баченні
формування образу майбутнього життя як певної цілісності на весь
життєвий цикл або на порівняно далеку перспективу коректніше
користуватися поняттям «життєве проектування», оскільки в ньому
зберігається ідея вірогіднісного, попереднього, можливого бачення
життєвого процесу; програмування більш жорстко задає параметри
функціонування  і  розвитку  об’єкта,  і  тому  його  складніше
здійснювати  для такого динамічного і  суперечливого процесу, як
індивідуальне людське життя; планування означає більш високий
рівень  однозначності,  конкретності,  «прив’язане»  до  певних
термінів здійснення запланованого);

 життєтворчість  як  спосіб  корекції  особистістю  своїх  життєвих
цілей,  свого  життєвого  шляху  (творче  ставлення  до  життя
передбачає  внесення  доцільних  змін  в  систему  психологічного
забезпечення  життєвого  шляху  людини  на  різних  етапах  –
коригування цілей, способів їх реалізації, пошук нових шляхів для
досягнення життєвого успіху за нових життєвих обставин тощо) [3,
с. 28–31].

В. Нечипоренко конкретизує  нормативні показники життєтворчості
як складного, міждисциплінарного феномену:

 здатність особистості  до життєвої  антиципації  – передбачення та
прогнозування  свого  життєвого  шляху,  власного  майбутнього  в
біографічному масштабі;

 інтернальність особистості – її здатність і готовність брати на себе
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відповідальність за власне життя та вчинки, сприйняття основних
життєвих результатів як наслідків своєї активності;

 активність,  нешаблонність  та  оригінальність  діяльності
особистості у процесі виконання нею соціальних ролей;

 прагнення особистості долати життєву напругу, перебувати у стані
безперервної творчості та вільної діяльності;

 оволодіння технологією життєтворчості, способами раціонального
життєвого  проектування  та  поступального  руху  до  поставлених
життєвих цілей;

 виступає  досягнення  власного  акме  –  найвищого  для  неї  рівня
фізичного,  інтелектуального  та  особистісного  розвитку,  що
забезпечує  максимальну  самореалізацію  людини  як  індивіда,
особистості  та  суб’єкта  діяльності;акме  не  є  статичним
утворенням, а відрізняється більшою чи меншою варіативністю та
мінливістю,  оптимальним  є  збереження  вершинних  показників
життєтворчості протягом тривалого періоду завдяки раціональному
способу  життя  людини  та  своєчасному  відновленню  нею
витраченої життєвої енергії [2, с. 44].

Освітня  концепція  педагогіки  життєтворчості  успішно
впроваджується у багатьох навчальних закладах України. Так, тільки на
Дніпропетровщині,  за  даними  М.  Романенка,  ідеї  життєтворчості
системно реалізують 26 експериментальних навчальних закладів [4, с. 3].

Свідченням  підвищеної  уваги  українських  освітян  до  цієї
інноваційної  концепції  є  проведення  протягом останніх  10  років  трьох
всеукраїнських  науково-пошукових  і  науково-практичних  конференцій,
присвячених  актуальним  питанням  діяльності  навчальних  закладів  на
засадах  педагогіки  життєтворчості  особистості,  а  також  широке
віддзеркалення  її  проблематики  в  тематичних  напрямах  роботи  ще
одинадцяти  всеукраїнських  конференцій.  Результатом  двадцятирічної
науково-дослідної роботи та інноваційної практики освітян стало видання
27  науково-методичних  праць,  практико  зорієнтованих  посібників,
збірників  матеріалів  конференцій,  у  яких  обґрунтовано  теоретико-
методологічні засади педагогіки життєтворчості особистості (І. Єрмаков,
В. Нечипоренко,  Д. Пузіков,  М. Романенко,  Л. Сохань  та  ін.),
проаналізовано інноваційний досвід її  реалізації  у  навчальних закладах
різних типів (Ю. Галенко, Л. Грінь, В. Довбиш, А. Косовський, В. Кузько,
Н. Куржанова,  Л.  Меншикова,  В. Нечипоренко,  О. Радиш  та  ін.),
розглянуто  перспективи  подальшого  вдосконалення  загальноосвітньої
практики на засадах педагогіки життєтворчості  особистості  (Л. Вознюк,
І. Єрмаков, Л. Завірюха, В. Нечипоренко, М. Романенко, Л. Сохань та ін.).

Окрім практичної цінності, значення педагогіки життєтворчості, як
концептуальної  системи  координат,  для  інноваційного  розвитку
вітчизняної  освіти  зумовлене  її  яскраво  вираженою  гуманістичною
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спрямованістю.  Завдяки  цій  системоутворювальній  характеристиці
педагогіка  життєтворчості  не  вступає  в  опозицію  до  базових  підходів
сучасної  освіти  (компетентнісного,  діяльнісного,  особистісно
зорієнтованого, акмеологічного та аксіологічного), а інтегрує їх переваги
в  цілісну  концептуальну  систему,  спрямовує  їх  потенціал  у  ширшу
площину – не лише освіти, але й успішного життєздійснення особистості.

Висновки.  Інноваційний  потенціал  педагогіки  життєтворчості
особистості  зумовлений  її  спрямованістю  на  системне  розв’язання
ключових проблем сучасної освіти – недостатньої готовності випускників
шкіл до створення власного майбутнього,  вирішення життєвих криз та
реалізації  своїх  життєвих  планів.  Інтегруючи  результати  філософських
рефлексій  культури  життєтворчості  особистості,  соціологічних розвідок
проблем  життєтворчості  особистості  в  сучасному  соціокультурному
просторі,  психологічних  досліджень  процесу  життєвого  проектування,
формування  життєвої  перспективи  та  стратегії  життя,  педагогіка
життєтворчості  переконливо  доводить,  що  стрижнем  поступальної
життєвої  траєкторії  особистості  є її  життєвий проект, наявність якого у
випускника  школи  має  бути  одним із  головних  критеріїв  ефективності
реалізації  гуманістичної  місії  сучасної  освіти.  Нормативними
показниками  життєтворчості,  як  складного,  міждисциплінарного
феномену,  є:  здатність  особистості  до  життєвої  антиципації;
інтернальність; активність, нешаблонність та оригінальність діяльності у
процесі виконання соціальних ролей; прагнення долати життєву напругу,
перебувати  у  стані  безперервної  творчості  та  вільної
діяльності;оволодіння  технологією  життєтворчості,  способами
раціонального  життєвого  проектування  та  поступального  руху  до
поставлених життєвих цілей; досягнення власного акме.Для забезпечення
успішності  процесу  проектування  і  творчого  здійснення  особистістю
власного  життя  концепція  педагогіки  життєтворчості  особистості
пропонує фахівцям інноваційні технології, форми і методи роботи щодо
організації  життєпізнавальної  діяльності  школярів,  їх  самовиховання,
соціальної  практики,  продуктивної  освіти,  проектної  діяльності,
шкільного самоврядування та ін.
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РОЛЬ ЛОГОСУ ТА АБСУРДУ В ВЕРІФІКАТИВНОМУ
ПРОЯВІ ФІКТИВНОСТІ (НЕПОВНОЦІННОСТІ) СВОБОДИ

НОМАДУ

Упродовж  останнього  півстоліття  в  гуманітарній  сфері  науки
найбільш  часто  вживаним  словом,  за  яким  можливо  було  б  надати
характеристику пануючій парадигмі міркування, є “смерть” чи “кінець”:
“смерть  автора”,  “смерть  людини”,  “кінець  історії”,  “кінець  часу
творчості” та ін.

Що це?  Констатація  факту?  Аналітична  конструкція?  Чи  магічне
заклинання  оточуючого  світу,  що  став  нескінченно  стороннім  щодо
людини і саме тому викликає несвідомий жах та ненависть, необхідність
відсторонюватись від нього шляхом повторення та втручання до якихось
формул?

Дійсність  постає  настільки  жахливою,  що  сучасна  культура
проголошує її симуляцією, маревом суцільно заляканій вщент людині, що
переконує себе, начебто “це їй тільки ввижається чи щойно наснилося”.
“Кризовий  стан  українського  суспільства  вимагає  всеосяжних  змін
ціннісно-нормативної  системи шляхом витворенням їх громадськістю, а
отже,  випрацювання  відповідних  процедур,  обґрунтування  як  самих
цінностей,  так  і  легітимації  на  їх  засадах  соціальних  інституцій.  Ці
цінності  та  інституції  повинні  забезпечувати  нові  механізми соціальної
інтеграції  на  підставі  універсалістських  морально-етичних  систем,
“знімаючи”  у  собі  партикулярні  етоси  окремих  самобутніх  життєвих
світів  та  культур”[1,11].  Однак  знаходиться  й  ідеологічне  виправдання
цим поневірянням та жахам – завдяки новій формі “філософії підозри”,
яка  проголошує  людину  доби  постмодерна  номадом,  кочовиком  
(  Ж.  Дельоз  ).  “Номадична  сингулярність”  жахається  укоріненості,
збіжності  (  з  расою,  родом,  статтю,  родиною,  станом,  прошарком,
історією,  батьківщиною,  долею),  лякається  сенсу,  який  погрожує
висвітлити  її  нікчемність.  Головне  призначення  номаду  –  постійне
ухилення з-під контролю з боку дискурсів, чітко та вивірено центрованих
систем та їх викриття. Номадична свідомість прослизає по поверхні сенсу
і  при  цьому  ніде  не  затримується.  Параноїдальна  помисливість
номадичної особистості примушує її бачити скрізь надгробки, могили та
пастки  –  тенети  ідеологічних  та  дискурсивних  настанов.  Номад  –
здичавіла свідомість, ні до чого не прив`язана, ніким не приручена. Без
суму  та  співчування  вона  проходить  по  поверхні  світу,  з  кропіткою
скромністю відводячи собі місце “на околицях”, не прагнучи наблизитися
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до його осердя. Життя ad marginem – гіркий талан подвійної істоти: без
глибини,  підґрунтя,  вкоріненості  та  витоків.  І  здається,  що  таке
маргінальне життя – єдиний засіб вільного існування людини [2, 264].

Погляньмо більш детальніше на “свободу” номаду, який безцільно
блукає  безплідними  ризомними  (  запліснявілими  )  ландшафтами  та
зморшками тіла іншого. Безумовним наслідком істотної свободи людини є
відповідальність.  Тварина  не  несе  відповідальності  за  свої  вчинки,  бо
скоює їх поза свободою, керуючись інстинктами, жорсткою програмою,
яка не передбачає вибору. Людина, будучи приреченою на свободу, несе
на собі тягар відповідальності за кожен свій вчинок. “Свобода” номаду –
свобода безвідповідальності:  “…завжди існує,  і  завжди повинно було б
існувати  право  не  відповідати,  і  ця  свобода  постає  частиною  самої
відповідальності,  а  саме  свободи,  яку  завжди  прийнято  пов`язувати  з
відповідальністю. Необхідно володіти свободою не відповідати на заклик
та запрошення ”[ 3, 35].

Наведені  слова  Ж.  Дерріда  доволі  співзвучні  словам  іншого,
теологічного  дискурсу  –  словам  Івана  Карамазова:  ”Не  Бога  я  не
приймаю, Альоша, а тільки білет йому шанобливо повертаю”. Дерріда без
вагань визнає за людиною право “повернути білет” – не відповідати на
запрошення – жест показово антихристиянський. Ф.М. Достоєвський не
зважився  надати  пряму  та  переконливу  відповідь  “вустам,  що
проголошують гордовито та богонеулестливо”, лише побічно ( шостою та
до  того  ж  не  самою  вдалою книгою роману)  у  прагненні  спростувати
“бунт”  Івана  Карамазова.  Християнська  догматика  надає  не  двозначну
відповідь євангелською притчею про міни (талани):  жорстке покарання
очікує  на  недбалого  невільника,  який  самочинно  сховав,  загорнуту  в
хустину, отриману від пана міну срібла,  вважаючи,  що він самочильно
здатен вирішувати: виконувати йому дане доручення чи ні.

Безвідповідальність  –  лише  одна  з  багатьох  причин  фіктивності
свободи  номаду.  Інша  не  менш  вагома  причина  –  ідеологія
постмодернізму,  всебічно  обґрунтовуюча  і  регламентуюча  поведінку  та
сприйняття  маргінала.  Його  “свобода”  обмежена  правилами,
проскрипціями,  які  “надають  припис,  якими  повинні  бути  прийоми
мовної  гри,  заради  того,  аби  бути  припустимими”[4,  154].  Як  би  не
кортіло  практично  застосувати  абсолютну  відмову  від  ідеологій,
абсолютність цієї відмови неминуче знову перетворюється на ідеологію,
захаращуючись  деталями,  варіаціями,  приписами,  закономірностями.  І
ризома ( пліснява ) живе за цілком визначеними, незмінними законами. І
цей нюанс теоретичного лукавства було підмічено генієм Достоєвського
та вкладено в уста “біса” Шигальова: “…Виходячи з безмежної свободи, я
завершую  безмежним  деспотизмом.  Додам,  однак,  що,  окрім  мого
вирішення суспільної формули, не може бути ніякого” [5, 378].

259



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Ідеологія постмодернізму не припускає ніякої зовнішньої критики,
як  слизький  плазун,  що  спритно  вислизає  у  свій  власний
антиметафізичний дискурс чи засмоктує в себе та роз`їдає сенс будь-яких
критичних  висловлювань.  У  цьому  постмодернізм  схожий  з
“ненауковими” марксизмом та фрейдизмом, як надавав їм характеристику
К.  Попер.  Не  припускаючи  можливості  своєї  фальсифікації,
постмодернізм  з  легкістю  ставить  за  провину  своїм  антагоністам
вульгарне поверхове розуміння.

І,  нарешті,  третя,  глибинна,  причина,  що  свідчить  про
неповноцінність свободи номаду, – її внутрішнє розташування. Являючи
собою  безрідне,  безстатеве,  протиістотне  створіння,  не  маючи  жодних
глибинних точок  опору, номадична сингулярність безплідна в творчому
відношенні.  Все,  на  що  вона  здатна,  –  це  реконструкція,  викриття,
деміфологізація,  деструктуралізація  накопиченого  іншими  культурного
надбання. Посівши позицію нефілософствування, незнання, інтелектуал-
постмодерніст  здобуває  весь  зміст  свого  тотального  заперечення  з
традицій, що вже склалися на підґрунті абсурду за допомогою логосу та
номадичної сингулярності.

Якщо  звернутися  для  порівняння  до  сфери  мови,  яка  звично
випереджає зародження та вплив інтелектуальних настроїв суспільства, то
можливо помітити, що постмодерністські віяння у вигляді  безсенсових,
абсурдних  конструкцій,  які  дедалі  частіше  впроваджуються  на
повсякденно-побутовому  рівні,  мають  прояв  задовго  до  формування
аналогічної  постмодерністської  ідеології.  Окрім  того,  буття  духовно-
матеріальних феноменів опосередковане перш за все мовою. Тільки мовне
їх  закріплення  на  рівні  уявлень  робить  можливим  їх  загальне
застосування.  Та  віддаленість  від  безпосередньої  реакції  на  зовнішній
світ,  котра  досягається  за  допомогою  слова,  відокремлює  спонтанну
безпосередність  від  безпосередності  внутрішнього  світу,  що
стимулюється змістовно осмисленими цілями. 

“Нова безпосередність і відносна свобода від предметних зв`язків
може  викликати  таке  занурення  у  внутрішній  світ,  такий  відхід  у
реальність слова, котрі ведуть, з одного боку, до нового знання та смислу,
що здобувається в цій сфері без безпосереднього зв`язку з навколишньою
дійсністю,  а  з  іншого,  –  до  таких  надлишків  само  занурення,  котрі
небезпідставно називають  історичним маренням ”[6,  31].  Таким чином,
тому,  що  відбувається  в  мовному  просторі  можливо  надати  наступну
сутнісну  характеристику:  “Заміна  теми  (  живої,  душевно-народженої,
стилістично  оформленої  в  образ  )  серією  жахливо-жалюгідних  рядів
звуків  (надумано-сконструйованих).  Споглядання  внутрішнього  життя
замінюється  сурогатом  спостереження  над  рухом  мертвої  мовної  
матерії”  [7,  127].  Саме  так  у  філософському  дискурсі  міркування
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перетворюється в безрозсудну чи підпорядковану волі автора гру в слова і
зі словами.

Прагнення інтелектуала-постмодерніста до тотальної деконструкції
викликано не стільки істотною підозрою до таких, що скомпроментували
себе  наративів,  скільки  відсутністю  творчого  потенціалу  та
усвідомленням  власного  знесилля,  на  підґрунті  яких  формується  своя
особлива  моральна  настанова  –  ресентимент  (  Ф.  Ніцше )  –  заздрісна
злість помсти. Саме ресентимент найчастіше за все  лежить у підґрунті
будь-якої  контркультури  –  “відомої  профанації  (на  підґрунті  злісті,
ненависті  чи  легковажності  )  великих  культурних  та  художніх  
цінностей”  [8,  384].  Оскільки  викрити  легковажність  інтелектуала-
постмодерніста,  ваговитість  мови  та  хода  якого  заздалегідь  до  його
наближення  приводить  до  втечі  всіх  муз,  навряд  чи  хто  візьметься,
лишається  визнати  істотною  причиною  антиметафізичний  маніфест
постмодернізму злість та ненависть. 

Явище  ресентименту,  що  складає  підґрунтя  “моралі  
рабів”  [9,  424 – 427],  було виключно чітко проаналізовано на початку  
ХХ  ст. М.  Шелером.  Не  доброчинність,  яка  характеризує  ресентімент,
“вишукує в речах та людях ті об`єкти та ціннісні моменти, які можуть її
задовольнити.  Усунення  з  п`єдесталу  та  приниження,  підкреслювання
негативних ціннісних моментів у речах та людях, які і помітні лише тому,
що  зустрічаються  разом  з  чітко  вираженими  позитивними  ціннісними
моментами, концентрація на негативних моментах, що супроводжується
гострим відчуттям насолоди,  – усе  це стає стійкою формою протікання
переживань, у якій можуть віднайти собі місце найрізноманітніші матерії”
[10, 16 – 17].

Філософія, як і будь-яка інша сфера культури,  у другій половині  
ХХ ст. зазнала на собі розлютовану атаку з боку людей, які знаходяться
під  владою  ре-сентиментів,  що  спробували  дискредитувати  та
девальвувати скарби культури, накопичені впродовж тисячоліття, будучи
неспроможними  виправдати  власне  світовідчуття,  надати  позитивну
оцінку здоров`ю,  красі,  могутності,  величі,  свободі,  сімейному устрою,
міцному  побуту,  а  тим  більш  реально  втілити  їх,  інтелектуал-
постмодерніст,  керуючись  схибленим  ціннісним  відчуттям,  створює
власну систему протилежних ціннісних орієнтацій. Здоров`я витісняється
клінікою,  розум  –  шизофренією,  космос  –  хаосмосом,  норма  –
викривленням,  переверненням  чи  й  навіть  розбещенням,
гетеросексуальність  –  педерастією,  релігійність  –  атеїзмом,  довіра  –
цинізмом,  пам`ять  –  забуттям,  культура  –  від  початку субкультурою,  а
потім і контркультурою, оригінал – репродукцією, мова – сленгом, а потім
і  жаргоном,  унікальне  –  масовим,  згода  –  диссенсусом,  сенс  –  його
розсіюванням, нонсенсом чи й навіть абсурдом.
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Сама ідея переоцінки цінностей не нова. Постмодернізм запозичує
її у Ф. Ніцше, якого, власне,  і  бажає бачити у своїх правитоках. Однак
постмодерновий  проект  Деконструкції  –  нанівець  порізнений  від
“нігілізму”,  чию  згущену  зпотьмареними  фарбами  тінь  над  Європою
спостерігав  Ніцше  наприкінці  ХІХ  ст.  Переоцінка  всіх  цінностей,  що
спроектована Ніцше, не мала на меті їх фальсифікацію, заперечення та
заміну  на  супротилежності.  Ним  рухало  прагнення  надати  оживлення,
одухотворити те,  що колись палало вогнем життя, а  в  сучасному щодо
нього суспільстві перетворилося на порожнистих тьмяних ідолів. Тільки
підлий  “раб”  здатен  викрити  себе  та  свою  систему  орієнтирів
посередництвом  приниження,  руйнації  моралі  Іншого.  “У  раба  немає
персони,  немає  особистості,  немає  свого  тіла,  предків,  імені,  майна;
вільний громадянин має все це, що й робить його носієм свободи, здатним
до вільного рішення” [1, 11]. Е. Фромм зазначав, що “різниця між нашою
стадною  та  нашою  людською  природою  лежить  в  основі  двох  видів
орієнтації:  орієнтації  на  близькість  до  стада  і  на  
розум  ”  [11,  143-221].  У  свою  чергу,  “Господар”  не  має  потреби  в
ніщивництві  Іншого,  все  необхідне  він  несе  в  собі  самому,  а  отже,  і
вимоги  висуває  тільки  відносно  самого себе  [12,357].  Постмодерновий
дискурс  не  відбувся  б  без  філософії,  спростування  головних,  базових
принципів та понять якої і складали власне його зміст.

Є всі  підстави вважати,  що терор метафізики, який затягнувся  на
півстоліття,  завершений.  Спочили французькі  ідеологи  постмодернізму,
на  слов`янському  підґрунті  це  явище  не  прижилося  (сьогодні,  маючи
можливість  сформувати  ретроспективний  погляд  щодо  двадцятилітніх
зусиль  культуртрегерства  з  маніакальною  енергією  прищепити  основи
пост-модернового світосприйняття слов`янській спільноті,  ми можемо з
повним переконанням дійти такого висновку) – чи то за обставин нашої
інтелектуальної  інертності,  чи  то  з  приводу  здорового  інстинкту,
небажання підпадати під “паразитичне зваблення” угамовувати епатуючу
маргінальність.

Безумовно,  під  час  бурхливої  постмодерністської  експансії  
1990-х  років  та  початку  нинішнього  століття  у  вітчизняній  історії
філософії започатковувались спорадичні спроби щодо визначення місця та
ваги даного інтелектуального ексцесу.

Вказувалось  на  те,  що  суб`єкта  “поховати  поквапились”,  людина
керується  не  стільки  ззовні  (дискурсивно)  нормами,  що  засвоюються,
такими,  що потрапили під  підозру, скільки  моральними особистісними
спонуками. Висловлювалось сподівання на те, що людина “зможе виявити
глибинні  точки  опору,  які  не  дозволять  їй  бути  поглинутою  хаосом”.
Відповідно,  постмодерністська  філософія  характеризувалася  як
“філософія  очищення”  (від  різного  роду  тоталітарних  та  ідеологічних
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схем),  філософія  “розчищення  підгрунтя,  що  сприяє  перш  за  все
вибудуванню, збиранню самих себе” [13, 343].

Оцінка на мій погляд, доволі лояльна, оскільки, по-перше, “я сам” у
постмодернізмі редуковано та розчинено в ансамблі відносин (економіки,
влади,  знання),  а  тому  виведено  за  періферію  постмодерністського
розгляду.  По-друге,  французська  філософія  другої  половини  ХХ  ст.  (а
слідом  за  нею  і  слов`янські  інтелектуали  1990-х  років)  завжди  була
політично (ідеологічно) заангажованою, як би їй не кортіло переконати
всіх  у  зворотному.  Сучасний  інтелектуал  –  персонаж,  затребуваний
владою.  Доки  влада  невиразна  та  недорікувата,  вона  дозволяє  йому
загравати з собою. Щойноно влада персоніфікується, стане спроможною
самостійно  викладати  та  відповідати,  інтелектуал  перетворюється  на
зайву  фігуру.  Однак,  являючи  собою  фігуру  виключену  з  дискурсу
політичної влади (до того ж не з власної волі, а з об`єктивних обставин),
він швидко пристосовується під покровом іншої дисциплінарної практики
– влади грошей. Культура ринку – місце, де безхатченки знаходять собі
затишний притулок, але,  можливо,  лише до певного часу, доки у влади
політичної знову не виникає в них нагальна потреба.

“Збирання самого себе” – справа філософії, “здійснення розуму, що
серйозно  відноситься  до  самого  себе»  (В.В.  Калініченко).  Справою
сучасного  інтелектуала  (який,  слушно  зауважимо,  експліцитно  та
постійно дистанціює себе від філософії, однак у той самий час неначебто
забуває про свою маргінальність, зазіхаючи на те, аби зайняти собою всю
нішу філософського дискурсу) постає “соціологія та психологія грошей”,
“економіка  символічного  обміну”,  “лібідозна  економіка”,  “споживання
культури”, “історія культурного споживання” та інше – ось “альтернативні
обрії”,  які,  власне,  і  можуть  бути  запропонованими  людині  сучасною
думкою. Це те, що стосується змісту.

Що стосується  форми. Свого часу провідний дослідник творчості
М.  К.  Мамардашвілі  В.В.  Калініченко образно  уявляв  подію думки  як
поновлення  “символу”(дощечки,  розламаної  навпіл)  та  зауважував:
““Філософія по краях” – це сміливий зачин, це атака на “центр ”, це життя
без  поєднаних  до  купи  частин  чи  –  досвід  ризикованих  з`єднань:  тут,
можливо, – як з іншого приводу висловлювався Мераб, – і стінку будинку
з  задом  коня  поєднати  ”  [14,  169].  Розвиваючи  цю  образну  уяву,
зауважимо,  що сенс символу – у правильному поєднанні за умов,  коли
взірцевість  виокремленої  половинки  переконливо  доводиться
прикладанням  несталої  частки,  а  разом  вони  утворюють  єдине  ціле.
Грецьке  σύμβολον  (“знак  ”,  “пароль  ”,  “іномовлення  ”)  походить  від
дієслова  συμβαλείν  (“збирати  ”,  “накопичувати  ”,  “погоджуватись  ”,
“зустрічатись  ”,  “витлумачувати  ”,  “поєднувати  ”).  Якщо  за  умов
ідентифікації символів частки не співпадають, має місце не “поєднання ”,
а  “омана  ”  та  “розлад  ”,  συμβαλείν  перетворюється  в   διαβαλείν
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(“перекидатися  ”,  “сперечатися  ”,  “брехати  ”,  “ганьбити  ”).  Замість
σύμβολον отримуємо διάβολος (“брехун “, “той, що сіє розбрат “).

Обмовницьку сутність культури постмодернізму зазначав також і Г.
Свиридов:  “Мистецтво ХХ століття,  що й казати,  внесло  свій  доробок
щодо  зниження  рівня  духовності  культури,  в  насадженні  цинізму,
скотиняча  людина  постає  центром  уваги  мистецтва.  Позагиджувати
людину  стає  одним  з  найпервинніших  завдань  мистецтва…”  [15,  622].
“Філософія  ”  постмодернізму підвела  теоретичне обґрунтування  під  це
прагнення принизити та знищити людину як самобутню духовну істоту.

Проголошується мета постмодерністської парадигми – нескінченне
та  безсенсове  примноження  розбіжностей,  диверсифікація,  генерація
диференціацій  –  зайвий  раз  підкреслює  її  духовну  спорідненість  з
ідеологією Великого інквізитора та бісів Достоєвського.

В  історико-філософській  літературі  за  певним  напрямком
філософської думки закріпилася назва “філософія життя “. За аналогією,
враховуючи, що осердя постмодерністської міфологеми утворює зведений
до рівня принципу наклеп на життя, відважимося надати характеристику
пануючій  у  другій  половині  ХХ століття  інтелектуальній  орієнтації  як
““філософії  алогізму  та  смерті””.  До  того  ж  “”філософія  алогізму  та
смерті ”” – у подвійних лапках, оскільки ігри та забавки інтелектуалів-
логомахів  зі  словами  та  речами  мають  лише  уявне  відношення  до
філософії.

Стати  не-філософією,  аби  зрозуміти  філософію  (Ж.  Дельоз,  
Ф.  Гваттарі)  –  тактика,  що від початку приречена на провал.  Взірцеве,
живе  може  бути  зрозумілим  лише  тільки  собі  тотожним.  Пригадаймо
долю  фіванського  царя  Пенфея,  який  підгледів  танок  менад  та  був
пошматований ними. Постмодернізм не має пароля, половини “символу”,
яка  б,  власне,  і  свідчила  щодо  автентичності  володаря.  А  такими
“символами” філософії є “логос” та “абсурд”.

Логос основоутворююча категорія філософії, істотна вісь, навкруги
якої  розвивається  власне  філософська  думка  впродовж  усього  часу
існування  –  від  Античності  до  сьогодення.  Не  вдаючись  зараз  до
ретельного  аналізу  еволюції  цього  поняття  в  історії  філософії,
виокремимо  значення,  яким  наділив  його  Геракліт:  Λόγος  позначає
“постійно  у  самій  собі  володуюча  та  від  початку  та,  що  збирає  
зібраність”  [16,  206].  Таке  експліцитне  М.  Ґайдеґґірівське  розуміння
Логосу краще за все свідчить про його символічність у вищевикладеному
сенсі. Логос – умова розуміння як події зустрічі різних сенсів та різних
розумінь.

Інша  необхідна  умова  –  спорідненість  цих  різновидів,  яка  і
знаходить  свій  прояв  у  розумінні  поняття  “абсурд  “.  Абсурд  у
філософській думці не так відверто проступає у своїй непорушності, як,
власне,  логос.  Інтуїтивне  відчуття  значення  абсурду  ми  виявляємо  у
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Костянтина  Миколайовича  Леонтьєва,  коли  той  веде  мову  щодо
припустимих  критеріїв  оцінки  життєздатності  культурних  утворень.
“Об`єктивне мірило“, на думку Леонтьєва, не може бути застосованим у
сфері здоров`я суспільного організму, оскільки здоров`я “суб`єктивне” в
тому  сенсі,  як  суб`єктивна  радість,  біль,  байдужість,  страждання.
“Розкрийте  медичні  книги,  о,  друзі  реалісти!  І  ви  знайдете  в  них,
наскільки музичне, суб`єктивне мірило болю вважається менш важливим
суми всіх інших, пластичних, об`єктивних ознак” [17, 387]. “Музичним“
називає Леонтьєв єдино правильне, спонтанне відношення, сприйняття та
розуміння живого, що містить підґрунття в самому собі.

Для античної філософії  матеріальний феноменальний світ тече та
змінюється,  як,  власне,  змінюються  і  враження  щодо  нього,  однак  він
здатний бути  осяжним для  розуму, оскільки в ньому можливо виявити
інваріантні  структури  (ейдоси,  числа,  форми,  атоми).  Логіка
усвідомленого міркування – логіка, що підкоряється законам тожества та
непротиріччя.  Абсурд  пов`язують  з  “безпредметними  іменами”,  т.  т.
словами,  які  не  співвідносяться  з  реальним  предметом,  з  порушенням
законів  логіки  з  логічними  похибками,  з  невиправданою  сумішшю
категорій чи  й з  їх  підміною,  навіть  з  логічно правильним розмислом,
якщо  він  базується  на  неправильних  чи  обмежених  засновках.  Так,
піфагорейці,  спіткавши  проблему  неспіввиміряності  і  тим  самим  з
іраціональними  числами  за  умов  дотримання  логічно  правильного
геометричного  доказу,  проголосили  саму  проблему  сакральною
таємницею. Сфера існування виявляючись іраціональною, скинула зразки
досяжності розуму, які вони угледіли в числі та числових співвідносинах.
Пізніше ті обмеження, які приймалися в античній математиці як її основи,
було  знято.  Розуміння  числа було  розширено,  і  в  нього було включено
іраціональні  числа.  Те,  що  вважалося  недоладністю,  іраціональністю,
порушенням канонів логіки, виявилося тим, що має досить раціональний
сенс, хоча збереіглося позначення цих чисел як іраціональних. 

Проблема  абсурду  виникає  перш  за  все  за  умов  розмежування
істиних  та  хибних  розмислів,  що  було  досить  важливим для  практики
риторичного та судового дискурсів. Для античної філософії абсурд – це
симптом та передвісник хибності розмислів: істинність – втілення сенсу, а
хибність  –  безсенсовості.  Абсурдна  думка  широко  використовувала
звернення до абсурду як до контрсенсу в доказі від супротирічного. При
цьому  істинність  та  хибність  набували  в  досократиків  онтологічного
сенсу,  будучи  співвіднесеними  з  буттям  та  небуттям.  Елеати,  які
підкреслювали значення принципу непротиріччя  (  пригадаймо максиму
Антисфена:  “Неможливо  чинити  протиріччя”),  вважали,  що  предмет
припускає  лише  одне  визначення,  протирічні  судження  про  нього  в
принципі  неможливі  та  безпредметні  висловлювання  –  це  абсурд.  Але
обмірковування  проблеми  абсурду  не  обмежелось  лише  цією  формою
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абсурду. Софісти, займаючись перш за все риторичною практикою, прагли
виявити  протиріччя  в  розмислах,  допускали  рівнозначність  істиних  та
хибних  суджень.  Заперечуючи  вагомість  принципу  непротиріччя,  вони
проводили думку про те,  що одне й те  саме  міркування  може бути  як
істиним, так і хибним. Софістика мала справу перш за все з риторичним
дискурсом,  хоча  і  логічний  дискурс  зобов’язаний  софістам  розробкою
процедури посереднього (апогогічного) доказу, заснованого на приведенні
до  абсурду.  В  цьому  доказі  положення  А  доводиться  спрощенням
протилежного  (не-А)  за  допомогою  виведення  з  нього  неможливого,
абсурдного  висновку.  Спіткання  з  абсурдом  виявляється  свідченням
істиності  того,  що  доводиться,  похідного  положення.  Тут  абсурд  –  це
контрсенс,  який  внесено  в  саму  тканину  опосередкованого  доказу.  В
зародженні та затвердженні апогогічного доказу та редукції до абсурду як
наукового  методу  неабияке  значення  мало  розширення  дискурсивної
практики, внесення до неї тих форм, які власне розвивалися поза наукою і
раніше не були включеними до сфери філософського аналізу:  доказ від
протилежного та зведення до абсурду доволі широко використовувалось у
судочинній практиці ( див., напр.: Лисий. Речи, М., 1933, С. 34 – 35) та в
риториці софістів і скептиків. Апогогічний доказ, який виник в елеатів та
Платона, та став у софістів засобом доказу чого завгодно, не без опору
було включено до складу нормальних процедур доказу. І все ж саме тому,
що  він  завжди  спіткається  з  абсурдом,  із  неможливим,  вводить  до
структури міркування абсурд,  він оцінюється нижче, ніж прямий доказ.
Аристотель, хоча й визнає значення опосередкованого доказу, однак надає
пріорітет  прямому  доказу.  Скептики  використовували  опосередкований
доказ  та  зведення  до  абсурду  з  метою  доведення  неможливості  ні
обґрунтування, ні існування наукового знання. І все ж таки редукція до
абсурду  та  доказ  від  зворотного  ввійшли  до  складу  наукових  методів
доказу.  Евклід  широко застосовував  метод опосередкованого  доказу  та
зведення до абсурду. Існує (за думкою Д.Д. Мордухай-Болтовського) три
типии апогогічних доказів в Евкліда та, відповідно, три роди абсурду, які
пов`язано з протиріччям: 1) з уже визнаною аксиомою чи вже доведеним
положенням, 2) з умовою теореми, 3) з виконаним передбаченням. Неявно
опосередкований доказ передбачає застосування принципу виключеного
третього.  Доказ  від  супротирічного  та  редукція  до  абсурду  відіграли
неабияку роль у затвердженні методів вичерпування ( Архімед, Евдокс ).
За  часів  сердньовічної  філософії  абсурдність,  протирічність  та
парадоксальність  раціональних  розмислів  долалися  актом  віри  (можна
нагадати  афоризм,  що  приписують  Тертулліану:  “Вірую,  тому,  що
абсурдно”, хоча віра для нього першопохідна і не пов`язана з виходом із
парадоксу).  Людське  пізнання,  якщо  воно  тільки  не  засноване  на
відвертості,  щиросерді  та  авторитеті,  завжди правдоподібне,  умовне  та
модальне. Людські розмисли можуть призвести та призводять до абсурду
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і супротирічних висловів, але зусилля людського розуму не марнотратні, а
доволі  вагомі  у  разі,  якщо окреслюють та  поширюють сферу того,  що
пізнано та пізнається. Віра – це акт, що долає обмеженість та протиріччя
людського  розуму,  але  вона  потребує  раціонального  дискурсу  та
передбачає  його.  Віра  сама  парадоксальна,  відколи  вона  передбачає
існування квазіпредметності символу, який має подвійну спрямованість на
сакральне  та  на  мирське  водночас,  звертається  до  міфологем  (  подій,
існуючих  поза  часом,  та  таких,  що  не  локалізуються  у  просторі,  –
розп`яття, перетворення та ін.). Чимало філософів та науковців зверталося
до  терміна  абсурд  в  морально-етичному,  лінгвістичному  та
психологічному аспектах. Так, зокрема, у філософії Ф. Ніцше, “абсурд ”
постає  як  метафізична  категорія.  Абсурд  Ніцше  –  неаполонічний
(нелогічний) елемент  діонісійської  музики та  музики взагалі.  Однак не
тільки  музика,  але  й  будь-яка  “символічна”  діяльність  людини,  тобто
діяльність,  спрямована  на  процес  впізнання  шляхом  встановлення
співпадання,  ідентифікації,  спіткає  ситуацію  абсурдного  початку  –
потрясаючої  величі  тону, єдино подібний потік  абсурду  та  ні  з  чим не
порівняний світ какофонії.  “Діонісичний дифірамб спонукає  людину до
найвищого  підйому  всіх  його  символічних  спроможностей;  дещо  ще
ніколи не випробуване шукає свого прояву – знищення покривала Майї,
однобуттєвість як геній роду та самої природи “[18,65]. Абсурд – реальна
сила  та  нездолана,  непохитна  потреба  живої  людини  в  гармонії,  яка
передбачливо  завмирає  в  сучасній  історії  філософії,  позагачуваній
деструктурованими конструктами дискурсивних практик, уніфікованими
концептуальними персонажами та викритими у кращих традиціях Едгара
Алена По трансцендентальними суб`єктивностями. Абсурд завмер і саме
тому  лишився  непоміченим  лютими  винищувачами  порядку
метафізичного логоцентризму.

Якщо Логос – універсальне начало, то Абсурд більш різноманітний,
хоча б тому, що в метафізичному сенсі,  абсурд – поняття, що позначає
екстремальний  тип  відносин  між  людиною  та  таким,  що  вичерпав
динаміку  своїх  можливостей  світом,  –  світом  у  стані  кризи.  В
інструментальному сенсі цей термін позначає сукупність екстремальних
прийомів  як  у  культурі  в  цілому,  так  і  в  окремих  її  сферах  –  науці,
філософії,  літературі,  візуальних  мистецтвах.  З  одного  боку,  абсурд
деструктивний,  а  з  іншого,  –  креативний,  такий,  що  володіє
утворювальною  моторикою,  рятуючою  та  відряджуючою  енергією.
Явища, що включені в поняття абсурду, доволі різноманітні і саме тому не
зводяться виключно до окремих проявів та творчості певних митців, тобто
не обмежені епохою ХХ ст. Можна з повною впевненістю вести мову про
абсурд  у  середньовічній  культурі,  у  романтизмі,  символізмі,  добі
авангарду.  В  широкому  сенсі  абсурд  являє  собою  реакцію  художньо-
естетичної  свідомості  на  ситуацію культурно-історичної  кризи,  яка має
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місце, як правило, в зламні, головним чином синтетичні, епохи. Там, де в
культурі  проходить  синтезування,  народжується  абсурд:  він  ініціюється
жахом  щодо  стану  завершеності  реального  чи  уявного,  тобто  перед
ситуацією примирення різного роду опозицій – жахом з приводу синтезу
як такого. Виникаючи у стані завершеності культури, абсурд являє собою
потребу її подолання, можливості уникнення, ухилу чи просто вислизання
від  символічного  впливу  від  устаткованих  та  таких,  що  стабільно
склалися,  сенсів,  від  кризи  культури  та  свідомості.  Саме  тому  цей
феномен постає не тільки індикатором культурно-історичної кризи, але й
імпульсом до компенсації протиріч між світом абсолютизації цілісності та
світом її релятивізації і,  тим самим, свого роду передбаченням, думкою
ідеального  світу.  Більше  того,  абсурд  –  це  сама  ситуація  перетинання
розумом межі раціонально-логічного мислення.  Перетинаючи цю межу,
розум  виходить  за  формат  кодифікованого  простору,  потрапляючи  в
некодифікований  простір,  у  якому,  власне,  і  можливе  створення  нових
сенсів  та  подолання  завершеності.  Перетинаючи  цю  межу,  розум  стає
здатним  досягти  принципово  нового  рівня.  Такими  стали  вихід
Лобачевского  за  площинний  простір  евклідової  геометрії  в  простір
сферичний, теорія відносності Ейнштейна, алгебра Буля, ідеї четвертого
виміру Германа  Мінковського  та  багато  інших відкриттів.  Поширюючи
ірраціональне  підґрунтя  думки,  абсурд  постає  в  історії  культури
трансформаційним  механізмом  перетворювання  та  переходу  зі  звичної
повсякденної сфери до сфери нової та неочікуваної, зі звичних форми та
змісту – до інших, незвичних.

Таким  чином,  абсурд,  супроводжуючи  кризову фазу  культури  чи
окремих  напрямків  та  методів,  можна  розглядати  і  як  збуджувач,  і  як
початкову фазу більшості авангардних явищ. Звідси виходить, що абсурд
займає  позицію  авангарду  відносно  до  авангарду.  Адже  не  викликає
сумніву, що саме абсурдне бачення світу породжує екстремально-художні,
філософсько-конструктивістські,  науково-прагматичні  і  т.  д.  форми  та
сенси,  які  виявляють,  по  черзі  підкреслюючи,  безсенсовість
повсякденного,  устаткованого,  в  той  самий  час  будучи  безсенсовими  з
точки зору того самого повсякденного, традиційного. Не випадково слову
абсурд синонімічне в українській мові безглуздя.

Будучи невід’ємним явищем будь-якої зламної доби, у двадцятому
столітті  абсурд  стає  ще  й  найбільш  яскравим  феноменом  художньої
культури,  фундаційною  її  ознакою  та  домінантою  мислення.  Цьому
сприяє ціла низка факторів,  у першу чергу – есхатологічне переживання
нестабільності та нестійкості буття і відчуття завершеності культури, яке
опанувало  суспільство.  Те,  що  виступало  підґрунтям  соціального
оптимізму ХVII  – ХVIII  ст. чи реалістичного оптимізму ХIХ ст.,  тобто
віра в розумність людини, історії, буття, науки, філософії, було в абсолют
дискредитовано на зламі двох століть.
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Реакція художньо-етичної свідомості на глобальну кризу в культурі
першої  половини  ХХ  ст.,  “дезінтеграція  реалізму  ”  та  критика
раціоналізму  як  світорозуміння,  а  також  низка  глобальних
експериментальних  досягнень  лише  загострили  абсурдні  тенденції  в
художній культурі двадцятого століття від доби символізму та авангарду
до  постмодернізму,  започаткувавши  таким  чином  алогічний  реалізм.
Зрештою, алогічний реалізм розвинувся в боротьбі з позитивізмом, який
на кінець ХІХ ст. вже завоював різноманітні сфери культури та світогляду
людей.  Зацікавленість  у  художньому  абсурді  поєднує  найяскравіші,
багатообразні і  навіть часом полярно протилежні напрямки та методи –
символізм,  футуризм,  дадаїзм,  сюрреалізм,  конструктивізм,  поп-арт,
мінімалізм,  концептуалізм,  принципово  зорієнтовані  на  алогізм,
ірраціоналізм, аномальність художньої творчості та в цілому – на критику
позитивістських уявлень щодо світопобудови. 

Крізь абсурд, як вид відчуття, маємо відношення до логосу, завдяки
якому  можемо  створити  монему  на  кшалт  “К.Н.  Леонтьєв  “російський
Ніцше ”, а “М.К. Мамардашвілі – грузинський Сократ””. Абсурд – те, що
дозволяє  визначити  своєрідність,  наприклад,  української  чи  італійської
музики,  яке  не  можна  пояснити  лише  зведенням  до  зовнішніх  
(  об’єктивних  )  факторів:  використання  народних  сюжетів  та  мелодій,
особливостями оркестрових обробок та тембрів, певним малюнком фраз,
характером тем, ритмічним виразом твору. Існує чисельна кількість творів
псевдонародного жанру (  наприклад сучасна  “етнічна ”  музика ),  яким
властиві всі ці ознаки, і які, однак, являють собою поверхові аматорські
недоробки  –  ерзаци,  які  не  несуть  ніякого  потужного  емоційного
сенсового  заряду. Претендувати  на  статус  ”онтологічної  реалії”,  якими
володіють  всі  без  винятку  оригінальні  творіння,  вони,  безумовно,  не
можуть. Абсурд – органічне та дієве чуття, що допомагає зорієнтуватися
у  виборі  засобів  вираження,  що  визначає  прийнятне  та  неприйнятне.
Наявність  абсурду  порівнює  витвір  майстра  з  підробкою  ремісника,
оригінальний, неповторний стиль – з пустою стилізацією. Не випадково Г.
Свиридов вважав, що “найвище мистецтво – це національне мистецтво. І
в  ньому  є,  до  всього  іншого,  зрозумілого  всім,  ще  головне,  глибинне,
ґрунтовне,  яке повинно бути  досяжним уже  не  всім,  –  сакраментальна
сутність мистецтва як прояв духу ” [19, 197].

Абсурд  –  стихія,  підкорення  та  засвоєння  якої  проходить
неусвідомлено від самого народження,  тотожне засвоєнню рідної  мови,
залучення до якої надає можливість відчути натхнення, прилив сил як від
зіткнення з істиною. Абсурд визріває у глибинах культури, концентруючи,
вбираючи в себе найбільш плідне та життєздатне. Абсурд не має ніякого
відношення до ментальності, бо під абсурдом у візуальних мистецтвах та
літературі  ХХ  ст.  слід  розуміти  художній  прийом,  засіб,  тотожний
дивакуватості,  який  призводить,  з  конвенціональної  точки  зору,  до
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безглуздя. Такий зачин розгалужується на низку прийомів та принципів,
головним  змістом  яких  є  експлікація  напруженого  протистояння
протилежних,  розсудно  не  поєднаних  факторів,  наприклад  на  алогізм,
катахрезу,  парадокс,  гротеск,  антиномію  та  метаморфозу,  на  принципи
асоціативності та випадковості. Абсурд – це  дивакуватість, що проходить
усередині  культури  як  системи  та  надає  імпульс  до  переусвідомлення
автоматизованих традицій.

Причетність  до  загального  абсурду,  на  мій  погляд,  і  робить
можливим  явище  резонансу,  чутливість  окремих  індивідів  на  певно
визначені стимули, коли, здається, що чуття та думки починають лунати
водночас. Безумовно, що зрозуміти одне одного простіше людям одного
кола, суспільства, нації. “Якщо людина не знає слова, то їй не відома і
людська  реальність,  що  міститься  у  слові;  як,  зрештою,  і  формальне
знання словесної оболонки без осягнення людської реальності, що стоїть
за  словом,  також  виключає  феномен  спілкування  з  матеріальними  та
ідеальними  реальностями  життя  людини  і  тому  позбавлене
смисложиттєвого значення ”  [6,  31].  І  справа тут  не тільки в порядках
логосу ( дискурсивних чи мовних порідненнях ), але й у цілому абсурді-
інтонації.  Інакше  як  пояснити  той  факт,  що  найбільш  проникливим,
чуттєво  піднесеним є  виконання української  симфонічної  музики  (  що
встигла стати вже класичною ). Лише за умов виконання національним
симфонічним  оркестром  українського  телебачення  та  радіо?  (До  речі,
обробка  та  музична  довершеність  увертюри  до  опери  М.В.  Лисенка
“Тарас Бульба ”, за думкою світової музичної спільноти, визнані найбільш
вдалими, дякуючи інструментуванню та редагуванню, яке проведено саме
Б.Н.  Лятошинським;  Л.М.Ревуцький  же  виконав  нотний  приклад
редакційного  друку  та  додав  енергійний  народний  наспів  “Засвистали
козаченьки  ”).  Потрібно  зазначити,  що  видатні  діячі  української
радянської  культури  –  композитори  Л.М.  Ревуцький  та  
Б.М. Лятошинський разом із поетом М.Т. Рильським зробили два варіанти
нової редакції опери, перший з яких, не без смутку, вимушені зауважити,
виявився невдалим, а от у другому авторський задум,  власне, і  отримав
повноцінне  втілення.  У  той  самий  час,  наприклад,  виконання
(національним  симфонічним  оркестром  )  творів  Вольфганга  Амадея
Моцарта  чи,  скажімо,  Йозефа  Ґайдна  досить  часто  виявляються  менш
переконливими, аніж у великого симфонічного оркестру Віденської Гранд
Опера.  Вишукувати  пояснення  цьому  факту,  апелюючи  тільки  ,  до
особливостей національних виконавчих шкіл, ймовірно, не достатньо.

Абсурд та логос нерозривно пов’язані між собою, хоча самі по собі
є  окремими  абсолютно  самостійними  одиницями.  ”Серед  елементів,
прийнятих у теорії абсурду, є реальні, яким можна знайти відповідники в
певних речах чи подіях,  у  досвіді,  та  ідеальні,  яким ніщо у досвіді  не
відповідає. Ідеальні речення не є фікціями. Їх не розглядають як змістовні
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повідомлення,  вони  є  лише  “ідеальними  образами  нашої  теорії”.
Природно  до  них  не  застосовні  змістовні  засоби  міркування,  звичайні
закони  логіки…”[Смирнова].  Постійне  мовне  використання  цих  двох
елементів  (реальних  та  ідеальних)  поволі  стирає  їх  термінологічне
забарвлення  та  сприяє  не  стільки  розмиванню  їх  значення,  скільки
неуважному ставленню до них. Найчастіше в мистецтві домінує  начало
абсурду,  яке  і  визначає  його  специфічні  (стильові)  особливості,  у
філософії – начало логосу, універсального, загальнозначущого, сенсового
змісту.  Але  як  мистецтву  не  чужий  логос,  так  філософія  передбачає
абсурд. Однією з яскравих форм прояву абсурдоцентризму можна назвати
філософію  Фрідріха  Вільгельма  Ніцше  –  в  зеніті,  символі  та  славі
метафізики. Не випадково для означування власної думки він звертається
до метафори танцю: “Тільки в плясовищі вмію я говорити символами про
найвищі речі” [20,80].

Для  прояснення  сенсу  взаємовідносин  логосу  та  абсурду
звернемось до двох фрагментів щоденникових записів Г. Свиридова.

1.”Митець покликаний служити, в міру своїх сил, розкриттю Істини
Світу. В синтезі Музики та Слова може бути покладена ця істина.

Музика  –  мистецтво  без  свідомого.  Я  заперечую  за  музикою  –
Думку, тим більше – будь-яку Філософію…

На  своїх  хвилях  (без  свідомого)  вона  ‹музика›  несе  Слово  та
розкриває захований таємничий сенс цього Слова.

Слово  ж  несе  в  собі  Думку  про  світ  (бо  воно  призначене  для
висловлення Думки). Думка ж несе Почуття, Відчуття, Душу світу. Разом
вони утворюють Істину світу…” [21, 125].

2. “Європейська (католицька) хорова музика не має ніякого зв’язку з
живою  мовою.  Вона  виконується  мертвою латиною і  сама  набуває  від
цього мертвий характер.  У ній немає  живого слова з  його конкретним
змістом, емоцією та цариною таємничої глибини. Моя ж музика виходить
з  живого  слова  (  таке  слово  я  знаходжу  в  російській  поезії  ),  аби
примусити його жити, потрібна мелодія.

Коли  слово  мертве,  то  музика  пише  не  мелодію.  Навпаки,  він
відшукує  відверто музичні  хитрощі – контрапункти,  гармонію, форму і
так далі, йдучи геть від мелодії. Навпаки, композитор, який має справу з
живим словом, шукає інтонації” [22, 191].

Що здобуваємо ми з цих двох уривків?
Слово  (логос)  та  музика  (абсурд)  –  взаємодоповнюючі  умови

сталості істини. Це дві половинки дощечки – символа, з’єднанням яких
припиняється блукання культури в пошуках автентичності.

Настільки,  наскільки  філософія  є  абсурдоцентричною,  настільки
вона  може  розглядатися  як  мистецтво  –  мистецтво  прояву  реальності.
Призначення  філософії  відтоді  стає  ідентичним сутності  мистецтва,  як
його визначав М. Ґайдеґґер,  – “відкривати перспективу, в якій сутнісне
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постає видимим для нас”. Це мистецтво встановлення безпосереднього,
інтуїтивного контакту з об’єктом, приєднання до його живого багатства та
глибинного змісту.

Філософ тотожний художнику настільки,  наскільки йому вдається
схопити подобу сутнього там, де воно відкривається в цілому – в людині.
У такому сенсі розуміє Ґайдеґґер слова Ніцше про “художника-філософа”
та  про більш високе розуміння  мистецтва:  “Чи може людина настільки
далеко  відійти  від  інших  людей,  аби  створити  форму,  маючи  їх  як
матеріал?” [23,75]. Cутнісне призначення філософії та мистецтва спільне
та  відповідає  сподіванням  того,  що  Ніцше  назвав  “монументальним
стилем”:  “Запанувати  над хаосом,  яким ми,  власне і  є,  примусити  свій
хаос  стати  формою,  постати  необхідністю  в  формі,  стати  логічним,
простим, недвосенсовим,  математикою; стати законом – ось у чому тут
велика амбіція” [24, 229].

Здійснення призначення філософії – вирвати нас із забування буття і
не  дати  можливості  згаснути  нашому погляду,  зверненому  до  буття,  –
неможливе без  орієнтації  на логос  та  абсурд,  які  народжуються  з  духу
традиції.  “Традиція  має  здатність  відроджуватись  знову,  воскресати…
Велике мистецтво тільки й можливе за підтримки великої традиції ” [25,
385].

Список використаних джерел:
1. Попович М.В. Українська модель суспільного розвитку: бажання і

реальність. / Україна: вибір моделі суспільного розвитку? Влада і
реформи в Україні (круглий стіл інституту філософії та інституту
соціології  НАНУ  /  М.В.   Попович  //  Філософська  думка.  ―  
2010. ― № 2. ― С. 5—57.

2. Губин В.Д. Проблема освобождения: альтернативные горизонты /
В.Д.  Губин // Вестник РГТУ. ― 2008. — № 7.  ― С. 264.

3. Деррида  Ж. Эссе  об имени /  Деррида Ж.  .  — СПб.  :  Алетейя,  
1998. ― С. 35.

4. Лиотар  Ж.Ф.  Состояние  постмодерна  /  Ж.Ф.  Лиотар.  — СПб.  :
Алетейя, 1998. ― С. 154.

5. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. / Ф.М. Достоевский. ― Л. :
Наука, 1990. — Т. 7. —С. 378.

6. Аболіна Т.Г. Роль традиційної культури у відтворенні морального
начала  спілкування  /  Т.Г.  Аболіна  //  Практична  філософія.  ―  
2008. — № 4. ― С. 29—35.      

7. Свиридов Г. Музыка как судьба  /  Г. Свиридов.  ― М. :  Молодая
гвардия, 2002. — С. 127. 384.

8. Ницше Ф. К генеалогии морали / Ф. Ницше // Ф. Ницше Соч. :  
в 2 т.. — М. : Мысль, 1990. ― Т.2. ― С. 424—427. 

272



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

9. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / М.  Шелер. — СПб. :
Наука; Университетская книга, 1999. ― С. 16—17.

10. Фромм  Э.  Психоанализ  и  религия  /  Э.   Фромм;  пер.  с  англ.  //
Сумерки богов. ― М. : Политиздат, 1989. — С.143―221.

11. Див. у Конфуция: “Шляхетний чоловік вимогливий до себе, мізерна
людина вимоглива до  інших” (  Беседы и суждения  (Лунь  юй) //
Лукьянов  А.Е.  Лао-Цзы  и  Конфуций:  Философия  Дао.  –  М.:
Восточная литература, 2001. – С.357.

12. Неретина С.С. Время культуры / . С.С. Неретина, А.П.  Огурцов. —
СПб. : РХГИ, 2000. ― С. 343.

13. Калиниченко В.В.  Об одной попытке “децентрализовать” Мераба
Мамардашвили /  В.В.   Калиниченко //  Конгениальность  мысли.  
О  философе  Мерабе  Мамардашвили.  —  М.  :  Прогресс,  
1999. ― С. 169.

14. Свиридов Г. Музыка как судьба / Г.  Свиридов. — М. : Молодая
гвардия, 2002. ― С. 622.

15. Хайдеггер М. Введение в метафизику / М.  Хайдеггер. — СПб. :
НОУ – “Высшая религиозно-философская школа “, 1997. 

16. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / К.Н.  Леонтьев // Леонтьев
К.Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. — СПб. : Владимир Даль,
2005. ― Т. 7(1). — С. 387.

17. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф.  Ницше // Ницше
Ф. Соч.: в 2т. ― Т.2. – С.65.

18. Свиридов  Г.  Музыка  как  судьба  /  .  –  М.:  Молодая  гвардия,  
2002. – С. 197.

19. Ницше  Ф.  Так  говорил  Заратустра  //  Ницше  Ф.  Соч.  в  2  т.  
Т. 2. – С.80.

20. Свиридов  Г.  Музыка  как  судьба.  –  М.:  Молодая  гвардия,  
2002. – С.125.

21. Там же. – С.191.
22. Хайдеггер М. Ницше. Т.1. – СПб.: Владимир Даль, 2006. – С. 75.
23. Ницше Ф. . Полн. собр. соч.: в 13 т. / Ф. Ницше. — М. : Культурная

революция,  2006.  —Т.13:  Черновики  и  наброски  1887  –  
1889 гг. ― С. 229.

24. Свиридов Г. Музыка как судьба. – М.: Молодая гвардия, 2002. –  
С. 385.

 Огірко Олег Васильович,
доктор філософії, професор,

доцент кафедри філософії, педагогіки та права,
Львівський національний університет

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

273



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ГУМАНІТАРНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИ

Вступ.  Розвиток  духовності  студентської  молоді  для  сучасного
глобалізованого й прагматичного суспільства, очевидно, залишатиметься
актуальною  й  складною  проблемою.  Значним  потенціалом  духовного
розвитку  характеризується  зміст  предметів  гуманітарного  циклу,  який
традиційно успішно використовується педагогами для реалізації виховних
завдань.

Основними  принципами  гуманітарного  розвитку  України  є:
 людиноцентризм;   забезпечення  реальності  прав  і  свобод  людини;
 встановлення рівних можливостей для її гармонійного розвитку;  надання
можливостей  для  підвищення  соціального  статусу  особистості;
утвердження людської гідності;   розвиток та якнайповніше використання
культурних  надбань  нації;   взаємодія  між  державою  та  громадянським
суспільством [1].

Досвід  багатьох  країн  світу  переконливо  показує,  що  запорукою
процвітання  будь-якої  нації  є  її  здорова  духовна  сфера,  бо  висока
духовність  формує  людину.  Позбавлення  народу  його  духовності
призводить  до  поширення  зневіри,  бездуховності,  аморальності,
зростання злочинності, підлості та підступності, ненависті. 

Домінуючими елементами української християнської духовності є:
віра  в  Бога,  в  Боже  Провидіння,  лагідна  вдача,  щирість,  гостинність,
працелюбність,  духовний  аристократизм  (не  визнавання  над  собою
жодного  володаря,  окрім  Господа  Бога),  гуманне  ставлення  навіть  до
ворогів  (“кров  людська не  водиця  –  проливати  не  годиться”),  перевага
духовного  над  фізіологічним  у  родинному  житті,  любов  до  своєї
Батьківщини  і  народу,  свобода,  незалежність,  патріотизм,  національна
психологія,  висока  правова  свідомість,  пошана  старших,  культ  батька,
матері, висока мораль і сповідування 10 Заповідей Божих.

У  гуманітарному  розвитку  особи  важливе  усвідомлення  її
цінностей.  Відповідно  до  класичного  визначення  Боеція  (“Persona  est
rationalis naturae individua substantia”) людська особа – це “індивідуальна
субстанція розумної природи”. Отже, особа формує свою індивідуальну
природу  як  конкретне,  одиничне  джерело  розумного  діяння.  Границі
вільної активності людини визначає природа створення. Особа є розумна і
вільна в сенсі  можливої дієздатності,  але сама в собі обмежена. Вона є
здатна до вільного, свідомого і відповідального діяння. Людська особа є
самобутнім  і  самовладним  буттям  завдяки  структурі  самоволодіння,
самопанування і самовизначення. Особа є суб'єктом своїх актів. Завдяки
цим  властивостям  особа  трансцендентує  світ  матеріальних  речей  і
творить специфічно людський світ культури,  науки і техніки. Людина є
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динамічним буттям, що розвивається й удосконалюється морально. Ці дві
сфери  особового  “є”  і  “стається”  знаходять  свої  підстави  у  двох
інтегральних між собою пов'язаних динамізм ах – свідомого і визначеного
через  природу  людини.  Особі  приписується  самостійність,
індивідуальність  і  розумність.  У  цілому  чергується  такі  особливості
особи, як:

1) здатність до інтелектуального пізнання;
2) здатність до любові;
3) свобода;
4) ставлення до прав;
5) гідність;
6) досконалість.

Згідно  з  цією  характеристикою  особи  у  ній  передусім
відзначається:

a) розумна природа;
б) готовність до трансцендентності щодо світу природи;
в)  особливий  спосіб  пов'язання  зі  світом  інших  осіб  та  із  

суспільством [2].
Про особу говориться у зв'язку із загальною теорією буття і людини.

Особа,  як  суб'єкт  моральності  являє  особливий  предмет  етики.
Філософією особи і її реальністю займається персоналізм, тобто напрям,
що  розкриває  найвищу  вартість  особи  і  її  особливу  позицію  серед
створеного реального буття.  З  огляду на  цей  диференційований спосіб
усвідомлення  гідності  особи  філософи  і  теологи  звертають  увагу  на
внутрішній зв'язок цієї цінності з:

1) розумною природою людини;
2) здатністю людини до морального розвитку і удосконалення;
3) свободою  дій  особи  –  її  самовизначенням,  самопануванням  і

cамореалізацією;
4) творенням цінностей у межах наукового світу і культури;
5) відношенням людини до Бога і до інших людей;
6) діями особи поза світом природи, тобто здатністю особи до
7) трансцендентності у вчинку. 

Людська  особа,  з  огляду  на  свою  гідність,  становить  центр
суспільного життя. Тому фундаментальним критерієм оцінки суспільства
є пошана до кожної людини та пріоритет особи у стосунку до суспільства.
Особа  –  принцип,  суб’єкт  і  мета  для  цілості  суспільного  життя.  Цей
акцент  на  людину  не  означає  індивідуалістичної  концепції  людського
життя, бо людина покликана до спільноти.

Таємниця  людської  особи  стає  зрозумілою  у  світлі  Таїнства
Воплоченого Слова, у світлі покликання до спільноти з Богом і людьми.
Тому  в  суспільному  житті  повинні  мати  місце  правдиві  міжособові
стосунки, тобто власний безкорисливий дар із себе та прийняття дару від
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іншої особи.
Людина існує як особа і є покликана до спільноти в любові та через

любов. З любові Бог створив людину і з любові Христос помер за неї на
хресті.  Тому  у  своєму  земному  існуванні  людина  також  покликана  до
любові, а не лише до соціальної справедливості. Людина, яка має велику
цінність  уже  в  перспективі  створення,  набирає  ще  більшої  вартості  в
контексті спасенного діла Христа – Воплочення та Обоження у Святому
Дусі, яке приносить дар “нової людини”.

Термін  “особа”  включає  щось  священне,  образ  Божий,  тобто
природну подібність до Бога своєю душею та її прикметами – розумом,
волею,  пам'яттю,  здібністю,  талантами.  Тарас  Шевченко писав:  “Образ
Божий  багном  не  скверніте”.  Не  випадково,  що  заперечення  Бога
позбавляє особу її основи. Розуміння особи як подоби Божої полягає в її
надприродній  подібності  до  Бога  через  стремління  до  досконалості,
святості  за словами Христа:  “Будьте досконалі,  як Отець ваш небесний
досконалий” (Мт. 5,48). Не випадково св. Афанасій Великий повчав: “Для
того Бог став людиною, щоб людина стала подібною до Бога”. Людська
особа  створена  на  образ  і  подобу Божу, а  тому повинна освячуватися,
обожествлюватися, творити себе, співпрацюючи з Божою благодаттю.

Особа є ціллю в собі і в жодному разі не є лише інструментальним
знаряддям.  Особа  є  самостійною  цілістю  і  ніколи  не  буває  просто
частиною.  Особа  є  неподільно  сама  собою  й  ніколи  не  є  просто
екземпляром. Кожна особа належить сама собі і нікому іншому. Особа є
буттям, що невід’ємно належить собі і не розділяє свого буття ні з ким
іншим. Людина, як особа, є розумним і вільним суб’єктом, котрий свою
повноту знаходить у любові до інших та до Бога.      

Духовність  особи  й  суспільства  завжди  були  і  є  в  центрі
філософських систем. Проблеми формування духовності розглядались в
роботах М. Рупніка [3], Т. Шпідліка [4]. У практиці поняття “духовний” та
“духовність” мають зараз декілька тлумачень і використовуються в різних
контекстах, але завжди забувається їх первинне – святе походження – від
Духа Святого. Святий Дух є Третьою Особою Божою, і, отже, – самим
Богом. Він вічний, всюдисущий, всезнаючий і всемогутній. Святий Дух,
який провадить нас як християн, творить у нас нове життя, щоб зробити
вибір, відповідний Господній думці. 

Святий Дух розкриває, як нам діяти, щоб виконувати волю Божу,
провадить “щоб жити вам життям, достойним Господа, і подобатися Йому
в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні
Бога”  (Кол.1,  10).  Це  може  бути  можливим  тільки  тоді,  коли  ми
стараємося  жити  у  постійному  протистоянні  між  умертвленням  наших
земних бажань і  одягання в  думку Христа.  Отже,  щоб хтось зміг  бути
причетний  до  Христа,  треба,  щоб  спочатку  він  був  діткнений  Святим
Духом. Це Він нас випереджає і збуджує у нас віру і духовність. 
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Без  допомоги  Святого  Духа  не  можемо  здійснити  жодної,  навіть
найменшої, справи, яка заслуговувала б на вічне життя. За допомогою же
Святого  Духа  можемо  виконати  найважчі  справи.  Він  впливає  на  наші
духовні сили, змінюючи й облагороджуючи їх, тим самим даруючи нам
Божі  й  моральні  чесноти.  “Дух  є  нашим  життям”;  чим  більше
відрікаємося  самі  себе (Мт.16, 24-26),  тим більше “пристосовуємося  до
Духа”  (Гал.5,  25).  Важливою  причиною  піклування  про  своє  духовне
здоров’я   у  християнстві  є  ідея  тіла  як  храму  Духа  Святого.  Святий
апостол Павло повчав: “Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що Дух
Божий у Вас перебуває?”(1 Кор. 3,16). Якщо тіло покликане виконувати
функції храму Святого Духа, то повинне утримуватись у належному стані
душевної чистоти, у противному ж випадку не тільки не зможе бути хра-
мом людського духу, але також – і храмом Святого Духа.

Слід  зауважити  також,  що  духовність  може  бути  тільки  в  таких
людей,  що  визнають  наявність,  нетілесність  та  безсмертність  душі  і  її
залежність від вищої істоти – Господа Бога. Бог сотворив Духа в людині.
Він обдаровує  кожне утворене вже тіло душею. Душа людини оживляє
тіло і ним керує.  Тіло є місцем перебуванням душі.  У Святому Письмі
сказано, що лише тоді людина стала живою істотою, коли Бог вдихнув у
неї душу (Бут.2, 7). Отже, людина – це єдність духу, душі та тіла (1 Сол. 5,
23).  Дух  є  найглибшою  частиною  душі,  бо  він  відображає  нашу
самосвідомість. Дух – це наше власне “Я”, через  яке ми безпосередньо
лучимося з Богом.

Замість терміна “душа” говоримо також і “дух”. Душею називаємо
те, що перебуває в тісній єдності з тілом, а духом – духовні якості людини
–  розум  і  волю.  У  людському  тілі  є  лише одна  душа,  без  якої  воно  є
мертвим. Душа, керуючи тілом, спонукає його до стриманості в бажаннях
і  діях.  На  жаль,  душею  часто  оволодівають  низькі  пристрасті  тіла,  і
людина стає подібною до тварини, що призводить до нещастя.

Людська душа є образом Бога, бо є невидимим духом, подібним до
Бога,  так само як Бог має розум та волю, і тому є здатною пізнавати і
любити  добро  і  красу,  а  також  панувати  над  видимим  світом.  Ще
довершенішим  образом  Бога  людина  стає  тоді,  коли  дотримується
Заповідей Божих, є покірною, лагідною і милосердною.

Таким чином, духовна людина та, яка вірить, любить і шукає Бога –
джерело добра. Людина – істота духовна, бо народилася від Бога Духа. Як
така,  вона  дозволяє  вести  себе  Духом.  Тому  кожний  християнин  є
покликаний  до  духовного  життя.  Він  помазаний  Духом  Святим  і
покликаний жити в цьому світі  життям духовним, яке означає не лише
побожність,  але  й  сукупність  діяння  людини  в  цілому  обсязі  її  життя.
Християнин  живе  в  орбіті  Духа,  і  св.  апостол  Павло  дуже  слушно
закликав: “Оскільки ви прийняли Духа, то жийте по Духу”. 
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Отже,  духовність  –  це  стиль  релігійного  життя,  гармонійна  дія
богословських і моральних чеснот в особі, яка спричиняє гідну відповідь
людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа та вільною волею
йде Божій волі на зустріч, прагнучи щоденно наслідувати Ісуса Христа і
Його Матір та й святих Божих угодників. Духовність – це релігійна або
моральна  культура  душі,  тобто  коли  людина  відповідає  за  свої  вчинки
перед  собою,  ближнім  і  Богом.  Залежно  від  раси,  народу,  племені  і
культурного нашарування духовність може бути різною.

Духовність  –  це  не  тільки  богословське  тлумачення,  а  також
культура, освіта, література, мистецтво. За висловом о. Олександра Меня,
духовність – це все те, що відрізняє людину від тварини. Духовна людина
завжди  готова  послужити  потребуючому,  терплячому,  погордженому,
скривдженому, убогому. Бог  любить  бідного не  тому, що він  бідний,  а
тому, що несправедливо покривджений.

Щоб збагнути духовність особистості, слід звернути увагу на дари
Святого  Духа  (мудрість,  розум,  рада,  кріпость  –  сила  духа,  знання,
побожність, страх Божий – боятися гріха, яким зневажаємо Господа), які
людина отримує в Тайні хрещення та плоди Святого Духа (любов, радість,
мир,  терпеливість,  добротливість,  милосердя,  віра,  лагідність,
поміркованість), які людина отримує упродовж свого життя.

Бог  є  Любов  (1  Ів.4,  7-8).  Кожна  людина,  маючи  в  собі  Бога  є
джерелом любові для інших. Християнське моральне виховання формує
духовність людини. Християнська духовність – це причетність людини до
Божественного через віру, надію й любов. Духовність – це приналежність
людини  до  святості  й  досконалості.  Духовність  –  це  збереження
моральних і духовних традицій предків. Духовність – це життя людини у
Святому  Дусі.  Чим  частіший,  міцніший  зв’язок  людини  з  Богом,  тим
багатшою є її  душа,  тим міцнішим є осердя  духовності  в  людині.  Яка
душа людини, яке в неї серце, таким є її життєвий шлях, її поведінка. Ось
чому ідея Бога повинна бути панівною в людській свідомості, в її душі.
Духовне життя людини – це життя її  з  Богом (“Бог є Дух”),  зі  Святим
Письмом, з  християнською вірою у безсмертя душі  та  день Страшного
Суду Божого. Воно починається в душі і відноситься до душі та й прямує
до  Найвищого  Духа  –  Бога  у  Трійці  Святій  Єдиній.  Духовність  –  це
розуміння  людиною  себе  як  єдності  тіла,  душі  та  духа.  З  допомогою
сформованої  духовності  людина  усвідомлює  свою  гріховність,
необхідність покаяння і навернення до Бога. Духовна людина усвідомлює
себе як образ  і  подобу Божу. Духовність – це дотримання і  виконання
Заповідей  Божих,  діл  милосердя  щодо  душі  і  тіла  ближніх.  Вона
проявляється у християн,  які  постійно розважають  над Словом Божим,
вшановують його, читають Святе Письмо і реалізовують його настанови в
житті. Духовність – це життя християнина в молитві та добрих ділах [5].
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Духовною є особа, яка на перше місце у своєму житті ставить Бога,
бо знає, що без Бога – ні до порога. До духовних належать люди, які щиро
вірять у Бога, тобто беззастережно приймають усе те, що Він об'явив у
Святому  Письмі,  а  Церква  додала  до  цього.  Духовною  є  людина,  яка
визнає  і  шанує  Христову  Церкву  як  матір,  яка  веде  нас  до  Царства
Небесного.  Нею  є  людина,  яка  готова  більше  давати,  аніж  брати.
Духовною є людина, яка постійно шукає правди, шукає Бога і відкриває
Його у світі та в інших людях.

Духовною є особа, яка надмірно не прив’язується до матеріальних
благ,  намагається  бути  смиренною,  тихою,  покірною,  лагідною,
скромною,  йде  в  житті  середньою дорогою,  визнаючи  свою  грішність,
внутрішньо  оплакуючи  свої  гріхи,  якими  зневажаємо  Бога  і  ближніх,
прагне жити в милосерді, чистоті серця, в мирі з Богом, ближніми і самим
собою,  прагне  бути  голодною  і  спраглою  правди  і  справедливості,  не
лякаючись переслідувань, гонінь, зневажань та обмовлянь.

Духовність  особи  проявляється  у:  долученні  до  традиційних
духовно-моральних цінностей і народної духовної культури; у постійній
праці  над моральним вдосконаленням;  прагненні  до істини;  потребі  до
самопізнання  і  самореалізації;  необхідності  слухати  власну  совість  і
зберігати  її  чистою;  прагненні  зберігати  мир  у  душі  та  в  суспільстві;
вмінні користуватися своєю свободою і поважати свободу інших людей;
творчості, скромності і здатності стримуватися; здатності бачити в людях
позитивні  якості,  приймати  інших такими,  якими вони є;  прагненні  до
добра; здатності любити і приймати любов.

Не можна зараховувати до поняття духовності те, що не має в собі
посилання  на  Бога  –  Особу.  Не  слід  ототожнювати  духовне  з
нематеріальним, бо людина є єдністю душі й тіла, , приймаючи Божого
Духа,  стає  духовною  людиною.  Небезпеками  в  розумінні  духовності  є
пантеїзм  (Бог  не  перебуває  поза  природою,  а  є  в  ній),  монізм  (світ  є
самодостатній,  зрозумілий  з  самого  себе  і  містить  у  собі  причину
власного буття) та дуалізм (світ створений двома творцями). Коли духовне
ототожнюють з ідеєю, то це веде до пантеїзму або одного з видів монізму
(людина нібито стане спасителем самої себе), які за своєю структурою є
матеріалістичними баченнями світу. Справжня духовність – це відкритість
до трансцендентного. Людина може розвинути свою духовність лише в
стосунку до Бога. Духовне життя людини є життя в Святому Духові, яке
осяяне  в  інтелектуальному,  сентиментальному  і  почуттєвому  вимірах.
Духовність людини знаходиться в Ісусі Христі, бо Він є останнє слово про
людину і  Бога. Духовність – це преображення людини у Христі,  де,  за
словами ап. Павла, “живу вже не я, а живе Христос у мені” (Гал. 2,20) [5].

На жаль, у розумінні духовності подекуди допускаються наступних
помилкових напрямів: матеріалізм (дії психіки і духа є нібито наслідком
матеріальних  дій);  психологізм,  який  поділяється  на  раціоналізм  або
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інтелектуалізм  (надуживання  власним  розумом,  заперечуючи  віру),
волюнтаризм  (воля  надмірно  діє  на  розум  і  людина  попадає  в  стан
сваволі),  сентименталізм  (почуття  надмірно  діють  на  волю,  а  вона  на
розум);  надмірний  спіритуалізм  (погорда  тілом,  брак  милосердя  до
ближніх,  очікування  надзвичайного  Божого  втручання);  односторонній
християнський  соціологізм  (надмірне  прив’язування  себе  до  світової
спільноти, забуваючи Христові  слова “царство Моє не від світу цього”
(Ів.18,36) [3].

Духовність має  два напрями:  один – усвідомлення себе як істоти
розумної,  вільної,  соціальної  та  релігійної  і  другий  –  підпорядкування
своєї волі волі Божій і приналежності до Божого Царства.

Гуманістична  психологія  розглядає  шість  типів  духовності:
теоретичний,  релігійний,  естетичний,  соціальний,  економічний  і
політичний.  За  висловом  відомого  французького  інтелектуала  Анрі
Манро, XXI століття буде століттям духовності або його взагалі не буде. 

Духовність допомагає людині усвідомити свою гідність і вартість як
особи створеної на образ і подобу Божу та необхідність переходу від homo
sapiens до homo animus.

Духовні цінності пов’язані з релігією як зв’язком, так і зустріччю та
життям людини з Богом, Який є один для всіх, і  тому людина повинна
правильно будувати свої відносини з Творцем, вбачати в Ньому найвищий
сенс свого існування. Кожна людина має природне право на пізнання Бога
і  Його  законів,  тому  це  право  не  можна  обмежувати  в  навчальних
закладах. 

Духовність особи плекається на основі морального виховання, яке є
безперервною  працею  над  формуванням  душі  й  тіла  людини  для
досягнення нею повної злуки з Богом. Метою християнського етичного
виховання  є  виявлення,  формування  та  розвиток  природних  та
надприродних задатків душі й тіла, до осягнення єдності життя людини з
Божими законами. 

Особливою прикметою моральної культури християнства є тісний
зв’язок духовності та моральності. Розуміння духовності співвідноситься
із словами Ісуса Христа “Бог – Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні в
дусі й правді поклонятися” (Ів.4, 24). У християнській філософії під духом
розуміється вища здатність розумної душі, завдяки якій людина входить у
зв’язок з Богом. Мета духа – спілкування з Богом і духовним світом. В.
Даль  визначав  дух  як  “вищу  іскру  Божества  або  стремління  до
небесного”, а духовним він називав “усе, що відноситься до Бога, Церкви,
віри”.  Духовність  –  це  “вертикальний”  вимір  людського  буття.
Моральність  –  це   “горизонтальний”  вимір  буття  людини.  У
християнській  культурі  процес  духовно-морального  вдосконалення  є
єдиним  і  нероздільним.  Чим  ближче  людина  до  Бога,  тим  вища  її
моральність,  і,  навпаки,  чим  вища моральність  людини,  тим більше її
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благоволить  Бог.  Двоєдиність  духовності  й  моральності  найкраще
відображається у двох головних заповідях любові: “Люби Господа, Бога
твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це
найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього
твого,  як  себе  самого.  На  ці  дві  заповіді  ввесь  закон  і  пророки
спираються”  (Мт.22,  37  –  40).  Духовність  –  це  трансцендентна  та
іманентна ознака душі.

Є  багато  різних  критеріїв  для  класифікації  духовності.  У
сучасному Енциклопедичному  словникові  духовності подано  наступні
критерії [6]:

1) Етнічно-географічний  (напр.,  духовність  Сходу,  духовність
Заходу, італійська,  французька,  німецька,  англійська,  українська  та
ін.)

2) Богословський  (напр.,  духовність  тринітарна,  христологічна,
пневматологічна, євхаристійна, марійська, літургійна  та ін.)

3) Аскетично-практичний, за чеснотами (напр.,  духовність любові,
покори, убозтва, покаяння, надолуження тощо)

4) Антропологічний  чи  психологічний  (напр.,  духовність
інтелектуалістична,  спекулятивно-споглядальна,  чуттєва,
прагматична та ін.)

5) Професійно-становий  (напр.,  духовність  мирянська,
священицька, чернеча, вчительська і т.ін.)

6) Історично-хронологічний  (напр.,  древньо-християнська,
середньовічна, модерна, барокова, сучасна).
Людина, як і весь світ, походить від Бога. Вона залежна від Бога і

має суттєво важливі відносини з Ним. Людина складається з душі і тіла, із
матерії і духу, із дочасного і вічного. Вона пізнає правду про себе, про світ
і  про  Бога.  Лише  тоді,  коли  вона  намагається  зрозуміти,  ким  є,  що
становить її велич, а також велич інших людей і велич Творця, Який усе
створив на добро людини, то усвідомить себе як особу. Християнський
принцип  духовного  формування  особи  звучить:  шукайте  найперше
Царства  Божого,  а  все  решту вам додасться  (Мт. 6,  33).  Людина  – це
єство, у якому збігаються всі світи: світ природи, світ інших людей,
світ власної свідомості та особистості, у якому вона може знайти Бога.
Людина  є  єством  матеріально-світовим  і  повинна  шанувати
навколишній світ  та  землю.  Вона є єством суттєво суспільним,  тож
повинна себе віддавати  іншим.  Вона є  єством самосвідомості,  тому
повинна  себе  знайти й утвердити,  та,  нарешті,  є  відкритим єством,
тому здатна вийти зі свого центру і з’єднатися з “іншим”, тобто бути
готовою до самотрансценденції.

Людина – це унікальна істота,  яка є не просто творінням вищого
розуму, призначеним для якихось практичних цілей, не просто свідченням
Божої мудрості, могутності, творчого потенціалу. Людина, із точки зору
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християнства, є особою, яка має власний розум, волю, почуття. Головний
дар ми маємо від Бога – це наше життя, це головне наше покликання.
Христос,  знаючи ціну життя,  каже:  “Яка користь людині,  як цілий світ
здобуде, а занапастить власну душу “ (Мт. 16, 26).  Людина отримала від
Бога  життя  як  дар,  на  який не  заслужила,  а  тому повинна  своє  життя
оберігати й підтримувати.

Людина – це три світи: тілесний, в якому діють інстинкти, чуття;
пізнавальний  (відчуття,  сприймання,  мислення,  пам’ять,  уява);
афективний  (емоції,  зворушення,  пристрасті).  Людина,  з  точки  зору
християнської етики, – це щось абсолютно осібне, тобто особа як душа і
тіло  разом узяті,  що інакша своєю  сутністю,  покликанням,  діяльністю,
гідністю, із труднощами і призначенням. Творячи людину, Бог не створив
її,  як  тварин,  двоскладовою.  Вона  поєднує  в  собі  “глину”  (тіло),  дух
(життя),  душу  (подоба  Божа).  Таке  раціональне  поєднання  трьох
компонентів людини вказує на велику розумність  Творця, Який, творячи
людську особу, поєднав у ній два світи – земний і небесний. Візантійський
богослов Немезій Емеський, беручи до уваги ці складові людини, сказав,
що  завдяки  поєднанню  “земного”  і  “небесного”  в  людині  вона  стала
посередницею між двома світами, їх зв'язковою ланкою, завдяки якій  Бог
є у світі.

У  християнстві  стосовно  Бога  людина  має  статус  синівства.  А
ближчих стосунків, як стосунків між батьком і сином, не може бути. На
людському рівні ми добре розуміємо, що Син повністю успадковує  все,
що йому дістається від батька. Так само християнство трактує людину, як
наслідника всього,  що має  Бог. Біблія  пише,  що  Бог  поставив  людину
панувати над цілим світом, тобто все, що Бог  сотворив, вручив людині не
як наймитові, а як своїй улюбленій дитині.

Людина – це насамперед єство (те що існує), що відрізняється від
інших  істот,  але  також  подібна  до  них,  і  перша  подібність  існує  на
субстанціальному рівні,  як те,  що здатне до самостійного існування,  як
суб’єкт.  Друга  подібність  –  людина  має  інстинкт  самозбереження,
продовження роду, статевий потяг. Якби цього не було,  то людина б не
існувала.  Людина відрізняється від інших створінь тим, що має розум і
волю та природні нахили. Щодо природних нахилів в етиці існує принцип
“той хто діє, діє в напрямку цілі”. Ціллю людської дії є добро, тобто те,
чого людина прагне. Прагнення – це ніщо інше як природний нахил.

Людина є втіленим духом і одухотвореним тілом, а її людський дух
виражається  тілесно.  Тіло  і  душа  людини  –  це  не  дві  дійсності,  що
відокремлені одна від одної.  Тіло (в грецькій мові –  )  – це жива
матерія,  злучена  з  душею.  Тіло,  маючи  здатність  до  живлення,  руху,
відпочинку, розмноження, підпадає під закони матерії, тобто, зокрема, під
закон  смерті.  Тіло  наділене  п’ятьма  органами  чуття.  Людська  душа  (в
грецькій  мові  –  )  оживляє  тіло,  виявляє  духовну  спроможність
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абстрактно мислити,  творити ідеї,  оцінки,  міркування,  вільно приймати
рішення.  Вона не зазнає тілесної  смерті  і  не може розкладатися.  Душа
людини безсмертна, має свій початок із моменту зачаття і відповідає за
вчинки  особи.  “Не  бійтеся  тих,  що  вбивають  тіло,  душі  ж  убити  не
можуть” (Мт. 10, 28). Згідно з християнським ученням людина отримує
тіло  через  своїх  батьків,  а  душу  безпосередньо  від  Бога.  Душа  після
смерті  людини  не  перевтілюється  в  жодне  інше  тіло,  а  очікує  його
воскресіння  при  другому  приході  Ісуса  Христа  та  Страшного Суду, на
якому Він судитиме її діла.  Душа має розум і власну свобідну волю. В
душі проявляються думки, почуття і бажання. Розум – це здатність душі
творити  ідеї,  оцінки,  міркування,  розрізняти  добро  і  зло.  Воля  –  це
здатність  людини  в  певній  ситуації  поступити  так  або  інакше.  Бог  не
примушує людину вірити в Нього, чи робити так або інакше – це є прояв
вільної волі людини. Не випадково народна мудрість повчає:  “Вільному
воля, а блаженному рай”. Блаженний Августин навчав: “Людино, Бог, що
створив тебе без тебе, спасти тебе без тебе не зможе” [5].

Розум людини шукає найвищої правди – Бога й дороги до добра,
уточнюючи закони – правила правильної поведінки. Воля бажає осягнути
правду  як  найвище  добро,  притримуватися  правильної  поведінки  й
етичних законів. Щоб людина жила згідно зі своєю природою, розум має
вільно й щиро шукати  правди,  а  воля  має  завжди бажати  пропоновану
розумом правду як  своє  добро.  Воля  людини має  завжди поступати  за
проводом розуму.

Святий апостол Павло  та  Отці  Церкви навчали,  що людина – це
єдність  духу,  душі  та  тіла  (1  Сол.  5,  23).  Це  вчення  про  триєдність
людського буття називається трихотомією. Дух є найглибшою частиною
душі, бо він відображає нашу самосвідомість. Дух – це наше власне “Я”,
через  яке  ми  безпосередньо  лучимося  з  Богом.  Не  випадково  великий
Каменяр Іван  Франко писав:  “Дух,  що тіло рве до бою, рве за поступ,
щастя,  волю, він не вмер, він ще живе …” Дух є під впливом Святого
Духа,  у  ньому діє  благодать  Божа.  Дух  проявляється у страху Божому,
совісті  та  пошуку  (спразі)  Бога.  Тілом  ми  буваємо  подібні,  душевні
прояви теж бувають близькими, а духом ми не однакові, бо він творить
нашу неповторність та особистість. Людина може стати особистістю, коли
сформується  як  особа,  що  розвинула  свій  творчий  потенціал,  ставши
своєрідною  унікальною  неповторністю,  гідною  наслідування,  яка
відповідає за свої вчинки. Людина є ковалем свого щастя. Вона разом із
Богом  є  співтворцем  світу.  Від  людини  великою  мірою  залежить  її
майбутнє:  “Як постелиш, так і  виспишся”,  “Що посієш, те й пожнеш”.
Коли дух, душа пануватимуть над тілом, людина поступатиме морально
добре, а коли навпаки тіло керуватиме душею, то людина попадатиме в
гріх.  Людина  буде  добре  морально  сформована,  якщо  матиме  такий
порядок цінностей: дух, почуття (емоції), тіло. 
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У  духовному  формуванні  особи  найважливішими  завданнями  є:
формування розуму; творення на основі розуму та віри власних ідеалів та
чеснот; осягнення стану, в якому у розумі людини пануватиме віра і вона
керуватиметься чеснотою мудрості, що наставляє розум розважно шукати
правду; у волі – любов, що керуватиметься чеснотою справедливості, що
наставляє волю бажати знайдену розумом правду; у почуттях – надія, що
керуватимуться  чеснотами  мужності  і  здержливості,  які  керують
почуттями  в  небажаній  ситуації  і  стримують  нахили  злих  почуттів;
утвердження  стану, за  якого  розум,  віра  і  совість  управлятимуть  усіма
порухами волі. Духовне виховання базується на житті людини: у вірі, яка
все прощає і зносить; у надії, яка ніколи не розчаровує, та в любові, яка
взамін нічого не вимагає. 

Висновки.  Духовність повинна відродити шляхетність, допомогти
кожній людині стати людиною, а нації – нацією. Осторонь такої важливої
справи не може бути вища школа, яка повинна забезпечити наповнення
всіх ланок навчально-виховного процесу змістом християнської моралі та
національної  духовності,  який  би  допомагав  формувати  свідомих
українців, для яких первинними є Бог і Україна. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТУ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Вступ.  Одним  із  пріоритетів  вітчизняної  освіти  в  сучасних
соціокультурних умовах є забезпечення якісного навчання, виховання та
повноцінного розвитку дітей з обмеженими можливостям здоров’я. На це
орієнтує  педагогів  Національна  стратегія  розвитку освіти  в  Україні  до
2021 р., у якій окремий блок основних завдань стосується освіти дітей з
особливими потребами. Випускники спеціальних закладів освіти мають
вступати в доросле життя з компетентнісним потенціалом, достатнім для
успішного виконання своїх громадянських і професійних обов’язків, для
повноправної  участі  в  соціальній  практиці.  Досягти  таких  результатів
можуть лише ті спеціальні заклади, у яких виховна робота організована на
системних  засадах  і  спрямована  на  розвиток  у  школярів  життєвої
компетентності в єдності усіх її складових. Виховна система закладу має
бути  осередком  активної  діяльності  всіх  дітей,  їх  самоврядування,
колективної відповідальності і співтворчості.  Водночас виховна система
має  розвиватися  в  інноваційному  режимі,  оскільки  тільки  він  може
забезпечити її гнучке реагування на соціокультурні зміни, які визначають
пріоритети підготовки компетентних випускників школи-інтернату.

У  зв’язку  з  необхідністю  інноваційного розвитку  шкіл-інтернатів
актуальним  є  дослідження  сутності  виховної  системи,  етапів  її
становлення,  а  також  теоретичних  засад  її  інноваційного  розвитку  в
сучасних соціокультурних умовах.

Результати дослідження.  Наукові засади становлення та розвитку
виховних систем розкриваються в роботах В. Караковського, Л. Новікової,
Н. Сєліванової,  О. Вишневського,  О. Сидоркіна,  Є. Степанової,
В. Созонова,  І. Колеснікової,  Є. Баришнікової,  Г. Сороки,  В. Пометун,
Л. Кацинської,  Г. Сазоненко,  І. Єрмакова,  Т. Сємєйкіної,  Т. Шамової  та
іншихучених.

Щодо  визначення  терміна  «виховна  система»,  то  Л. Новікова
розкриває його з двох позицій. У вузькому розумінні  поняття «виховна
система» визначається як цілісний соціальний організм, який виникає у
процесі  взаємодії  основних компонентів  виховання (цілей,  суб’єктів,  їх
діяльності,  спілкування,  відносин,  матеріальної  бази)  і  має  такі
інтегративні  характеристики,  як  спосіб  життя  колективу,  його
психологічний клімат [7]. 

О. Вишневський  вважає,  що  виховна  система  –  це  повноцінне
насичене  й  суспільно  значуще  творче  життя  педагогів,  вихованців,
батьків, головним завданням якого є розвиток їх особистісних якостей, де
«самостійні  компоненти  педагогічного  процесу  розглядаються  не
ізольовано, а в їх взаємозв’язку, що дозволяє виявити загальні системні
властивості та якісні характеристики» [3].
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Г. Сазоненко  визначає  термін  «виховна  система»  як  цілісний
організм,  що  виникає  у  процесі  інтеграції  основних  компонентів
виховання  (мета,  суб’єкти  виховання,  їх  діяльність,  спілкування,
відносини,  кадровий потенціал,  матеріальна  база)  та  сприяє духовному
розвитку й саморозвитку особистості [9].

І. Погоріла розглядає виховну систему сучасного закладу освіти як
комплекс  взаємопов’язаних  та  взаємозумовлених  компонентів  (виховна
мета,  цілі,  завдання,  суб’єкти,  діяльність  і  спілкування,  взаємини,
життєвий  простір  тощо),  яка  становить  цілісну  соціально-педагогічну
структуру  і  забезпечує  у  процесі  свого  функціонування  та  розвитку
реалізацію й самореалізацію особистості, її життєздійснення [8].

Враховуючи  специфіку  школи-інтернату  як  особливого  типу
установи,  зміст  поняття  «виховна  система»  має  розглядатися  як
упорядкована  сукупність  компонентів,  взаємодія  й  інтеграція  яких
обумовлює  наявність  у  школі-інтернаті  можливості  цілеспрямовано  й
ефективно сприяти розвитку особистості дитини.

Щодо  етапів,  які  проходить  виховна  система  закладу  у  своєму
розвитку, у науковців немає протиріч. Так, І. Єрмаков виділяє такі етапи,
як:

1) етап  становлення  виховної  системи,  який  характеризується:
стихійним характером взаємодії;  розробкою концепції виховної системи
як  сукупності  основних  педагогічних  ідей;  виділенням
системоутворювальної  діяльності  та  створенням  «випереджаючих
ситуацій», які моделюють майбутню систему;

2) етап відпрацювання змісту і  структури системи,  пріоритетних
напрямків її функціонування;

3) завершальний  етап,  на  якому  активно  впроваджується
педагогічне збагачене середовище;

4) етап  оновлення  й  перебудови  системи,  який  здійснюється  за
рахунок варіацій, що ведуть до зміни системи.

Підкреслюючи принцип циклічності розвитку відкритих виховних
систем, І. Єрмаков зазначає, що «оновлення системи, якщо вона в цілому
прогресивна, як правило, йде у напрямку її ускладнення: удосконалюється
мета,  різноманітнішою  стає  діяльність,  більш  гуманними  відносини,
розгалуженішими  зв’язки  і,  звичайно,  глибшими  управлінські  процеси.
Процес оновлення системи, пов’язаний із введенням новацій, як правило,
має  суперечливий  характер.  Новоутворення  не  завжди  органічно
вкладаються у виховну систему, їх введення викликає певні порушення і
вимагає попереднього моделювання нового стану системи, що передбачає
зміни, які відбуваються в її структурі, функціях, внутрішніх та зовнішніх
зв’язках» [6, с. 22–25].

Технологія  становлення  виховної  системи,  на  думку  Т. Волкової,
реалізується  відповідно  до  таких  етапів:  вироблення  цілей,  завдань  та
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умов, за яких відбувається становлення системи; визначення видів і форм
виховної  діяльності;  формування  середовища  життєдіяльності  школи;
функціонування й оновлення системи [5, с. 62–67].

І. Погоріла  встановила,  що  виховна  система  проходить  декілька
етапів,  які  пов’язані  з  її  створенням,  становленням  і  розвитком.  На
першому  етапі  (становлення)  упроваджуються  провідні  ідеї,
розробляється  концепція,  налагоджується  системоутворювальна
діяльність,  використовуються  педагогічні  новації.  Другий  етап
(стабілізації)  пов’язаний з  відпрацюванням змісту і  структури  системи,
утвердженням системоутворювальної  діяльності,  пріоритетних напрямів
функціонування системи, установленням зв’язків між видами діяльності,
подальшим  упровадженням  системних  форм  виховання,  адекватних
особливостям і  потребам учнів.  На третьому етапі  (оформлення) кожен
компонент системи максимально активізується,  системні зв’язки стають
більш  міцними,  посилюються  інтегруючі  процеси,  які  органічно
пов’язують  навчально-пізнавальну  діяльність  з  вихованням,  система
структурно  оформлюється.  Четвертий  етап  (оновлення)  проходить  у
напрямі  конкретизації  та  диференціації  системи:  поглиблюється  мета,
більш  різноманітною  стає  діяльність,  гуманістичнішими  відносини,
розгалуженішими зв’язки і глибшими управлінські процеси [8].

Т. Шамова  розглядає  етапи  становлення  виховної  системи
навчального  закладу,  серед  яких  визначені  етап  розробки  вихідної
концепції, етап створення проекту школи, у рамках якого будуватиметься
система  (прогнозування  умов),  та  етап  створення  описової  моделі  як
моделі  майбутнього  стану  виховної  системи  (компоненти,  їх
призначення,зв’язки між ними) [10].

Стабільний  інноваційний  розвиток  виховної  системи  школи-
інтернату можливий за умови ефективного управління цим процесом, яке
орієнтується  на  суттєві  характеристики  закладів  інноваційного  типу,
враховує  гуманістичні  засади  управління  інноваційною  діяльністю,
закони,  що  діють  у  системі  управління  інноваційними  процесами,  та
вимоги до управлінської компетентності керівників. 

На  основі  результатів  теоретичного  та  емпіричного  досліджень
Л. Ващенко виділила ряд суттєвих характеристик закладів інноваційного
типу:  розвиток  здійснюється  на  основі  виявлення  освітніх  потреб
навчального  закладу,  обґрунтування  нової  перспективи  з  урахуванням
прогресивної практики; предмет управління інноваційними процесами в
загальноосвітньому  навчальному  закладі  –розвиток  суб’єктів
інноваційного  пошуку  та  школи  загалом;  розширення  змістово-
інформаційного та технологічного компонентів шкільної освіти на засадах
особистісно орієнтованого підходу; готовність педагогічного колективу та
шкільної  адміністрації  до  пошуково-дослідницької  роботи  як  основної
форми  інноваційного  пошуку;  налагодження  дієвих  зв’язків  з  науково-
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дослідними інститутами, вищими навчальними закладами міста, ученими
з  метою  мобільного  реагування  на  соціально-технологічні  виклики
сучасності;  реальну підтримку державними органами управління освіти
педагогічних  ініціатив,  наявність  системи  стимулювання  та  мотивації
педагогів  до  інноваційного  пошуку;  підтримку  інноваційних  процесів
громадськістю, насамперед батьківською [2, с. 190].

У  дисертації  Л. Вознюк  обґрунтовано  гуманістичні  засади
управління  інноваційною  навчально-реабілітаційною  діяльністю,  під
якими розуміється сукупність гуманістично орієнтованих управлінських
дій,  спрямованих  на  досягнення  оптимальних  результатів  в  оновленні
освітнього процесу, основу яких складають принципи гуманізації [4, с. 8].

Л. Ващенко  наводить  закони,  що  діють  у  системі  управління
інноваційними навчально-реабілітаційними процесами: закон синергії, що
свідчить  про  те,  що  можливості  організації,  як  єдиного  цілого,
перевищують  суму  можливостей  її  окремих  частин;  закон  доповнення
внутрішніх процесів та функцій, протилежно спрямованих, що свідчить
про одночасне чи послідовне використання протилежностей, наприклад
інтеграції  –  диференціації,  розподілу  –  об’єднання,  спеціалізації  –
універсалізації  та  ін.;закон  композиції,  що  свідчить  про  те,  що  всі
структурні підрозділи організації повинні сконцентрувати свою діяльність
на  вирішенні  спільної  мети  (індивідуальні  мета  узгоджується  і
приводиться  у  відповідність  до  загальної);  закон  самозбереження
(піклування  організації  про  свою  цілісність  шляхом  недопущення
конфліктів,  що  можуть  спричинити  нестабільність,  зміни
адміністративних  чи  фахових  кадрів,  розширення  напрямів  діяльності
тощо); закон поінформованості (залучення членів колективу до інформації
про  реальне  становище  в  організації);  закон  необхідного  різноманіття
(функціонування  організації  на  основі  виконання  мінімальної  кількості
різних видів діяльності та наявності фахівців різних напрямків та рівнів
підготовки);  закон  онтогенезу,  який   виявляє,  що  життя  організації
складається із трьох фаз– становлення, розвитку, занепаду [2, с. 120].

Н. Василенко  встановила,  що  компетентність  в  управлінні
інноваційною  діяльністю  спеціальних  навчальних  закладів  передбачає
наявність у керівника додаткових знань і вмінь з педагогічної інноватики
й  менеджменту,  досвіду  і  мотивації  інноваційної  діяльності,  набуття
особистісних  якостей,  які  сприятимуть  системному  впровадженню
педагогічних  інновацій  у  навчально-реабілітаційній  діяльності
працівників закладу [1, с. 7].

Висновки. У сучасному педагогічному дискурсі визначення терміна
«виховна система» є різнорідними. Деякі науковці розглядають це поняття
в  широкому  сенсі,  як  структуру  макрорівня,  що  забезпечує  реалізацію
виховних  завдань  освітніх  закладів,  інші  –  як  структуру  мікрорівня.
Аналіз  більшості  дефініцій  демонструє  їх  системний  зміст,  оскільки
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«виховна  система»  переважно  розглядається  або  як  система,  або  як
сукупність компонентів.

Виховна  система,  як  складне  утворення  у  часі,  проходить  певні
етапи. Саме динамічність системи обумовлює її здатність відповідати на
виклики  сучасного  суспільства,  реалізовувати  інноваційну  освітню
парадигму  відкритих  систем  та  задовольняти  потребу  дитини  в
саморозвитку, самовдосконаленні та формуванні культури повноцінного і
творчого життя.

Стабільний  інноваційний  розвиток  виховної  системи  школи-
інтернату можливий за умови ефективного управління цим процесом, яке
орієнтується  на  суттєві  характеристики  закладів  інноваційного  типу,
враховує  гуманістичні  засади  управління  інноваційною  діяльністю,
закони,  що  діють  у  системі  управління  інноваційними  процесами,  та
вимоги до управлінської компетентності керівників. 
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНА
ПРОБЛЕМА

Вступ.  Сучасне  громадянське  суспільство  України,  постале  з
націєтворчих  подій  останніх  років,  має  гостру  потребу  в  об’єктивній,
достовірній і неупередженій інформації про події сьогодення. Це, з-поміж
іншого,  породжує  активну  суспільну  дискусію  щодо  формування  і
діяльності  медіа  нового  типу  (незалежних  від  олігархічних  кланів,
громадських  за  фінансуванням  і  цільовою  аудиторією)  у  вітчизняному
інформаційному  просторі.  Однією  з  ключових  проблем,  які  стають  на
заваді  цьому  процесу,  є  тотальна  комерціалізація  медіа-структур  та
журналістського середовища. З огляду на це, актуальним є дослідження
соціальних та гуманітарних аспектів комерціалізації журналістики.

Результати  дослідження.  Комерціалізація  у  сфері  журналістики
знаходить  своє  вираження  у  зростаючій  орієнтованості/залежності  ЗМІ
від запитів ринку. Це  означає  перетворення інформації  у  товар,  який у
медіа-просторі отримує форму і зміст, необхідні конкретному замовнику, а
не цільовій аудиторії.  Іншими словами будь-яка реклама чи комерційна
тема в сучасних умовах важить для ЗМІ набагато більше, ніж актуальні
запити  громадськості.  Комерційний  інтерес  у  такій  ситуації  неминуче
вступає у суперечність з інформаційними функціями медіа.

Комерціалізація  журналістики  є  світовою  тенденцією  сучасності,
об’єктивною реальністю, яку можна оцінювати по-різному. Позитивним її
наслідком можна вважати тенденцію до створення медіа-продукту більшої
технологічної якості,  розширення «асортименту» інформаційного товару
(а отже, варіацій вибору), покращення комунікаційних можливостей ЗМІ.
Водночас в українських реаліях комерціалізація у сфері журналістики має
здебільшого  негативні  прояви.  По-перше,  пріоритет  комерційних
зацікавлень  над інформаційними інтересами  аудиторії,  змінює характер
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новин  і  редакційного  продукту.  Внаслідок  цього  відбувається  масове
«сповзання»  медіа-структур  від  засад  незалежної,  об’єктивної
журналістики  до  принципів  комерційної  вигоди  (найчастіше  через
лобіювання  інтересів  рекламодавця  або  акціонера),  що  викликає
обмеження прав окремих громадян, соціальних груп і суспільства загалом
на  всебічну,  об’єктивну  інформацію.  Зосередження  провідних
інформаційних  ресурсів  в  руках  невеликої  групи  впливових  власників,
покращує  їх  фінансування,  але  несе  загрозу  підміни  в  медіа-дискурсі
реальних  актуальних  для  соціуму  проблем  вигаданими,  вигідними
політичним  та  економічним  елітам,  зумовлює  згортання  плюралізму
думок,  призводить  до  порушення  свободи  думки  і  слова  (через
«незапрошення»  недружніх  до  власника  осіб  до  кишенькових  ток-шоу,
замовчування їх діяльності у випусках новин, відключення прямих ефірів,
де звучить критична щодо «хазяїна» інформація тощо).

По-друге,  переорієнтація  ЗМІ  з  інформаційної  функції  на
комерційну, призводить до перенасичення новинного контенту вигідними
для  певного  замовника  фактами,  псевдоподіями,  заангажованими
інтерпретаціями.  Це,  в  свою  чергу,  призводить  до  «надвиробництва»
новин, що знижує обізнаність аудиторії, оскільки в купі «інформаційного
сміття»  губляться  основні  повідомлення,  увага  аудиторії  відволікається
від  ключових  подій.  За  твердженням  російської  дослідниці
О. Красноярової, «надвиробництву» новин властиві процеси фрагментації
і кумуляції (багаторазового повторення) інформаційних повідомлень, що
також ведуть до втрати смислового контексту, адже фрагментація не дає
цілісної, всебічної картини дня, а кумуляція, перебільшуючи значущість
одних  подій,  зменшує  значення  інших,  відкидаючи  їх  на  узбіччя
інформаційного  порядку  денного.  Внаслідок  цього  втрачається
інформаційна  різноманітність,  аудиторія  отримує  спотворену
інформаційну картину дня [2, с. 110].

По-третє,  комерціалізація  ЗМІ  призводить  до  зниження  якості
інформаційного  продукту.  В  умовах,  коли  ринкові  принципи  стають  у
медіа-сфері  ключовими,  реальна  журналістська  творчість  витісняється
конвеєрним  відтворенням,  унікальні  доробки  майстрів  замінюються
шаблонними  напівфабрикатами  посередностей,  ціннісні  інтерпретації
подій  відміняються  відстороненим  моралізаторством.  Комерційна
журналістика,  зорієнтована  на  збагачення,  зазвичай  вирізняється
стереотипністю подання матеріалів,  втратою аналітичності,  часто хибує
поширенням  дезінформації,  фабрикацією  фактів  тощо.  Зростаюча
персоніфікація  новин  (у  яких  треба  «засвітити»  певну  «постать»)
призводить  до  того,  що  новинний  контент  зосереджується  не  на
соціально-економічних чи політичних питаннях, не на суті самого факту
чи явища, а на особистості її учасника, нівелюючи в кінцевому рахунку
громадську проблематику подій. 
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По-четверте, перехід ЗМІ на ринкові рейки майже завжди означає їх
переорієнтування  на  масового  споживача,  оскільки  це  максимізує
комерційну вигоду. Переорієнтація на мовлення для обивательської маси
(у  якої  один  принцип:  «хліба  і  видовищ!»)  зрештою  призводить  до
розширення  розважального  компонента  в  загальному  інформаційному
потоці  (навіть  до  подачі  новин  як  своєрідної  розваги),  поширення
стандартів  жовтої  журналістики  на  усю  медіа-сферу  –  таблоїдизації,
«тривіалізації»  інформації,  поширення  «інфотейнменту»  (англ.
infotainment  –похідне  від  information «інформація»і  entertainment
«розвага»),  що в цілому веде до суттєвого скорочення частки соціально
значущих, злободенних тем в загальній масі інформації [2, с. 110].

Сучасний український медіа-ринок під впливом комерціалізації ЗМІ
виглядає  наступним  чином:  1) найбільші  і  найпопулярніші  телеканали,
газети  і  журнали  зосереджені  в  руках  олігархів  або  політиків,  які
переслідують як комерційні, так і політичні цілі, визначаючи контент ЗМІ
відповідно до своїх  інтересів;  2) реклама стала  основним інструментом
конкурентної боротьби друкованих та електронних ЗМІ,  внаслідок чого
вона  перенасичує  український  медіа-контент;  3) кількість  бульварної
преси,  розважальних  програм на  телебаченні  зростає  з  кожним роком,
витісняючи  видання  і  матеріали  навчального,  інформативного  та
дискусійного характеру, які б дали можливість аудиторії  проаналізувати
реальні економічні й політичні проблеми в Україні.

За  умов,  коли переважаюча  частка  медіа  в  Україні  знаходиться  у
приватних  руках,  у  державі  вкрай  обмежені  можливості  щодо
адміністративного  та  нормативного  впливу  на  зазначені  негативні
тенденції.  Державні  ЗМІ (у т. ч.  регіональні),  порівняно із  приватними,
традиційно  програють  у  конкурентній  боротьбі  за  увагу  аудиторії  і  у
цьому зв’язку цілком очевидно «пасуть задніх» у рейтингах популярності.
Варто визнати, що через низький порівняно з комерційними ЗМІ рівень
оплати  праці  у  державних  медіа-структурах  зазвичай  працюють  люди
невисокої  кваліфікації,  часто  пенсійного  віку,  що  безпосередньо
позначається на якості матеріалів, підвищує ступінь їх заангажованості, а
отже, погіршує об’єктивність та рівень висвітлення діяльності держави у
ЗМІ. Крім того ряд експертів визнають низьку економічну ефективність
урядових медіа, наголошують на невідповідності їх діяльності сучасним
демократичним стандартам тощо. У цих умовах ключову роль можуть і
мають  відіграти  громадські  або  суспільні  ЗМІ  як  на
загальнонаціональному,  так  і  регіональному  рівні.  Світовий  досвід
свідчить, що саме громадські ЗМІ за умови ефективного адміністрування
та громадського контролю за програмною і редакційною політикою здатні
певною мірою відновити тематичний та змістовний баланс у сфері мас-
медіа,  надати  можливість  доступу  до  ЗМІ  суспільним  групам,  які
позбавлені  його  через  високий  фінансовий  поріг  виходу  на  ринок
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інформації [3]. З огляду на це держава має сприяти формуванню якісної
нормативно-правової  основи  та  фактичному  створенню  громадських
засобів масової інформації, у т. ч. через реформування системи урядових
медіа.  Перетворення  державних  ЗМІ  на  громадські  значною  мірою
сприятиме  підвищенню  демократичності  у  медіа-середовищі,  звузить
механізми  економічного  впливу  на  ЗМІ,  компенсує  негативні  наслідки
комерціалізації медіапростору тощо.

Висновки.  Впливи суспільства та мас-медіа  завжди були взаємно
обумовленими.  ЗМІ,  будучи  соціальним  інститутом,  з  одного  боку,
відчувають  на  собі  і  разом  із  тим  відображають  загальні  громадські
настрої, домінуючі цінності, очікування, а з іншого – самі впливають на
суспільство, викликаючи у ньому ті чи інші зміни. Очевидно, що вплив
суспільства  на  засоби  масової  інформації  може  мати  два
взаємоневиключні  прояви:  безпосередній  (через  різноманітні  форми
вираження  громадянської  активності)  і  опосередкований  (через
«голосування» увагою чи грошима за певний канал чи видання). Якщо у
першому  випадку  інформаційну  політику  ЗМІ  визначають  громадські
інтереси, то у другому – комерційні. Перший варіант стає можливим за
умов розвитку демократичних інститутів,  громадянської самосвідомості,
поваги до прав людини, високого рівня громадянської активності тощо.
Другий  реалізується  в  умовах  суспільного  перекосу  в  сторону
споживацтва, виродження національних та загальнолюдських цінностей,
примітивізації  суспільної  свідомості.  Таким  чином,  комерційно
орієнтована  журналістика  підлаштовується  під  домінуючі  очікування  і
запити споживача,  і,  за умови низької громадської  активності,  зрештою
обмежує і пригнічує пізнавальну активність та інтелектуальний кругозір
аудиторії.  У  підсумку  залишаються  незатребуваними  публікою
«непопулярні»,  незвичні  для  неї  теми  і  пласти  інформації  –  тобто
аналітичні,  просвітницькі,  духовні  ідеї  та  відомості,  сюжети,  що
розширюють  рамки  звичного  бачення  проблем  або  ж  кардинально
змінюють  ставлення  до  них.  «Таке  підлаштування  суттєво  підриває
розвивальний,  просвітницький  потенціал  масових  комунікацій,
утримуючи  аудиторію  в  наїждженій  колії  стандартних  ідей,  уявлень,
міфів,  пригнічуючи  її  творчі  можливості,  духовну  
самостійність» [1, с. 425].

Оскільки  перед  Україною  нині  стоїть  складне  питання  вибору
правильного вектору взаємовідносин у тріаді «суспільство – ЗМІ – влада»,
найдемократичнішим вирішенням наявних суперечностей є формування
ефективної  системи  громадського  мовлення.  Саме  інтереси  й
інтелектуальні  уподобання  громадян  мають  бути  пріоритетними  в
тематичному  і  змістовому  інформаційному  балансі  мас-медіа.  Маючи
позитивний  приклад  світових  ЗМІ  у  формуванні  демократичного
громадського мовлення, Українській державі і суспільству варто пройти
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свій  шлях  і,  ввібравши  найкращий  досвід,  створити  самобутній  і
самодостатній громадоорієнтований інформаційний простір.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Вступ. В умовах соціально-економічної кризи, яку переживає наразі
країна,  цілком  очевидним  є  факт  невизначеності  більшості  підлітків,
юнаків  та  молодих  людей  у  завтрашньому  професійному  житті:  дехто
лише  починає  обирати  майбутню  професію,  а  інші  продовжують
визначатись  як суб'єкти  професійного навчання чи трудової  діяльності,
щоразу приймаючи нові рішення в реалізації потенційних можливостей у
стрімко змінюваних соціальних умовах.Протягом останніх років у нашій
державі  відбуваються  зміни  в  соціальній,  економічній,  культурній,
освітній і політичній сферах, які зумовлюють необхідність удосконалення
існуючих традиційних форм і методів підготовки молоді до самостійного і
свідомого  вибору  майбутньої  професії.  Більшість  молодих  людей,
обираючи майбутню спеціальність, орієнтуються на те, щоб професія була
престижною  та  добре  оплачуваною,  і  забувають  про  той  факт,  що
громадське визнання професій з часом змінюється.

Проблема професійного самовизначення в системі життєдіяльності
людини  не  є  новою  в  наукових  дослідженнях.  Інтерес  широкого  кола
науковців до цієї проблеми пов’язаний з її об’єктивною значущістю як для
конкретної людини, так і для суспільства в цілому.

Над  проблемою  підготовки  підростаючого  покоління  до
професійного  самовизначення  працювало  і  працює  багато  дослідників
(педагоги,  психологи,  фізіологи,  медики,  соціологи  й  економісти),
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зокрема: соціально-педагогічні передумови професійного самовизначення
молоді розглядали такі науковці, як: В. Романчик, В. Савченко, М. Тітма,
З.  Шубкін;  психолого-педагогічні  основи  підготовки  молоді  до  вибору
фаху  аналізували  О.  Голомшток,  М.  Захаров,  Є.  Климов,  Г. Костюк,  
В.  Кравецький,  В.  Моляко,  Є.  Павлютенков,  І.  Уличний,  С.  Чистякова;
професійну орієнтацію школярів  на  певні  види  професійної  діяльності
досліджували  С.  Загребельний,  Л.  Куліненко,  А.  Ходорчук;  досвід
зарубіжних  країн  з  професійної  орієнтації  вивчали  С.  Дармодєхін,  
М. Павлова, Л. Сундукова, Т. Терещук.

Метою  статті є  аналіз  наукових  підходів  щодо  поняття
«професійне  самовизначення»,  виокремлення  основних  суперечностей
процесу  професійного  самовизначення  та  визначенняпоказників
сформованого професійного самовизначення, мотивів та чинників.

Результати дослідження.  Проблему професійного самовизначення
особистості  розглядали  як  вітчизняні,  так  і  зарубіжні  науковці  та
дослідники.

Аналіз  наукових  джерел  засвідчив,  що  поняття  «професійне
самовизначення»  трактується  по-різному.  Зокрема,  досить  часто  дане
поняття  трактується  як:  процес  вибору  професії;  співвідношення
особистісних  можливостей  із  вимогами  професії;  профорієнтаційної
роботи  як  необхідної  складової  професійного  самовизначення  та
ін.Психологи  виділяють  кілька  видів  самовизначення:  професійне,
соціальне,  індивідуальне,  сімейне,  життєве  та  ін.  Ряд  дослідників
розглядають  професійне  самовизначення  як  важливий  компонент
розвитку всієї особистості. 

З  огляду на  те,  що  головною метою профорієнтаційної  роботи  є
самовизначення  особистості  саме  у  професійному  плані,  необхідно
уточнити,  що ж розуміють науковці  під професійним самовизначенням.
Так,  М. Гінзбург  наголошував  на тому, що професійне самовизначення
детермінується внутрішньою логікою психічного розвитку особистості йі
пов’язане з потребою в самореалізації, яка гостро виражена в юнацькому
віці. Він наголошував на тому, що професійне самовизначення входить до
системи уявлень особистості щодо перспектив, пов’язаних з майбутньою
професією  і  в  юнацькому  віці  вперше  усвідомлюється  акт  реалізації
життєвого спрямування у майбутнє [2]. Натомість М. Пряжников вважав,
що  вивчаючи  зв’язки  особистісного  самовизначення,  професійного
вибору та професійної самореалізації особистості обумовлені її цілісним
ставленням  до  світу.  На  його  думку,  сутність  професійного
самовизначення полягає в самостійному і  свідомому знаходженні сенсу
виконуючої  роботи  і  всієї  життєдіяльності  людини  в  конкретній
соціальній ситуації [13].

Ми  погоджуємось  з  думкою  С.  Фукуями,  який  наголошував  на
потребі  створення  у  школі  відповідних  інфраструктур,  а  саме  –
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розвиненої  системи  профорієнтаційної,  у  першу  чергу  –
профконсультаційної  роботи  з  учнями,  матеріально-технічної  
бази [11, с. 8].

На думку Є.  Клімова професійне самовизначення – це діяльність
людини,  що  приймає  той  або  інший  зміст,  тобто  насамперед  образи
бажаного  майбутнього,  особливості  усвідомлення  себе  і  свого  місця  в
системі ділових міжособистісних стосунків [8].

Тож про вдале професійне самовизначення можна вести мову тільки
в тому випадку, якщо людина буде враховувати всі  три фактори – свої
професійні  бажання  (хочу), особистісні  психофізіологічні  можливості
(можу), потреби  кадрового  ринку праці  того  регіону, де  він  проживає
(треба)[1]. 

На  основі  аналізу  наукових  джерел  ми  можемо  відзначати,  що
психологи  розглядають  професійне  самовизначення  принаймні  з  двох
точок зору:

1)  як  найбільш  важливий  компонент  професійного  розвитку
особистості;

2)  як  критерій  одного  з  етапів  тривалого  і  складного  процесу
професійного розвитку.

Отже,  ми  можемо  констатувати,  що,  по-перше,  професійне
самовизначення  не  є  пасивним психологічним процесом,  а  пов’язане  з
певною  діяльністю  людини;  по-друге, для  його  реалізації  в  людини
повинні бути сформовані образні бажання майбутнього, тобто особистість
повинна  усвідомлювати  своє  «хочу»;  по-третє, людина  повинна
усвідомлювати  саму  себе,  свої  особистісні  можливості  й  обмеження,
тобто  зрозуміти  власне  «можу»;  по-четверте,  оскільки  мова  йде  про
пошук  власного  місця  в  системі  міжособистісних  відносин,  людині
необхідно зрозуміти, що в конкретному соціумі, у якому вона перебуває,
необхідна тепер, тобто «треба». 

Щодо  педагогічного  напряму,  то  науковці  професійне
самовизначення  розглядають  як:  процес  самопізнання  та  об’єктивної
оцінки  особистістю  власних  індивідуальних  особливостей;  зіставлення
своїх  професійно-важливих  якостей  і  можливостей  з  вимогами,  які
необхідні  для  оволодіння  конкретною  професією;  процес  прийняття
особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової діяльності (вибір
професії, професійного навчального закладу, місця працевлаштування).

На  думку  дослідника  Л.  Йовайши,  вибір  майбутньої  професії
учнями  потрібно  розглядати  як  процес  їх  активного  професійного
самовизначення. На її думку, за такої позиції вибір професії є необхідним
складовим  компонентом  особистісного  професійного  самовизначення
школярів [5].

Науковці  вважають  за  потрібно  розмежовувати  поняття  вибору
старшокласниками  майбутньої  професії  і  професійне  самовизначення
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старшокласників.  Так,  І.  Дубровіна  та  В.  Моляко  вважають,  що
професійне  самовизначення  школярів  –  це  не  тільки  вибір  майбутньої
професії,  але  і  його  реалізація  [9].  Вони  включають  до  складу
професійного  самовизначення,  окрім  професійної  підготовки,  також
адаптацію людини на конкретному робочому місці. Вище зазначене дає
підстави стверджувати, що поняття вибору старшокласниками майбутньої
професії  і  професійне самовизначення старшокласників – не тотожні.  З
точки зору Н. Побірченко  прийняття рішення у процесі вибору професії
визначається  як  сукупність  вольових  дій,  що  мають  певні  етапи  свого
розвитку:  спочатку  учні  вчаться  формулювати  проблему,  що  означає
уміння сприймати, виділити, обґрунтувати проблему і визначити критерії
успішного  її  розв’язання;  далі  школярі  вчаться  виробляти  критерії
успішного її  розв’язання і  вже потім вчаться  організовувати  виконання
рішень, аналізувати, контролювати [12].

Ми  погоджуємось  з  думкою  М.  Зубкової,  що  під  професійним
самовизначенням потрібно  розглядати  процес  та  результат  формування
ставлення особистості  до себе як суб'єкта професійної діяльності. Вона
виділяє  також  ряд  показників,  які  розкривають  сутність  процесу
професійного  самовизначення.  До  них  вона  відносить:  мотиви
професійного  вибору,  професійно-ціннісні  орієнтації,  наявність
індивідуального життєвого плану [4].

На нашу думку, важливою передумовою  успішного професійного
самовизначення  старшокласників  є  сформованість  в  особистості
професійно-важливих  якостей  –  окремих  психічних,  психологічних  і
фізичних  властивостей,  які  відповідають  вимогам  певної  професії  і
сприяють успішному оволодінню нею. Ми впевнені в тому, що підготовка
до  свідомого  вибору  професії  передбачає  активне  формування  таких
психологічних  якостей,  як  здібності,  інтереси,  ціннісні  орієнтації,
прагнення, професійні плани, ідеали, переконання.

На основі аналізу наукових джерел [1; 2; 5; 8; 9] можна виокремити
основні  суперечності  процесу  професійного  самовизначення,  як-от:між
прагненням  молодої  людини  до  самостійності  та  потребою  у
кваліфікованій допомозі дорослих (учителів);між соціальною орієнтацією
молоді  переважно  на  престижні  професії  та  потребою  держави  у
спеціалістах;між бажанням продовжувати освіту після закінчення школи
та  зниженням  інтересу  до  навчання  в  більшої  частини  сучасної
молоді;між  професійними  намірами  школярів  і  можливостями  їх
реалізації;між  професійними  намірами  та  здібностями;між  прагненням
молоді  до  самостійності  та  відсутністю вміння  обґрунтовано  прийняти
рішення щодо вибору професії;між усвідомленням рівня свого загального
розвитку  та  можливістю  менш  кваліфікованої  праці;між  бажанням
спробувати свої сили та відсутністю такої можливості у школі;між станом
здоров’я  та  медико-фізіологічними  вимогами  професії;між  сучасними
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вимогами до  спеціаліста  і  чинними формами  та  методами  професійної
підготовки;між професійними намірами молоді з високим рівнем освіти і
значною часткою малокваліфікованої ручної праці.

Професійне самовизначення – доволі складний, часом суперечливий
процес,  в  основі  якого  лежить  прагнення  молодої  людини  до
самостійності,  самоутвердження  себе  в  житті.У  науковій  літературі
зустрічаються  різні  підходи  до  виділення  етапів  професійного
самовизначення особистості. 

З  точки  зору  психології  розвитку  (вікових  особливостей  учнів)
професійне самовизначення можна поділити на чотири етапи:

1. Дитяча  гра –  виконання  певних  професійних  ролей  і  окремих
елементів пов’язаної з цими ролями поведінки у процесі гри.

2. Підліткова фантазія – уявлення себе у мріях представником тієї
чи іншої професії.

3. Попередній вибір професії – сортування різних видів діяльності та
їх  оцінка  з  точки  зору  інтересів,  здібностей,  системи  цінностей
особистості.

4. прийняття  остаточного  рішення –  вибір  рівня  кваліфікації,
об’єму і тривалості професійної підготовки, вибір спеціальності.

З  педагогічної  точки  зору  процес  професійного  самовизначення
можна поділити на наступні етапи:емоційно-образний – характерний для
дітей  старшого  дошкільного  віку;  пропедевтичний –  характерний  для
учнів  молодшого  шкільного  віку  (1  –  4  класи);пошуково-зондуючий –
характерний  для  молодших  підлітків  (4  –7  класи);  період  розвитку
професійної  свідомості (8  –  10  класи);  період  уточнення  соціально-
професійного статусу (10 – 11 класи);  період входження в професійну
діяльність (учні  та  студенти  професійних  навчальних  закладів);
саморозвиток фахівця безпосередньо у професійному середовищі.

Отже,  на  онові  вищезазначеного  можна  виокремити  основні
показники  сформованого  професійного  самовизначення,  до  них  можна
віднести: поінформованість учня про структуру народного господарства,
потреби ринку праці, зміст і умови праці з обраної професії,  навчальні
заклади, у яких можна отримати професію; сформованість професійних
інтересів  і  намірів;  сформованість  мотиваційної  сфери  при  виборі
професії;  наявність  спеціальних  здібностей;  наявність  практичного
досвіду у вибраній сфері діяльності; узгодженість інтересів, здібностей і
нахилів  із  вимогами  професії;  відповідний  стан  здоров’я,  відсутність
протипоказань.

У нашій статті ми спираємося на теорію «професійної зрілості» Дж.
Сьюпера,  що  набула  великої  популярності  за  кордоном.  Науковець
розглядав  вибір  професії  як  реалізацію  «Я-концепції»,  а  професійний
розвиток – як складову частину загального розвитку особистості. 

Дж. Сьюпер співвідносить етапи професійного розвитку з віковими
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періодами [15]: етап зростання, етап дослідження, етап зміцнення кар'єри,
етап  збереження  досягнутого,  етап  спаду.  У  своїй  періодизації  Дж.
Сьюпер  розглядає  не  лише  процес  вибору  професії,  а  й  процес
становлення людини як професіонала,  тобто процес побудови кар’єри в
цілому.  Цікаво  те,  що  він  до  періодизації  включає  і  дитячий  вік,
вважаючи, що це має велике значення у виборі майбутньої професії.

На нашу думку, більш детальну періодизацію процесу професійного
самовизначення в дитячому віці запропонував Е. Гінзберг, обґрунтувавши
теорію  компромісу  з  реальністю.  У  ній  
Е. Гінзберг звертав особливу увагу на той факт, що вибір професії – це
процес,  що  розвивається,  все  відбувається  не  миттєво,  а  протягом
тривалого  періоду.  Науковець  визначив  три  стадії  даного  процесу  –
фантастичного вибору, пробного вибору, реалістичного вибору [2].Тобто,
на відміну від Дж. Сьюпера, Е. Гінзбург акцентує увагу саме на проблемі
вибору  професії,  не  розглядаючи  наступний  процес  професійного
розвитку особистості.  На нашу думку, ці дві теорії влучно доповнюють
одна  одну.  Крім  того,  обидві  теорії  наголошують  на  тому,  що  саме
дитячий та юнацький вік є визначальним у виборі професії. Це дає змогу
зробити висновок про необхідність розвивати пізнавальний інтерес дітей
та підлітків, знайомити їх з різними професіями, заохочувати їх інтереси
та хобі, оскільки будь-яка з ідей, з якою в цьому віці знайомляться люди,
може мати вирішальну роль у виборі майбутнього шляху.

Основною формою власної  активності старшокласників у процесі
професійного самовизначення  виступає  самопізнання,  а  саме  такі  його
етапи:  1)  самоаналіз  (співставлення  власного  «хочу»  і  суспільного
«потрібно»); 2) самооцінювання власних здібностей, задатків та інтересів;
3)  самоусвідомлення  власних  потреб,  самокорекція  (приведення  у
відповідність власних потреб з вимогами професії до людини («можу»).

Отже,  етап вибору професії  є дуже важливим життєвим кроком, і
від  того,  наскільки  правильно  обраний  життєвий  шлях,  залежить
душевний стан особистості,  її  місце серед людей, усвідомлення власної
системи  цінностей.  Також  важливим  моментом  у  професійному
самовизначенні особистості є стимулювання власної активності, розвитку
властивостей  особистості,  які  б  спиралися  на  певну  систему  мотивів,
потреб  і  ціннісних  орієнтацій.  У  цьому  напрямку  важливу  роль  у
визначенні  професійного  розвитку  відіграє  власна  активність  суб’єкта
професійного самовизначення,  інтеріоризація  зовнішніх  впливів  у план
особистісних смислів. 

На сучасному етапі вибір професії випускниками загальноосвітніх
шкіл є непростим та залежить від багатьох обставин. За твердженнями  
М. Скиби та О. Коханка, причинами цього явища є: по-перше, розширення
діапазону професій (майже 500 професій зникає і стільки ж з’являється
лише  протягом  одного  року),  що  зумовленого  появою  нових  галузей

299



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

виробництва та науково-технічним прогресом; по-друге, змінюється зміст
і характер праці; по-третє, ускладнюється сама структура особистості, її
потреби і мотиви вибору професії [14, c.73].

На  нашу  думку,  на  хід  професійного  самовизначення
старшокласників впливає  низка чинників,  які  тісно взаємодіють один з
одним.  Саме  науковець  М.  Скиба  виділяє  ці  чинники,  як:  об’єктивну
реальність і умови діяльності, культуру суспільства, групову свідомість і
поведінку; розвиток індивідуальності, власний досвід; особисту мету та
рівень домагань особистості [14, с. 82].

Є.  Клімов  розглядає  фактори,  які  впливають  на  професійне
самовизначення і можуть бути умовно поділені на дві групи [7, с. 119] –
об’єктивні,  до  яких  входять  поінформованість  у  світі  професій,
рівеньпідготовки,  соціальне  оточення,  домашні  умови,  соціально-
економічний  статус  батьків  тощо,  та  суб’єктивні,  до  яких  входять
здібності,  професійні  інтереси,  рівеньдомагань,  мотиви,  ціннісні
орієнтації  тощо.С.  Павлютенко  наводить  інші  групи  чинників,  які
впливають на вибір професії молодою особистістю. До цих груп належать
[10,  с.  61–63]:  група  дружніх  відносин  (друзі,  товариші,  знайомі,
випускники  школи);  навчальні  предмети;  позакласна  робота  (шкільні
гуртки,  факультативи,  індивідуальна  робота,  бесіди  про  професію);
позашкільна  робота  (екскурсії,  зустрічі  з  фахівцями,  курівниками
підприємств,  відвідування  Днів відкритих дверей  навчальних закладів);
педагогічний  колектив  (класний  керівник,  учителі,  соціальний  педагог,
психолог, адміністрація навчального закладу);сім’я та інші родичі; засоби
масової  інформації  (телебачення,  радіо,  книги,  газети,  Інтернет);
суспільно корисна та виробнича діяльність (дослідницька робота, робота
в учнівських об’єднаннях, ремонтних бригадах тощо).

На процес професійного самовизначення учнівської молоді впливає
не тільки низка чинників того чи іншого характеру, а  й мотиви, якими
керуються  старшокласники  загальноосвітніх  шкіл  при  здійсненні
професійного вибору. Так, науковець С. Гончаренко зазначає, що мотив –
це те, заради чого здійснюється діяльність, стимул, що спонукає людину
до конкретних форм діяльності  або  поведінки.  Науковець  зазначає,  що
мотивами  можуть  бути:  уявлення  та  ідеї,  почуття  і  переживання,  що
виражають матеріальні  та духовні  потреби людини [3,  с 217].  На нашу
думку,  мотиви  професійної  діяльності  характеризується  прагненням
особистості  своєю  працею  сприяти  не  лише  власному  розвитку,  а  й
розвитку суспільства  (бажання  покращити  життя  людей,  не  допустити
несправедливості).  Проте, на жаль, останнім часом соціальна мотивація
слабшає  і  молодь  прагне  якнайшвидшого  збагачення,  часто  всупереч
інтересам суспільства.

О.  Каденко  виділяє  такі  мотиви  професійного  самовизначення:
моральні,  естетичні,  пізнавальні,  творчі,  матеріальні,  престижні  та
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утилітарні.  Вона  визначає,  що  мотиви  моральної  групи  пов’язані  з
почуттям  відповідальності  перед  рідними,  почуттями  громадянського
становлення,  можливістю професійного вдосконалення.  Значна  частина
старшокласників шкіл не усвідомлює єдність моральних норм, правил та
вимог, що  повинні  розриватись  у  суспільстві,  і  тому  рівень  моральної
мотивації  останнім  часом  суттєво  знижується.  На  її  думку,  естетичні
мотиви  повинні  передбачати  прагнення  учнівської  молоді  до  краси  і
гармонії,  пізнання  навколишнього  світу.  Проте  естетику  діяльності
більшість із старшокласників розглядають як показник престижності, а не
як можливість пізнання нового і красивого[6]. В її розумінні пізнавальні
мотиви  розкриваються  у  прагненні  молодої  особистості  до  здобуття
певних знань, ознайомлення зі змістом та сутністю конкретної діяльності.
Формування  творчих  мотивів  особливо  важливе  для  сьогоднішніх
старшокласників  шкіл  тому,  що  ця  група  мотивів  характеризує  творче
ставлення  до  праці  і  творчий  характер  праці.  Адже тільки  творчість  є
ознакою  самостійності,  ініціативності  та  активності  особистості.
Матеріальні  мотиви  виражаються  у  прагненні  учнівської  молоді  до
отримання невмотивовано високої оплати праці. Матеріальне збагачення
стає чи не найважливішим мотивом у виборі професії. Престижні мотиви
розкриваються у прагненні молоді до обрання тієї професії, яка цінується
серед друзів та дозволяє швидко досягти соціального статусу і кар’єрного
зростання.Останньою  групою  мотивів  є  утилітарна,  яка  пов’язана  з
оцінкою  всіх  явищ  із  позиції  їх  корисності,  підпорядкування  дій
егоїстичному розрахунку, отриманню вигоди [6, c. 40].

На  противагу  цій  групі  мотивів  мотиви,  що  пов’язані  зі  змістом
праці  за  професією,  характеризується  чіткими  знаннями  молодої
особистості, професійної діяльності з цією спеціальністю та виражаються
у спрямованості на розумову і фізичну працю [14, с. 91–98].

Будь-які мотиви можна пояснити як внутрішніми, так і зовнішніми
причинами. У першому випадку висхідним і кінцевим пунктом пояснення
є психологічні властивості вибору професії, а у другому – зовнішні умови
й обставини його професійної діяльності. У першому випадку йдеться про
потреби, цілі, наміри, бажання, інтереси тощо, у другому – про стимули,
які випливають із професійної ситуації, що склалася.

Висновки.  Отже,  ми  можемо  розглядати  професійне
самовизначення як складне структурне новоутворення взаємопов’язаних і
поєднаних  переконаннями  морально-вольових  якостей  особистості,
способів  поведінки,  знань  про  професії,  практичні  вміння  і  навички,
сформовані  у  відповідності  з  вимогами  суспільства  й  можливостями
навчально-виховного процесу в школі.
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Полтавська державна аграрна академія

КОМП’ЮТЕРИ І КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ

Вступ.  Сучасне суспільство характеризується  як інформаційне,  у
якому стрижнева роль відводиться інформації, насамперед її виробництву,
зберіганню,  переробці  та  реалізації.  Прийняття  раціональних  рішень  у
будь-якій  діяльності  вимагає  обробки  великих  обсягів  інформації,  що
видається неможливим без використання спеціальних технічних засобів,
насамперед комп’ютерів.  Комп’ютерні  технології  актуалізуються як вид
інформаційних технологій, що забезпечують збір, обробку, зберігання та
передачу  інформації  за  допомогою  комп’ютерів.  Усе  це  обумовлює
актуальність  аналізу  комп’ютерів  і  комп’ютерних  технологій  у  системі
вищої освіти України.

Результати  дослідження. Сучасні  комп’ютерні  технології
базуються  на  використанні  системи  трьох  технологічних  досягнень  –
можливості збереження інформації на машинних носіях, розвитку засобів
зв’язку, передачі інформації за допомогою комп’ютерів.

Використання  комп’ютерних  технологій  значно  підвищує  рівень
ефективності будь-яких робіт у науці та освіті, оскільки: спрощуються та
прискорюються  процеси  обробки,  передачі  та  зберігання  інформації;
суттєво  збільшується  обсяг  корисної  інформації  завдяки  накопиченню
типових  розв’язків  та  узагальненню  наукових  розвідок;  забезпечується
висока точність та якість задач, що розв’язуються; з’являється можливість
аналізу  великої  кількості  варіантів  вибору  об’єктів  і  розв’язків  задачі;
скорочуються терміни розробки і вартості науково-дослідних робіт. 

Виділяють  такі  основні  тенденції  розвитку  комп’ютерних
технологій,  як:  трансформація  характеристик  інформаційного продукту,
що  набуває  синтетичної  якості  результату  розрахунково-аналітичної
діяльності та послуги, що надається індивідуальному користувачу; синтез
усіх  типів  інформації  –  текстової,  образної,  цифрової,  звукової,  –
спрямованої  на  її  одночасне  сприйняття  органами  чуттів  людини;
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поступова ліквідація будь-яких проміжних ланок на шляху від джерела
інформації  до  її  споживача,  що  забезпечить  безпосереднє  спілкування
викладача  та  студента,  науковців  між  собою  тощо;  глобалізація
інформаційних технологій, що забезпечує  спілкування з будь-якої точки
планети;  конвергенція,  що  полягає  в  нівелюванні  відмінностей  між
сферами матеріального виробництва та інформаційного бізнесу, тощо.

У  царині  освіти  виокремлюються  наступні  інформаційно-
комп’ютерні  технології:  застосування  мультимедійних  засобів  у
навчальному  процесі;  вільний  доступ  до  навчальних  матеріалів  через
Інтернет; можливість консультативної роботи у будь-який час і в будь-якій
точці  простору  через  Інтернет;  упровадження  системи  дистанційної
освіти, насамперед завдяки проведенню вебінарів, тощо.

Висновки. Комп’ютери і комп’ютерні технології набувають статусу
фундаментальної основи сучасної науки та освіти.

Список використаних джерел:
1. Компьютерные  технологии  в  науке  и  образовании  /  сост.

В. Н. Арефьев. ― Ульяновск : УлГТУ, 2001. ― 42 с.
2. Чалиев  А. А. Компьютерные  технологии  в  науке  и  образовании

[Электронный  ресурс]  /  А. А. Чалиев.  ―  Режим  доступа  :
http://chaliev.ru/ise/lections-comp-tech-zo.php#1
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Секція 4. Наукові дослідження розвитку суб’єктів
господарювання в умовах ринкової економіки

Блохин Виктор Николаевич,
старший преподаватель кафедры истории и педагогики,

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ

Введение. В современном обществе, начиная со второй половины
ХХ века, произошли значительные изменения на региональном и мировом
уровне, что связано с процессами интеграции и регионализации. Вопросы
региональной динамики признаются приоритетными в стратегии перехода
к устойчивому социально-экономическому развитию общества. 

В  большинстве  стран  мира  проводятся  исследования  сельских
территорий, что позволяет установить масштабы и причины социальных
и экономических изменений, сделать прогноз дальнейших изменений. 

Социологический  анализ  происходящих  процессов  дает
возможность  наилучшим  образом  реагировать  на  них,  рационально
использовать  государственные  субсидии,  тем  самым  развивать
человеческий капитал села, повышать качество жизни.

В  силу  особенностей  социальной  структуры  населения,
неразвитости  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  сельские
территории  всегда  более  уязвимы  в  сравнении  с  городом.  Этому
положению  должна  противопоставляться  сильная  государственная
протекционистская  политика,  которая  позволяет  решать  социальные
проблемы села через создание приоритетных условий развития сельских
территорий.

В ХХ веке белорусское общество дважды пережило смену проектов
социетального  устройства.  В  этих  проектах  прослеживались  разные
сценарии:  отказ  от  прежней  и  формирование  новой  идеологии  и
институциональной  конфигурации,  частичная  реставрация,  возврат  к
ранее отвергнутым идеям и институтам и импортирование новых, ранее
запрещенных, культурных идей и институциональных моделей. Сложные
отношения и  взаимодействие  с  капиталистическим Западом во  многом
определяли  модели  переустройства  и  траектории  преобразований  в
белорусском обществе.

Обновление  экономических  основ  жизни  общества,  в  частности
сельских  территорий,  стало  одной  из  основных  задач в  постсоветский
период.  Это связано с  тем,  что  сельские территории играют ключевую
роль  в  обеспечении  продовольственной  безопасности  страны,  решают
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наряду  с  городом  стратегические  вопросы  расселения,  сохраняют
освоенные  агроландшафты,  способствуют  сохранению  этнокультурного
разнообразия общества.

Основная  часть.  Аграрные  реформы  либерально-рыночного
характера начались с принятия Верховным Советом СССР 22 февраля 1990 г.
«Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле». Здесь
были определены основные принципы проведения земельной реформы. При
этом важнейшие вопросы землевладения и землепользования передавались
на рассмотрение союзных республик [1, с. 42].

В 1990-е годы с приобретением независимости в Беларуси начался
переходный этап формирования рыночной экономики. Аграрная реформа
предопределила  проблемы  разгосударствления  и  приватизации
собственности,  многообразия  форм  собственности  и  хозяйствования,
движения  имущества,  создания  действенных  рыночных  механизмов
взаимоотношений  между  партнерами  по  кооперации,  материально-
техническому  обслуживанию,  производству  и  реализации  
продукции [2, с. 21].

Беларусь встала перед выбором дальнейшего пути развития, или,
как сейчас принято говорить, модели общественного устройства. Одним
из самых неоднозначных оказался вопрос перспектив развития села.

Появились  проекты,  предлагавшие  взять  за  образец  западные
формы и способы организации сельского хозяйства, представляющие, по
мнению авторов этих проектов, наиболее эффективный способ решения
продовольственной проблемы в развитых странах [3, с. 47].

Однако либеральные реформы 1990-х годов привели к разрушению
прежней системы государственных дотаций сельскому хозяйству и росту
убыточных  сельскохозяйственных  предприятий.  Материальная  база
сельхозпроизводства была подорвана, технико-экономический потенциал
снизился,  диспаритет  цен  на  промышленные  и  сельскохозяйственные
продукты  достиг  космических  пропорций.  Заработная  плата  жителей
села составляла в эквиваленте примерно 10 долларов США [4, с. 197].

Реформирование  села  в  условиях  изменения  экономического
уклада  предполагает  готовность  сельского  населения  включиться  в
преобразовательные  процессы,  изменить  устоявшиеся  стереотипы  в
отношении  труда,  экономического  поведения,  собственности,
образования,  профессии,  квалификации,  способов  достижения
материального благополучия, скорректировать взаимоотношения в семье,
с руководством предприятия и местной властью в соответствии с новыми
экономическими реалиями. Однако актуальным остается вопрос о том,
какими  должны  быть  эти  изменения  по  направленности  и  
глубине [5, с. 109].

В начале XXI века произошло существенное изменение отношения
к  сельским  территориям  Беларуси  –  значительно  увеличилась
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государственное  субсидирование  села  и  особенно  сельского  хозяйства
республики. Только с 2004 по 2009 год субсидии возросли почти в три
раза.  Аграрии,  с  одной  стороны,  должны  быть  довольны  этим,
воспринимая все возрастающую поддержку государства как безусловное
признание большой общественной значимости своего труда, а с другой, –
не  могут  не  ощущать  свою  ущербность,  понимая,  что  сами  они  не  в
состоянии  справляться  со  своими  прямыми  обязанностями.  Так  с  
2003  года  централизованная  государственная  поддержка  сельского
хозяйства Беларуси неизменно превышала создаваемый в отрасли валовой
доход.  

Как отмечает академик НАН Беларуси Г.М. Лыч, такое положение
нельзя  признать  нормальным.  Особенно  с  учетом  того,  что  сельское
хозяйство является важной отраслью национальной экономики Беларуси.
Таковым его сделала макроэкономическая политика, дискриминационная
по отношению к аграрной сфере,  и прежде всего – «ножницы цен» на
промышленные и сельскохозяйственные товары, с помощью которых из
аграрной отрасли откачиваются огромные средства, в итоге без помощи
государства  не  удается  обеспечить  даже  простое  сельскохозяйственное
воспроизводство, не говоря уже о расширенном.

Подобная  аграрная  политика  проводится  в  Беларуси  скорее  в
порядке  копирования  соответствующей  политики  советских  времен,
нежели  исходя  из  осознания  ее  целесообразности.  Как  известно,  на
протяжении всей истории Советского Союза село неизменно выступало
донором  для  промышленности  и  других  сфер  народного  хозяйства,
которые были признаны более приоритетными.

В  Беларуси  по-прежнему  доминирует  коллективная  форма
организации аграрных предприятий. К такой аграрной политике многие
настолько привыкли, что казалось, будто иной она просто не может быть.
Именно  поэтому  она  так  успешно,  не  претерпев  особых  изменений,
перекочевала  из  централизованно  планируемой  экономики  СССР  в
переходную  экономику Беларуси.  По  сути,  изменились  лишь  формы  и
периодичность  государственной  поддержки  сельского  хозяйства,  но
экономическая  сущность  и  целевая  направленность  этой  поддержки  –
возврат  аграрной  сфере  части  чрезмерно  изъятых  из  нее  доходов  –
остались прежними. 

Превращение  государственной  поддержки  в  систематическую,
постоянную, связано прежде всего с тем, что откачка денег из аграрной
сферы  превысила  всякие  допустимые  пределы,  вследствие  чего
сельскохозяйственные  организации  в  большей  своей  части  стали
неспособны самостоятельно обеспечивать даже простое воспроизводство.
Оставить  эти  организации  один  на  один  со  своими  финансово-
экономическими  проблемами  при  таких  условиях  означало  бы  ни  что
иное  как  поставить  под  угрозу  продовольственную  безопасность
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Беларуси,  усугубить  проблему  социальной  напряженности  из-за
увеличения числа организаций-банкротов.

Однако,  как  бы жители  села  не  привыкли  к  нынешней аграрной
политике,  это  не  может  служить  основанием  считать  ее  единственно
правильной,  не  нуждающейся  в  совершенствовании.  Тем более,  что  ее
применение  на  протяжении  многих  лет  так  и  не  принесло  желаемых
результатов.

По  данным  сводных  годовых  отчетов  Министерства  сельского
хозяйства  и  продовольствия  Республики  Беларусь,  уровень
рентабельности реализованной продукции с 1990 по 1995 год снизился на
28,7% (с 46,4 до 17,7%), а в 2000 и 2001 гг. вообще сменил знак «плюс» на
«минус». И только благодаря более резкому повышению закупочных цен
на сельскохозяйственные  товары,  осуществленному в  2002 г.,  с  2004 г.
удалось  вновь  выйти  на  положительное  значение  показателя
рентабельности.  Однако  ее  средний  уровень  до  настоящего  времени
остается недопустимо низким [6, с. 72].

С  2005  г.  начался  новый  этап  развития  белорусских  сельских
территорий,  связанный  с  реализацией  Государственной  программы
возрождения  и  развития  села  на  2005-2010  гг.  Отличительной
особенностью данной программы являлась ее комплексность,  в  связи с
чем она охватывала не только сферы агропромышленного производства,
но и развитие всей социальной инфраструктуры села. 

Результатом реализации Программы возрождения и развития села
стали:

– полное  обеспечение  и  поддержание  устойчивых  критериев
продовольственной  безопасности  за  счет  внутреннего
производства;

– восстановление  экспортного  потенциала  сельскохозяйственной
продукции;

– увеличение доходов сельских тружеников [7, с. 6].
На  2011  –  2015  гг.  была  принята  Государственная  программа

устойчивого  развития  села.  Основными  целями  Государственной
программы  являются  повышение  экономической  эффективности  АПК,
наращивание  экспортного  потенциала,  повышение  доходов  сельского
населения, укрепление престижности проживания в сельской местности и
на  этой  основе  обеспечение  устойчивости  социально-экономического
развития села.

Поставленные  цели  носят  комплексный  характер  и  могут  быть
достигнуты при условии одновременной реализации двух приоритетных
направлений, к которым относятся:

– формирование  рыночного  экономического  механизма
хозяйствования,  обеспечивающего  повышение  эффективности
агропромышленного производства, развитие предпринимательской
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инициативы,  привлечение  и  рациональное  использование
инвестиций в сельской местности;

– обеспечение  возможностей  для  повышения  доходов  сельских
жителей, сближение уровня выполнения социальных стандартов в
городах  и  на  селе,  стимулирование  закрепления  населения  в
сельской местности. 

По  мнению  заведующего  отделом  социологии  села  Института
социологии  НАН  Беларуси  Р.А.  Смирновой,  опыт  реформирования
белорусского села  показал,  что преобразования в сельских территориях
требуют  аккуратного  подхода,  заключающегося  в  последовательном,
поступенчатом решении ряда проблем.  Например,  для  реформирования
села  необходимо учитывать  социальный аспект, заключающийся в  том,
что  при  разработке любых планов  преобразования  сельского  хозяйства
следует  иметь  в  виду  различия  в  характеристиках  социальной  сферы
города и села.  

Как утверждает Р.А. Смирнова, в деревне роль воздействия социальной
сферы  гораздо  выше,  что  сказывается  на  системе  мотивации,  трудовом,
демографическом и миграционном поведении крестьян. Многие социальные
проблемы здесь обусловливаются разрывом между качеством жизни на селе
и в городе. Речь прежде всего идет об оттоке молодежи из сельских районов.
Помимо  этого  в  деревне  затруднена  трудовая  мобильность  из-за
ограниченности рабочих мест; усилилась роль личных подсобных хозяйств;
на  селе  резко  понижена  мотивация  на  достижение,  что  существенно
затрудняет  целенаправленные  преобразования.  Малый  процент  населения
проявляет  интерес  к  предпринимательской  деятельности,  еще  меньший –
реально способен ее осуществлять [8, с. 155]. 

Наличие  названных  проблем  было  подтверждено  в  ходе
проведенного автором в 2015 г. социологического исследования методом
анкетного  опроса  на  тему  «Динамика  агропромышленного  комплекса
Беларуси». 

Социологическое  исследование  было  направлено  на  изучение
следующей  проблемной  ситуации:  несмотря  на  значительную
государственную  поддержку  аграрного  сектора,  и  вообще  сельских
территорий  Беларуси,  сохраняется  низкая  рентабельность  аграрного
производства,  невысокий  уровень  доходов  сельских  тружеников,
отсутствие профессиональной мотивации, низкая закрепляемость кадров
на селе.

Задачи исследования:
– изучить  отношение  аграриев  к  сельскохозяйственной  политике

государства;
– установить, устраивает ли сельчан их работа;
– определить  уровень  профессиональной  мотивации  работников

аграрного сектора;
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– выяснить отношение сельчан к развитию частной инициативы на
селе.

Объектами  изучения  стали  сельскохозяйственные  предприятия
Могилевской и Витебской областей. В исследовании приняли участие 310
человек  (60%  респондентов  составили  мужчины  и  40%  –  женщины).
Более половины респондентов работают в таких аграрных предприятиях,
как  РУП  Учхоз  «БГСХА»,  ОАО  «Кадино»,  СПК  «Ольгово»,  ПСХП
«Урбаны».  По  продолжительности  трудовой  деятельности  респонденты
распределились следующим образом: трудовой стаж до 5 лет – 20%, 5 –
10 лет – 20%, 10 – 15 лет – 20%, более 15 лет – 40%.

На  вопрос  о  мере  удовлетворенности  условиями  труда  29%
опрошенных  ответили,  что  полностью  не  удовлетворены  и  по  23%
заявили, что скорее не удовлетворены и скорее удовлетворены. Лишь 19%
респондентов отметили, что полностью удовлетворены условиями труда.

Среди причин недовольства условиями труда (можно было выбрать
несколько вариантов)  89% отметили низкий уровень  заработной платы,
56% указали на отсутствие возможностей профессионального роста, еще
по  22%  не  довольны  слаборазвитой  инфраструктурой  и  малыми
социальными гарантиями.

Среди  наиболее  привлекательных  факторов  в  работе  55%
респондентов назвали свой коллектив, в то же время более 32% отметили,
что вообще не видят ничего хорошего. 

55% работников АПК оценили современное положение отрасли как
сложное.  Почти 23% назвали положение катастрофическим.  Лишь чуть
более 19% считают, что положение хорошее и прогресс очевиден.

Более  71%  участников  анкетного  опроса  уверены,  что  сельское
хозяйство Беларуси нуждается в реформировании.

60% респондентов думают, что нужно реформировать прежде всего
систему  управления  АПК.  26%  убеждены,  что  необходим  переход  к
частному сельскому хозяйству.

87%  опрошенных  работников  аграрного  сектора  поддерживают
развитие фермерства в Беларуси. В то же время только 22,6% уверенно
заявляют, что хотели бы стать фермерами. Почти половина опрошенных
аграриев  не  готова  взять  на  себя  инициативу  и  ответственность
заниматься фермерством.

Данные  результаты  анкетирования  свидетельствуют  о
противоречивых  настроениях  работников  аграрного  сектора.  С  одной
стороны,  очевидно,  что  более  половины аграриев  не  довольны своими
доходами,  уровнем  жизни,  поддерживают  идею реформирования  АПК,
одобряют  развитие  фермерства.  С  другой  стороны,  половина  сельских
тружеников  не  готова  взять  на  себя  ответственность  вести  частное
товарное хозяйство, работать в условиях жесткой конкуренции.

В итоге можно  сделать вывод, что большинство жителей сельских
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территорий  стремятся  к  улучшению  своего  уровня  жизни  и  позитивно
оценивают продолжение реформирования АПК, в то же время абсолютное
большинство  до  сих  пор  не  готово  к  радикальным  рыночным
преобразованиям.  Подобную  специфику  мировоззрения  сельчан
необходимо учитывать в дальнейшем при разработке аграрной политики.

Развитие  сельских  территорий  Беларуси  играет  важную  роль  в
сохранении  территориальной  целостности  государства  и  политической
стабильности. Крепкая и динамично развивающаяся экономика села – это
залог  сохранения  продовольственной  безопасности.  Ее  развал  ведет  к
исчезновению сел и деревень, хозяйственному опустошению местности.
К  сожалению,  реформы,  проводимые  на  селе,  не  привели  к  переходу
сельских  территорий на  путь  устойчивого развития.  Это актуализирует
необходимость  проведения  углубленных  исследований  социальных
аспектов в тесной связи с другими сторонами сельской действительности,
направленных  на  выявление  факторов,  тормозящих  социально-
экономическое развитие села [9, с. 103].

Устойчивое развитие – гармоничное (равномерное, сбалансированное)
развитие  –  это  процесс  изменений,  в  котором  эксплуатация  природных
ресурсов,  направления  инвестиций,  ориентация  научно-технического
развития, развития личности и институциональные изменения согласованы
друг  с  другом  и  укрепляют  нынешний  и  будущий  потенциал  для
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [10, с. 407].

Устойчивое  развитие  подразумевает  постоянный  рост  и  в  то  же
время  снижение  использования  ограниченных  ресурсов  для
удовлетворения  потребностей  человека.  Иными  словами,  это
прекращение нерационального использования ресурсов [11, с. 143].

Среди принципов устойчивого развития, приемлемых для сельских
территорий Беларуси, можно отметить:

– инвестирование  средств  и  выделение  ресурсов  на  конкретные
результаты проработанных планов;

– усиление  стратегической  координации  на  национальном,
региональном  и  глобальном  уровнях  в  целях  совершенствования
регулирования,  достижения  более  эффективного  распределения
ресурсов;

– развитие  системы  неуклонного  повышения  эффективности
сельскохозяйственных организаций различных форм собственности,
расширение возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации;

– инвестирование  в  сельские  территории  с  ориентацией  на
многолетние планы и программы развития [12, с. 22].

– Одной  из  основных  причин  создавшегося  сложного  положения
сельских  территорий  Беларуси  является  кризис  базовой  отрасли
сельской экономики – сельского хозяйства.
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В  Беларуси  на  протяжении  многих  десятилетий  основной  путь
развития сельских территорий, независимо от их аграрного потенциала,
сводился  к  узкоотраслевому  аграрному  подходу,  которому  было
свойственно  сохранение  «функциональной  чистоты»  деревни  и
недопущение развития иных производств, кроме сельскохозяйственного.
Отсутствие  дифференцированного  подхода  к  развитию  сельских
территорий  привело  к  формированию  преимущественно  аграрного
сектора  сельской  экономики,  зачастую  нерациональному  размещению
производительных  сил,  неразвитости  социально-бытовой
инфраструктуры  и  другим  серьезным  проблемам. К  тому  же  развитие
экономики  сельских  территорий  было  монополией  государственных
хозяйств, отличающихся низкой эффективностью, а то и отрицательной
рентабельностью.

Сегодня  одним  из  основных  условий  реформирования  аграрного
сектора и устойчивого развития сельских территорий Беларуси  должно
стать развитие фермерских хозяйств.

Являясь  составной  частью  многоукладной  сельской  экономики,
фермерские  хозяйства  обеспечивают  занятость  населения,  повышают
доходы  сельских  семей,  вносят  посильный  вклад  в  обеспечение
продовольственной безопасности. Ими накоплен важный опыт в ведении
товарного производства.

За период с 1991 г. более 60% организованных фермерских хозяйств
не  смогли  адаптироваться  к  современным  условиям  ведения
предпринимательской  деятельности  и  прекратили  свое  существование.
Доля  фермерских  хозяйств  в  общем  объеме  производства
сельхозпродукции  в  Беларуси  остается  незначительной  и  составляет
около 1% [13, с. 39].

Цель  устойчивости  развития  сельских  территорий  достигается
разными  методами  и  средствами,  но  определяющими  являются
экономические  процессы,  базирующиеся  на  инновационной
составляющей роста и их институциональном сопровождении. Основное
средство  достижения  цели  –  экономический  рост  территорий,
осуществляемый  в  пределах  емкости  экосистемы  в  определенных
контролируемых параметрах [12, с. 23].

Заключение.  На  современное  социально-экономическое  развитие
сельских территорий Беларуси большое влияние оказали неоднозначные
события, реформы, социально-экономические и политические катаклизмы
ХХ века.

Распад Советского Союза стал отправной точкой для начала новых
масштабных преобразований и испытаний жителей сельских территорий.

Среди  главных  целей  современного  регионального  развития
Беларуси можно выделить следующие: 

– максимальная реализация экономического потенциала;
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– гармоничное  развитие  всех  регионов  на  основе  их  оптимальной
специализации  в  общегосударственном  и  международном
разделении труда;

– использование  местных  ресурсов  и  других  конкурентных
преимуществ.

Важным источником развития сельских территорий должно стать
взаимодействие  и  состязательность  разных  форм  собственности  и
способов  хозяйствования.  Особое  внимание  необходимо  обратить  на
развитие  не  только  государственных  предприятий,  но  и  фермерства,
поддержать  частную  инициативу  сельчан,  что  создаст  благоприятные
условия  для  более  полного  использования  трудовых  и  материально-
денежных ресурсов.

Для  динамичного  развития  сельским  территориям  Беларуси
необходимо многофункциональное развитие хозяйства,  предполагающее
развитие не только сельского хозяйства, но и таких сфер, как сельский и
экологический  туризм,  устойчивые  (с  учетом  сохранения
биоразнообразия) охота и рыболовство и обеспечение связанных с ними
услуг,  бытовое  и  социально-культурное  обслуживание  местного  и
сезонного  городского  населения,  точечная  заготовка  древесины  и
специализированная  деревообработка,  производство  строительных
материалов и прочее. Все это представляет собой необходимые условия
для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию.

Таким  образом,  важнейшим  направлением  стратегии  устойчивого
развития  сельских  территорий  должен  быть  экономический  рост,
движущей  силой  –  конкуренция,  побуждающая  обеспечивать
инновациями воспроизводство всех элементов системы, а регулирующая
функция должна принадлежать государству.
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БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

Актуальность. Малое  предпринимательство  представляет  собой
многочисленный  слой  мелких  собственников,  которые  в  силу  своей
массовости в значительной мере определяют социально-экономический и
отчасти  политический  уровень  развития  страны,  поэтому  тема
безубыточности  малого  бизнеса  является  одной  из  актуальных  на
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сегодняшний день.
Цель. Для  успешного  развития  экономики  любого  предприятия

необходимо  изучать  соотношение  объема  производства  (реализации)
продукции с издержками и прибылью.

Для решения данной задачи используется инструмент, называемый
«пределом  безубыточности».  Предел  безубыточности  –  это  основная
финансовая  цель,  к  которой  стремится  новый  бизнес  в  начале  своего
существования. Безубыточность бизнеса – это уровень производства или
сбыта, при котором финансовые поступления от продажи товара (услуги)
равняются  издержкам,  т.е.  –  это тот минимальный уровень  сбыта,  при
котором нет убытка. Анализ безубыточности бизнеса имеет очень важное
значение,  ибо  позволяет  убедиться,  будет  ли   дело  прибыльным  или
принесет  убытки  [1].  Анализ  безубыточности  является  методом,
используемым для прогноза периода, когда бизнес  будет покрывать свои
расходы и  начнет приносить  прибыль.  Такой анализ также позволяет
оценить   риск  потерь  из-за  недостаточного  объема  продаж.   При
проведении данного анализа сравнивают планируемый объем продаж и
точку безубыточности и оценивают риск того,  что объем продаж будет
ниже этой точки.

Как считает А.Д. Шеремет, основными этапами определения точки 
безопасности являются:

– сбор, подготовка и обработка исходной информации в соответствии с 
условиями анализа соотношения объема производства (реализации) 
продукции с издержками и прибылью;

– расчет постоянных и переменных издержек, уровня безубыточности и 
зоны безопасности;

– обоснование  объема  реализации,  необходимого  для  обеспечения
планируемой суммы прибыли [2].

Результаты  исследования. Получение  прибыли  в  результате
предпринимательской  деятельности  является  обязательным  условием
функционирования  предприятия  в  рыночной  экономике.
Жизнеспособность  предприятия,  целесообразность  деловой  активности
во многом зависят от того, в какой мере обеспечена финансовая отдача от
вложенных средств, насколько достигнутый уровень доходности создает
экономические стимулы дальнейшего роста производства. Основное, как
показывает опыт предпринимателей западных стран, – это способность
фирмы дать потребителю товар более высокого качества, чем прежде, или
обладающий какими-то новыми свойствами и притом за ту же цену и при
тех же издержках производства. 

Чтобы  сократить  расходы,  Я.  Борщов  предлагает  реализовывать
продукцию  на  рынке  напрямую,  минуя  оптовых  покупателей  –
посредников.  Может  быть  до  известных  пределов  снижена  цена
продукции. Следует, однако, отметить, что забота о снижении издержек
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производства и цен на свою продукцию, с тем, чтобы дать потребителю
подешевле  товар  прежнего  качества,  не  является  главной  для
предпринимателя [3] .

Выводы. Следует  отметить  преимущества  малого  бизнеса  –
гибкость  в  освоении  новых  видов  деятельности,  технологий,
производства  новых  видов  товаров,  высокая  оборачиваемость  активов,
управляемость.  Недостатки  –  низкая устойчивость  вследствие
небольшого основного капитала, небольшой запас рентабельности в цене
товаров и, как следствие, – проигрыш в конкурентной борьбе при общем
снижении  цен.  Таким  образом,  совершенствование  управления
финансами  на  малых  предприятиях  является  важным  фактором
повышения  эффективности  их  деятельности,  а  своевременное
определение  точки  безубыточности  обеспечит  гарантированное
получение прибыли.
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РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. Будь-яке  підприємство  перебуває  і  функціонує  в
навколишньому  середовищі.  Аналіз  середовища  є  початковим  етапом
формування  стратегії  діяльності  підприємства,  оскільки  забезпечує
відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Аналіз
середовища  передбачає  дослідження  трьох  його  складових  –
макросередовища, мікросередовища і внутрішнього середовища.

Організація  перебуває  у  стані  постійного  обміну  з  зовнішнім
середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але
ресурси зовнішнього середовища не безмежні. На них претендують багато
інших організацій, що перебувають у цьому ж середовищі. Тому завжди
існує імовірність того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси
зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і призвести до
багатьох  негативних  для  організації  наслідків.  Завдання  стратегічно
управління полягає в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнім
середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, що
необхідний для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість
виживати в довгостроковій перспективі.

Результати  дослідження. Для  того,  щоб  визначити  стратегію
поведінки  організації  і  упровадити  її  стратегію  в  життя,  менеджери
повинні мати детальне уявлення про зовнішнє середовище, тенденції його
розвитку  і  місця,  що  займає  в  ній  організація.  При  цьому  зовнішнє
оточення вивчається стратегічним управлінням, у першу чергу для того,
щоб  розкрити  ті  загрози  та  імовірності,  які  організація  повинна
враховувати при визначенні своїх цілей і шляхів їх досягнення.

Одним  із  важливих  етапів  попередження  банкрутства  є  етап
упровадження  “стискування  підприємства”.  Якраз  тут  і  відбувається
такий важливий процес стабілізації фінансового стану підприємства, як
вишукування  й  упровадження  резервів  поліпшення  показників
підприємства.  Важливим  завданням  аналізу  техніко-економічних
показників  підприємства  є  виявлення  резервів  їх  поліпшення,  а  також
визначення  резервів  збільшення  прибутку  та  розробка  заходів  щодо  їх
мобілізації.

Для  стабілізації  стану  підприємства  важливими  є
внутрішньогосподарські резерви. До внутрішньогосподарських належать
ті  резерви,  які  виявляються  і  можуть  бути  використані  лише  на
досліджуваному підприємстві. Вони пов'язані в першу чергу з ліквідацією
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втрат і непродуктивних витрат ресурсів. До них належать втрати робочого
часу і матеріальних ресурсів через низький рівень організації й технології
виробництва, безгосподарності і так далі.

Також усі ресурси доцільно поділити за фактором часу на:
а) поточні, тобто можливості поліпшення результатів господарської

діяльності,  які  можуть  бути  реалізовані  впродовж  найближчого  часу
(місяця, кварталу, року);

б)  перспективні,  що  розраховані,  зазвичай  на  тривалий  час;  їх
використання  пов'язане  із  значними  інвестиціями,  упровадженням
новітніх досягнень НТП, структурною перебудовою виробництва, зміною
технології виробництва, спеціалізації тощо.

Для досліджуваного підприємства найоптимальнішим варіантом є
виявлення  резервів  на  виробничий  стадії.  По-перше,  технологія
виробництва є відпрацьованою, сталою; розроблені норми трудомісткості,
матеріалів тощо; до того ж підприємство не має коштів, щоб проводити й
упроваджувати інновації в галузі виробів для вентиляційних систем. По-
друге,  експлуатаційна  стадія  в  даному  виробництві  є  нетривалою,  а
післягарантійний період узагалі відсутній.

Також  доцільним  є  розподілення  всіх  резервів  на  даному
підприємстві на такі категорії:

 безумовні  резерви:  сюди  належать  резерви,  що  пов'язані  з
недопущенням  безумовних  втрат  сировини  та  робочого  часу  і
відображені  у  звітності;  це  –  недостача  і  псування  продукції  і
матеріалів  на  складах,  виробничий  брак,  втрати  від  списання
боргів, виплачені штрафи тощо;

 умовні  втрати  –  перевитрати  всіх  видів  ресурсів  порівняно  з
нормами,  що діють на підприємстві;  умовними вони вважаються
тому,  що  норми,  які  служать  базою  порівняння,  не  завжди
оптимальні;  якщо  норми  витрат  ресурсів  на  одиницю  продукції
збільшити,  то  перевитрата  ресурсів  зменшиться  або  замість
перевитрати може бути економія, і, навпаки, якщо норму знизити,
то зросте перевитрата засобів.

Якщо допустити, що норми є оптимальними, то умовні втрати, які
відображаються у звітності, свідчать про те, що фактичний організаційно-
технічний рівень підприємства не досяг запланованого рівня. Такі втрати
викликаються  незадовільним  станом  устаткування,  недостатньою
кваліфікацією  робітників,  низьким  рівнем  організації  виробництва,
порушенням технологічних процесів, невиконанням плану організаційно-
технічних  заходів  і  так  далі.  У  результаті  цього  можливі  надпланові
втрати  робочого  часу,  недостатньо  повне  використання  устаткування,
перевитрата сировини і матеріалів. Для ліквідації таких перевитрат слід
провести ті заходи щодо удосконалення техніки, технології й організації
виробництва, які були заплановані.

318



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Здійснюючи  пошук  резервів,  слід  керуватися  наступними
принципами:

– пошук резервів повинен мати науковий характер: ґрунтуватися на
положеннях діалектичної  теорії  пізнання,  знаннях  економічних  законів,
досягненнях  науки  і  передової  практики;  необхідно  при  цьому  добре
знати  економічну  суть  і  природу  господарських  резервів,  джерела  й
основні напрями їх пошуку, а також методику й техніку їх підрахунку та
узагальнення;

– пошук резервів має бути комплексним і системним; комплексний
підхід  вимагає  всебічного  виявлення  резервів  за  всіма  напрямами
господарської діяльності з подальшим їх узагальненням; системний підхід
до пошуку резервів означає уміння виявляти й узагальнювати резерви з
урахуванням взаємозв'язку явищ, що вивчаються;  це дозволяє,  з  одного
боку, більш повно виявляти резерви, а з іншого, – уникнути їх повторного
рахунку;

–  принцип  запобігання  повторному  рахунку  резервів,  що  витікає
безпосередньо з попереднього; повторний рахунок резервів виникає при
їх  узагальненні,  коли  не  враховується  взаємодія  і  супідрядність  різних
чинників, від яких залежать результати господарської діяльності; так, при
підрахунку  резервів  зниження  собівартості  продукції  допускається  їх
повторний  рахунок,  якщо  окремо  визначають  резерви  за  рахунок
збільшення  обсягів  виробництва  продукції  і  за  рахунок  недопущення
перевитрати засобів за кожною статтею витрат без урахування дії першого
чинника  на  другий.  Відомо,  що  із  збільшенням  обсягу  виробництва
продукції  пропорційно  збільшуються  лише  суми  умовно-перемінних
витрат,  величина  ж  умовно-постійних  не  змінюється;  у  результаті
збільшення  обсягу  виробництва  продукції  перевитрата  коштів  на
виробництво  продукції  зменшиться  за  багатьма  статтями  витрат,  а  за
деякими  замість  перевитрати  може  бути  економія;  якщо  це  не
враховувати, то величина резервів зниження собівартості продукції буде
завищена; у деяких випадках повторний рахунок резервів допускається,
якщо  вони  визначені  за  суміжними  джерелами;  отже,  щоб  уникнути
повторного  рахунку  резервів,  необхідно  добре  уявити  взаємозв'язок,
взаємодію  і  супідрядність  усіх  досліджуваних  показників,  на  яких
ґрунтується виявлення резервів;

–  однією  з  вимог  до  пошуку  резервів  є  забезпечення  їх
комплектності,  тобто  збалансованості  за  трьома  основними  моментами
процесу праці (засобами праці, предметами праці і трудовими ресурсами).
Найбільший  резерв,  виявлений  за  одним  із  ресурсів,  не  може  бути
реалізований, якщо бракує резервів за іншими ресурсами; тому виникає
необхідність перевірки комплектності резервів; резерв буде комплектним
тоді,  коли  він  забезпечений усіма  необхідними ресурсами  і  не  лише у
вартісній оцінці, але і за натурально-речовим складом;
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–  резерви  мають  бути  економічно  обґрунтованими,  тобто  при  їх
підрахунку  необхідно  враховувати  реальні  можливості  підприємства,  а
розрахункова величина цих резервів має бути підкріплена відповідними
заходами;

–  пошук  резервів  має  бути  оперативним;  чим  більш  оперативно
проводиться  пошук  резервів,  тим  більше  ефективним  є  цей  процес;
особливо  важливе  значення  має  скорочення  часу  між  виявленням  і
освоєнням резервів;

–  пошук  резервів  не  має  бути  дискретним;  його  необхідно
здійснювати планомірно, систематично, щодня;

–  резерви  виявляються  тим  повніше,  чим  більша  кількість
працівників різних професій і спеціальностей бере участь у їх пошуку;
звідси виникає принцип масовості пошуку резервів,  тобто залучення до
цього  процесу  всіх  працівників,  розвиток  і  удосконалення  суспільних
форм економічного аналізу;

–  при  попередньому  визначенні  напрямів  пошуку  резервів  слід
виділяти “провідні ланки” або “вузькі місця” в підвищенні ефективності
виробництва;  за  цим  принципом  виділяють  ділянки  виробництва,  де
систематично не виконуються  плани або спостерігаються  великі втрати
сировини,  допускається  виробничий  брак,  простої  техніки  і  так  далі;
таким чином,  визначаються  основні  напрями,  за якими пошук  резервів
відбувається в першу чергу; визначення резервомістких напрямів значно
підвищує ефективність пошуку резервів [2].

При  проведенні  пошуків  резервів  широко  застосовують
функціонально-вартісний  аналіз.  Функціонально-вартісний  аналіз  є
ефективним  способом  виявлення  резервів  скорочення  витрат,  який
ґрунтується на пошуку невисоковитратних способів виконання головних
функцій (шляхом організаційних, технічних, технологічних та інших змін
виробництва)  при  одночасному  виключенні  зайвих  функцій.  Кінцевою
метою функціонально-вартісного аналізу є пошук найбільш економічних з
точки зору споживача і виробника варіантів того чи іншого практичного
рішення [2].

Етапи функціонально-вартісного аналізу наступні.
1.  Підготовчий  етап.  Одним із  завдань,  яке  має  вирішуватися  на

цьому  етапі,  є  популяризація  методу,  внаслідок  чого  створюються
сприятливі  умови  для  виконання  певних  аналітичних  досліджень.
Протягом  часу  його  виконання  обирається  об'єкт  майбутнього
дослідження,  створюється  тимчасова  дослідницька  група  з  фахівців
різного  напрямку діяльності  для  повнішого  осягнення  всіх  інженерно-
економічних і технологічних особливостей об'єкта.

2. Інформаційний етап. Головне завдання, яке вирішується на цьому
етапі,  –  збирання,  вивчення  й  узагальнення  множини  даних  про
досліджуваний  об'єкт.  Вони  повинні  відображати  умови  виробництва,
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реалізації і вжитку виробу, новітні досягнення в галузях науки і техніки,
що пов'язані з цим об'єктом, включати всю економічну інформацію, що
має відношення до аналізованого об'єкта.

3.  Аналітичний  етап.  На  даному  етапі  перш  за  все  проводиться
деталізація  об'єкта,  вивчаються  функції,  їх  класифікація,  визначається
вартість кожної з них. Практично це означає створення функціонально-
вартісної моделі об'єкта. У результаті проведених досліджень мають бути
виявлені зони найбільшої концентрації витрат (у тому числі непотрібних),
тобто  найбільш  перспективні  зони  з  точки  зору  формування  завдань
функціонально-вартісного аналізу.

4.  Творчий етап.  На цьому етапі  здійснюється  розробка варіантів
спрощення  і  здешевлення  конструкції  виробу  або  технології.  Тут
вирішуються  завдання  з  поєднання  функцій,  можливості  ліквідації
непотрібних  функцій,  здешевлення  елементів  конструкції,
встановлюються різні варіанти виконання основних функцій, відбувається
обговорення  і  відбір  найбільш  реальних  варіантів  з  точки  зору  їх
реалізації.  Внесені  пропозиції  реєструються  у  спеціальному  журналі,
доступному для всіх бажаючих. Для обґрунтування ефективності кожної
пропозиції  використовуються  методи  “мозкової  атаки”,  “мозкового
штурму”, синектичний, морфологічний, “Дельфи”, П.А.Т.Е.Р.Н. тощо [3];

5.  Дослідницький  етап.  Експериментальна  перевірка  висунутих
пропозицій – головне завдання дослідницького етапу. Для його вирішення
зазвичай  проводяться  всі  необхідні  технічні,  технологічні  й  економічні
розрахунки, перевіряється відповідність нового варіанту продукції умовам
її використання споживачами.

6.  Рекомендаційний  етап.  На  цьому  етапі  має  бути  здійснено
остаточний  вибір  варіантів  змін  досліджуваного  об'єкта,  який  би  не
знижував  його  споживчих  якостей.  При  цьому  оформляється  вся
необхідна  документація  з  вибраного  варіанта  удосконаленого  об'єкта.
Узгоджуються  всі  зміни,  що  вносяться  до  нього,  із  споживачами  і
постачальниками;

7.  Етап  упровадження  –  останній  етап  з  усього  циклу
функціонально-вартісного  аналізу.  Після  його  закінчення  мають  бути
вирішені  всі  питання,  пов'язані  з  організацією  виробництва  нового
варіанта  аналізованого виробу. Для фахівців,  зайнятих безпосередньо у
виробництві, мають бути проведені консультації, а за необхідності – курси
підвищення  їх  кваліфікації.  На  цьому  ж  етапі  підбиваються  підсумки
проведеної  роботи,  визначається  економічний  ефект  від  її  проведення,
оформляється  звіт  про  результати  аналізу,  вирішуються  питання
матеріальної  зацікавленості  учасників  розробки  і  впровадження
результатів функціонально-вартісного аналізу. 

Під  резервами  збільшення  прибутку  розуміють  кількісно
вимірювані  можливості  його  збільшення  шляхом  задіяння  низки
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чинників,  а  саме  –  збільшення  обсягу  реалізації  продукції,  зниження
собівартості  товарної  продукції,  поліпшення  якості  продукції  і  на  цій
підставі  підвищення  цін,  оптимізації  структури  продукції,  пошуку
найвигідніших  ринків  збуту,  реалізації  в  більш  оптимальні  строки,
недопущення позареалізаційних збитків.

Найпростіший  спосіб  знизити  витрати  підприємства  –  це  ввести
скорочений  робочий  тиждень  (4  дні  замість  5  днів).  Таким  чином
економиться  фонд  заробітної  плати  і  зменшуються  відрахування  на
соціальні заходи. 

Для підрахунку резерву збільшення прибутку за рахунок зростання
обсягу реалізованої продукції (Рпо) можна використати формулу (прибуток
обчислено на 1 гривню продукції):

                                            (1)
Ом – можливе збільшення обсягу реалізованої продукції;
Пр – фактичний прибуток від реалізації продукції;
Ор – фактичний обсяг реалізованої продукції.
Для  виявлення  резервів  збільшення  прибутку  завдяки  зниженню

собівартості  продукції  використовують  порівняльний  метод  кількісного
виміру резервів.  За цим методом спочатку визначають резерв зниження
собівартості  продукції  за  рахунок  1-го  виду  ресурсів,  а  потім  дається
узагальнююча  кількісна  оцінка  загальної  суми  резервів  зниження
собівартості продукції шляхом підсумовування їх величини за окремими
видами ресурсів.

Досить  суттєвим  резервом  збільшення  прибутку  є  підвищення
якості  товарної  продукції.  При  організації  раціональної  й  ефективної
роботи з якості, незалежно від її  масштабів,  форм і методів здійснення,
завжди діють приблизно за такою схемою [4]:

–  визначення потреби і  формулювання вимог до якості  продукції
(план, програма якості);

–  надання  початковому  матеріалу  необхідних  властивостей
(виконання плану, програми якості);

–  перевірка відповідності  отриманої  якості  пред'явленим вимогам
(виявлення відхилень) або констатація відповідностей;

– вплив для усунення відхилень отриманої якості від заданого рівня
(зворотний зв'язок).

Висновки. Розрахункові показники ліквідності, платоспроможності,
фінансового  стану  показують,  чи  має  підприємство  достатній  запас
фінансової стійкості, і показує стадії банкрутства.

Глибокий аналіз  діяльності  підприємства  (бажано  більше одного
разу на рік, наприклад щоквартальний), раннє виявлення ознак кризової
ситуації,  її  передбачення  є  досить  важливим  на  будь-якій  стадії
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банкрутства.  Причини  кризи  і  банкрутства  підприємств  обумовлені
непродуманістю  менеджменту  або  його  помилками.  У  цих  умовах
підвищується значущість діагностики з метою виявлення й розпізнаванні
кризи, що наближається.

Відсутність  виробничої  програми  є  неприпустимим:  якщо
підприємство  планує  й  надалі  працювати  і,  головне,  бути
конкурентоспроможним,  то  керівництву  підприємства  потрібно  мати
виробничу програму.

Для  виявлення  резервів  збільшення  прибутку  підприємствам
пропонується  переглянути  схему  розрахунку  собівартості  продукції,  а
також пропонується переглянути стандарти якості продукції і можливості
її підвищення.
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ

СТАНУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Вступ.  Зміна  економічних  умов  відтворення  основних  фондів  в
українській економіці зробила актуальним завдання дослідження ринкової
системи  амортизації  в  аспекті  зміни  фінансово-економічного  змісту
формування  та  подальшої  реалізації  амортизаційної  політики
підприємства.  Це  обумовлено  тим,  що  гнучка  амортизаційна  політика
держави  й  окремих  промислових  підприємств  є  одним  з  основних
факторів  відновлення  економічного  зростання  в  умовах  інвестиційної
кризи, спаду виробництва та інфляції. Амортизаційна політика є однією з
головних частин загальної політики управління виробничими витратами
на промислових  підприємствах,  яка  полягає  в  інтенсивності  оновлення
основних  фондів  з  поступовою експлуатацією їх  у  процесі  виробничої
діяльності.

Результати дослідження. Набуття Україною незалежності повністю
зміниломеханізм  функціонування  фінансово-господарського  сектору.  У
цих умовах особливо актуальною є розробка програми реформування й
розвитку  господарської  діяльності.  Суттєвого  перегляду  потребують
економічний  та  технологічний  аспекти  проблеми  використання  й
оновлення основних засобів.

Для здійснення конкретних заходів щодо реалізації  такої  програми
потрібно  вирішити  питання  пошуку  внутрішніх  резервів  на  кожному
підприємстві, здійснити аналіз існуючого фінансового стану підприємств
тощо.  Основні  засоби,  що  зосереджені  в  оперативному
управлінніпідприємств, характеризуються насамперед високим ступенем
зношеності  багатьох  із  них.  Це  вимагає  від  керівника  прийняття
ефективних управлінських рішень та додаткових знань для організації і
проведення  оптимальної  комплексної  оцінки  методів  нарахування
амортизації, яка сприятиме ефективному використанню основних засобів.

Необхідно  зосередити  свою  увагу  на  тому,  що  управління
амортизаційною  політикою  є  найважливішою  сферою  діяльності  будь-
якого  суб'єкта  ринкового  господарства.  Передусім  це  зумовлено
швидкими змінами у  технології  виробництва,  у  якій  основу складають
сучасне обладнання.

Основною  проблемоювідтворення  основних  фондів  є  те,  що  нині
відсутня цілеспрямована державна амортизаційна політика, не розроблена
концепція  відновлення,  ефективного  накопичення  і  використання
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фінансових  ресурсів.  Як  наслідок,  на  рівні  підприємств  система
амортизації  розглядається  як  другорядна  у  розв’язанні  завдань
відтворювального характеру, оновлення фінансових ресурсів.

Сьогодні на багатьох промислових підприємствах використовується
зношуваний виробничий потенціал, який функціонує тільки за допомогою
величезних витрат на ремонт. Так, амортизаційна політика не є єдиною
причиною такого становища, але її роль у такому разі досить велика.Така
ситуація характерна для багатьох підприємств України [3]. 

Для  розв'язання  існуючої  проблеми  в  амортизаційній  політиці
необхідно  спиратися  на  сам  предмет  дослідження,  на  термін
«амортизація».  І це не випадково, тому що багато хто із фахівців цього
напрямку й  досі  не  мають  навіть  єдиної  точки  зору  щодо  визначення
поняття  "амортизація",  яке  являє  собою  основу  амортизаційної  теорії
економічного розвитку. 

У  дискусії  про  економічну  сутність  амортизації  виділяють  три
основні позиції, а саме:

– одна  група  вчених  вважає,  що  амортизація  –  це  просто  грошове
вираження зносу основних засобів;

– прихильники другої позиції вважають амортизацією не що інше як
процес перенесення вартості зносу основних засобів на собівартість
продукції;

– третя  група  вчених  стверджує,  що  амортизація  –  це  прийом  або
метод бухгалтерського обліку [1].
Причому така різноманітність поглядів є характерною не лише для

початкового  періоду  розвитку  теорії  амортизації,  а  й  для  сучасного
періоду.  Однак,  незважаючи  на  неоднозначне  трактування  поняття
амортизації, єдиної точки зору до цього часу не існує, хоча принципове
вирішення  цього  питання  є  досить  важливим.  Найбільш  поширене  у
вітчизняній літературі  трактування амортизаціїяк поступового зниження
вартості  основних  фондів  унаслідок  їх  зносу,  а  також  поступове
перенесення  їх  вартості  на  виготовлену  продукцію  з  метою
нагромадження засобів для їх відтворення.

Зміст  амортизаційної  політики  підприємства  та  держави  складає
взаємодія економічних категорій та важелів, які виявляють свою дію через
сутність  і  функції  амортизації.  Це  досягається  у  процесі  оптимізації
розподілу  та  перерозподілу  національного  доходу  як  на
мікроекономічному,  так  і  на  макроекономічному  рівні,  тобто  на  рівні
підприємств та на загальнодержавному рівні.

Більшість розвинених індустріальних країн світу вже перейшли до
застосування нового типу амортизаційного розвитку економіки. Останнім
часом амортизаційна теорія економічного зростання почала знаходити все
більше прихильників і в нашій країні.

Україна на шляху до інтеграції і гармонізації з країнами-членами ЄС,

325



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

формування  єдиного  економічного  простору  з  традиційними
економічними  партнерами  прагне  уніфікувати  існуючу  систему
бухгалтерського  обліку,  яка  в  сучасних  умовах  змінюється  й
удосконалюється  відповідно  до  міжнародних  стандартів.  Тому  процеси
стандартизації та удосконалення системи бухгалтерського обліку України
із застосуванням міжнародних стандартів,  вибору раціонального методу
амортизації основних засобів є актуальними й нині. 

Перехід  на  ринкові  умови  господарювання,  запровадження
комерційних  засад  у  діяльність  підприємств,  приватизація  державних
підприємств  потребують  нових  підходів  до  формування  фінансових
ресурсів.  Так,  нині  збільшується  значення  прибутку,  амортизаційних
відрахувань  та  позичкових  коштів  у  формуванні  фінансових  ресурсів
підприємств.  Усе  це  змушує  підприємства  виявляти  ініціативу  та
винахідливість.  Раціональне  застосування  амортизаційної  політики  на
підприємстві  є  важливою  ланкою  його  фінансового  управління  і  дає
можливість  керівництву  підприємства  розширити  виробництво  чи
створити новий напрямок бізнесу.

Господарським кодексом України передбачено, що одним з основних
напрямів  державної  економічної  політики  є  амортизаційна  політика,
спрямована  на  створення  для  суб'єктів  господарювання  найбільш
сприятливих  і  рівноцінних  умов  забезпечення  процесу  відтворення
основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій
техніко-технологічній основі.

З  цією  метою  інвестиційна  політика  держави  спрямована  на
створення суб'єктом господарювання  необхідних  умов  для  залучення  й
концентрації  коштів  для  потреб  розширеного  відтворення  основних
засобів  виробництва,  а  також  на  забезпечення  ефективного  і
відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним.

Важливою  умовою  реалізації  інвестиційної  політики  держави  є  її
податкова система, що повинна стимулювати якнайшвидше відновлення
підприємствами,  насамперед  активної  частини,  основних  засобів.  Як
приклад такого підходу, розглянемо модифіковану систему прискореного
відшкодування витрат  ModifiedAcceleratedCostRecoverySystem (MACRS),
що  застосовується  в  США  з  1987  р.  Ця  система  встановлює  методи
амортизації і термін експлуатації основних засобів для визначення суми
амортизаційних відрахувань з метою оподаткування [2].

Таким  чином,  з  метою  оподаткування  основних  засобів  (крім
будівель) у США застосовується прискорена амортизація.

Система МАСRS передбачає:
1) відсутність ліквідаційної вартості;
2) умову середини року, тобто передбачається, що початком терміну

експлуатації  об'єкта  є середина року (незалежно від місяця фактичного
початку його експлуатації);
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3) при застосуванні  прискореної  амортизації  здійснюється  перехід
до  прямолінійної  амортизації  в  тому  році,  коли  сума  прямолінійної
амортизації перевищує суму прискореної амортизації.

Так,  в  обліку  Польщі,  як  і  в  колишньому  українському  обліку,
амортизація нараховується за певною схемою з використанням терміну та
коефіцієнтів  для  конкретних  груп  основних  засобів.  Величина
нарахованого зносу може коливатись залежно від кількості робочих змін,
рівня технологічного та економічного прогресу, виробничих потужностей,
строку  експлуатації  попередньо  встановленої  ліквідаційної  вартості,
коефіцієнтів зносу відповідно до податкового законодавства.

У Португалії  взагалі  дозволяється  використовувати  лише лінійний
метод нарахування.

У  Люксембурзі  амортизаційні  відрахування  не  нараховуються  за
активами, які мають невизначений термін експлуатації.

У  законодавстві  Німеччини  не  передбачено  жодних  конкретних
методів  амортизації.  На  практиці  найчастіше  застосовуються
прямолінійний метод і метод зменшення залишку. Строки служби активів,
як  правило,  зазвичай  встановлюються  за  спеціальними  галузевими
податковими таблицями.

У Франції також використовується переважно прямолінійний метод,
але ліквідаційна вартість при цьому не зазначається.

Комерційна  амортизація  за  індивідуальними  рахунками  у  Франції
включається до результату за звичайними операціями, тоді як додаткові
суми  амортизації  з  метою  оподаткування  включаються  до  складу
екстраординарних операцій. При консолідації, як правило, відображається
тільки  комерційна  амортизація.  Найбільш  розповсюджений  строк
знецінення складає 20–30 років для будівель  та  споруд,  10 років – для
основних  виробничих  засобів  і  для  обладнання  та  5  років  –  для
транспортних  засобів.  З  1960  р.  у  Франції  дозволяється  використання
методу прискореного списання вартості.

У  Нідерландах  та  Іспанії  норми  амортизації  не  співпадають  з
нормами, передбаченими податковим законодавством.

Водночас  в  американській  обліковій  практиці  застосовується
багатоваріантність  вибору методу визначення величини зносу, причому
вибір  такого  методу  і  строк  корисного  функціонування  активу,  що
амортизується,  здійснює саме керівництво підприємства,  тобто рішення
ухвалюється  на  підставі  професійного  судження  бухгалтера  про  це
питання.

Важливо  підкреслити,  що  в  системі  США  можуть  переглядатися
норми  амортизації,  але  сама  оцінка  об’єкта  перегляду  не  підлягає.  Це
пов’язано  з  тим,  що,  змінюючи  оцінку,  бухгалтер  порушує  принцип
відповідності – співставлення раніше понесених витрат з отриманими у
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даному звітному періоді доходами, – що викривляє фінансовий результат і
призводить до необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку.

У  Данії  амортизаційні  ставки  існують  окремо  для  фінансового  та
податкового  обліку. Зазвичай  тут  використовують  прямолінійний  метод
(будівлі та споруди – 50–100 років; основні виробничі засоби – починаючи
з  3  років).  Проводити  капіталізацію  фінансових  витрат  на  створення
власних  активів  протягом  періоду,  коли  вони  стають  придатними  для
використання,  в  Данії  законом  дозволяється,  однак  широко  вона  не
застосовується.

Щодо України,  то сучасні  норми амортизації  для  оподаткування  в
Україні значно обмежують інвестиційні можливості підприємств, навіть
порівняно з дореволюційним і радянським періодами, не кажучи вже про
такі розвинені країни, як США. 

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  можна  констатувати,  що
правова  система  повинна  забезпечити  не  декларування  амортизаційної
політики  держави,  а  реальні  умови  для  розвитку  підприємницької
діяльності,  у  тому  числі  шляхом  продуманої  податкової  політики,
спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності. 

Зміна економічних умов відтворення основних фондів в українській
економіці  зробила  актуальним  завдання  дослідження  ринкової  системи
амортизації в аспекті зміни фінансово-економічного змісту формування та
подальшої  реалізації  амортизаційної  політики  підприємства.  Це
обумовлено тим, що гнучка амортизаційна політика держави й окремих
промислових  підприємств  є  одним  з  основних  факторів  відновлення
економічного зростання в умовах інвестиційної кризи, спаду виробництва
та інфляції. Амортизаційна політика є однією з головних частин загальної
політики  управління  виробничими  витратами  на  промислових
підприємствах, яка полягає в інтенсивності оновлення основних фондів з
поступовою експлуатацією їх у процесі виробничої діяльності.
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СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Втуп.  Економічна  ефективність  –  одна  з  найбільш  важливих
складових  економічної  науки.  Саме  на  ефективності  ґрунтуються  всі
стадії  виробничо-господарської  діяльності,  одночасно  вона  є  основою
побудови  кількісних  критеріїв  прийняття  управлінських  рішень,  які
використовуються  для  формування  матеріально-структурної,
функціональної  і  системної  характеристики  господарської  діяльності.
Через  категорію  «ефективність»  відображаються  майже  всі  основні
характеристики  господарської  діяльності  будь-якого  суб’єкта  ринкової
економіки. 

Результати дослідження.  «Ефективність», як одна із категорій, що
найбільших  широко  застосовуються  в  сучасній  науці  і  практиці,
досліджується протягом багатьох століть. У контексті економічної думки,
теорії  прибутку,  що  розглядалися  представниками  більшості  наукових
шкіл,  намагалися  визначити  принципи  формування  додаткової  вартості
(прибутку) та певним чином використовували поняття ефективності.

Відповідно  до  «принципу  ефективності»  було  виокремлено
економічну дисципліну «економіка підприємства» в окремий самостійним
напрямок.  Відповідно до тверджень сучасних економістів використання
принципу  ефективності,  як  основи  для  ідентифікації  науки  економіки
підприємства,  визначається  тим,  що  саме  ця  наука  досить  тісно
займається питаннями визначення та оцінки ефективності господарської
діяльності підприємств.

Сучасна  економічна  думка,  розглядаючи  категорію  ефективність,
спирається на дві основні її складові – результати діяльності (виробничих
процесів) та витрати (ресурси чи коштів), що співставляються між собою.
В  сучасній  економічній  літературі  найбільш  поширеним  є  наступне  її
трактування:  «Ефективність  –  це  співвідношення  ефекту (результату)  і
витрат (ресурсів), що зумовили цей ефект». 

Одночасно слід зазначити, що в окремих випадках характеристика
ефективності,  як  наслідку  співставлення  затрат  та  результату  від  їх
здійснення, певним чином підміняється одним із критеріїв ефективності.
Такий підхід можна знайти в наступному визначенні: «Ефективність – це
досягнення  найбільших  результатів  за  найменших  затрат  живої  та
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уречевленої  праці».  Критеріальний  підхід  до  визначення  цієї  категорії
можна знайти і в роботах інших науковців. Цей підхід фактично повторює
визначений у теорії «принцип ефективності», що був розглянутий раніше,
проте  слід  зауважити,  що  зміст  категорії  «ефективність»  є  значно
глибшим, ніж сутність даного критеріального принципу.

Якщо  розглядати  терміни  «результат»  та  «ефект»  тільки  з
лінгвістичних  позицій,  то  перший  з  них  може  бути  трактовано  більш
широко,  якщо його  не  пов’язувати  з  оцінкою  ефективності  (бо  термін
«ефект»  пов’язаний  саме  з  процесом здійснення  оцінки  ефективності).
Схожість  категорій ефекту та результату обумовлює і той факт, що обидва
ці терміни характеризують зміну показника (на який здійснюється вплив),
при цьому дана зміна може мати як позитивне, так і негативне значення,
та зазвичай визначається як різниця між тим, що було до та стало після
впливу певних чинників. Таким чином у процесі оцінки ефективності ці
терміни, з нашої точки зору, слід розглядати як рівнозначні.

Варто  звернути  особливу  увагу  на  те,  що  саме  по  собі  поняття
«ефективність» має досить багато значень. На неоднозначність тлумачень
понять ефекту та результату впливають і різні трактування їх перекладу
українською мовою з англійської, а також існуванню певних аналогів, що
по-різному  характеризують  (пояснюють)  одне  і  теж  саме  явище  чи
процес.

Поряд  з  цим  термін  «ефективний»  одночасно  можна  трактувати
українською  мовою  як  дієвий,  або  той,  що  своїми  діями  забезпечує
необхідний  позитивний  результат.  Водночас  під  категорією  «дієвий»
розуміють  не  будь-який  позитивний  результат  або  просте  досягнення
цілей,  а  лише  те,  що  було  здійснено  за  найкращим  варіантом
(максимальний  результат  за  оптимальних  витрат).  Враховуючи  те,  що
«ефективний» та «дієвий» є наближеними до поняття «ефективність» та
«дієвість»,  останні  дві  повинні  бути  між собою рівнозначні.  Проте,  як
свідчить  попередній  аналіз,  це  не  відповідає  дійсності,  оскільки
ефективність є більш ширшим та охоплюючим поняттям.

Існування  різних  підходів  до  тлумачення  продуктивності  та
ефективності  вимагає  відповіді  на  питання,наскільки  правомірним  є
розмежування цих понять як самостійних і самодостатніх. Нам здається,
що  таке  розмежування  одного  й  того  самого  сутнісного  явища  –
співвідношення результатів  із  витраченими на  їх  одержання ресурсами
(витратами)  – є  доцільним,  але  при  цьому продуктивність не  повинна,
образно  кажучи,  виноситись  за  дужки,  а  має  розглядатися  лише  як
специфічна форма існування ефективності виробництва. Іншими словами,
поняття  продуктивності  потрібно  розглядати  в  діалектичній  єдності  з
поняттям ефективності, оскільки між ними існує такий самий зв’язок, як
між  частковим  і  загальним:  часткове  –  це  продуктивність,  загальне  –
ефективність.
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Отже, на нашу думку, можна стверджувати, що поняття «дієвість»,
«продуктивність» та «економічність» є окремими складовими частинами
загальної ефективності як економічної категорії, а ототожнювати будь-яке
з цих понять з ефективністю діяльності буде помилковим та недоцільним.

Економічна  ефективність  –  надзвичайно  багатогранне  і  містке
поняття з різноманітними формами вияву. Це зумовлене, по-перше тим,
що  при  його  визначенні  ресурси  і  результати  можуть  бути  подані  у
вартісній або натуральній формах, причому в різних комбінаціях, а саме: 

1) ресурси і результати, виражені у вартісній формі; 
2) ресурси – у вартісній, а результати – у натуральній формі; 
3) ресурси – у натуральній, а результати  – у вартісній формі; 
4) ресурси і результати – у натуральній формі. 
По-друге, ресурси в розрахунках можуть братись як сукупні або ж

як окремі елементи. По-третє, в розрахунках ефективності,  залежно від
поставленої  мети,  правомірно  використовувати  різні  види  кінцевих
результатів, що істотно відрізняються між собою за економічним змістом.

Дослідження  наукової  літератури  з  питань  ефективності
господарювання  переконує,  що  виокремлені  окремими  авторами  види
економічної  ефективності  далеко  не  відображають  усього  розмаїття  її
вияву  і  множинності  сутнісних  граней.  Наявні  й  інші  погляди  щодо
класифікації  ефективності.  В.  В.  Кулішов  класифікує  економічну
ефективність  як  загальну  (абсолютну)  і  порівняльну.  Проте,  на  нашу
думку,  сутність  такої  класифікації  економічної  ефективності  є  дещо
розмитою, неакцентованою і за своїм формулюванням збігається, по суті,
із  трактування  економічної  ефективності  взагалі  та  не  визначає
специфічних  її  особливостей  відповідно до  конкретної  класифікаційної
ознаки.

Одночасно у своїх наукових працях Н. А. Попов виокремлює шість
видів  економічної  ефективності,  проте  не  дає  чіткої  систематизації
класифікаційним  ознакам,  за  якими  вони  поділяються.  Тому  за  своїм
змістом наведені ним види економічної ефективності (ефективність галузі
сільськогосподарського  виробництва,  ефективність  окремих  складових
галузей  сільського  господарства,  ефективність  виробництва  окремих
видів  сільськогосподарської  продукції,  ефективність  окремих
підприємств,  їх  структурних  підрозділів  чи  відділів)  є  фактично
відображенням  лише  двох  класифікаційних  ознак  –  організації
сільськогосподарського  виробництва  на  галузевому  й  організаційно-
господарському рівнях. Що ж до інших класифікаційних ознак, то вони
залишилися  поза  увагою  автора,  у  зв’язку  з  чим  значно  звужуються
можливості  досліджувати  економічну ефективність  за багатьма  іншими
спектрами її вияву. 

Для відображення багатогранності вияву економічної ефективності
важливо  здійснювати  її  класифікацію  за  критеріями  (ознаками),  що  є
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значущими  з  погляду  важливості  оцінки  й  аналізу  різних  сторін
діяльності підприємства. Спираючись на дослідження В. Г. Андрійчука та
інших  авторів,  для  досягнення  поставленої  мети  виправдано
використовувати наступні класифікаційні ознаки:

1.  Залежно  від  ступеня  охоплення  витрат  за  якими  здійснюється
розрахунок показників ефективності:

– ефективність  використання  конкретних  ресурсів  (передбачає
наявність  можливості  чіткого  визначення  затрат  конкретного
ресурсу на створену продукцію);

– ефективність  використання  ресурсів  загалом  (за  своїм  змістом є
інтегральним показником оцінки кінцевої (загальної) ефективності
діяльності підприємства).

2. Залежно від стадії руху авансованих у виробництво ресурсів:
– ефективність  використання  спожитих  у  процесі  виробництва

ресурсів;
– ефективність використання засобів виробництва.

3.  Залежно  від  виду  кінцевого  результату,  на  основі  якого
розраховується ефективність:

– ефективність виробництва (визначається на основі інформації про
обсяги валової або товарної продукції);

– рентабельність  (прибутковість)  виробництва  –  вид  економічної
ефективності, що розраховується на основі інформації про валовий
або чистий прибуток підприємства.

4.  Залежно  від  внеску  у  формування  кінцевого  результату
господарської діяльності:

– ефективність масштабу виробництва;
– ефективність розміщення виробничих ресурсів;
– ефективність структури виробництва.

5.  Залежно  від  способу  визначення  (оцінки)  економічної
ефективності:

– економічна ефективність додаткових вкладень;
– порівняльна економічна ефективність;
– гранична  економічна  ефективність  (передбачає  оцінку  зміни

ефективності при зміні витрат ресурсів чи грошових коштів).
6.  Залежно  від  чинника  зростання  економічної  ефективності  (з

урахування  специфічних  особливостей  сільськогосподарського
виробництва):

– економічна  ефективність  запровадження  нових  технологій  та
знарядь праці;

– економічна ефективність засобів захисту рослин;
– економічна ефективність біотехнологій;
– економічна ефективність організаційно-економічних заходів.

7.  Залежно  від  видів  діяльності,  щодо  якої  проводиться  оцінка
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ефективності:
– ефективність основної (операційної) діяльності підприємства;
– ефективність інвестиційної діяльності підприємства;
– ефективність фінансової діяльності підприємств.

8. Залежно від галузі чи виду продукції:
– ефективність функціонування галузі рослинництва;
– ефективність функціонування галузі тваринництва;
– ефективність функціонування окремої галузі.
– ефективність  функціонування  підприємства  загалом  за  всіма

видами діяльності.
Висновки.  Узагальнивши  вищевикладене,  можна  говорити,  що  з

метою  збільшення  ефективності  підприємство  повинно  намагатися
досягти такого стану виробництва, за якого одиниця затрачених ресурсів
дає максимальну кількість готової продукції (у вартісній або натуральній
формі).  Насамперед  зауважимо,  що  в  даному  разі  йдеться  про  вищу
ефективність лише з погляду використання одиниці витраченого ресурсу.
Такий  стан  характеризуватиме  максимально  ефективне  використання
ресурсів.  Збільшення  масштабів  виробництва  під  дією  закону  спадної
дохідності  призведе  до  зменшення  рівня  ефективності  використання
одиниці  ресурсу,  але  забезпечить  для  підприємства  більшу  загальну
виручку  та,  як  наслідок,  –  кінцевий  фінансовий  результат  –  прибуток.
Таким чином, у ситуації, коли перед суб’єктом господарювання виникне
питання, виробляти з максимальною ефективністю використання одиниці
ресурсів чи максимальним показником кінцевого фінансового результату,
вибір буде очевидним.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО Й УМОВИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ
РОБОТИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вступ.  На  початку  1990-х  років  Україна  розпочала  побудову
багатоукладної  змішаної  економіки,  яка  базується  на  різних  формах
власності і господарювання. Але ефективність її значною мірою залежить
від співвідношення ринкового і неринкового секторів та їх взаємодії. Як
свідчить світовий досвід, ринковий сектор повинен бути переважаючим, у
ньому  має  працювати  більшість  активного  населення.  Своєю
динамічністю і високою ефективністю він активно впливає на неринковий
сектор, забезпечуючи загальний високий рівень розвитку економіки. Це
дає підстави говорити, що така економіка є ринковою, головною ланкою
якої виступають підприємства.

Результати дослідження. Підприємство – це самостійний суб’єкт
господарювання,  який  має  права  юридичної  особи  і  здійснює  свою
діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання
прибутку.  Таке  визначення  підприємства  є  узагальненим.  Проте
специфічні  особливості  різних  видів  підприємництва  накладають  свій
відбиток  на  діяльність  організаційних  форм  господарюючого  сектора,
тому  виникає  необхідність  в  уточненні  визначення  поняття  
підприємства [1].

Підприємства  працюють  в  умовах  конкуренції,  яка  є  необхідною
властивістю  ринкової  економіки.  Конкуренція  –  це  змагальність
підприємств  (підприємців)  з  метою  здобуття  завдяки  власним
досягненням  переваг  над  іншими  суб’єктами  господарювання,  коли  їх
самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні
умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів,
яких  потребує  споживач.  Конкуренція  між  підприємствами  ведеться
насамперед за споживача, тобто за завоювання, розширення й утримання
своєї  позиції  на  ринку.  Але  цього  можна  досягти  тільки  за  умови
повнішого  задоволення  потреб  споживачів  порівняно  зі  своїми
конкурентами [2, 3, 4]. Сказане дає підстави розглядати конкуренцію як
важливу  умову  підвищення  життєвого  рівня  людей,  удосконалення
виробництва,  зростання  продуктивності  праці  та  прибутковості
підприємств.

Конкуренція  між  підприємствами  супроводжується  конкуренцією
між працівниками  як  власниками  своєї  робочої  сили.  Вона  впливає  на
ефективність  їх  праці,  породжує  почуття  відповідальності  за  доручену
ділянку роботи і збереження робочого місця.
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Для ефективної  роботи підприємств та інших учасників ринку їм
необхідно забезпечувати автономність дій, тобто відповідну незалежність
у  діяльності,  здійснюваній  у  власних  інтересах.  Досягти  тут  повної
самостійності  неможливо,  тому  відбувається  певна  інтеграція  груп
виробників.  У  цих  межах  кожному  забезпечується  автономність  і
поінформованість  про дію своїх  партнерів.  Крім того,  для правильного
прийняття  рішень  вони  повинні  мати  можливість  за  відповідну  плату
одержати надійну і повну інформацію з пріоритетних для них питань. У
нашому випадку йдеться  про  забезпечення  належної  поінформованості
всіх  економічних  суб’єктів,  без  чого  ринкова  економіка  не  може  бути
повноцінною, а отже,  – ефективною. Важливу роль у формуванні  такої
ринкової економіки відіграє її інфраструктура – насамперед біржі.

Підприємства  і  ринкова  економіка  в  цілому  можуть  динамічно
розвиватися  за  умови  факторної  мобільності.  Вона  характеризується
постійним  рухом  виробничих  ресурсів  між  підприємствами,  галузями,
секторами економіки. Цей рух відбувається переважно через акціонерний
механізм на принципах саморегуляції – ресурси спрямовуються туди, де
можна одержати вищу норму прибутку на їх авансовану вартість.

Роль підприємств в економіці полягає насамперед у тому, що в них
здійснюється поєднання засобів виробництва з  робочою силою. Будучи
основними  суб’єктами  господарської  діяльності,  вони  забезпечують
зайнятість для переважної частини населення (у США, наприклад, 75 %
зайнятого населення працює на  підприємствах)  і  виробляють необхідні
для людей і народного господарства товари й послуги [5]. Вони до певної
міри  мають  закінчений  тип  відтворення,  оскільки  реалізують  свою
продукцію,  відшкодовують  витрати  і  забезпечують  черговий  цикл
виробництва.

Важливою є і  соціальна роль підприємств.  Саме там формуються
трудові  навички  людей,  підвищується  їх  кваліфікація,  виховується
організаційна культура (дисциплінованість, відповідальність за доручену
справу,  колективізм  та  ін.),  відбувається  реалізація  здібностей
працівників. Підприємства беруть на себе функцію задоволення значної
частки  соціальних  потреб  своїх  працівників  (часткове  забезпечення
житлом,  безплатними  або  пільговими  путівками,  створення  мережі
дошкільних закладів для дітей своїх працівників тощо).

Підприємства  відіграють  вирішальну  роль  у  формуванні
державного  і  місцевих  бюджетів,  оскільки  є  об’єктом  оподаткування.
Тому  держава,  місцеві  органи  влади  зацікавлені  в  ефективній  роботі
підприємств,  зростанні  його  прибутків,  створюючи  для  цього  через
законодавчі акти необхідні умови.

Висновки.  В  умовах  ринкової  економіки  підприємство  не  може
ефективно  працювати,  якщо  не  матиме  економічної  свободи  у  виборі
видів  діяльності  та  ринків  збуту  своєї  продукції,  партнерів
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(постачальників,  споживачів,  страхових  компаній,  банків  та  ін.),  найму
працівників  і  встановленні  ціни.  Але  економічна  свобода  підприємств
може  бути  реалізована  повною  мірою  лише  за  умови  забезпечення
економічної свободи людини у виборі сфери своєї  діяльності і  способу
отримання  доходу,  наприклад  –  через  одержання  заробітної  плати,
дивідендів на цінні папери, банківських процентів за збереження в банку
грошових  коштів,  здачу  в  оренду  майна  і  землі,  через  одержання
підприємницького доходу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Вступ.  Сьогодні  неможливо  розглядати  економіку  як  самостійну
сферу, що функціонує за своїмиособливими законами і відокремлена від
інших сфер життя суспільства. Врахування цього моменту має особливе
значення  для  України  внаслідок  ряду  негативних  тенденцій,  які
спостерігаються в нашій державі [1, c. 67 – 68]:

 морального,  культурного,  інтелектуального  та  управлінського
зубожіння;  деградації  правлячого  й  підприємницького  класів;
демонстративного,  цинічного  зневажання  ними  правових  та
моральних норм і вимог суспільства;

 деградації  системи  державного  управління  через  масштабну
корупцію та  некомпетентність;  перетворення корупції  на базовий
соціальний  механізм  вирішення  суспільних  справ;  виконання
багатьма  урядовцями  й  політиками  функційагентів  зовнішнього
впливу, наслідком чого є масова недовіра до існуючих державних
інститутів;

 тотальної кризи суспільної духовності та моралі;
 системної  демографічної  кризи (зокрема  відставання  України від

провідних  європейських  країн  за  тривалістю  життя  населення);
масштабної  трудової  еміграції  з  тенденцією  до  переростання  у
стаціонарну;

 інфраструктурної  та  інституційної  невідповідності  економіки
вимогам часу.

Сьогодні серед форм економічної діяльності навряд чи існуєтака, у
якій  можна  було  б  обійтися  без  соціальної  взаємодії.  Це  зумовлює
актуальність дослідження соціальних аспектів розвитку суспільства, серед
яких особливе місце займає феномен соціального капіталу та основи його
формування – соціального діалогу.

Результати  дослідження.  Соціальний  капітал  –  це  цінність,  що
створюється  підприємством  через  соціальні  відносини  як  усередині
підприємства,  так і  ззовні [2,  с.  208].  Соціальний капітал  також можна
подати як сукупність реальних або потенціальних ресурсів, що пов’язана
з володінням сталою мережею соціальних зв’язків. Дані зв’язки можуть
існувати  тільки  у  практичному  стані,  у  формі  матеріального  й
інформаційного  обміну,  що  спричиняють  їх  існування.  Тому  обсяг
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соціального капіталу залежить від розміру мережі зв’язків, які він може
ефективно мобілізувати. 

Можна виділити три  рівні  соціального капіталу –мікро-,  мезо-  та
макрорівень.  Носієм  мікрорівня  є  підприємства,  установи,  організації.
Соціальний капітал підприємства є нематеріальним активом, що створює
організацію  через  систему  соціальних  відносин  на
внутрішньоорганізаційному,міжорганізаційному  й  організаційно-
інституціональному рівні та системно впливає на результати її діяльності
завдяки здатності мобілізовувати ресурси чи знижувати витрати [3, c. 37]. 

У соціального капіталу є певні специфічні властивості [2, с. 209]:
 мережна  структура  соціального  капіталу,  яка  визначає  доступ

підприємства до ресурсів, інформації через відповідні канали;
 у  сучасних  умовах  соціальний  капітал  розмиває  чіткі  межі

підприємства, вони стають не фізичними, а такими, що базуються
на соціальних відносинах та зв’язках;

 соціальний  капітал  є  продуктивним,  сприяє  досягненню  мети,
реалізація якої за його відсутності не можлива;

 на діяльність підприємства позитивний вплив здійснює тільки той
соціальний капітал, який сприяє створенню додаткової вартості за
умови, що споживач готовий сплачувати цю додаткову вартість.

Соціальний  капітал  підприємства  може  формуватися  як  на
макрорівні  (рівень  взаємодії  з  державою,  профспілками  –  зростання
довіри  сприяє  соціальній  стабільності  суспільства),  так  і  на  мікрорівні
(рівень  взаємодії  підприємств  –  накопичення  соціального  капіталу
дозволяє суб’єктам господарювання збільшити прибутки та ефективніше
протистояти негативним зовнішнім впливам).

На  відміну  від  інших  форм,  у  тому  числі  й  людського
капіталу,соціальний  капітал,  втілюється  не  в  окремих  об’єктах  чи
суб‘єктах,  а  в  соціальних відносинах суб’єктів  [5,  с.  5].  Але,  як  і  інші
форми  капіталу,  він  являє  собою  довгострокову  цінність,  яка  стає
важливим фактором розвитку, підвищує вартість організації.

Соціальний  капітал  стає  чинником  зростання  ефективності
діяльності  як  окремого  підприємства,  так  і  країни  в  цілому.  Про  це
свідчить аналіз індикаторів стійкого розвитку більш ніж 100 країн світу за
методикою, розробленою спеціалістами Світового Банку, який підтвердив
вагомість соціального капіталу для формування національного багатства
країни [4,  с.  421].  У складі  національного багатства  були  виділені  такі
складові  капіталу:  природний  капітал,  виробничій  капітал  (активи);
людський капітал (людські ресурси), соціальний капітал. Під соціальним
капіталом при цьому розуміли «сукупність мереж, взаємовідносин, норм
та  інститутів,  які  впливають  на  продуктивність  економіки».  Результати
аналізу  досліджень  фахівців  Світового  Банку  дозволили  зробити
висновок,  що  ключове  місце  в  національному  багатстві  країн  світу
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належить  людським  ресурсам,  які  пов’язані  з  соціально-трудовими
відносинами, соціальним капіталом.

Взаємодія  громадських організацій,  підприємств,  установ,  органів
влади та громади на місцевому, регіональному рівні дають у сукупності
соціальний капітал регіону (мезорівень формування та розвитку). 

Варто  також  зазначити,  що,  незалежно  від  зазначених
рівнів,соціальний  капітал  можна  поділити  на  внутрішній  (налагоджені
взаємозв’язки,  норми  поведінки  усередині  організації,  неформальних
об’єднань, регіону) та зовнішній (налагоджені взаємозв’язки організації,
регіону із суб’єктами зовнішнього середовища).

Також,  незалежно  від  рівня  формування  соціального  капіталу,  у
його основу покладено соціальний діалог. У попередніх публікаціях було
визначено, що соціальний діалог – це специфічна форма комунікаційного
процесу  між  двома  або  більше  сторонами  у  будь-якій  сфері
життєдіяльності, яка дозволяє дійти консенсусу щодо вирішення питань
соціально-економічного розвитку суспільства[6, c. 86]. Зазначений процес
може бути реалізований на шести рівнях.

1. Міжнародний  рівень.  Рівень  соціально-економічного  розвитку
суспільства  залежить  не  тільки  від  взаємодії  різних  представників
суспільства  всередині  держави.  Сьогодні  в  умовах  глобалізації  та
інтеграції України до світового співтовариства дедалі актуальнішою стає
проблема реалізації ефективного соціального діалогу на міждержавному
рівні за участю міжнародних організацій.  

2. Національний  рівень.  У  соціальному  діалозі  на  рівні  держави
можуть  брати  участь  державні  виконавчі  органи  влади,  всеукраїнські
об’єднання бізнесу, всеукраїнські об’єднання профспілок та всеукраїнські
громадські організації, наукові інститути державного рівня.

3. Галузевий рівень. На цьому рівні учасниками соціального діалогу
можуть бути представники державних органів виконавчої влади, галузеві
об’єднання підприємців всеукраїнське галузеве об’єднання профспілок та,
можливо, конкретні всеукраїнські громадські організації, науково-освітні
організації та установи, що здійснюють дослідження в даній галузі.

4. Територіальний рівень. Соціальний діалог у рамках конкретного
регіону може бути реалізований за рахунок участі в ньому регіональних
органів самоврядування та виконавчої влади, регіональних профспілкових
відділень  та  регіональних  неурядових  громадських  об’єднань,  а  також
наукових і освітніх організацій, що функціонують на регіональному рівні. 

5.Локальний  рівень  цеконкретні  суб’єкти  підприємницької
діяльності  та  профспілкові  відділення,  які  захищають  інтереси
працівників,  окремі  відділення  громадських  організацій,  конкретні
наукові та освітні установи.

6. Особистісний рівень. Найнижчий рівень соціального діалогу, про
який ніхто не  згадує,  але  дуже  часто  саме  на  рівні  особистостей  як  у
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рамках  однієї,  так  і  різних  організації,  вирішуються  важливі  питання
підвищення  рівня  життя  окремих  представників  або  конкретної
територіальної громади.

Схематично особливості формування соціального капіталу регіону
на засадах соціального діалогу подано на Рис 1.

Подана  схема  демонструє,  що  соціальний  капітал  регіону
формується  за  рахунок  об’єднання  соціального  капіталу  підприємств,
органів  влади,  неурядових  організацій  та  неформальних  об’єднань.
Інструментом поєднання виступає соціальний діалог, який на найнижчому
особистісному  рівні  спочатку  формує  внутрішній  соціальний  капітал
окремої  структури.  Так  само  усередині  одного підприємства,  установи
частково реалізується локальний рівень соціального діалогу, коли в межах
однієї  організації  відбувається  діалог  між  двома  чи  більше  групами
учасників, які потребують дійти певного консенсусу зі спірних питань. 

Зовнішній  соціальний  капітал  окремої  структури  формується  за
рахунок  налагодження  соціального  діалогу  між  цією  установою  та  її
реальними  або  потенційними  партнерами,  клієнтами,  іншими
зацікавленими особами чи організаціями.

Рис. 1. Формування соціального капіталу регіону на засадах
соціального діалогу.

Джерело: сформовано автором
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Формування  внутрішнього  соціального  капіталу  регіону
розпочинається тоді, коли можна говорити про налагоджений соціальний
діалог на рівні конкретної території між регіональними органами влади,
регіональними  профспілками,  асоціаціями  бізнесу,  регіональними
неурядовими  організаціями,  тощо.  Взаємодія  та  налагоджена  мережа
контактів  між  усіма  учасниками  соціального  діалогу  та  розвиток  цієї
мережі  за  межі  регіону  забезпечують  формування  зовнішнього
соціального капіталу регіону.

Висновки. Процес ідентифікації поняття «соціальний капітал» ще й
досі не завершений. Але за результатами проведеного дослідження можна
підсумувати,  що основою формування соціального капіталу як на рівні
окремого підприємства, так і на регіональному рівні є соціальний діалог,
формування  та  підтримка  якого  дозволяють  розбудувати  активну  й
ефективну  мережу  зав’язків,  контактів,  постійне  оновлення  яких  і
підтверджує  наявність  соціального  капіталу  на  рівні  окремо  взятої
організації чи регіону вцілому. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Вступ.  Сучасний  стан  розвитку  економіки  України  вимагає
постійної уваги до стимулювання та створення нових концепцій реалізації
соціально-економічної політики. Адже неувага до українського соціуму –
це породження більш затяжних кризових явищ, які виявляються не тільки
у  скороченні  валового  внутрішнього  продукту  (ВВП),  збільшенні
безробіття та падінні національної валюти, але й у зубожінні населення,
соціальній незахищеності громадян та скороченні соціальних гарантій. А
в умовах проведення ще й антитерористичних операцій на Донбасі – це й
зовсім  призводить  до  створення  хронічного  депресивного  соціально-
економічного  стану  на  більшості  територій  країни.  Це  підтверджує  й
деяка офіційна й неофіційна статистика, якій вимушені вірити більшість
громадян, тому що вона відповідає дійсності, у якій опинилася більшість
населення країни [1, с. 47 – 52; 2, с. 2].

1.  За  останній  (2015)  рік  продовжилося  падіння ВВП і  скорочення
промислового  виробництва  на  11%  і  ,відповідно,  –  на  13,4%.  Спад
зафіксовано майже у всіх галузях економіки, у тому числі металургії – на
16,4%,  хімічній  промисловості  –  15,9%,  видобувній  –  14,5%,
машинобудівній – 14,6%, харчовому виробництві – 11,2%.

2. Зростає рівень безробіття, який, згідно з методикою Міжнародної
організації  праці,  збільшився  на  7,7% і  досягнув  10%,  що означає  для
України 2 млн. безробітних економічно активних, працездатних осіб.

3. Україна наразі займає перше місце в рейтингу найбідніших країн
Європи  з  найбільш  слабкою  економікою  та  є  найбільш  корумпованою
країною.

4. Заробітна плата та пенсії практично не індексуються. У доларовому
еквіваленті,  тобто  в  розрізі  реальної  купівельної  спроможності,
мінімальна зарплата знизилася зі 135 до 53 доларів, а пенсія впала з 105
до 41 долара. Майже 8 млн. пенсіонерів, або 2/3, мають пенсію менш ніж
1500 грн.  

5.  Ціни,  навіть  на  продукти  і  товари  вітчизняного  виробництва,
зросли  в  рази.  Не  кожному  працюючому  (75%  боргів  із  зарплати
припадають  на  економічно  активні  підприємства),  а  тим  більше
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пенсіонеру  «по  кишені»  купити  ліки  для   особистої  аптеки  першої
допомоги.

6.  Приведення  тарифів  житлово-комунального  господарства  до
світового  рівня  обернулося  тим,  що  майже  половина  сімей  отримали
субсидії. При цьому зростання тарифів у 3 – 8 разів ніяк не вплинуло на
якість послуг – на постачання води, тепла, електроенергії – і не наблизило
до європейської якості.

7.  Значно  урізався  бюджет  найбільш  незахищених  прошарків
населення,  а  саме  витрати  на  оздоровлення,  харчування  дітей
чорнобильців, витрати на санаторне-курортне лікування інвалідів та інше.

Такий стан економіки не тільки призводить до негативних наслідків
у соціально-економічному розвитку, але й створює нездорову морально-
політичну  обстановку  в  регіонах.  В  українському  суспільстві  сьогодні
вистачає  різного  роду  концепціях,  парадигмах  соціально-економічного
розвитку як країни, так й окремих регіонів (громад), які розроблюються і
готуються в рамках підтримки спільних проектів з Європейським Союзом
і програм розвитку ООН [3; 4, с. 9 – 19; 5, с. 292 – 320; 6, с. 57 – 72].
Проте існує необхідність мати набір пріоритетних стимулів та мотивів для
підкріплення  і  розв’язання  поставлених  завдань  соціально-економічної
політики.

Результати  дослідження.  Стимулювання  завжди сприймається  і
супроводжується   мотиваційними заходами,  що пов’язані  з  поведінкою
людини.  Відповідно  до  існуючих  теорій  мотивації  [7,  с.  364  –  368]
стимулювання може мати позитивні, нейтральні й негативні наслідки. Це
залежить від ступеня свідомості людини, моральності та відповідальності
суспільства, для якого сформовано соціально-економічну політику. Окрім
того,  слід  виокремлювати  напрями  стимулювання,  а  саме  –  його
спрямування  на  кінцевий  результат  або  на  виконання  цілеспрямованої
поточної роботи, пов’язаної з реалізацією поставлених завдань соціально-
економічної політики. Якщо поточне стимулювання має стабілізувати чи
корегувати  діяльність  з  реалізації  політики,  то  кінцеве  –  мати  тільки
позитивні та ефективні наслідки.

Слід  зважувати  й  на  те,  що  на  однакові  стимули  кожен  реагує
неоднаково  і  з  різним  ступенем  інтенсивності.  Позитивні  наслідки
стимулювання збільшують вірогідність досягнення бажаного результату,
негативні – зменшують, а нейтральні – призводять до згасання активності
реалізації соціально-економічної політики. При цьому стимулами можуть
виступати як винагорода, так і покарання. Мета стимулювання – не тільки
активізувати роботу в будь-якому напрямі, але й робити це краще, беручи
до уваги  уроки минулого та корегуючи майбутні дії. 

Розміри стимулювання повинні  бути  мінімально достатніми,  щоб
постійно підтримувати зацікавленість у реалізації соціально-економічної
політики  та  вичерпати  ресурси,  спрямовані  на  стимулювання.  Проте
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важлива  не  стільки  величина,  скільки  форма,  спосіб,  режим,  а  саме  –
регулярність  чи  непередбачуваність,  комплексність,  варіативність,
комбінаторність чи інше. 

Стимулювання виконує економічну, соціальну і морально функції.
Економічна – сприяє ефективній, якісній реалізації соціально-економічної
політики. Моральна – формує активну життєву позицію громадян, які є
членами суспільства.  Причому важливо вибрати таку систему стимулів,
яка відповідає традиціям та історичному досвіду нації. 

З огляду на вищевказане в основу концепції стимулювання механізму
реалізації соціально-економічної політики має бути покладено:

а)  індивідуальний,  але  комплексний  багатогранний  підхід  з
використанням усього різноманіття існуючих теорій мотивацій, в основі
якого лежить увага до вимог, адже ніщо не може бути так недоречним, як
однакове стимулювання неоднакових громад;

б)  сильна  соціальна  мотивація,  що  дозволяє  об’єднувати  окремі
громади на ґрунті єдиної зацікавленості в підсумкових результатах;

в) підтримка лояльності громад до умов і заходів реалізації соціально-
економічної політики;

г)  гнучкість  у  перегляді  мотивацій  і  стимулів  за  рахунок
комплексності та багатогранності системи стимулювання;

д)  своєчасний  аналіз  змін,  що  відбуваються  в  суспільстві,  та
корегування стимулів відповідно до змін у тактиці та стратегії реалізації
соціально-економічної політики.

Підґрунтям  концепції  стимулювання  реалізації  соціально-
економічної політики мають стати такі потреби суспільства: 

1)  фізіологічні  (харчування,  вода,  повітря,  стан  навколишнього
середовища);  тобто  кінцевим  орієнтиром слід  закласти  такі  показники
якості  життя,  що  відповідають  нагальним  потребам  суспільства  та
охорони його природного, географічного середовища;

2) безпечності,  захищеності та стабільності,  що має відношення до
системи безпеки країни, регіону, соціального захисту, гарантій та інших
інструментів безпеки, що мають бути розповсюджені на довготерміновий
період або бути безстроковими;

3)  комунікації,  взаємозв’язки,  певна  прихильність,  що  означає
наявність відкритого суспільства; можливість вільного доступу до різних
суспільних  благ  та  неформальних  комунікацій  на  різних  рівнях
управління  як  на  горизонтальному,  так  і  на  вертикальному  рівнях;
залучення  широкого  кола  громадян  до  виконання  різних  соціально-
економічних програм;

4)  самоповага,  що  пов’язана  з  самооцінкою,  самовідповідальністю,
яка підіймає  престиж громад  та  її  членів,  підвищує  їх статус  та  надає
відчуття  поваги  до  себе;  це  досягається  завдяки  зворотним зв’язкам із
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суспільством,  обговоренню  широким  загалом  болючих  проблем  щодо
ціноутворення, обслуговування населення, соціальної підтримки та інше;

5)  самовираження,  актуалізація,  які  реалізується  в  умовах
забезпечення відчуття у громади досягнення певних успіхів у суспільному
та  особистому  житті  її  громадян,  створення  засад  для  повного
використання  свого  потенціалу,  вияву  творчих  підходів  до  реалізації
соціально-економічної політики. 

Форми  стимулювання  опрацюванні  вже  не  одним  поколінням
громадян.  До  них  належать  і  матеріальне,  і  моральне  стимулювання.
Досить  поширеними  є:  підвищення  заробітної  плати  (особливо
мінімальної, підтягування її до рівня середньої); розширення споживчого
кошика,  участь  у  капіталі  комунальних  і  державних  підприємств  у
довгостроковій  перспективі  (отримання  безоплатних  акцій,  надання
опціонів акцій за поточною ціною); соціальні виплати та пільги (програми
добровільного  медичного  страхування  та  від  невиліковних  хвороб);
пенсійне  забезпечення,  страхування  майна,  виплати  завданих  збитків
громадянам,  надання  безплатного  харчування,  авто-  і  велопаркингу,
навчання за спеціальними програмами освіти,  стажувань,  культурного і
спортивного виховання.

Створення  системи  стимулювання  –  це  особливо  тонкий  та
унікальний  процес,  а  в  теперішніх  соціально-економічних  умовах
розвитку  України  –  надзвичайно  важкий  і  має  бути  спрямований  на
виховання у громадянському суспільстві відчуття національного егоїзму
та  економічного патріотизму  [8,  с.  99].  Проте,  як  показують  проведені
опитування  [7,  с.  399,  400],  слід  визначати  таку  послідовність  у
стимулюванні,  орієнтуючись  на:  1)  сатисфакцію  потреб  та  отримання
задоволення  від  існуючих  мотивів;  2)  надання  прав  щодо  прийняття
підсумкових  рішень;  3)  високий  рівень  життя,  що  забезпечується
комфортним і  благополучним становищем у  суспільстві;  4)  можливість
вносити свій вклад  у суспільну справу;  5)  самореалізацію особистості.
Хоча,  залежно  від  ментальності  нації,  рейтинг  задоволень  може  бути
різним,  але  матеріальний  фактор  та  статутні  аспекти  наразі  не  є
керівними, а на перший план висуваються можливості самостійності та
самовираження громади (суспільства).

Висновки.  Підбиваючи підсумок, слід наголосити, що успішність
або  результативність  (Р)  запропонованої  концепції  стимулювання
механізму  реалізації  соціально-економічної  політики  можна  оцінити  за
допомогою формули (1): 

Р = f(S),               (1)
де f(S) – функція,  що залежить від зміни стимулів (S),  які корегуються

залежно від отриманих
знань, навичок, досвіду та намагань задовольнити інтереси суспільства.
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Звідси  випливає,  що  чим  більше  система  стимулювання
пристосована  до  вимог  суспільства,  закріплених  у  стратегіях  його
соціально-економічного розвитку, та мотивує його громадян до участі в їх
реалізації,  тим  ефективніший  і  відчутніший  результат  з  точки  зору
сатисфакції інтересів громади. 

Кожна  система  стимулювання  реалізації  соціально-економічної
політики у країні  (окремій громаді)  є  унікальною, а в умовах  постійно
виникаючих  новітніх  світових,  глобалізаційних  доктрин  розвитку  вона
має ґрунтуватися на розумній діяльності,  що приділяє увагу духовному
розвитку  людини.  Тому  кожна  концепція  стимулювання  реалізації
соціально-економічної  політики  повинна  мати  свою  громадську  місію,
спроможну оперативно реагувати на нові виклики світового суспільства.
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УНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ
ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка  проблеми.  Соціально-економічне  відторгнення  в
даному  дослідженні  пропонується  розглядати  з  точки  зору  законів
розвитку системи [1, с. 101] та дарвінівської тріади [2, с. 33 – 35] через
запровадження механізмів самозабезпечення. 

Говорячи про соціально-економічне відторгнення населення, апріорі
передбачаємо  прагнення  населення  (як  частини  системи-соціуму)  до
збереження  своєї  цілісності.  Головна  тенденція  в  поведінці  такої
відторгнутої  системи   –  якнайдалі  знаходитися  від  стану  хаосу  та
статичної рівноваги. З іншого ж боку, здобутки синергетики свідчать, що
за відсутності  нестійкості не існує розвитку. Тобто розвиток, який щодо
відторгнення  сприймається  як  нівелювання  гострих  позицій
недоотримання  чи  неприналежності  загальної  системи,  відбувається
тільки через нестабільність, біфуркації, випадковість. 

Отже,  внутрішня  соціально-економічна  нестійкість  та  зовнішні
кризи сприяють виявленню і вибору найкращих якостей, станів, критеріїв
якості  життя  населення.  Атракціоні  лідери  чи  очільники  системи,  що
відторгається, стратегічно плануючи можливі межі цієї сфери нестійкості,
сфери своєї припустимої стохастичності, свідомо вводять систему в такий
соціально-економічний стан,  щоб активізувати  процеси  самовизначення
та  приховані  резерви  розвиту.  Таким  чином,  ризикуючи,  система
розвивається шляхом постійної боротьби з ентропією.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  В умовах української
соціально-економічної  реальності  традиційні  методологічні  основи
розвитку  соціальних  систем,  обґрунтовані  Й.  Шумпетером  [3],
потребують  сучасної  інтерпретації  та  формулювання  засад  оцінювання
синергетичних  наслідків  трансформацій  українського  соціуму.
Український економіст С. Мочерний [4, с. 44 – 47], розглядаючи загальні
риси синергетичного підходу в економічному дослідженні, приділяє увагу
питанням інноваційних змін, деформації відносин власності та процесам
соціалізації  національної  економіки.  Однак,  крім  цього,  доцільним  є
оцінювання дії факторів, що визначають масштаб соціально-економічного
синергетичного  ефекту,  позитивні  та  негативні  характеристики
останнього.

Мета  статті.  Головною  метою  цієї  роботи  є  обґрунтування
уникнення  соціально-економічного  відторгнення  через  запровадження
механізмів самозабезпечення, а також визначення синергетичного ефекту
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поширення  такого  соціально-економічного  феномену  сьогодення,  як
відторгнення.

Виклад основного матеріалу.  З огляду на те,  що носіями (часто
несвідомими) потенціалу соціально-економічної системи, її можливостей
та властивостей виступають конкретні люди, яким властиві всі біологічні
особливості,  до опису процесів  соціально-економічного відторгнення,як
цілісної функціонуючої системи, пропонуємо застосувати загальновідомі
підходи організації з біології,а саме  – використовувати мову дарвінівської
тріади  –  спадковість,  мінливість,  відбір,  вважаючи,  що  саме  ця  тріада
може  виступати  гарною  підставою  для  аналізу  організму  соціуму  та
дозволить  сформулювати  ті  принципи,  що  лежать  в  основі  загальної
логіки її поведінки розвитку.

Принцип  спадкоємності.  Спадкоємність  соціально-економічної
системи –  це  залежність  його майбутнього від  сьогодення й минулого.
Вона існує у будь-яких системах. Для його пояснення природничі науки
використовують термін "пам'ять системи". Тобто можна припустити, що
за теперішнім станом соціально-економічної системи можна відновити її
минулі  здобутки  та  поразки  і  навіть  передбачати  її  поведінку  в
майбутньому, будуючи стратегію розвитку даної системи. З упевненістю
можна  стверджувати,  що  це  цілком  можливо.  Ці  питання  вдало
вирішуються стратегічним та тактичним прогнозуванням стану системи
на  підставі  існуючих  показників  її  функціонування  та  подальшим  їх
моніторингом.  Відтак  даний  принцип  може  виступати  однією  з  умов
відторгнення  соціально-економічної  системи  задля  досягнення  нового
етапу її розвитку.

Принцип мінливості. Мінливість, як процес, можна спостерігати в
будь-якій  соціально-економічній  системі.  Існує  безліч  причин,  що
породжують  зміни  в  соціумі.  В  міру  ускладнення  його  організаційної
форми, посилення соціального та економічного навантаження вірогідність
стохастичних, непередбачених факторів зростає. З огляду на внутрішню
соціальну активність мобільність, неврівноваженість отриманих доходів
відбувається певне нагромадження збурювань, у результаті чого усередині
певного  соціуму  (колективу  підприємства,  регіонального  уособлення
тощо) втрачається стабільність і відбувається перехід частини соціуму з
одного рівня  еволюційного розвитку до іншого.  Необов’язково це буде
кращий  рівень,  але  обов’язково  –  новий.  Результатом  чого  і  стає
виникнення частини відторгнутого соціуму, обґрунтоване саме соціально-
економічними причинами.

Принцип відбору.  Зрозуміло,  що відбір у соціумі  здійснюється на
підставі певних існуючих критеріїв чи стереотипів. З протилежної точки
зору  існують  закони,  залежності,  правила,  порушивши  які  соціум
рухається  до  самознищення.  Найпростіший  приклад  економічного
відторгнення – невдалий вибір сфери діяльності підприємства. Відбір має
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потужну  силу  –  з  безлічі  варіантів  він  відтіняє  нежиттєздатні  форми
соціально-економічної організації. Варто пам'ятати, що будь-який соціум
–  це  частина  соціально-економічної  системи  більш  високого  рівня
(галузевого, національного чи світового), яка накладає свої обмеження на
функціонування певної досліджуваної  системи, її  структуру та  процеси
відторгнення зокрема. Ця велика потужна система відбраковує ті варіанти
розвитку  окремих  елементів,  що  перешкоджають  її  власному  шляху
розвитку. Відтак розвиток соціально-економічної системи залежить від її
відповідності  тим  функціям,  що  вона  виконує  як  елемент  макро-  чи
мегасистеми.

Безсумнівно,  соціально-економічне  відторгнення  є  результатом
закону  синергетичного  розвитку  системи,  тобто  закону,  який  виражає
внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між елементами системи, що
визначають  рівень  синергії  системи,  співвідношення  між  достатністю
синергетичної  бази  системи  та  необхідністю  підвищення  активності
системи,  для  отримання  синергетичного  ефекту,  що  забезпечує
подальший розвиток цієї бази [5]. Цей закон обґрунтовує той факт, що в
будь-якій  соціально-економічній  системі  є  неврахований  і  врахований
потенціал  (останній  розглядається  як  база  для  розвитку,  і  тільки  при
повному  знищенні  цієї  бази  відбувається  ліквідація  самої  системи).
Залежно  від  характеру  активності  використання  факторів  розвитку
системи базовий розмір синергії системи в конкретний період часу може
бути  збільшеним  або  зменшеним,  що  відповідає  розміру  отриманого,
відповідно, позитивного або негативного синергетичного ефекту. Отже, на
певному  проміжку  часу  відбуваються  два  протилежні  процеси,  що
змінюють  синергетичну  цінність  об'єкта,  –  відтік  або  накопичення
синергії. 

З метою обґрунтування впровадження механізмів самозабезпечення
щодо  уникнення  соціально-економічного  відторгнення  визначимо
масштаби даного феноменального явища через алгоритми синергетизму.

За  систему   оберемо  український  соціум,  відповідно,  системою  

будемо  вважати  масштаб  людей,  які  знаходяться  під  впливом факторів
соціально-економічного  відторгнення.  Означені  фактори  соціально-
економічного  відторгнення  вже  були  детально  подані  в  авторських
дослідженнях [6, с. 133].

(1)

 – синергетичний ефект у конкретний момент часу (t) в системі 

;
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 – початковий ефект у системі ;

–  синергетичний  ефект  розширення  в  системі  ,  тобто  ефект

впливу системи  на систему ;

 –  вплив  зворотного  синергетичного  ефекту  системи   на

систему .

Позитивний  соціально-економічний  ефект  (уникнення  соціально-

економічного відторгнення( ) у процесі запровадження механізмів

самозабезпечення  соціуму  повинен  максимізуватися,  а  негативний
соціально-економічний  ефект  (розширення  соціально-економічного

відторгнення ( ) – мінімізуватися:

(2)

Синергетичний  ефект  соціально-економічного  відторгнення  через
грошовий  вираз  можливо  визначити  як  різницю  між  величиною

синергетичного  ефекту  на  макрорівні  ( )  з  урахуванням

вартості  та  ефективності  застосування  регулюючого макроекономічного
інструментарію  та  величини  синергетичного  ефекту  на  макрорівні  (

) у певний проміжок часу (t):

, (3)

, (4)

де  –  витрати  в  макросистемі,  що  обумовлені  програмою
запровадження пропозицій соціально-економічного залучення;

350



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

 –  витрати  в  мікросистемі,  що  обумовлені  програмою
запровадження пропозиції соціально-економічного залучення;

 – чистий прибуток мікросистеми, що виникає внаслідок усунення
соціально-економічного відторгнення (джерело синергетизму), гр. од.;

–  чистий  прибуток  у  мікросистемах,  що  виникає  внаслідок
усунення  соціально-економічного  відторгнення  у  певний  час  на
"проміжних" рівнях, гр. од.

Отже,  синергетичний  ефект  від  упровадження  механізмів
самозабезпечення соціально-економічного відторгнення,що відбувається в

соціумі ,– ефект впливу системи α на систему β:

, (5)

де  –  комплексний,  інтегральний  показник,  який  об'єднує  різні
варіанти синергетичної результативності соціально-економічної системи.

Синергетичний  ефект  «розширення»  –  це  результат  впливу
конкретної  відторгнутої  системи  на  навколишнє  середовище,  у  рамках
якого знаходиться відторгнута система.

Схематичне  зображення  дії  синергетичного  ефекту  розширення
соціально-економічного відторгнення подане на Рис. 1. При його розгляді
необхідно  врахувати,  що:  α  –  це  мікросистема,  β–  макросистема,  при

цьому:  α  β,в  систему β  входитьNрівнів:  β  =  {N1,  N2,  N3,  … ,  N}.  На

кожному  рівніN знаходиться  певна  кількість  фаз(q) відторгнутого
сегмента α, тобто  N = {q1 ,  q2 ,  q3, ... ,  q}, які ініціюють синергетичний
ефект. 

У кожного q об’єкта N рівня системи β існують різні часові періоди
настання  синергетичного  ефекту  (Рис.  1).  Соціум  (макросистема  β)
здійснює постійний  вплив на  відторгнуту  мікросистему  α,  що,  у  свою
чергу,  призводить  до  виникнення  зворотного  впливу  фаз  відторгнутої
системи α на макросистему β. 

Висновки  і  пропозиції.  Таким  чином,  ефект  синергетизму  в
соціально-економічних  системах  має  місце  та  реально  відображає
сутність  такого  феномену,  як  соціально-економічне  відторгнення.
Упровадження  механізмів  самозабезпечення  має  нівелювати  негативні
наслідки  зворотних  зав’язків  відторгнутого  сегменту  соціуму  на
загальний  напрям  функціонування  соціально-економічної  системи.

351



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Поширення соціально-економічного відторгнення та його фаз у поєднанні
з  дією  факторів  синергетизму  може  призвести  до  непрогнозованих
руйнівних наслідків, тому даний феномен вимагає подальшого детального
дослідження та інтерпретації його проявів на українському соціумі.
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N–  рівень відторгнутої системи;
q – фаза відторгнутої системи.

Рис. 1. Проектування фаз відторгнутої системи та рівнів відторгнення
Джерело: розроблено автором

Список використаних джерел:
1. Левченко  А.  В.  Закони  діалектики  в  контексті  синергетичної

парадигми розвитку / А. В. Левченко // Філософія і політологія в
контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 7. — С. 101―106.

2. Ліхоносова  Г.  С.  Самоорганізація  підприємств:  тенденції
соціалізації  економіки:  [монографія]  /  Т.В.  Калінеску,  
Г.С. Ліхоносова, Г.О. Надьон, С.П. Кілінкаров. ― Луганськ: вид-во
СНУ імені В. Даля, 2012. ― 396 с.

3. Шумпетер  Й.  Теория  экономического  развития:  исслед.
предпринимат.  прибыли,  капитала,  кредита,  процента  и  цикла
конъюнктуры /  Й.Шумпетер;  пер.  с  нем.  В.С.  Автономова и др.;
вступ.  ст.  А.Г.  Милейковского,  В.И.  Болекина;  общ.  ред.  
А.Г. Милейковского. — М., 1982. ― 200 с.

4. Мочерный  С.  Синергетический  подход  в  экономическом
исследовании  / С.  Мочерный  //  Вопросы  экономики.  —2001.  ―
№5. —С. 44―47.

5. Головніна  О.  Г.  Основи  соціальної  економіки:  [підручник]  /  
О. Г. Головніна. – 2-е вид., перероб. та доп. ― К.: Центр учбової
літератури, 2013. — 648 с.

353

N

q
1

q
2

q
3

N
3

N
n

N
1

N
2



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

6. Ліхоносова  Г.  С.  Структурування  ціннісних  спрямувань
самоорганізації  соціальної  системи /  Г. С.  Ліхоносова //  Часопис
економічних реформ. ― 2011. — №4. ― С. 133—139.

Нєвєдрова Наталія Вікторівна,
асистент кафедри економіки та математичних дисциплін,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

РОЛЬ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вступ.  Фінансовий  ринок  завжди  був  важливим  елементом
національної економіки. З його допомогою суспільство здійснює вплив на
формування  структури  суспільного  виробництва  і  результати
національного  господарювання.  В  умовах  ринкової  економіки  роль
фінансового  ринку  значно  зростає,  він  стає  впливовим  інструментом
регулювання соціально-економічних процесів. Саме у фінансовому ринку
переплітається великий спектр різнорівневих інтересів і суперечностей.
Нині  в  Україні  у  сфері  фінансового  ринку  концентруються  одні  з
найгостріших проблем економічного життя держави.

За  сучасних  умов  у країнах  із  розвиненою ринковою економікою
запроваджено  ефективні  моделі  функціонування  фінансового  ринку.
Водночас трансформаційні процеси, які тривають в Україні, мають свої
особливості й потребують вивчення надбань світової економічної науки та
пошуку способів ефективного використання зарубіжного досвіду.

Досвід  економічно  розвинених  країн  свідчить,  що  добре
налагоджена  банківська  справа,  розвиток  і  належне  функціонування
небанківських  фінансових  інститутів,  пенсійних  фондів,  інших
фінансових  посередників  та  інституційних  інвесторів  сприяють
стабільності  фінансових  систем  і  вирішенню  соціальних  проблем.  У
багатьох  країнах  рівень  розвитку  ринку  фінансових  послуг  виступає
індикатором зрілості ринкових відносин.

Результати дослідження.  У стратегічній перспективі Україна має
повністю  інтегруватися  до  глобальної  фінансової  системи  та  стати  її
повноправним  учасником,  але  це  створює  нові  умови  функціонування
внутрішнього  фінансового  ринку,  нові  правила  поведінки  українського
бізнесу,  нові  принципи  державного  управління  тощо.  У  таких  умовах
необхідна розгорнута цільова підготовка України, її фінансової системи, а
також окремих учасників ринків фінансових послуг до глобальних правил
функціонування.  Зауважимо,  що  це  має  відбуватися  з  урахуванням
національних  інтересів  та  інтересів  українського  бізнесу  в  цілому,  без
загрози економічній та фінансовій безпеці держави [3].
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Для повноцінної участі у глобальному процесі формування світової
фінансової  системи  на  рівноправних  умовах  національному  ринку
фінансових послуг необхідні:

1) удосконалення правової бази для усунення асиметричного розвитку
серед представників фінансового посередництва;

2) сприяння  регіональній  збалансованості  ринку  фінансових  послуг,
упровадження нових технологій, розробка та диверсифікація послуг,
що  надаватимуться  клієнтам  і  призведуть  до  такого  зростання
капіталізації,  яка  необхідна  для  обслуговування  національної
економіки;

3) створення  умов  для  інтеграції  банківської  системи  у  світовий
фінансовий  простір  шляхом  адаптації  вимог  ринків  фінансово-
банківських послуг;

4) покращення  якості  та  надійності  корпоративного  управління  та
керівництва на ринку фінансових послуг з урахуванням зарубіжного
досвіду та національних особливостей.
Проте,  здійснюючи стимулювання вітчизняного ринку фінансових

послуг  та  його  інтеграцію  у  світовий  економічний  простір,  варто
турбуватись і про економічну безпеку держави. Тобто в сучасних умовах
необхідно  здійснювати  збалансовану  фінансову  політику,  що
базуватиметься на визнанні первинності реального сектору економіки в
суспільному розвитку. Отже, посилення уваги до проблем обґрунтування
та реалізації ефективної стратегії  розвитку ринку фінансових послуг, як
джерела  інвестиційних  ресурсів,  призведе  до  ефективного
функціонування національного виробництва.

В умовах глобалізації Україна має обрати свій шлях інтеграції, не
забуваючи про свої національні інтереси. Це можливо лише за потужної
ефективної  національної  економіки.  Без  стабільної  та  ефективної
національної  фінансової  системи  повноцінна  інтеграція  в  систему
світового  фінансового  ринку  неможлива.  Проте  вітчизняному  ринку
фінансових послуг властива значна кількість проблем і протиріч. Серед
них такі:  відсутність системної  законодавчої  бази,  низька інформаційна
прозорість  ринку  фінансових  послуг,  яка  зумовила  монополізм
банківської  системи;  недостатня  капіталізація,  переважання
спекулятивного капіталу, що стримує  розвиток інвестиційного процесу;
суперечливий характер впливу фінансової глобалізації тощо. Із приходом
в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу на вітчизняному
фінансовому  ринку  активізувалися  та  інтенсифікувалися  процеси
інтеграції й конвергенції. Таким чином, світові ринки фінансових послуг
майже  повністю  вичерпали  свій  потенціал,  тому  вітчизняний  ринок
фінансових послуг є досить привабливим для іноземного капіталу.

Теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку фінансових
послуг  досліджували  такі  відомі  зарубіжні  економісти,  як  Є.Брігхем,
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Л.Дж.Гітман, Дж.-М.Кейнс, Дж.Маршалл, Ф.Мишкін, Дж.Сорос, І.Фішер,
М.Фрідман,  Р.Гарод,  У.Шарп,  Й.Шум-петер  та  інші.  Вагомий  внесок  у
висвітлення цих проблем зробили вітчизняні  вчені  Л.Борщ,  Н.Внукова,
А.Дука,  О.Ковалюк,  М.Крупка,  І.Михасюк,  І.Мітюков,  О.Підхомний,
Ж.Поплавська,  С.Реверчук,  Л.Співак,  В.Ходаківська  та  інші.Проте,
незважаючи  на  значну  кількість  праць,  присвячених  проблемам
фінансового  посередництва,  виникає  потреба  в  подальшому  вивченні
сутності  та  функцій  ринку  фінансових  послуг,  оцінці  інвестиційного
середовища діяльності фінансових інститутів  в Україні та їхньої ролі в
розвитку національної економіки.

В  Україні  ринкові  процеси  відбуваються  на  фоні  гострої  нестачі
інвестиційних  ресурсів,  необхідних  для  розвитку  економіки.  Питання
гарантування  прав  і  визначення  законодавчих  рамок  інвестиційної
діяльності  повинно  бути  однією  з  пріоритетних  функцій  держави  й
суспільства. При визначенні внутрішнього інвестиційного потенціалу та
засобів  його  використання  завданням  державного  регулювання
фінансового  ринку  в  будь-якій  країні  є  не  стільки  впорядкування
діяльності  позичальників  капіталу  й  фінансових  посередників,
забезпечення стабільного розвитку та функціонування фінансового ринку
в цілому, скільки детермінація кола та пошук шляхів вирішення проблем
інвесторів,  захист  інвесторів  перш  за  все  дрібних  і  найменш  
захищених [1].

Увесь  досвід  економічного  розвитку  показує,  що  висока  якість
фінансових  активів  підвищує  якість  ринку  і  тим  самим  стимулює
економічне зростання.

Ринок  фінансових  послугу  функціональному  розумінні  –  це
сукупність  економічних  відносин,  які  виникають  між  його  прямими
учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані з
процесом  купівлі-продажу,  розподілу  та  перерозподілу  фінансових
активів, що перебувають у власності економічних суб'єктів регіональної,
національної та світової економіки.

Передумовою становлення та розвитку ринку фінансових послуг є
необхідність посередництва у взаємовідносинах його учасників з приводу
перерозподілу  фінансових  ресурсів.  Певні  суб'єкти  господарювання
мають надлишок грошових коштів і на ринку фінансових послуг можуть
виступати  постачальниками  фінансових  ресурсів,  а  інші,  які  їх
потребують,  –  споживачами.  Ринок  фінансових  послуг  виконує  роль
посередника між згаданими суб'єктами ринкових відносин (Рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Взаємозв'язки суб'єктів ринку фінансових послуг

Ряд науковців  вважають,  що ринок фінансових послуг  є одним із
сегментів  фінансового  ринку.  Ступінь  розвитку  фінансового  ринку
характеризується  кількістю  фінансових  посередників  і  різноманітністю
фінансових послуг, які  вони  надають.  На  розвиненому ринку здійснює
свою  діяльність  величезна  кількість  фінансових  посередників,  які  за
невелику  плату  надають  різні  види  фінансових  послуг.  Ці  послуги
пов'язані як з емісією фінансових активів, так і з їх обігом на вторинному
ринку [3].

Інші  науковці  трактують  ринок  фінансових  послуг  як  діяльність
державних і фінансових інститутів щодо задоволення фінансових потреб і
формування пропозицій на фінансові та супутні послуги в межах держави
або у світовій інтеграції [4].

Учасників ринку фінансових послуг можна поділити на три групи
(Рис. 1.2). 

До  першої  групи  належать  суб'єкти  ринку,  що  споживають
фінансові  послуги  (клієнти).  Це ті  суб'єкти  господарювання,  які  мають
вільні  грошові  кошти  і  бажають  їх  ефективно  розмістити  з  метою
збереження  та  примноження,  а  також  суб'єкти  ринку,  які  потребують
фінансових  ресурсів  для  вирішення  своїх  корпоративних  проблем
(реалізація  певних  інвестиційних  проектів  з  нарощування  обсягів
виробництва, реструктуризація заборгованості та ін.).

Другу  групу  становлять  фінансові  посередники  –  фінансові
установи,  які  спеціалізуються  в  акумулюванні  коштів  фізичних  та
юридичних осіб і подальшому їх наданні позичальникам на комерційних
засадах. У ролі фінансових посередників виступають інвестиційні фонди
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та компанії, страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди, фінансові
компанії,  комерційні  банки  тощо.  Фінансові  посередники  відіграють
важливу  роль  на  ринку  фінансових  послуг.  Їхня  діяльність  сприяє
зменшенню  вартості  фінансових  операцій,  підвищує  ліквідність
фінансових активів,  диверсифікує  ризик, створює умови для активізації
роботи всіх учасників ринку фінансових послуг. У свою чергу, фінансових
посередників можна поділити на дві підгрупи, одна з яких надає широкий
спектр фінансових послуг (комерційні банки), інша – виконує переважно
один  вид  діяльності,  пов'язаний  з  наданням  певних  видів  послуг  –
страхових,  інвестиційних,  кредитних   та  ін.  (спеціалізовані  фінансові
інститути).

Третя група  охоплює ті  установи  та  організації,  які  забезпечують
функціонування  ринку  фінансових  послуг,  що  становлять  власне
інфраструктуру  ринку.  Ця  група  включає  фондові  біржі,  депозитарії,
реєстратори  цінних  паперів,  торгово-інформаційні  системи,  зберігачів,
клірингові та розрахункові організації тощо.

Рис. 1.2. Основні учасники ринку фінансових послуг

У  цілому  ринок  фінансових  послуг  –  це  узагальнена  назва  тих
ринків,  де  виявляються  попит  і  пропозиція  на  різні  фінансові  активи
(фінансові послуги), це сукупність усіх фінансових активів країни. Його
сутність  і  роль  в  економіці  держави  найбільш  повно  розкривається  в
таких функціях, як:

1) мобілізація заощаджень основних суб'єктів ринку та трансформація
акумульованих  грошових  коштів  у  позичковий  та  інвестиційний
капітал за допомогою різноманітних фінансових інструментів;

2) реалізація  вартості,  втіленої  у  фінансових  активах,  та  організація
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процесу  доведення  фінансових  активів  до  споживачів  (покупців,
вкладників);

3) перерозподіл  на  взаємовигідних  умовах  грошових  коштів
підприємств з метою їх ефективнішого використання;

4) фінансове  обслуговування  учасників  економічного  кругообігу  та
фінансове  забезпечення  процесів  інвестування  у  виробництво,
розширення  виробництва  та  пайової  участі  на  основі  визначення
найбільш  ефективних  напрямків  використання  капіталу  в
інвестиційній сфері;

5) вплив  на  грошовий  обіг, прискорення  обороту  капіталу,  сприяння
активізації економічних процесів;

6) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;
7) страхування  фінансових  ризиків  та  формування  умов  для  їх

мінімізації;
8) здійснення  фінансових  операцій  з  обслуговування

зовнішньоекономічної діяльності країни, експорту й імпорту товарів
і послуг;

9) кредитування  уряду,  місцевих  органів  самоврядування  шляхом
розміщення урядових та муніципальних цінних паперів;

10)розподіл  державних  кредитних  ресурсів  і  розміщення  їх  серед
учасників економічного кругообігу тощо.
В умовах ринкової економіки ринок фінансових послуг є важливим

каналом функціонування економіки. Реагуючи на її потреби, він виконує
своєрідну роль «фундаменту» фінансової системи країни. З огляду на те,
що система – це сукупність елементів, внутрішні зв'язки між якими більш
стійкі,  ніж  зв'язки  з  елементами  іншої  системи,  яка  має  характерну
інтеграційну  ознаку,  національний  ринок  фінансових  послуг  –  це
централізована,  саморегульована  система  регіональних  та  місцевих
ринків, взаємозв'язаних між собою в межах загальнонаціонального ринку.

Висновки.  Розвиток  національного  ринку  фінансових  послуг
обумовлюють сформовані на базі фінансових ресурсів регіону регіональні
фінансові  ринки  –  відносно  самостійні  структурні  елементи
саморегульованої системи національного ринку фінансових послуг з чітко
визначеною  інтеграційною  ознакою,  що  відіграють  важливу  роль  у
перетворенні заощаджень в інвестиції і переміщенні грошей та капіталу з
метою більш ефективного їх використання та зміцнення фінансової бази
регіону.

Формування регіональних ринків фінансових послуг  та створення
умов  для  їх  функціонування  –  проблема  надзвичайно  важлива.  Її
вирішення потребує як глибоких наукових розробок, так і практичних дій
з боку держави, місцевих громадських організацій та суспільства в цілому
щодо чіткого наукового обґрунтування методологічних засад  організації
ринку фінансових послуг та його просторового збалансування. Механізм
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цих економічних явищ досить складний і показує, що тільки збалансована
територіальна  структура  ринку  фінансових  послуг  країни  здатна
забезпечити  повне  використання  фінансових  ресурсів,  прискорити
розвиток галузей і регіонів.

Нерівномірний  розподіл  фінансових  ресурсів  у  країні,  нестача
професійних  знань,  недосконале  законодавство  перешкоджають
створенню єдиної збалансованої системи ринків фінансових послуг, тож
останні  залишаються  роздробленими  з  позиції  регіонів  і  доступу  до
різних ринкових інструментів.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
КОНТРОЛІНГУ

Вступ.  Діяльність  підприємств  і  організацій  в  умовах  ринкової
економіки  вимагає  нових  підходів  до  управління:  на  перший  план
висуваються  економічні,  ринкові  критерії  ефективності,  підвищуються
вимоги  до  гнучкості  управління.  Економічне  середовище  зараз  украй
нестабільне.  Науково-технічний  прогрес  і  динаміка  зовнішнього
середовища  змушують  сучасні  підприємства  перетворюватись  на  все
більш  складні  системи.  Для  забезпечення  керованості  таких  систем
необхідні  нові  методи,  які  відповідають  складності  внутрішнього  і
зовнішнього середовищ підприємств та організацій.

Результати дослідження. Ускладнення навколишнього середовища,
у  якому  функціонує  підприємство,  вимагає  ускладнення  системи
контролю за його діяльністю, тобто адаптації до нових умов. Критерієм
здатності  адаптуватися  для  підприємства  є  отримання  позитивного
результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує,
що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто
небажані,  у  навколишньому  середовищі.  Ті  підприємства,  які
орієнтуються на тривале і наполегливе виживання, повинні перейти від
пасивної  реєстрації  господарської  діяльності  (фінансовий  облік)  до
систем обліку, які дозволяють забезпечити дані для свідомого аналізу та
оцінки своєї позиції у змінному оточенні (контролінг).

Контролінг  служить  підсистемою  одного  з  блоків  інформаційної
системи  управління,  що  обслуговує  процес  прийняття  управлінських
рішень.  При  цьому  контролінг  розглядається  як  концепція  управління
підприємством,  яка  орієнтована  на  його  тривале  й  ефективне
функціонування в господарських умовах, що постійно змінюються.

Контролінг  охоплює  весь  процес  управління  –  від  стратегічного
рівня  (стратегічний  контролінг)  до  оперативного  (оперативний
контролінг)  та  аналізу  досягнення  цілей  підприємства.  Для  вирішення
завдань  кожного  рівня  управління  підприємство  має  використовувати
специфічні інструменти та методи, завдяки яким поставлена мета може
бути  досягнута  з  позитивним  результатом  і  в  найкоротший  термін.  У
системі інструментів контролінгу можна виділити дві великі групи: перша
– за періодом дії (стратегічний, оперативний); друга – за фазами циклу
контролінгу [3, с.120]. Одним з інструментів оперативного контролінгу є
бюджетування.
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Бюджетування  –  це  технологія  фінансового  планування,  обліку  і
контролю  доходів  і  витрат,  одержаних  від  діяльності  на  всіх  рівнях
управління,  що  дозволяє  аналізувати  прогнозні  та  фактичні  фінансові
показники. У свою чергу, бюджет – це фінансовий план, що охоплює всі
сторони  діяльності  організації  та  дозволяє  порівнювати  всі  витрати  й
отримані  результати у фінансових термінах на майбутній період часу в
цілому  і  за  окремими  під  періодами.  Відповідно,  бюджетування  –  це
технологія  складання,  коригування,  контролю  й  оцінки  виконання
фінансових  планів,  а  тому  воно  перетворюється  в  основу  основ  усіх
технологій внутрішньобанківського управління [1, с.22].

Бюджетування  –  це  процес  складання  бюджетів  і  контроль  за  їх
виконанням.  Бюджет  –  це  фінансовий  план  на  конкретний  період,
погоджений з виробничою діяльністю підприємства, мета якого виражена
в  показниках  звітності  у  грошовому  вираженні  та  взаємозв'язку  із
зобов'язаннями [2].

Бюджетування – це стандартизований процес,  що базується  як на
самостійно  розроблених  підприємством,  так  i  на  загальновизнаних
вимогах i процедурах. Бюджет – це сума коштів, які є в розпорядженні для
виконання  певних  функцій  і  проведення  певних  заходів  у  рамках
загальнофірмового  планування.  Він  може  складатися  у  формі  заданих
показників, яких слід дотримуватися у плановому періоді. Наприклад, для
підприємства  доводиться  бюджет  витрат (чи статті  витрат),  якого вони
повинні дотримувати. Конкретні джерела покриття витрат при цьому не
вказуються [4].

За змістом бюджетування виступає технологією планування, обліку,
здійснення контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних
потоків,  отриманих  результатів  діяльності.  Ця  технологія  охоплює  всі
функціональні  сфери  діяльності  підприємства  –  маркетинг,
адміністрування, керування персоналом, виробництво, закупівлі, контроль
якості,  реалізації  тощо.  Бюджетування  включає  в  себе  розробку  двох
основних  видів  бюджетування  операційного  бюджету  та  оперативного
фінансового плану. Характерними ознаками бюджетування є:

– короткостроковість;
– високий рівень конкретизації;
– внутрішня спрямованість;
– тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.

Бюджет  –  оперативний  фінансовий  план,  який,  як  правило,
складають  за  рік,  що  відображає  вхідні  і  вихідні  грошові  потоки  з
операційної,  фінансової  та  інвестиційної  діяльності.  На  практиці
використовують два види бюджетів – поточний і капітальний.

Таким чином,  з  урахуванням розглянутих  підходів  до  визначення
сутності  бюджету  та  бюджетування  можна  надати  таке  визначення:
бюджетування  –  це  управлінський  інструмент  який  спрямовано  на
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розподіл  ресурсів,  необхідних  для  досягнення  цілей  підприємства  за
умови їх ефективного використання. У процесі бюджетування складається
бюджет  підприємства  –  план,у  якому  наведено  показники  діяльності
підприємства в натуральному та грошовому вираженні.

Розрізняють  два  основні  методи  бюджетування  –  традиційне
бюджетування  та  нуль-базис-бюджетування (ZBB -Zero-Base-Budgeting).
Основна відмінність ZBB від традиційного планування полягає в тому, що
останнє значною мірою зорієнтоване на показники діяльності , зокрема
показники  рівня  витрат  попередніх  періодів  (які  можуть  бути
невиправдано  завищеними).  Базою  для  нуль-базис-бюджетування  є  так
звана «точка-нуль». Планові показники за цим методом обчислюються на
підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат, їх складу та
структури.  Головною  метою  ZBB  є  визначення  оптимального  рівня
валових  витрат  підприємства,  а  також  пріоритетних  напрямків
використання  обмежених  фінансових  ресурсів.  У  рамках  ZBB
аналізуються всі статті витрат і за кожною з них визначаються можливості
економії.

Отже,  підсумовуючи  вищесказане,  можемо  стверджувати,  що  на
підставі  стратегічних  цілей  та  довгострокових  планів  розвитку
підприємства  розробляють  оперативні  плани.  Основною  формою
оперативного планування є бюджетування. 

Висновки. Сьогодні  відбувається  цілком  об’єктивний  процес
зростання  ролі  і  значення  таких  функцій  управління,  як  облік,  аналіз,
планування  і  контроль  з  одночасним  переосмисленням  їх  завдань,
наповненням новим змістом.  У зв’язку з цим особливо актуальним для
теорії  і  практики  вітчизняного  управління  є  досвід  країн  з  ринковою
економікою.

Новим  явищем  в  управлінні  є  контролінг  з  його  методами,
інструментами та прийомами як функціонально відокремлений напрямок
економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-
економічної  функції  в  менеджменті,  що  забезпечує  прийняття
оперативних  і  стратегічних  управлінських  рішень.  Координуючи,
інтегруючи  і  спрямовуючи  діяльність  усієї  системи  управління
підприємством  на  досягнення  поставлених  цілей,  контролінг  виконує
функцію  управління  підприємством  чи  організацією  й  одночасно  є
синтезом планування, обліку, контролю, економічного аналізу, організації
інформаційних потоків тощо.

Контролінг  охоплює  весь  процес  управління  –  від  стратегічного
рівня  (стратегічний  контролінг)  до  оперативного  (оперативний
контролінг)  та  аналізу  досягнення  цілей  підприємства.  Одним  з
інструментів  оперативного контролінгу  є  бюджетування.  Бюджетування
доцільно розглядати як управлінську технологію, що реалізується через
такі послідовні етапи: бюджетне планування, організування, мотивування,
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контролювання та регулювання. 
В сучасних умовах господарювання, бюджетування, як інструмент

контролінгу,  має  стати  більш  динамічною  гнучкою  системою,  яка
забезпечить  підприємству  ефективну  діяльність.  Оскільки  
бюджетування  –  це  управлінський  інструмент,  який  спрямований  на
розподіл  ресурсів,  необхідних  для  досягнення  цілей  підприємства  за
умови  їх  ефективного  використання,  лише  завдяки  професійному
управлінню  можна  досягти  успішності  та  процвітання  підприємства.
Тому  питання  бюджетування  на  підприємстві  потребує  подальшого
вивчення й уточнення з урахуванням потреб сьогодення.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 
В УКРАЇНІ

Вступ.  Останніми  роками  все  більшого  поширення  в  Україні
набуває  практика ведення бізнесу через глобальну мережу Інтернет, що
передбачає  здійснення  розрахунків  між  учасниками  ринку  з
використанням електронних грошей. Сьогодні українці можуть продавати
та купувати товари, переказувати кошти за допомогою таких систем, як
WebMoney,  «Яндекс.Деньги»,  RBK  Money,  E-Gold,  LiqPay,  Z-Payment,
Paypal,  Liberty  Reserve,  ePassporte,  Moneybookers  тощо.  З  одного боку,
розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного
бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів.  З іншого,
широке застосування  електронних платіжних  засобів  приховує  значний
ризик, адже їх можна використати,  щоб уникнути  відповідальності  при
вчиненні  окремих  порушень  закону,  зокрема  в  тіньових  схемах,
спрямованих на ухилення від оподаткування та фінансового моніторингу.

Результати  дослідження.  Електронні  гроші  є  грошовими
зобов’язаннями  емітента  в  електронному  вигляді,  які  знаходяться  на
електронному пристрої  в  розпорядженні  користувача.  Таким пристроєм
може  бути  мікропроцесорна  картка,  комп’ютер  користувача,  сервер
системи  розрахунків  електронними  грошима,  де  централізовано
зберігаються  електронні  гроші  користувачів,  тощо.  У  системах,  які
здійснюють  розрахунки  електронними  грошима,  банківські  рахунки
використовуються лише якщо гроші вводяться та виводяться із системи.
При цьому йдеться про банківські рахунки емітента електронних грошей,
а  не  користувачів.  У разі  емісії  електронних  грошей  традиційні  гроші
користувачів  зараховуються  на  банківський  рахунок  емітента.  При
пред’явленні  електронних  грошей  для  погашення  традиційні  гроші
списуються  з  банківського  рахунку  емітента  і  надаються  пред’явнику,
наприклад  торговцю,  який  реалізував  за  електронні  гроші  товари  чи
послуги,  або  споживачу,  якщо  він  уже  не  потребує  такого  платіжного
засобу. 

Електронні  гроші  –  це  «грошова  вартість,  яка  зберігається  в
електронному  вигляді  на  технічному  пристрої  і  може  широко
використовуватися  для  здійснення  платежів  підприємствам  іншим,  ніж
емітент, без необхідності використання при цьому банківських рахунків,
але вона діє як наперед оплачений інструмент на пред’явника» [4, с. 88]. 

Однією  з  особливостей  електронних  грошей,  порівняно  з
традиційними  видами  грошей,  є  обмеженість  щодо  виконання  ними
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функцій засобу платежу і засобу обігу. Як засіб платежу, електронні гроші
мають суттєві технічні обмеження: можливість їх приймання залежить від
технічної  оснащеності  торговців  (наявність  карт-ридерів,  електронних
гаманців тощо). 

Варто  зазначити,  що  виконання  електронними  грошима  функції
збереження  вартості  обмежена,  оскільки  проценти  за  електронними
грошима не нараховуються. Проте якщо в майбутньому суми електронних
грошей, якими володіють фізичні та юридичні особи, збільшуватимуться,
ймовірним є відкриття фінансовими посередниками депозитних рахунків
в електронних грошах. 

Електронним  грошам  властиве  внутрішнє  протиріччя:  з  одного
боку, вони  є  засобом платежу, з  іншого,  –  зобов’язанням,  яке підлягає
виконанню  у  звичайних  неелектронних  грошах.  Цей  парадокс  можна
пояснити  за  допомогою  історичної  аналогії  з  іншими  видами  грошей:
свого часу банкноти також розглядалися як зобов’язання, які підлягають
оплаті металевими монетами, а безготівкові гроші – як зобов’язання, які
погашаються металевими або паперовими грошима. 

Різноманітність технічних та організаційних рішень, реалізованих у
системах  розрахунків  електронними  грошима,  перманентність  процесу
згортання  одних  систем  і  випробовування  інших,  які  впроваджують
новіші досягнення науково-технічного прогресу, ускладнює класифікацію
видів електронних грошей. 

Сьогодні  більшість  дослідників  виділяють  два  основні  види
електронних грошей: 
– на основі карток (card-based e-money); 
– на програмній основі (software-based electronic money). 

Найбільш  поширений  сьогодні  вид  електронних  грошей
представлений смарт-картками (smart-cards) або картками зі збереженою
вартістю  (srored-value  cards,  SVС),  у  які  вбудований  чіп,  що  містить
грошовий еквівалент як результат попередньої оплати. 

Картки  зі  збереженою  грошовою  вартістю,  які  випускаються
телефонними  компаніями,  операторами  мобільного  зв’язку,
транспортними  фірмами,  Інтернет–провайдерами  й  іншими
підприємствами  і  які  приймаються  до  оплати  виключно їх  емітентами,
електронних грошей не містять. 

Смарт-картки  можуть  використовуватися  не  тільки  як  носій
електронних  грошей,  а  і  як  традиційні  платіжні  картки  доступу  до
банківського рахунка держателя. 

Другий вид електронних грошей являє собою грошову вартість, яка
за  допомогою  програмного  забезпечення  зберігається  в  пам’яті
комп’ютерів,  наприклад  на  жорстких  дисках.  Розрахунки  такими
електронними  грошима  відбуваються  з  використанням
телекомунікаційних мереж, здебільшого відкритої мережі Інтернет. 
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Схеми обігу електронних грошей на програмній основі можуть бути
значно  складнішими,  ніж  електронних  грошей  на  основі  карток.
Використання  мережі  Інтернет,  як  середовища  обігу,  дозволяє  таким
електронним  грошам  миттєво  перетинати  кордони  держав,  легко
обмінюватися на електронні гроші інших емітентів і на електронні гроші,
номіновані в інших валютах. 

Протягом останніх років у нашій країні діють системи розрахунків
електронними грошима як на програмній основі, так і на основі карток.
Окремі продукти, що відносяться до електронних грошей, упроваджують
як українські банки, так і небанківські установи. У другій половині 2006
року  на  ринок  України  вийшло  відразу  два  дніпропетровські  проекти
електронних  грошей  на  програмній  основі  –  система  UkrMoney  та
система Limonex. 

Серед  найбільш  розповсюджених  в  Україні  систем  електронних
грошей  програмного  виду  –  системи  WebMoney  Transfer  і  «Интернет.
Деньги»  (на  технології  PayCash).  Електронні  гроші  на  основі  карток
представлені,  зокрема,  оф-лайновими  інструментами  Національної
системи масових електронних платежів (НСМЕП) і наперед оплаченими
картками міжнародних карткових платіжних систем. 

На  сьогодні  в  Україні  досі  існує  певна  невизначеність  статусу
електронних  грошей  порівняно  з  переказом  безготівкових  коштів,  що
зумовлено  близькою  правовою  природою  цих  понять.  Під  час  оплати
електронними  грошима  здійснюється  зарахування  одиниць  вартості  на
спеціальний  електронний  носій  отримувача  (без  використання
банківських  рахунків  платника),  що  породжує  юридичні  наслідки  і
свідчить про виконання операції, яка прирівнюється до платіжної. У той
самий час електронні гроші забезпечуються реальними грошима емітента
і можуть бути обміняні на них отримувачем у будь-який час.

Переказ  коштів,  як  вид безготівкових  розрахунків,  є  традиційним
поняттям для  української  банківської  системи.  Ст. 1.24 Закону України
«Про  платіжні  системи»  визначає  переказ  коштів  як  рух  певної  суми
коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в
готівковій  формі  [4,  с.  88].  Переказ  коштів  здійснюють  банки  та
небанківські  фінансові  установи,  що  отримали  відповідну  ліцензію  на
здійснення  таких  операцій.  Переказ  вважається  завершеним  у  момент
зарахування коштів на рахунок отримувача. Усі операції, пов’язані з рухом
безготівкових  коштів,  відображаються  на  рахунках  платника  та
отримувача.

Для здійснення переказу використовуються спеціальні, у тому числі
електронні,  платіжні  засоби  користувачів  (наприклад  платіжна  картка,
мобільний платіжний інструмент)  та  розрахункові  документи  (платіжне
доручення, платіжна вимога, тощо).

Законодавством  розмежовуються  поняття  «електронні  гроші»  та
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«електронний платіжний засіб».  Так, пунктом 1.14 ст. 1 Закону України
«Про  платіжні  системи»  встановлено,  що  «електронним  платіжним
засобом» є платіжний інструмент, що надає його держателю можливість
за  допомогою платіжного пристрою отримати  інформацію про належні
держателю засоби та ініціювати їх переказ [5, с. 35].

Отже,  незважаючи  на  те,  що  переказ  коштів  передує  і  завершує
процес  обігу  електронних  грошей,  зарахування  електронних  грошей
здійснюється без використання банківських рахунків. Незважаючи на те,
що  при  здійсненні  як  оплати  електронними  грошима,  так  і  переказу
коштів  платник  використовує  платіжні  інструменти,  ці  поняття  не  є
тотожними і підпадають під різне правове регулювання.

Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною
справою,  оскільки  цей  засіб  платежу  сьогодні  ще  не  має  правового
підґрунтя  для  свого  існування.  Якщо  емісія  електронних  грошей  на
карткових  носіях  (наперед  оплачених  карток  міжнародних  платіжних
систем та електронних гаманців НСМЕП) за відсутності в законодавстві
належних  правових  положень  регулюється  нормами  щодо  емісії
платіжних  карток  і  здійснюється  в  Україні  лише  банками,  то  системи
розрахунків  електронними  грошима  програмного  типу  («Інтернет.
Деньги»,  технологія  PayCash,  WebMoney Transfer  тощо) та небанківські
емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. Вони
на власний ризик упроваджують сучасні схеми розрахунків, на свій розсуд
дбають  про  захист  користувачів  та  управляють  фінансовими  й
нефінансовими ризиками [4, с. 101].

Разом з цим очевидно, що електронні гроші, зв’явившись на ринку,
вже не здадуть своїх позицій і, долаючи перешкоди, утвердяться на ньому
назавжди.  Результатом  буде  лібералізація  діяльності  чинної  банківської
системи  та  розвиток  державно-правових  умов  для  діяльності  систем
електронних грошей. 

До  труднощів  розвитку  систем  електронних  грошей  слід  також
віднести  психологічну  непідготовленість  регулюючих  органів,  низький
ступінь  їх  компетентності  та  неготовність  органів  контролю  до
запобігання  можливим  порушенням  у  цій  сфері.  Щодо  перспектив
розвитку  технологій  у  сфері  електронних  грошей  зазначимо,  що
довгострокові прогнози в цій сфері не виправдовуються. Отже, найбільш
реальним терміном для прогнозування є найближчі 5 –7 років. Безумовно,
на  стан  справ  в  Україні  впливатимуть  події  в  Європі,  де  протягом
найближчих  п’яти  років  очікується  різке  зростання  на  ринку  наперед
оплачених карток. Новий поштовх для розвитку електронних грошей на
карткових  носіях  в  Україні,  як  і  в  усьому  світі,  дасть  упровадження
безконтактних технологій.

Важливішими  питаннями,  пов’язаними  з  перспективою  розвитку
електронних  грошей  в  Україні,  є  питання  їх  правового  визначення  та
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законодавчого  регулювання.  Хоча  сьогодні  обсяги  емісії  електронних
грошей  в  Україні  не  впливають  на  монетарну  політику,  не  можна  не
розуміти, що їх масова емісія та прийняття їх широким колом торговців як
засобу платежу може призвести до ескалації інфляційних процесів. 

Механізм  інфляційного  впливу  електронних  грошей  діє  у  двох
напрямах.  Перший  напрям  –  звичайна  мультиплікація  грошей  на
банківському  рахунку  покриття  електронних  грошей,  другий  –  випуск
самих електронних грошей, які  циркулюють (виконують функції засобу
обігу) без відображення на банківських рахунках до моменту погашення.
Пом’якшуючого  ефекту  щодо  першого  напряму  можна  досягти  в  разі
поширення  обов’язкового  резервування  на  кошти,  що  зберігаються  на
рахунку  електронних  грошей.  У  другому  напрямі  інфляційний  вплив
стримується  за  рахунок  того,  що  електронні  гроші,  як  правило,
виступають засобом платежу для підприємств «нової» економіки, тобто
додаткові електронні гроші забезпечені додатковою кількістю товару, який
у  протилежному  випадку можливо  був  би  виключений  з  економічного
обігу або продавався за готівку [2, с. 264].

Зменшити  негативний  вплив  емісії  електронних  грошей  на
інфляційні процеси можна шляхом законодавчо встановленої вимоги про
обов’язкову  попередню  оплату  електронних  грошей  у  повній  сумі
традиційними грошима, а також уведенням заборони на кредитування в
електронних грошах.

Об’єктом  правового  регулювання  в  Україні  мають  бути  як  самі
електронні  гроші,  так  і  установи,  які  випускають  їх  в  обіг. Суб’єктом
регулювання  має  виступити  Національний  банк  України,  однією  з
функцій якого, відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний
банк України», є контроль за створенням електронних платіжних засобів.
Згідно зі статтею 40 цього Закону Національний банк України встановлює
правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних та
фізичних  осіб  в  економічному  обігу  України.  Відповідно  до  статті  41
Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» на
Національний банк України покладено обов’язок здійснювати контроль за
діяльністю платіжних систем, що функціонують в Україні. Таким чином,
яким  би  не  було  законодавче  рішення  щодо  установ,  які  матимуть  в
Україні право здійснювати емісію електронних грошей, контроль за цією
діяльністю  та  функціонуванням  систем  розрахунків  електронними
грошима покладено на Національний банк України [4, с. 110].

Висновки.  Як  свідчить  практика  у  країнах,  де  діють  обмеження
щодо  емісії  електронних  грошей лише банками,  велику частину ринку
займають  міжнародні  платіжні  системи,  засновані  компаніями-
нерезидентами,  юрисдикція  яких  містить  ліберальніші  регуляторні
вимоги. З огляду на можливості  Інтернету такі  системи можуть досить
ефективно функціонувати поза межами юрисдикції України, що створює
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перешкоду  для  українських  компаній  у  цьому  сегменті.  Очевидно,  що
Україні необхідно чіткіше врегулювати вимоги для забезпечення вільного
обігу  електронних  грошей,  доступу  до  ринку  емітентів  різних  форм
власності,  проведення  розрахунків  електронними  грошима  між
фізичними, юридичними особами та державними органами.

Вищевказані  зміни  прискорять  розвиток  електронної  комерції  та
приведення  законодавства  України  у  відповідність  до  директив
Європейського Союзу, забезпечать рівні умови конкуренції та скасування
надмірних  бар’єрів  щодо  початку  діяльності  на  ринку  електронних
грошей.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАДАННІ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вступ.  В умовах  глобалізації  світових  фінансових  ринків  значно
зростають вимоги клієнтів до рівня їх фінансового обслуговування. Тому
важливим  чинником  підвищення  конкурентоспроможності,  розвитку
ресурсної та клієнтської баз учасників ринку фінансових послуг стає їх
готовність надавати широкий спектр традиційних і сучасних фінансових
послуг клієнтам.

В Україні пріоритетні канали оперативного обслуговування клієнтів
банками  пов'язані  з  використання  новітніх  технологій.  Надання
банківських послуг  з використанням новітніх технологій трактується як
використання сучасних технологій комунікації для роботи з клієнтом на
умовах дистанційного обслуговування, яке не передбачає безпосереднього
контакту  з  клієнтом  під  час  його  обслуговування.  Чимало  банків  уже
надає  інформаційно-довідкові  інтернет-послуги.  Метою  освоєння
Інтернету, як каналу фінансового обслуговування, має бути розширення
присутності  на  ринках  і  клієнтської  бази  шляхом  створення  клієнтам
універсального  середовища  управління  персональними  фінансами  у
режимі  реального часу. Веб-сайти  вітчизняних банків,  накопичуючи  на
своїх  сторінках структуровані  дані  (часто  двома-трьома мовами),  стали
своєрідними інформаційними вітринами банків в Інтернеті. Але це тільки
зручне  джерело  інформації,  найефективніші  ж  зарубіжні  системи
фінансових  інтернет-послуг,  які  діють  за  принципом  інформаційних
вузлів  і  пропонують  персонально  орієнтовані  комплексні  послуги,
демонструють  клієнтам  постійну  готовність  банку  оперативно
підтримувати їх бізнес.

Результати  дослідження.  Послуги  інтернет-банкінгу  вперше  в
Україні  запропонував  Міжнародний комерційний банк,  який наприкінці
2000  р.  презентував  платіжну  систему  ICB-net  (International  Commerce
Bank net), яка забезпечувала клієнтам банку доступ до їх рахунків через
Інтернет та інші телекомунікаційні мережі загального користування. Тоді
ж, уперше в Україні,  через  цю систему була здійснена оплата за товар,
придбаний в інтернет-магазині партнера і клієнта банку. Досить швидко
учасниками нового сегмента українського ринку фінансових послуг стали
провідні  банки  (зокрема  «Приватбанк»,  «Райффайзен  Банк  Аваль»,
«Укрексімбанк»,  «УкрСиббанк»,  «Кредитпромбанк»,  «Правекс-банк»,
ПУМБ).  Банки  та  їх  партнери  започаткували  низку  перспективних

371



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

пілотних  проектів  (у  тому  числі  з  елементами  інтернет-банкінгу),  що
сприяло динамічному зростанню ринку інтернет-банкінгу.

Так «Укрсоцбанк» (сучасний UniKreditBank)  з  метою зайняти 8 –
9%  ринку  інтернет-банкінгу  започаткував  безкоштовні  послуги  цього
ринку.  Це  була  вигідна  стратегія,  оскільки  рівень  ризиків  інтернет-
банкінгу, як нового каналу надання послуг, не перевищує ризиків інших
каналів самообслуговування, а рентабельність значно вища [1].

До переваг інтернет-банкінгу для користувачів слід віднести: 
– доступність і мобільність сервісу;
– оперативність виконання та підтвердження транзакцій;
– широкий діапазон персоніфікованих послуг;
– мінімізація комісійних;
– збільшення присутності банків у регіонах.

До переваг інтернет-банкінгу для банку слід віднести:
– доповнення традиційних каналів обслуговування;
– сприяння розширенню клієнтської бази;
– низький рівень ризику послуг, висока їх рентабельність;
– забезпечення зростання активних учасників інтернет-банкінгу;
– сприяння зниженню витрат на обслуговування клієнтів;
– скорочення інвестицій у розвиток мережі філій;
– усунення географічних і часових бар'єрів для надання послуг та ін. 

Характерною ознакою фінансових інтернет-послуг є використання
Інтернету у сферах банкіської діяльності, страхування та трейдингу.

Інтернет-банкінг  (e-banking)  –  це  діяльність  банку  з  надання
комплексу  послуг  клієнтам  щодо  електронного  управління  своїми
рахунками через Інтернет.

Відповідно  до  зарубіжної  та  вітчизняної  практики до  інтернет-
банкінгу належать:

– управління  рахунками  (виписки,  перекази  з  рахунку  на  рахунок,
підготовка балансів тощо);

– відкриття депозитів, здійснення валютних операцій;
– здійснення платіжних операцій (перекази коштів, оплата рахунків

за товари, комунальні платежі тощо);
– обмін фінансовими документами.

Конфіденційність  даних,  що  були  передані  каналами  інтернет-
банкінгу,  гарантується  завдяки  використанню  при  обміні  інформацією
сертифікованих  засобів  криптографічного  захисту,  механізму
аутентифікації  клієнтів,  електронних  підписів,  а  також  постійному
контролю за цілісністю інформації.

Технологія  інтернет-банкінгу походить з технології  дистанційного
банківського  обслуговування  («home  banking»  –домашній  банкінг  або
«remove banking» – віддалений банкінг). Протягом часу цей вид послуг
суттєво  змінився.  Вирізняють  такі  різновиди  віддаленого  банкінгу:
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телефонний (telephone banking), комп'ютерний (PC banking), відеобанкінг
(video banking) та інтернет-банкінг (Internet banking).

У світі сформувалися дві бізнес-моделі інтернет-банкінгу:
1) доповнення банками своїх традиційних послуг онлайновим бізнесом;
2) створення віртуальних банків, які працюють тільки через Інтернет.

Технологічними моделями інтернет-банкінгу є:
– client-based  –  ранні  системи  інтернет-банкінгу,  які  потребують

використання  клієнтами  спеціального  програмного  забезпечення,
встановленого на їх комп'ютерах;

– internet-based – сучасні системи на базі Інтернету, які дають змогу
встановити  віддалене  з'єднання  з  інтернет-системою  банку  та
користуватися  встановленим  там  спеціальним  програмним
забезпеченням, маючи лише стандартний браузер.

Нині  інтернет-банкінг  розвивається  у напрямку  диверсифікації
банківських  послуг. Крім  того,  посилюється  тенденція  інтеграції
банківських продуктів і послуг – до традиційних банківських додаються
страхові,  дилерські, інвестиційні, юридичні, консультаційні тощо. Низка
таких провідних банків, як Wells Forgo, ING Group вважає створення на
основі  банків  компаній  з  надання  універсальних  фінансових  послуг
стратегічним напрямом розвитку [2].

Характерною також є тенденція зниження вартості обслуговування
за операціями, що здійснюються через Інтернет.

Особливості функціонування українських систем інтернет-банкінгу
полягають у постійному збільшенні переліку послуг та їх удосконаленні.
В останні роки новими для клієнтів стали такі послуги, як інформування
клієнта  про  стан  поточного  рахунку,  контроль  залишку  на  поточних  і
карткових рахунках, одержання виписок із рахунків, блокування платіжної
картки,  замовлення  нових  карток  тощо.  Останнім  часом  усе  більшої
популярності  набувають  онлайнові  платежі  за  допомогою  системи
інтернет-банкінгу.

Почали активно опановувати ринок фінансових інтернет-послуг такі
українські  банки,  як  «УкрСиббанк»,  «Райффайзен  Банк  Аваль»,  а
«Укрексімбанк» запропонував користувачам систему послуг «Фінансовий
портал».

Лідером на вітчизняному ринку інтернет-банкінгу є «Приватбанк»,
який першим в Україні запропонував власну систему інтернет-банкінгу –
«Приват-24»,  пропонуючи  клієнтам  широкий  спектр  послуг.
Користувачам  «Приват-24»  доступні  практично  всі  основні  банківські
операції з персонального домашнього комп’ютера, зокрема:

– поповнення рахунка, перегляд виписок і залишків на рахунку;
– можливість відкриття карткового та поточного рахунків;
– сплата  комунальних  послуг,  відкриття  депозитних  рахунків  у

національній та іноземній валютах;
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– виконання  операцій  обміну  валют  і  можливість  конвертувати
валюти  при  перерахуванні  коштів  із  використанням пластикових
карток;

– замовлення  пластикових  карток  з  наступним  одержанням  їх  у
заздалегідь обраному відділенні банку;

– одержання  виписок  із  рахунків,  блокування  платіжної  картки,
замовлення нових карток та інші.

«Приват-24» дає змогу здійснювати внутрішньобанківський переказ
грошей  у  системі  Privat  Money,  а  також  міжбанківський  –  у  системі
SWIFT  та  можливий  переказ  коштів  у  системі  Western  Union.
Підключення до інтернет-банку «Приват-24» може здійснюватися  через
банкомат.

Працюючи  на  ринку  фінансових  інтернет-послуг,  банківські
установи широко пропонують інтернет-трейдинг.

Інтернет-трейдинг – це надання клієнтам оперативного доступу до
торгово-аналітичної інформації зі світових валютних і фондових ринків, а
також широких можливостей ефективного управління своїми коштами та
цінними паперами.

Інтернет-трейдинг став популярним у США в середині 90-х років
XX ст. як технологія, що давала змогу спростити і прискорити виконання
операцій на фондовому ринку.

Як  правило,  це  послуга,  яку  надають  інвестиційні  посередники
(банки, біржі, брокерські компанії) своїм клієнтам щодо купівлі валюти
або  цінних паперів  через  Інтернет  у  режимі  реального часу. Протягом
останніх років майже 40% інвесторів вкладають гроші в акції саме через
Інтернет.

Перевагами інтернет-трейдингу є:
– спрощення та прискорення виконання основних бізнес-операцій на

глобальних  фінансових  ринках  (відкриття  та  ведення  рахунків,
прийом  і  виконання  операцій  купівлі-продажу,  отримання
аналітичної  інформації  та  котирувань,  аналіз  фінансових
показників тощо);

– розширення  кола  інвесторів  і  місткості  ринків,  що  надає
можливість непрофесійним учасникам ринку вкладати свої кошти у
прибуткові активи на фондових і валютних ринках;

– комплексне обслуговування інвесторів, формування інвестиційних
портфелів  і  динамічні  зміни  їх  обсягів  та  структури,  надання
консультаційних послуг тощо.

Український ринок електронної комерції має серйозний потенціал.
Місткість ринку оцінюють в 400 – 500 млн. дол. США, причому, згідно з
дослідженням компанії Appleton Maye, протягом останніх 5 років ринок
щорічно зростає на 50 – 60% незалежно від перманентних економічних
коливань [3].
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У зв'язку з цим роль банків на ринку фінансових інтернет-послуг, як
свідчить  досвід  провідних  банків  світу,  має  визначатись  створенням
інтернет-систем обслуговування. Такі  системи в  Україні  уже  створені  і
діють за принципами фінансових супермаркетів на основі впровадження
систем електронного бізнесу, спрямованих на підвищення ефективності
бізнесу  корпоративних  клієнтів.  Оперативне  надання  персонально
орієнтованих  послуг  фінансовими  супермаркетами  забезпечує  якісно
новий  рівень  обслуговування  і  зменшує  витрати  на  залучення  та
утримання  клієнтів,  розширює  географію  присутності  банківської
установи на традиційних ринках і сприяє виходу на нові сегменти ринку
фінансових послуг.

У  системах  електронної  комерції,  які  корпоративним  клієнтам
доцільно  створювати  у  партнерстві  з  банками,  банківська  установа
забезпечує  безготівковий  розрахунок  платежів,  гарантує  і  фінансує
договори  учасників  систем.  Це  сприяє  розвитку  безготівкових  форм
розрахунків, оптимізує відплив коштів за межі банку, підвищує його роль
у реалізації фінансових стратегій клієнтів і розширює клієнтську базу.

Послуги  банків  з  використання  новітніх  технологій  пов'язані  з
ризиком надання послуг, особливо з ризиком, який виникає в разі зміни
економічної  суті  фінансової  операції  (послуги)  через  її  можливе
використання  для  легалізації  кримінальних  доходів,  якщо  в  результаті
певних  дій  змінюються  напрями  або  характер  використання  грошових
потоків. Щоб уникнути ризиків послуг, банки ведуть реєстр фінансових
операцій  з  проведення  фінансового  моніторингу, а  також  досліджують
ризики  за  типом  клієнта,  ризик  репутації,  ризик  за  географічним
розташуванням країни реєстрації  клієнта або установи та інші. Кожний
банк  здійснює  оцінку  свого  фінансового  стану,  що  відображає  його
реальні й потенційні фінансові можливості.

Банки є  фінансовими установами,  які  надають  найбільший обсяг
послуг.  Найпоширенішими  послугами  банківських  установ  є  надання
кредитів, приймання вкладів, купівля-продаж цінних паперів, відкриття та
ведення  рахунків,  лізинг, факторинг  та  інші,  надання  яких  забезпечує
банку прибуток.

Значну частину серед банківських послуг  займають  нетрадиційні,
серед  яких  виділяють  супутні  –  посередницькі,  консультаційні,
інформаційні, а також операції, пов'язані з цінними паперами.

В  Україні  значна  частка  нетрадиційних  операцій  та  послуг  не
набула  широкого  застосування  у  практичній  діяльності  банківських
установ. Передусім це пов'язано з повною відсутністю чи недосконалістю
існуючої  законодавчої  бази, яка регулює здійснення таких операцій або
надання послуг, а також із сучасним станом економіки країни.

В  Україні  одним  із  пріоритетних  каналів  оперативного
обслуговування  клієнтів  банками  стає  Інтернет.  Метою  освоєння
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Інтернету, як каналу фінансового обслуговування, має бути розширення
присутності  на  ринках  клієнтської  бази  шляхом  створення  клієнтам
універсального  середовища  управління  персональними  фінансами  в
режимі реального часу.

Функціонування  банківської  системи України  щорічно забезпечує
підвищення  капіталізації  банківських  установ,  збільшення  обсягів
банківських послуг, розширення переліку банківських операцій і  більш
повне задоволення потреб клієнтів,  наслідком чого є зростання доходів
банків і прибутковості банківських операцій.

Висновки.  Упровадження інноваційних фінансових інструментів і
конкурентних  систем  обслуговування  –  важлива  складова  стратегії
розвитку  банків  країни,  що  свідчить  про  врахування  ними  тенденцій
ринку фінансових  послуг  (у  тому  числі  шляхом аналізу  інформації  на
інтернет-сайтах  банків).  Так,  у  секторі  зовнішньоекономічних  послуг
зазвичай  пропонується  купівля-продаж  валюти,  транскордонні  платежі,
фінансування  контрактів,  авізування  акредитивів  і  гарантій  іноземних
банків тощо.  Ряд банків уже  надає більш складні фінансові  послуги  (у
тому числі  випуск  цінних паперів  і  розміщення їх  на  світових  біржах,
консорціумне  кредитування).  Високий  рівень  проектів  з  фінансування
вітчизняного  агросектору  групами  банків-нерезидентів  та  з  участю  їх
українських  «дочірніх  відділень» неодноразово  відзначався  провідними
аналітичними агенціями Європи.

Недостатня  розвиненість  структури  міжнародних  фінансових
послуг  свідчить, що економічні відносини банків України з учасниками
міжнародних фінансових ринків перебувають на початковій стадії, а тому
процес їх інтеграції у світову фінансову систему – справа майбутнього.
Отже, освоєння важливих для економіки комплексних фінансових послуг
банками є об’єктивною необхідністю і вагомим чинником їх подальшого
розвитку,  встановлення  ефективних  економічних  взаємовідносин  з
іноземними банками-партнерами і  підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних банків на ринку фінансових послуг.

Враховуючи  обмеженість  внутрішніх  фінансових  ресурсів,
зростання  конкуренції  на  міжнародному  й  національному  ринках
фінансових  послуг,  а  також  підвищення  вимог  клієнтів  до  якості  їх
фінансового обслуговування, необхідною умовою подальшого розвитку і
зміцнення банківського сектору, як провідної ланки вітчизняного ринку
фінансових послуг, стає підвищення якісних показників діяльності банків
та  інтенсифікація  банківського  бізнесу.  Важливими  складовими
вирішення  цього  завдання  є  підвищення  ефективності  діяльності
вітчизняних банківських установ і забезпечення конкурентоспроможності
їх послуг.

Список використаних джерел:
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ОСНОВІ
БЕНЧМАРКІНГУ

Вступ.  Ринкові  умови  господарювання  вимагають  від  діяльності
підприємств  і  організацій  надзвичайної  організованості,  віддачі  і,  у
кінцевому підсумку, максимальної ефективності виробничої діяльності. 

Сучасний  стан  розвитку  ринкових  відносин  в  Україні  не  лише
зумовлює  необхідність  забезпечення  високого  рівня
конкурентоспроможності  продукції  українських  підприємств,  що
передбачає  інтенсивний  розвиток  виробництва,  але  й  вимагає
удосконалення  методів  організації  виробничої  та  господарської
діяльності.  Адже сучасний ринок – це гостра  конкуренція,  боротьба за
місця  збуту  продукції,  забезпечення  партнерських  відносин  з
постачальниками  і  покупцями,  завоювання  першості  щодо  якісних
параметрів продукції, яка випускається.

Результати  дослідження. Завоювати  ринок,  перевершити
конкурентів,  створити  кращий  продукт  та  отримати  більший  прибуток
хочуть всі. Звичайно, можна вирішувати такі завдання самостійно, але є й
інший спосіб – скористатися  досвідом успішних компаній.  Для цього і
існує бенчмаркінг – технологія вивчення і впровадження кращих методів
ведення ділових операцій, що допомагає відносно швидко і  з меншими
витратами  вдосконалювати  бізнес-процеси,  що  значно  полегшує
формулювання  завдань  комерційно-господарської  діяльності
підприємства,  пошук  слабких  місць,  а  також  дозволяє  ефективно
використовувати  у  своїй  діяльності  досвід  та  практичні  результати
партнерів і конкурентів. Бенчмаркінг показує керівництву фірми, де саме
виникли  проблеми  на  підприємстві,  визначає  найбільш  високу
характеристику  конкурентноздатності  і  таким  чином  стає  мистецтвом
виявлення того, що інші підприємства роблять краще.

Зростання  конкуренції  спонукає  вітчизняні  підприємства  різних
галузей  до  пошуку  нових  засобів  і  методів  підвищення  ефективності
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управління, забезпечення стабільного рівня конкурентоспроможності, які
б ґрунтувалися на виявленні та впровадженні інновацій. Одним з таких
ефективних  інструментів,  що  надає  можливість  підприємству постійно
нарощувати  продуктивність,  покращувати  якість  своєї  роботи,  бути
попереду  своїх  конкурентів,  є  бенчмаркінг.  Суб’єкти  господарювання
мають здійснювати спеціальні дослідження, проводити збір інформації та
порівняння своєї діяльності з діяльністю кращих підприємств у галузі.

Бенчмаркінг  у  забезпеченні  конкурентних  переваг  є  сучасним
інструментом,  який  на  основі  вивчення  еталонних  практик
функціонування підприємства та здійснення бізнес-процесів призначений
для  впровадження  більш  продуктивних  варіантів  розвитку,  оптимізації
внутрішніх  бізнес-процесів,  підвищення  ефективності  діяльності
підприємств та підвищення їх конкурентної позиції.

На  сьогодні  бенчмаркінг  (benchmarking)  є  інструментом  для
покращення бізнес-процесів  за  рахунок  найкращих  практик  та  ведення
бізнесу.

Мета бенчмаркінгу– підвищення ефективності власної діяльності і
завоювання конкурентних переваг. Предметом бенчмаркінгу є технологія,
виробничі процеси, методи організації виробництва і збуту продукції.

Бенчмаркінг–  це  перманентний  безперервний  процес  порівняння
товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів
досліджуваного підприємства  (структурного підрозділу)  з  аналогічними
об'єктами інших підприємств чи структурних підрозділів. Основна мета
бенчмаркінгу  полягає  у  виявленні  негативних  відхилень  у  значеннях
порівнюваних  показників  і  причин  таких  відхилень  та  розробці
пропозицій щодо їх ліквідації.

Ефективне  застосування  методу  бенчмаркінгу  дасть  відповідь  на
основне питання підприємств, які мають «вузькі місця», а саме: чому інші
працюють успішніше, ніж ми?

Розрізняють три види бенчмаркінгу:
– внутрішній  (аналіз  і  порівняння  показників  діяльності  різних

структурних підрозділів одного й того самого підприємства);
– бенчмаркінг,  зорієнтований  на  конкурентів  (порівняльний  аналіз

товарів  (робіт,  послуг),  продуктивності  виробничих  процесів  та
інших  параметрів  досліджуваного  підприємства  з  аналогічними
характеристиками підприємства-конкурента.

– функціональний  бенчмаркінг  (аналіз  окремих  процесів,  функції,
методи й технології в порівнянні з іншими підприємствами, які не є
конкурентами розглянутого.

«Бенчмаркінг»  являє  собою  специфічний  метод  порівняльного
аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби.
Найбільшого поширення набув у США і країнах ЄС [1].
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Бенчмаркінг,  який  іноді  називають  еталонним  тестуванням,  –  це
постійний систематичний пошук, впровадження найкращої практики, що
призводить до поліпшення продуктивності. Важливою умовою успішного
проведення  бенчмаркінгу  є  його  проведення  на  постійній  основі,  а  не
періодично, від випадку до випадку[2].

Розробка стратегії підприємства передбачає обов'язкову реалізацію
бенчмаркінгового проекту. Практично неможливо проводити бенчмаркінг
без орієнтації на стратегічні заходи підприємства, і навпаки, стратегічне
планування неможливо здійснити без бенчмаркінгового аналізу.

Фактично  бенчмаркінг  –  це  альтернативний  метод  стратегічного
планування  й  аналізу  не  від  досягнутого,  а  відповідно  до  досягнень
конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не власні
досягнення, а найкраща практика конкурентів. Іноді у світовій практиці
бенчмаркінг  використовується  не  стільки  для  формулювання  стратегії,
скільки  для  вирішення  менш  комплексних  завдань  –  зниження
виробничих  витрат,  збільшення  ефективності  процесу  реалізації
продукції, раціоналізації організаційної структури тощо.

Можна стверджувати, що бенчмаркінг– це:
– процес безперервного удосконалення;
– визначення  сфер,  у  яких  удосконалення  дозволить  отримати

найістотніші результати з ключових питань бізнесу або відносин з
клієнтами;

– визначення стандартів там, де нагромаджено найкращий досвід;
– визначення кращих компаній, які дотримуються цих стандартів;
– адаптація і застосування отриманих від такого аналізу ідей з метою

приведення  бізнесу  у  відповідність  зі  стандартами  й  отримання
переваги над ними;

– визначення  того,  що,  на  думку  споживача,  відрізняє  звичайний
продукт від найкращого продукту.

Бенчмаркінг не повинен бути:
– процедурою, яку виконують формально;
– клонуванням,  тобто копіюванням чужого досвіду  без  урахування

стратегії фірми, масштабів бізнесу та інших особливостей;
– абсолютизацією  стандартів  якості  та  інших  ідей,  визнаних

більшістю;
– єдиним  методом  отримання  відповіді  на  питання,  яким  чином

збільшити продуктивність бізнесу.
Якщо бенчмаркінг виконується  правильно,  він  дозволяє  отримати

відповідь не тільки на питання про те, як досягти поставленої мети, але й
на  питання,  яким  може  бути  наступний  рівень.  Отже,  бенчмаркінг
спрямовується  на  перспективу  і  допомагає  прогнозувати  і  планувати
стратегічні дії на декілька кроків уперед.

Бенчмаркінг здійснюється на двох рівнях:
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– стратегічного бенчмаркінгу–  процесу  забезпечення  відповідності
стратегії компанії ключовим факторам успіху в галузі і стратегіям
поведінки конкурентів;

– операційного  бенчмаркінгу  –  більш  легального,  ніж
стратегічний;він  спрямований  на  забезпечення  переваги  над
конкурентами  (створення  конкурентних  переваг)  в  різних
функціональних  напрямах  діяльності  фірми  –  собівартості
виробництва,  ефективності  продажу,  дослідженнях  і  розробках
тощо.

Понад 40% найбільших корпорацій світу (за списком Fortune 500)
використовують різні види бенчмаркінгу. Такі відомі компанії, як Alcoa,
АТ&Т, DEC, 3М, Xeroх( випередилитаких своїх основних конкурентів, як
Canon),  IBM  та  Toyota  (система  "саме  вчасно"  (Just-in-time))  своїми
успіхами значною мірою завдячують використанню бенчмаркінгу [3].

Висновки.  В  умовах  посилення  конкурентоспроможності
підприємств  на  ринку суб’єкти  господарюючого  сектору  шукають  нові
засоби  забезпечення  конкурентних  переваг  та  отримання  позитивного
економічного  ефекту.  В  умовах,  що  склалися,  посилюється  роль
застосування бенчмаркінгу як інструмента для визначення та отримання
конкурентних переваг товарів та послуг.

Активне  впровадження  та  застосування  методів  бенчмаркінгу
дозволить значно підвищити ефективність діяльності за рахунок вивчення
найкращого  досвіду  ведення  бізнес-процесів,  його  адаптації  та
застосування для удосконалення своєї діяльності.
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СВІТОВИЙ РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Вступ. Глобалізаційний  етап  світогосподарського  розвитку  на
початку  ХХІ  ст.  характеризується,  з  одного  боку,  утвердженням  у
світовому  масштабі  економіки  знань,  стрімким  нарощуванням
транснаціоналізаційних  тенденцій  у  розвитку  національних  економік  і
поступовим формуванням загальнопланетарного валютно-фінансового й
інформаційно-комунікаційного  простору,  а  з  іншого,  –  наростанням
розриву  між  масштабами  глобальних  трансформацій  та  інституційною
системою їх регулювання. Ключову роль у сучасній моделі економічного
розвитку  країн  і  забезпеченні  їх  міжнародної  конкурентоспроможності
посідають інноваційні  чинники, серед яких особливого статусу набуває
здатність  держав  продукувати  високотехнологічні  товари  та  об’єкти
інтелектуальної  власності.  Щодо  ринку  об’єктів  інтелектуальної
власності,  то він посідає особливе місце з-поміж сегментів глобального
ринку,  оскільки  на  ньому  купуються  і  продаються  не  стандартні  види
товарів  і  послуг,  а  науково-технічні  знання,  котрі  є  результатами
інноваційних  розробок  та  досліджень,  проектних  і  конструкторських
робіт,  досвіду  їх  промислового  освоєння,  втілених  у  відповідних
охоронних  документах  –  патентах,  ліцензіях,  промислових  зразках,
наукових  звітах  та  доповідях,  торговельних  секретах  та  ін.  Іншими
словами, цей ринок є фундаментом інтернаціоналізації інтелектуального
виробництва та міжнародного усуспільнення інтелектуальної праці.

Результати дослідження. Системний аналіз теоретичних концепцій
ринку  інтелектуальної  власності  виявив  різноманітність  підходів  і
принципів  до  розкриття  його  економічної  природи.  Теоретико-
методологічні  позиції  економічних  шкіл  (класичної,  марксистської,
неокласичної,  інституційної,  неоінституційної)  розкривають  різні  грані
досліджуваного  явища та  дозволяють  визначити  основні  напрями його
розвитку. Процеси формування світового ринку інтелектуальної власності
беруть свій початок з другої  половини ХХ ст. і пов’язані насамперед із
переходом  провідних  країн  світу  до  розбудови  постіндустріальної
економіки на базі  четвертого технологічного укладу. Саме три напрями
інноваційного прогресу того часу, які  становили його ядро, –  освоєння
енергії  атома,  кібернетика  та  квантова  електроніка  визначили  логіку
розвитку хімічної  промисловості  й  атомної  енергетики,  інформатизації
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всіх сфер людської життєдіяльності та упровадження у виробничі процеси
автоматизованих систем управління.

Первинно  базуючись  на  особливостях  національних  ринків
інновацій  і  відмінностях  у  структурах  виробництва  й  господарського
механізму, які  історично сформувалися  в різних країнах  світу, світовий
ринок  інтелектуальної  власності  в  ході  інформаційного  етапу  науково-
технічної  революції  та  поглиблення процесів  технологічної  глобалізації
остаточно втратив національно і територіально замкнений характер, набув
найбільш  зрілих  форм  та  став  фундаментом  інтернаціоналізації
інтелектуального  виробництва  й  міжнародного  усуспільнення
інтелектуальної праці.

На  нашу  думку,  процеси  становлення,  розвитку  і  сегментації
міжнародного  ринку  інтелектуальної  власності  необхідно  аналізувати,
спираючись  на  його  інституційну  природу,  оскільки  саме
інституціоналізм  є  найперспективнішим  та  найбільш  універсальним
підходом до визначення змісту категорії «ринок» з позицій нормативної
економічної теорії.

Існуючі  підходи  до  сутності  інтелектуальної  власності  дали
можливість визначити її як:

1) систему,  що  включає  різні  взаємодії  суб’єктів  зі  створення,
присвоєння – відчуження об’єктів інтелектуальної власності;

2) елемент відтворення інтелектуальних благ;
3) результат   отриманий  корисний  ефект  у  вигляді  створених

об’єктів інтелектуальної власності.
Ринок інтелектуальної власності – це система економічних відносин

з  приводу  купівлі-продажу  прав  на  об’єкти  інтелектуальної  власності.
Такі відносини є специфічними з огляду на те, що об’єктом просування є
не власне продукти інтелектуальної діяльності, а майнові права на них. Ці
відносини  відмінні  від  усталених  традиційних  відносин  власності  у
зв’язку  з  тим,  що  цьому  виду  власності  притаманні  такі  основні
властивості,  як незнищенність, невичерпність, конкурентоспроможність,
виключність.

Первинними  суб’єктами  присвоєння  (відчуження)  виступають
творчі  суб’єкти  –  учені,  дослідники,  письменники,  художники  і  т.  д.
Вторинними  суб’єктами  присвоєння  (відчуження)  є  користувачі-
виробники, держава, суспільство і т. д. При цьому об’єктом привласнення
є інтелектуальне благо, а суб’єктом присвоєння   економічні агенти, які
здійснюють  це  присвоєння.  Об’єкт  інтелектуальної  власності  
матеріальний  або  нематеріальний  результат  інтелектуальної  діяльності,
відбитий  на  матеріальному  носії.  У  ринковій  економіці  об’єкти
інтелектуальної власності стають предметами товарно-грошових відносин
між суб’єктами і являють собою товар, який купується та продається. 
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Ми  згодні  з  науковцями,  які  стверджують,  що  сутність  ринку
інтелектуальної  власності  виявляється  через  безперервне  відновлення
(відтворення)  сукупності  економічних  та  інституційних  відносин  з
приводу  обміну  (купівлі-продажу)  інтелектуальних  благ,  зумовлених
інтеграцією  властивих  йому  функцій  (розподільної,  накопичувальної,
стимулюючої,  соціальної,  інформаційної,  регулюючої,  ціноутворюючої,
посередницької, відтворювальної, інвестиційної, інституційної).

Економічна  сутність  і  функціональне  призначення  ринку
інтелектуальної  власності  полягає  в  забезпеченні  дифузії  знань  і
технології,  що  мінімізує  негативні  наслідки  монопольних  обмежень  на
інтелектуальні  продукти  та  сприяє  науково-технічному  та  соціально-
економічному  прогресу.  Серед  інших  функцій  ринку  інтелектуальної
власності  можна  виділити  селекційну  функцію,  пов’язану  з  відбором
«якісних» ідей, інноваційну функцію, яка полягає в забезпеченні процесу
поширення  інновацій,  і  соціальну,  що  складається  у  відновленні
соціальної  справедливості  (інтелектуальний  продукт,  стаючи  об’єктом
товарно-грошових  відносин,  сприяє  отриманню  автором  адекватної
винагороди  за  результат  своєї  творчої  праці,  що  поза  ринком  було  б
неможливо).

Можна виділити такі умови функціонування ринку інтелектуальної
власності: 

 наявність  інвестицій  для  фінансування  науково-
дослідних  і  конструкторських  робіт  (створення  інтелектуальних
ресурсів), а також фінансування впровадження інновацій на основі
створених об’єктів промислової власності;

 інтелектуальні  ресурси  і  людський капітал  як базу для
створення об’єктів інтелектуальної власності;

 правову охорону інтелектуальної власності та державне
регулювання діяльності суб’єктів ринку;

 наявність  механізму  комерційної  реалізації  об’єктів
інтелектуальної власності на ринку.

Основними характерними рисами ринку інтелектуальної власності
є: перехід інтелектуального блага від власника до покупця, здійснюється в
основному в опосередкованій формі за допомогою договору, а присвоєння
об’єктів  авторського  та  суміжного  права  (наприклад  картин  або
наукомісткої продукції) може відбуватися також у натуральній формі; при
споживанні  об’єкти  ринку  інтелектуальної  власності  не  зникають;
цінність певних об’єктів інтелектуальної власності (наприклад товарного
знака),  що  при  споживанні  зростає;  торговельні  операції  з  об’єктами
інтелектуальної власності,  що можуть відбуватися на поворотній основі
без  погіршення  якісних  і  кількісних  характеристик  товару;  товари  на
ринку  інтелектуальної  власності,  що  унікальні  та  універсальні;
досягнення науки й техніки, що постійно збільшують товарну масу ринку
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інтелектуальної  власності;  об’єкти  економічних  відносин,  що  можуть
бути  як  повністю  (наприклад,  наукомістка  продукція),  так  і  частково
відчужені від своїх носіїв (наприклад, інтелектуальні ресурси,  ліцензії),
при  цьому  деякі  об’єкти  ринку  інтелектуальної  власності  можна
відчужувати повністю та частково.

Нами  узагальнено  типологію  ринку  інтелектуальної  власності
(Табл.  1),  яка  дає  змогу  розкрити  базисні  освіти  різних  явищ,  умов  і
конкретних обставин функціонування.

Таблиця 1
Типологія ринку інтелектуальної власності

(узагальнено автором)

Ознака Тип ринку інтелектуальної власності

Географічний масштаб Місцевий, регіональний, національний, 
континентальний, світовий

Галузева належність
У науково-дослідній діяльності, у сфері 
мистецтва, у сфері виробництва 
високотехнологічної продукції тощо

Характер продажу Оптовий, роздрібний
Правова регламентація Легальний, нелегальний (тіньовий)

Тип ринкової структури Монополістичний, монополістичної 
конкуренції, олігополістичний

Вид інтелектуальної 
власності

Промислової власності, авторських і суміжних 
прав, ринок нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності

Організаційна ознака Цивілізований, нецивілізований
Сфера використання У сфері виробництва, у сфері торгівлі та інші

Об’єкт купівлі-продажу

Винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків, товарних знаків, знаків обслуговування,
фірмових назв, інтелектуальних послуг, ноу-хау 
і т. д.

Основні напрями створення й 
подальшого використання в 
економічних відносинах

Наукових організацій, підприємств і корпорацій
(промислової інтелектуальної власності); 
фізичних осіб – індивідуальних творців об’єктів
інтелектуальної власності; авторів у сфері 
мистецтва, літератури, фундаментальних 
досліджень і т. д.

Обсяг і характер виключних 
прав власності

Купівлі-продажу комплексу прав, виключних 
ліцензій, простих ліцензій, безпатентних
ліцензій та ін.

Суб’єктна належність 
інтелектуальній власності

Суспільна, корпоративна, окремих індивідів 
(авторів, творців, покупців, споживачів)

Типи ринку інтелектуальної власності зумовлюються в основному
характером взаємодій  суб’єктів,  галузевими  особливостями,  взаємодією
ринкового  механізму  та  ринкових  структур,  взаємозв’язками  з  іншими

384



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

ринками, особливостями національних ринків інтелектуальної власності,
конкурентною ситуацією.

Деякі  науковці  поділяють  ринок   інтелектуальної  власності  на:
первинний  ринок,  на  якому  здійснюється  розподіл  прав  на  результати
винахідницької, творчої діяльності шляхом видачі охоронних документів
(патентів  і  свідоцтв);  вторинний,  що  сприяє  більш  ефективному
використанню  інтелектуальних  продуктів  за  рахунок  перерозподілу
привілеїв на ринку ліцензій і відкриття доступу до них широкому колу
суб’єктів. 

Узагальнюючи  результати  проведеного  аналізу  і  беручи  до  уваги
вже  створений  продукт  у  результаті  інтелектуальної  діяльності,
детальніше розглянемо основні принципи формування та розвитку ринку
інтелектуальної власності.

1.  Облік  і  оцінювання  об’єктів  інтелектуальної  власності  як
важливі етапи у розв’язанні завдання комерціалізації. Один з теоретиків
неоінститутоціоналізму  та  нової  економічної  історії  американський
економіст  Д.  Норт  так  говорить  про  основні  проблеми,  пов’язані  з
використанням  інтелектуальної  власності:  «Розвиток  прав  на
інтелектуальну власність поставив як складні питання про зміну якості
ідей,  так  і  важкі  проблеми  компромісу  між  плюсами  підвищення
приватної  норми  віддачі  на  нововведення  й  мінусами  монопольних
обмежень виробництва в результаті  надання виняткових прав на певний
час»  [1].  Розв’язання  зазначених  проблем  відбувалося  у  процесі
комерціалізації (введення в економічний обіг) інтелектуальної власності. З
цим, зокрема (як свідчення підвищення ефективності системи відносин у
сфері інтелектуальної власності), пов’язана поява в окремих країнах ще в
першій половині XIX ст. ринку об’єктів інтелектуальної власності.

2.  Захист прав власності на об’єкти інтелектуальної власності.
Про  важливість  цього принципу в  умовах  недобросовісної  конкуренції
говорить М. Іванова, зокрема про те, що, незважаючи на досить усталену
систему  інститутів  охорони  прав  інтелектуальної  власності,  світова
економіка  в  цілому  і  національні  економіки  окремо  щорічно  зазнають
колосальних збитків від порушення виняткових прав з боку нелегального
сектору.

3.  Розпорядження  або  залучення  в  господарський  обіг  об’єктів
інтелектуальної  власності.  Це,  мабуть,  найважливіший  принцип  для
країн, у яких інституціоналізація інтелектуальної власності не пішла далі
від реалізації принципу захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.
У  практиці  використання  цього  принципу  зустрічається  низка
специфічних проблем. Однією з важливих, на наш погляд, є дотримання
інтересів  сторін  при  комерціалізації  об’єктів  інтелектуальної  власності,
зокрема  інтересів  держави,  на  кошти якої  здійснюється  інтелектуальна
діяльність.
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Сьогодні дедалі зростає розуміння того, що трансформація науково-
технічних розробок в інноваційний продукт, придатний для виробництва і
ринку, – чи не найважчий етап у ланцюзі,  який пов’язує  розробника зі
споживачем.  Складний він  тому, що творці,  наукові  працівники погано
розуміють  пріоритети  ринку та  потреби  споживача,  у  них  не  вистачає
досвіду підприємництва в цій сфері діяльності.

Висновки. Таким чином, щоб задовольнити попит на комерційну
реалізацію  інтелектуальної  власності,  необхідно  створювати  структури,
які  стали  б  безпосередніми  учасниками  цього  процесу  і  всіляко  їм
сприяли. Безумовно, створення таких структур не виключає необхідності
інформаційного забезпечення щодо інтелектуальної власності, доступного
будь-якому споживачеві, зокрема, шляхом широкого висвітлення в засобах
масової  інформації,  публікацій  у  спеціальних  виданнях,  журналах,
надання  консультацій  тощо.  Отже,  для  забезпечення  дієвості  ринку
інтелектуальної  власності  необхідно  насамперед  створити  сприятливі
умови для одержання будь-ким з його учасників вигоди за максимальної
прозорості здійснення операцій щодо об’єктів  інтелектуальної власності,
за умови дотримання чинного законодавства, правил чесної конкуренції та
обмеженої участі державних органів управління й контролю.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. Капітал  підприємства  за  ринкових  умов  господарювання
набуває  надзвичайної  ваги,  оскільки  він  є  одним  із  найважливіших  та
найістотніших  показників  підприємства.  Загалом  капітал  являє  собою
сукупність фінансових ресурсів, що використовуються для фінансування
господарської діяльності з метою одержання прибутку. З економічної суті
капіталу  випливає  його  об’єктивна  необхідність  для  підприємницьких
структур  і  держави  в  цілому.  Обсяг  капіталу  визначає  як  розміри
підприємства,  так  і  показники  його  розвитку,  а  через  формування,
використання та відтворення капіталу здійснюється реалізація інтересів
не лише підприємств,  а й держави, тобто створюються умови розвитку
всієї економічної системи.
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Складні умови перехідного періоду виявляють підвищені вимоги до
ресурсного забезпечення підприємств, у першу чергу фінансового. Одним
зі  шляхів  вирішення  даної  проблеми  є  збільшення  надходження  та
оптимізація  структури  капіталу  і  підвищення   ефективності  його
використання. Оптимізація структури капіталу є однією з найважливіших
процедур  в  управлінні  капіталом  підприємства.  Вона  відображає  таке
співвідношення  між  власним  і  позиковим  капіталами,  за  якого
забезпечується  найбільш  ефективний  взаємозв’язок  між  коефіцієнтом
фінансової  рентабельності  та  коефіцієнтом  фінансової  стійкості,  тим
самим, максимізується ринкова вартість підприємства.

Результати  дослідження. За  ринкових  умов  господарювання
виникає значна потреба в капіталі для забезпечення нормального процесу
фінансування  підприємницьких  структур  незалежно  від  їхніх  форм
власності  й  організаційно-правового  статусу.  Науково  обґрунтована
структура  капіталу  підприємства,  порядок  формування  та  раціональне
його використання є основою для ухвалення конкретних управлінських
рішень, розробки фінансової частини бізнес-планів, виконання планово-
прогнозних,  фінансово-аналітичних  та  інших  управлінських  функцій,
спрямованих  на  забезпечення  фінансової  стійкості  підприємства  в
ринковому економічному середовищі.

У  теорії  і  практиці  фінансового  менеджменту  існує  два  основні
підходи  до  методів  доцільного  управління  структурою  капіталу  –
традиційний та теорія Модільяні-Міллера.

Прибічники  першої  теорії  (І.  А.  Бланк,  Г. В.  Савицька  та  інші)
вважають,  що  ціна  капіталу  залежить  від  його  структури,  яку  можна
оптимізувати [1, 4]. Під ціною капіталу розуміють загальну суму коштів,
які  потрібно сплатити за використання відповідного обсягу фінансових
ресурсів, виражену у відсотках до цього обсягу.

Основоположники  другого  підходу,  Модільяні  і  Міллер,
стверджують протилежне: ціна капіталу не залежить від його структури,
отже, її не можна оптимізувати. При обґрунтуванні даного методу вони
виокремлюють  ряд  обмежень,  зокрема:  передбачається  наявність
ефективного ринку капіталу;  підприємства  можуть  емітувати  лише два
види зобов’язань – боргові зобов’язання з безризиковою ставкою та акції;
вартість  капіталу  «вирівнюється»  шляхом «перекачування»  капіталу  за
рахунок  кредитів,  наданих  підприємствам;  очікувані  грошові  потоки
являють  собою  безстрокові  ануїтети,  тобто  зростання  доходів  не
передбачається;  відсутні  податки  і  збори  до  бюджетів  різних  рівнів.
Незважаючи  на  привабливість  і  логічність,  з  позиції  математичного
обґрунтування залежностей між вартістю підприємства і структурою його
капіталу,  теорія  Модільяні-Міллера  зазнає  серйозної  критики  з  боку
опонентів.

Слід зауважити, що структура капіталу складається з двох частин –
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власного  та  залученого  капіталу.  Вагоме  значення  для  стійкого
фінансового забезпечення підприємства має власний капітал. Якщо частка
власного капіталу значна, то у кредиторів та інвесторів є впевненість у
поверненні  своїх  вкладень.  Безперечно,  чим  більша  частка  власного
капіталу  і  менша  позикового,  тим  менший  фінансовий  ризик.  Але,  як
показує практика, ефективність використання позикового капіталу вища,
ніж ефективність використання  власного. Дане твердження пояснюється
цілим рядом причин: позикові кошти підприємства отримують на певні
цілі,  сам  факт  отримання  таких  коштів  стимулює  позичальника  до
досягнення своєї мети і повернення боргу; позикові кошти отримують під
певний  відсоток,  що  ще  більше  підвищує  відповідальність  перед
кредиторами  за  повернення  боргу;  якщо  кредитором  є  банк,  то  він
постійно  контролює  використання  позикових  коштів  на  визначені  цілі;
витрати на виплату відсотків, як правило, нижчі від прибутку, отриманого
за  рахунок  запозичених  коштів;  юридичне  оформлення документів  про
строковість надання позикових коштів гарантує юридичну і матеріальну
відповідальність за їх повернення.

Проведені  дослідження  показали,  що  з  підвищенням  частки
залучених ресурсів у загальній сумі джерел довгострокового капіталу ціна
власного капіталу підвищується зростаючими темпами, а ціна залученого
капіталу  залишається  практично  незмінною  і  лише  через  певний
проміжок часу починає зростати. 

Існує ряд методів, розроблених прибічниками першого підходу, для
оцінки структури капіталу і впливу його зміни на ринкову вартість акцій
підприємства:  максимізація  рівня  рентабельності  власного  капіталу;
мінімізація  середньозваженої  вартості  загального  капіталу;  мінімізація
рівня  фінансових  ризиків.  Оптимізація  структури  джерел  формування
капіталу  за  першим  критерієм  здійснюється  за  допомогою  розрахунку
коефіцієнта  фінансового  левериджу  [3].  Ефект  фінансового  левериджу
відображає рівень додатково генерованого прибутку на власний капітал
при використанні позикових коштів.

Процес оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його
середньозваженої  вартості  здійснюється  шляхом  розрахунку
середньозваженої  ціни  всього  капіталу.  Вона  базується  на  попередній
оцінці власного і позикового капіталу. Середньозважена вартість капіталу
– це середня ціна, яку сплачує підприємство за використання сукупного
капіталу,  сформованого  за  рахунок  різних  джерел  фінансування.  Вона
визначається шляхом добутку вартості залучених окремих видів капіталу
на питому вагу кожного джерела в загальній сумі капіталу.

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації фінансових
ризиків допомагає у виборі більш дешевих джерел фінансування активів
підприємства.  При  цьому  виокремлюють  три  основні  підходи  до
фінансування різних груп  активів підприємства (Табл. 1).
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Таблиця 1
Характеристика основних підходів до фінансування активів

підприємства, %

Група активів Підхід до фінансування активів
агресивний помірний консервативний

Необоротні 
активи

40% -
довгострокові

позикові кошти;
 60% - власні

кошти

25% -
довгострокові

позикові кошти;
 75% - власні

кошти

20% -
довгострокові

позикові кошти;
80% - власні

кошти

Постійна 
частина 
оборотних 
активів

50% -
довгострокові

позикові кошти;
 50 % - власні

кошти

20% -
довгострокові

позикові кошти;
80% - власні кошти

100% - власні
кошти

Змінна частина 
оборотних 
активів

100% -
короткострокові
позикові кошти

100% -
короткострокові
позикові кошти

50% -
короткострокові
позикові кошти;

 50 % - власні
кошти

Слід зауважити, що при агресивному підході до 40% необоротних
активів, до 50% постійної частини оборотних активів і вся сума змінного
оборотного  капіталу  фінансується  за  рахунок  залученого  капіталу  на
довгостроковій і короткостроковій основі.

При помірному підході до 25% необоротних активів і близько 20%
постійної частини оборотних активів формуються, як правило, за рахунок
довгострокових  кредитів  банку, змінна  частина оборотних активів  –  за
рахунок  короткострокового  залученого  капіталу,  інша  частина  активів
формується за рахунок власного капіталу.

При  консервативному  підході  близько  20%  необоротних  активів
фінансується  за  рахунок  довгострокових  кредитів  банку і  близько 50%
змінної  частини  оборотних  засобів  –  за  рахунок  короткострокових
кредитів  банку.  Інша  частина  активів  формується  за  рахунок  власних
коштів. 

Висновки.  Таким  чином,  капітал  є  основним  фактором
виробництва,  головним  вимірником  ринкової  вартості  підприємства  та
джерелом  добробуту  його  власників,  характеризує  фінансові  ресурси
підприємства,  що  приносять  доход,  а  динаміка  капіталу  є  одним  із
найважливіших чинників оцінки рівня ефективності  його господарської
діяльності.  Безперечно,  оптимізація  структури  капіталу, а  також пошук
шляхів  підвищення  ефективності  управління  власним  та  залученим
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капіталом підприємства  створить  умови  для розвитку всієї  економічної
системи держави.

У  ринковій  економіці  збільшення  частки  власного  капіталу  не
завжди  означає  поліпшення  фінансового  стану  підприємства,  а
використання залученого капіталу свідчить про гнучкість підприємства,
його здатність отримувати кредити і повертати їх. Безперечно, найбільш
ефективним  показником  серед  розглянутих  раніше  є  коефіцієнт
фінансового  левериджу.  Всі  інші  показники  тією  чи  іншою  мірою
визначають його величину. На нашу думку, фіксованого співвідношення
між власним та залученим капіталом не існує, оскільки воно не може бути
єдиним для підприємств різних галузей виробництва. Частка власного та
залученого  капіталу  у  формуванні  активів  підприємства  і  рівень
фінансового  левериджу  залежать  від  галузевих  особливостей
підприємства. У тих галузях, де швидкість обертання капіталу низька, а
частка необоротних активів висока, коефіцієнт фінансового левериджу не
повинен бути високим. В інших галузях, де швидкість обороту капіталу
висока, а частка основного капіталу низька, він може бути значно вищим.
Отже,  в  сучасних  умовах  господарювання  оптимізація  структури
фінансових ресурсів за методикою Модільяні-Міллера недоречна.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ «БАЗЕЛЬСЬКИХ ПРИНЦИПІВ»
У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Вступ.  Підготовка  Базельських  принципів  ефективного
банківського  нагляду  (Принципи)  була  безпосередньо  обумовлена
рішенням країн  «Групи  7» вжити  заходів  щодо  зміцнення  стабільності
глобальної фінансової системи. Проект документа розроблявся протягом
року.  Підготовка  Принципів  здійснювалася  Базельським  комітетом  з
банківського  нагляду  (Комітет)  в  тісному  контакті  з  міжнародними
організаціями  (МВФ,  Світовий  банк,  ЄС).  Практична  робота  велася
робочою  групою,  до  складу  якої  входили  представники  Секретаріату
Комітету та органів банківського нагляду ряду розвинених країн і країн,
що розвиваються.

У квітні 1997 р, коли Принципи ще мали статус консультативного
документа, своєрідних рекомендацій і коментаря до них, Комітетом було
видано тритомний збірник (Компендіум) усіх актуальних рекомендацій з
найважливіших питань банківської діяльності та банківського нагляду, які
були підготовлені за час існування Комітету. На момент видання збірник
включав  33  документи.  У міру  появи  нових  рекомендацій  Компендіум
актуалізується.  По суті,  Принципи значною мірою є квінтесенцією тих
рекомендацій, які Комітет видав або розробляв у період підготовки даного
документа.

У  вересні  1997  р  Принципи  були  опубліковані  Комітетом  як
офіційні  рекомендації.  У  ході  проведення  щорічних  зборів  МВФ  та
Світового  банку  в  жовтні  1997  вони  отримали  офіційне  схвалення
міжнародного  фінансового  співтовариства,  представленого  країнами
«Групи 10».

Після  схвалення  Принципів  про  рішучість  дотримуватися  їх
заявила  переважна  більшість  країн,  включаючи  країни  з  ринками,  що
розвиваються.  У  підсумку  документ  отримав  найширше  міжнародне
визнання.  Принципи  прийняті  до  виконання  приблизно  в  150  країнах
світу. Національний Банк України заявив про приєднання до Принципів у
жовтні 1998 року.

Результати  дослідження. Зрозуміло,  що  створення  документа  і
бажання слідувати положенням – тільки початок справи. Істотно більше
значення  має  реалізація  Принципів  у  практиці  банківського  нагляду
кожної  країни.  Тому відразу ж після формального схвалення особливої
актуальності  набуло  проведення  оцінки  якості  реалізації  (ступеня
впровадження) Принципів у різних країнах. Зазначена оцінка проводиться
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з  1997  р.  силами  органів  банківського  нагляду  відповідних  країн  (так
звана самооцінка), а також незалежними оцінювачами, включаючи групи
експертів  з  органів  банківського  нагляду  країн  відповідних  регіонів,
консультативні фірми і спеціальні місії Світового банку або/і МВФ. Усе
більший інтерес останнім часомвиявляється до проведення оцінок силами
фахівців органів банківського нагляду відповідних країни із залученням
незалежних  експертів.  Практика  проведення  оцінок  виявила  проблему
розходженьу  трактуванні  критеріїв  ступеня  реалізації  Принципів.
Виникла  необхідність  створення  спеціальної  методики.  Відповідний
документ  (Методологія  Принципів)  був  підготовлений робочою групою
Комітету  і  виданий  у  жовтні  1999  р.  У  результаті  до  Принципів  у
широкому  сенсі  відносяться  три  взаємопов'язані  документи:  власне
Принципи, Методологія Принципів і Компендіум.  Ми зосередимо увагу
на Принципах у вузькому сенсі.

Слід зазначити, що Базельські принципи стали не єдиною реакцією
міжнародних організацій на рішення країн Сімки. Одночасно з ними були
видані  Принципи  страхового  нагляду,  розроблені  Міжнародною
асоціацією органів страхового нагляду. У вересні 1998 р. Міжнародною
організацією комісій з цінних паперів видано документ «Цілі і принципи
регулювання ринків цінних паперів».  На даний час спеціально створена
Форумом  фінансової  стабільності  робоча  група  шукає  підходи  до
можливої  гармонізації  (про  універсалізацію  мова  поки  не  йде!)
Міжнародних  стандартів  регулювання  та  нагляду  в  різних  сегментах
фінансового ринку.

Загальна структура документа. Документ містить 25 принципів,
реалізація  яких  визнана  мінімально  необхідною  умовою  забезпечення
ефективного банківського нагляду. Принципи відносяться до різних стадій
функціонування  банків  і  до  різних  аспектів  банківського  нагляду,
включаючи: попередні умови ефективного банківського нагляду (принцип
1);  процедури  ліцензування банківської  діяльності  та  узгодження зміну
характері  власності  та  в  характері  участі  банку  в  капіталі  інших
організацій  (принципи  2  –  5);  ризики  банківської  діяльності  та
пруденційні  норми  (принципи  6  –  15);  методи  поточного  банківського
нагляду  (принципи  16  –20);  вимоги  про  подання  банками  інформації
(принцип  21);  повноваження  органів  банківського  нагляду  щодо
застосування заходів  наглядового реагування (принцип 22);  організацію
нагляду за банками, що ведуть міжнародний бізнес (принципи 23 – 25).

Безумовно, усі  принципи істотні, що і випливає з ідеї документа.
Проте  вони  не  рівноцінні.  Серед  них  є  принципи  майже  всеосяжного
характеру (найбільш яскравий приклад – перший принцип), принципи, що
містять  розгорнуті  вимоги  задосить  широкими  аспектами  організації
нагляду і банківської  справи (наприклад 3,  6, 9,  10, 14, 15, 21).  Окремі
принципи  стосуються  більш  вузьких  і/або  більш  формальних  питань.
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Найменш змістовним (найбільш формальним) є, на наш погляд, принцип
16, який декларує, що ефективна система банківського нагляду повинна
складатися  з  певного  поєднання  нагляду  на  місці  і  документарного
нагляду.

Крім власне  принципів,  які  займають  загалом 4  сторінки  тексту,
документ містить достатньо лаконічні коментарі до них, що базуються на
рекомендаціях Комітету. У документі міститься також ряд коментарів або
положень  загального  характеру,  що  мають  відношення  до  даної
проблематики.

У  двох  додатках  до  Принципів  містяться  коментарі  з  питання
нагляду  за  банками  з  державним  капіталом  і  з  питання  захисту
банківських  депозитів  (депозитного  страхування).  Дана  проблематика
визнана істотною для ефективного здійснення банківського нагляду і/або
стабільного  функціонування  банківських  систем.  Водночас  у  першому
випадку питання має приватний характер, оскільки проблема організації
нагляду за банками з державним капіталом характерна далеко не для всіх
країн.  Щодо  депозитного страхування,  то  в  більшості  країн  воно  не  є
безпосереднім елементом системи банківського нагляду. Дані обставиний
зумовили розміщення відповідних коментарів як додатків.

Зміст  Базельських  принципів. Звернемося  до  змістової  сторони
документа.  Вступ  (Розділ 1)  визначає  принципові  положення про місце
нагляду  в  системі  державного  регулювання  економіки  і  в  економічній
системі в цілому. Зокрема,  зазначається, що банківська система відіграє
центральну роль у здійсненні платежів і розподілі заощаджень. З огляду
на це ефективний банківський нагляд є істотним компонентом здорового
економічного клімату.

Вступ  містить  також  перерахування  концептуальних  підходів  до
завдань  банківського  нагляду,  які  (підходи)  визначають  зміст  усього
документа. Наведемо їх:
– головна  мета  банківського  нагляду  полягає  в  підтриманні

стабільності  кредитно-фінансової  системи  і  впевненості  в  цьому
суспільства;тим самим нагляд знижує ризик втрат з боку власників
банківських депозитів та інших кредиторів банків;

– органи  банківського  нагляду  повинні  заохочувати  йпосилювати
ринкову  дисципліну,  пред'являючи  вимоги  про  належне
корпоративне управління в банках, сприяючи розвитку прозорості в
діяльності  банків  та  дотриманню  ними  вимог  законодавства  і
регуляторних норм;

– ефективний  банківський  нагляд  передбачає  оцінку  ризиків,
прийнятих кожним банком, і розподіл ресурсів органами, особливо
коли мова йде про банки, що займаються міжнародним бізнесом.

Не  можна  обійти  увагою  ще  два  принципові  положення,  що
містяться у вступі.
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Традиційно  вважається,  що банківський  нагляд  повинен  сприяти
формуванню  ефективної  та  заснованої  на  конкуренції  банківської
системи, що відповідає суспільним потребам у фінансових послугах. При
цьому послуги повинні мати відповідну якість і надаватися за розумною
ціною. Одночасно відзначається зв'язок (залежність) між рівнем захисту,
що надається суспільству з боку наглядових органів, і ціною фінансових
послуг. Чим нижче толерантність суспільства до ризиків у банківській і
фінансовій  системі,  тим,  у  загальному  випадку,  більш  жорстким  і
витратним  є  нагляд,  здійснюючи  одночасно  негативний  вплив  на
можливості інновацій та ефективного розміщення ресурсів фінансовими
інститутами.  З іншого боку, мінімальні  ризики  банків  –  це  не  синонім
максимальної  ефективності  банківської  діяльності  для  економіки  і
суспільства.  Ризики  банків  повинні  бути  розумними  (виправданими).
Дану  обставину  важливо  мати  на  увазі  при  формуванні  національної
системи нагляду.

Наступне  положення  тісно  пов’язане  з  попереднім.  Документ
констатує,  що  органи  банківського  нагляду  повинні  мати  адекватні
процедури  вирішення  проблемних  ситуацій  у  банках.  Водночас
банківський нагляд не може і не повинен гарантувати банкам вічне життя,
оскільки в ринковій економіці банкрутство окремих економічних суб'єктів
є  нормальним  результатом  прийняття  ризиків.  Питання  вирішення
проблем,  обумовлених  банкрутством  банків,  згідно  з  документом,  є
більшою мірою політичним і зачіпає проблему використання бюджетних
ресурсів  для  підтримки  банківської  системи.  Таким  чином,  питання
життєздатності банків не завжди знаходяться в межах компетенції органів
банківського нагляду.

Принципове  значення  двох  зазначених  положень  полягає  ще  і  в
тому, що їх адекватна реалізація можлива лише в умовах збалансованих
підходів  до  питань  функціонування  банківської  системи  з  боку органу
(органів)  банківського нагляду та  органів  влади  (уряду і  т. д.).  Дійсно,
коли орган банківського  нагляду може займатися  пошуком оптимуму  в
обмеженні  банківських ризиків?  Лише в ситуації,  коли він знає, що до
вирішення проблем в банківській сфері, якщо вони виникнуть, ефективно
підключаться владні органи. При цьому таке спільне вирішення завдань
підтримки  стабільності  банківської  системи  повинно  бути  закріплене
відповідними документами або/та усталеними традиціями і громадською
думкою, настільки адекватною, щоб очікувати від банківського нагляду не
більше, ніж він може (і з раціональних позицій повинен) дати суспільству.
Настільки ідеалістична ситуація навряд чи повною міроюнаявна навіть у
розвинених  країнах  і  ще  менш  характерна  для  країн  з  ринками,  що
розвиваються.  Водночас  об'єктивно  для  суспільства  дана  ситуація  є
найбільш  прийнятною,  оскільки  в  іншому  випадку,  тобто  коли  на
банківський нагляд покладається весь тягар відповідальності за проблеми
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в окремо взятому банку або тягар вирішення системної банківської кризи,
виникає додатковий фактор, що сприяє орієнтації наглядового органу на
кон'юнктурне  вирішення  поставлених  перед  ним  завдань.  Суть  такого
вирішення полягає успробі звести ризики банків і «ризики» наглядового
органу до абсолютного мінімуму. Така можливість виникає за найбільш
«жорсткої»  моделі  нагляду.  Водночас  дана  модель  є  за  визначенням
формалістичною, гірше досягає змістовної мети нагляду і тією чи іншою
міроюперешкоджає  нормальному  розвитку  банківської  системи,
підвищенню якості і зниженню вартості послуг, що нею надаються.

Конкретизація місця нагляду в системі заходів і умов, покликаних
сприяти  стабільному  функціонуванню  фінансових  ринків,  міститься  у
другому  розділі  документа  під  назвою  «Попередні  умови  ефективного
банківського нагляду». Тут ще раз – і в даному випадку більш детально –
вказується  на  ту  обставину,  що  банківський  нагляд  –  це  лише  один
елемент  великого  комплексу  заходів,  необхідних  для  підтримки
стабільності  у  фінансовій  сфері.  Принципи  виділяють  п'ять  великих
компонентів цього комплексу заходів,  включаючи: надійну і послідовну
макроекономічну політику;  розвинену ринкову інфраструктуру;  високий
рівень  ринкової  дисципліни;  наявність  ефективних  процедур  для
вирішення проблем у банках і механізми, що забезпечують відповідний
рівень захисту системної стабільності.

У рамках  зазначеного комплексу ефективний банківський нагляд
займає гідне місце поряд з  іншими складовими елементами розвиненої
ринкової  інфраструктури.  Остання,  крім  банківського  нагляду,  включає
адекватне  законодавство,  систему  обліку,  засновану  на  міжнародних
стандартах, аудит, нагляд за станом інших (крім банківського) сегментів
ринку  фінансових  послуг  та  ефективну  платіжну  систему.  Зазначені
положення першого і  другого розділів мають  принципове значення для
зваженої оцінки завдань і можливостей банківського нагляду в загальній
системі заходів державного регулювання банківської системи, фінансових
ринків і економіки в цілому.

У другому розділі документа містяться також загальні вимоги до
організації  ефективної  системи  банківського  нагляду.  Ці  вимоги,  що
становлять перший принцип, включають:
– чітке  визначення  цілей  і  відповідальності  для  кожного  органу,

залученого до нагляду за банками;
– операційну  самостійність  органу  (органів)  банківського  нагляду  і

наявність  у  нього  (у  них)  достатніх  ресурсів  для  здійснення
виконуваних функцій;

– повноцінне  законодавство,  що  регулює  питання  банківського
нагляду,  включаючи  процедури  допуску  організацій  на  ринок
банківських послуг і здійснення нагляду в процесі функціонування
банків;
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– можливості  застосування  до  банків  коригувальних  заходів  як  в
частині  дотримання  ними  вимог  законодавства,  так  і  щодо
підтримання належного фінансового стану;

– правовий захист органів банківського нагляду і їх співробітників від
спроб покласти на них відповідальність за результати дій, вжитих у
рамках нормального здійснення наглядових функцій;

– наявність  установлених  процедур  обміну  інформацією  з  органами
нагляду  всередині  країни  і  за  кордоном  і  заходів  із  захисту
конфіденційної інформації.

Зміст інших 24 принципів є більш рутинним. Вони містять також
вимоги  до  якості  корпоративного  управління  в  банках  з  особливим
акцентом  на  якість  управління  ризиками,  до  системи  внутрішнього
контролю  та  інших  істотних  аспектів  організації  безпосередньо
банківської діяльності. Зміст принципів буде коротко розглядатися в ході
аналізу ситуації з їх реалізацією в Україні.

Останнє  питання,  на  яке  слід  відповісти  до  переходу  до  суто
практичних аспектів,  полягає в тому, є версія-97 остаточною редакцією
Принципів  чи  можливе  внесення  в  документ  тих  чи  інших  коректив.
Зрозуміло, Принципи не є раз і назавжди даним документом. Це випливає
з  самого характеру банківської  справи,  однією з характерних рис якоїє
постійний  розвиток.  Нові  компоненти  банківської  справи  неминуче
розвивають  характеристики  прийнятих  банками  ризиків  і  тим  самим
обумовлюють  необхідність  розвитку  банківського  нагляду.  Іншою
підставою  для  внесення  змін  і  доповнень  до  Принципів  є,  власне,
розвиток  методології  та  практики  банківського  нагляду.  Оскільки
Принципи  є  системою  перевірених  теорією  і  практикою  підходів  до
організації  ефективного банківського  нагляду,  в  міру  розвитку  нагляду
зазначена  система  може  і  повинна  удосконалюватися.  Інше  питання  в
тому,  що  сам  процес  удосконалення  за  можливості  повинен  мати
консервативний характер. Будь-яка зміна в тексті Принципів повинна бути
дійсно необхідною. Якщо брати Принципи в широкому сенсі, то найбільш
змінною  їх  частиною  є  Компендіум  (рекомендації  з  кон’юнктурних
питань).  Далі  йдуть  Методологія  Принципів і  коментарі  до конкретних
принципів,  що  містяться  в  тексті  основного  документа.  Власне  ж
принципи, тобто 25 лаконічних вимог до організації банківського нагляду,
схильні до змін найменшою мірою.

Реалізація Принципів в Україні. Аналіз ситуації  дозволяє зробити
попередній  загальний  висновок,  що  більшість  принципів  ефективного
банківського нагляду тією чи іншою мірою реалізовані.  Це говорить,  з
одного  боку,  про  сприятливий  вектор  розвитку  системи  банківського
нагляду в Україні, історія якого складає трохи більше двох десятків років.
З  іншого боку, повна реалізація  Принципів  передбачає  цілий  комплекс
додаткових  зусиль.  Існує  група  чинників,  що обумовлюють  такий стан
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справ.  Це:  нерозвиненість  ринкової  економіки  і  фінансів;  стан
законодавства,  яке за цілою низкою параметрів  не відповідає правовим
нормам,  прийнятим у  розвинених  країнах,  особливо  в  частині  захисту
інтересів  кредиторів  і  можливостей  органів  банківського  нагляду щодо
застосування  коригувальних  заходів  до  проблемних  кредитних
організацій;  низький ступінь взаємної довіри і  низька транспарентність
економічних  контрагентів,  включаючи  в  поняття  економічних
контрагентів  і  державу;  недостатній  рівень  корпоративної  культури  та
якості  управління,  у  тому  числі  в  банках;  відмінності  вітчизняних
стандартів  обліку  та  фінансової  звітності  від  міжнародних;  молодість
вітчизняної банківської системи і банківського нагляду, а також розвиток
їх у несприятливих умовах (загальний стан економіки, законодавства та
правозастосування, дефіцит цивілізованих звичаїв ділових відносин), що
обумовлює недоліки в методичному забезпеченні і в організації нагляду,
дефіцит  знань  і  практичних  навичок  (кваліфікації)  у  співробітників
підрозділів банківського нагляду і  т.д.;  дефіцит мотивації  у працівників
банківського нагляду, маючи на увазі, що рівень доходів у банківському
секторі значно перевищує рівень доходів співробітників НБУ.

Зазначений  перелік  факторів  дозволяє  зробити  висновок,  що  в
Україні  поки  що  не  створені  попередні  умови  ефективного  нагляду.
Звернемося  до  питань  реалізації  конкретних  принципів.  Зрозуміло,
детальний  аналіз  ситуації  закожним  принципом  не  є  можливим.
Зупинимося на окремих проблемах їх реалізації.

Принцип  1.  Ступінь  реалізації  даного  принципу,  одного  з
найважливіших, має бути оцінений дуже скромно. Що лежить в основі
такої  оцінки? Як умова  ефективного нагляду, перший принцип висуває
вимогу чіткого визначення цілей і відповідальності для кожного органу,
залученого в систему нагляду за банками. Елементи невизначеності щодо
ролі  й  місця  у  здійсненні  окремих  наглядових  (контрольних)  функцій
НБУ,  ДКЦПФР,  Міністерством  доходів  і  зборів,  Антимонопольним
комітетом  показують,  що  дана  вимога  щодо  поділу  цілей  і  завдань
відповідних органів виконана в повному обсязі.

Принцип вимагає операційної незалежності й адекватних ресурсів
для  органів  банківського  нагляду.  Питання  про  ступінь  операційної
незалежності  вирішене  з  урахуванням  наявних  можливостей  цілком
задовільно. Щодо ресурсів,  то досить вказати на згадану різницюврівні
доходів  співробітників  органів  банківського  нагляду  і  кредитних
організацій.

Законодавчі  основи  нагляду,  про  що  також  говорить  перший
принцип, вимагають значного поліпшення. У законодавстві відсутнє саме
поняття  правового  захисту  органу  банківського  нагляду,  а  також  його
співробітників, які здійснюють відповідні функції. Чинні правові норми
швидше  перешкоджають,  ніж  сприяють  обміну  інформацією  із
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зарубіжними  органами  банківського  нагляду,  оскільки  передача
конфіденційної інформації  зарубіжному органу банківського нагляду не
має  належного  правового  забезпечення,  а  конфіденційність  інформації,
що надходить від зарубіжного органу банківського нагляду, вітчизняними
законами не захищена.

Принцип  3.  Даний  принцип  визначає  ті  мінімальні  права,  які
повинен  мати  у  своєму  розпорядженні  орган,  що  ліцензує  банківську
діяльність.  На  перший  погляд,  тут  стан  справ  в  Україні  задовільний,
оскільки  процес  ліцензування  діяльності  кредитних  організацій
регулюється  законодавством.  Проте  наявні  в  НБУ повноваження  щодо
здійснення  процедур  ліцензування  набагато  вужчі,  ніж  визначено
Принципами.  Так,  документ  прямо  вказує  на  необхідність  проведення
поглибленої  оцінки  структури  власності  банку,  включаючи  питання
прямого й непрямого контролю над капіталом банку та оцінку всіх його
великих  власників  (безпосереднюй опосередковану  участь  у  капіталі  в
розмірі  10%  і  більше).  При  цьому  оцінка  фінансового  стану  великих
власників майбутнього банку включає, у тому числі, оцінку їх здатності
надати  за  необхідності  фінансову  допомогу  банку.  Документ  вимагає
проведення  оцінки:  юридичної  та  організаційної  структури  банку  з
позицій його відкритості для нагляду; системи управління і внутрішнього
контролю  банку;  кандидатур  членів  ради  директорів  і  вищого
менеджменту  банку,  які,  крім  позитивного  досвіду  в  проведенні
відповідних фінансових операцій, не повинні мати нарікань щодо минулої
діяльності.

Принцип  6.  Зазначений  принцип  установлює  мінімальні  вимоги,
які  повинні  бути  пред'явлені  банкам  по  лінії  достатності  капіталу.  З
формальних позицій усі необхідні вимоги банкам в Україні висуваються.
Більше  того,  за  мінімального  рівня  достатності  капіталу  (8%),
рекомендованого Принципами для банків,  які  здійснюють міжнародний
бізнес,  в Україні встановлено мінімум у 10%. Проте даний принцип не
може  оцінюватися  як  реалізований  повністю.  Причина  в  тому,  що  як
якість  банківського  капіталу,  так  і  якість  оцінки  ризиків,  прийнятих
банками, ще далеко не відповідають міжнародним підходам і стандартам.
Потребують удосконалення як регулятивні норми, так і практика нагляду
в цій сфері.

Недоліки, характерні для 6-го принципу, характерні і для реалізації
наступних  принципів:  7-го  (Стандарти  надання  кредитів  і  процес  їх
моніторингу),  8-го  (Оцінка  якості  активів  та  адекватності  створених
резервів  на  можливі  втрати  за  позиками  і  резервних  фондів),  9-го
(Концентрація ризиків і великі ризики), 10-го (Пов'язане кредитування),
12-го  (Управління  ринковим  ризиком),  14-го  і  15-го  (Внутрішній
контроль  ).  Ризики,  яким  присвячені  11-й  (Ризик  за  країною  і  ризик
переказу  коштів)  і  13-й  принципи  (Управління  іншими  ризиками  –
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процентним ризиком, ризиком ліквідності й операційним ризиком), поки
що не знайшли комплексного відображення в регулятивних нормах НБУ.
Досить поширені недоліки і в управлінні цими ризиками з боку банків.

18-й  і  20-й  принципи  в  частині,  що  стосується  нагляду  на
консолідованій основі, не можуть бути повністю реалізовані вже тому, що
чинне законодавство обмежує так званий периметр консолідації виключно
головним (материнським) і дочірніми банками. При цьому головний банк
повинен  надавати  в  НБУ  консолідовану  звітність  тільки  за  тими
(дочірніми) банкам, за якими він має у власності більше 50% голосуючих
акцій (часток). Таким чином, законодавчо певний периметр консолідації є
неприпустимо  вузьким  для  здійснення  консолідованого  нагляду  в
нормальному режимі.

17-й  принцип  за  всієї  його  простотина  перший  погляд
(Співробітники  органів  банківського  нагляду  повинні  мати  регулярні
контакти  з  менеджментом  банку  та  глибоке  розуміння  його  операцій)
насправді  передбачає  змістовно  дуже  прогресивний  нагляд  і  більш
прозору сферу функціонування банків, ніж має місце в реальній дійсності.

18-й принцип (Наглядові органи повинні мати в наявності засоби
незалежної  оцінки  правильності  інформації,  яку  вони  отримують  від
банків, за допомогою перевірок на місці або з використанням зовнішніх
аудиторів)  формально  реалізований  повністю:  в  Україні  існує  й
інспектування,  і  зовнішній  аудит.  Проте  методика  і  якість  перевірок
потребують удосконалення.

Причини  неповної  реалізації  20-го  принципу,  який  стосується
вимог  до  банків  щодо  надання  інформації,  частково  вказувалися,  коли
відзначалися  відмінності українських стандартів  обліку та звітності  від
міжнародних,  а  також  недоліки  уступені  транспарентності  організацій.
Крім  зазначених,  однією  з  причин  такого  стану  речей  є  надзвичайно
обмежені вимоги законодавства до характеру інформації, щопублікується
банками.  На  даний  час  в  обов’язковому  порядку  публікуються  тільки
річний  баланс,  розрахунок  прибутків  і  збитків  та  короткі  аудиторські
висновки з балансу і рахунку прибутків і  збитків.  Банки не зобов'язані
публікувати, наприклад, відомості про достатність капіталу, рух грошових
коштів, стан активів, величину резервів та іншу істотну інформацію про
свою  діяльність  та  фінансовий  стан,  не  кажучи  вже  про  підготовку  й
публікацію  такої  інформації  на  консолідованій  основі.  Згадані  вище
поправки до законодавства включають положення, які повинні поліпшити
ситуацію.

22-й  принцип  стосується  можливостей  наглядових  органів  щодо
застосування  до  банків  заходів  впливу  (коригуючих  заходів).  Знову  ж
формально  стан  справу  цій  сфері  виглядає  непогано,  оскільки  і
законодавство в цій сфері, і практично застосування відповідних заходів
наглядового реагування досить великі. Однак ні те, ні інше міжнародним
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стандартам  поки  що  не  відповідає.  Законодавець  повинен  надати
наглядовому органу більше можливостей,  а той, у свою чергу, повинен
продемонструвати  більше  вміння  й  оперативності  та  забезпечити
своєчасне застосування найбільш адекватних заходів. Окремі проблеми у
сфері  законодавства  та  правозастосування  є  щодо  процедур  ліквідації
кредитних організацій. Комплексні пропозиції щодо поліпшення ситуації
в цій галузі також надані в пакеті вже згадуваних законодавчих поправок.

23,  24  і  25-й  принципи  визначають  режим  нагляду  на
міждержавному  рівні,  включаючи  питання  консолідованого  нагляду  й
обміну інформацією із  зарубіжними наглядовими органами.  Ситуація  в
цій сфері розглядалася в рамках коментарів до 1-го (обмін інформацією),
18-го і 20-го принципів (нагляд на консолідованій основі).

Висновки.  Подальші перспективи реалізації в Україні Принципів
ефективного банківського нагляду залежать від ряду факторів, включаючи
формування  адекватних  зовнішніх  умов  (економічне  середовище,
законодавство,  ринкова  інфраструктура  і  т.д.),  якість  зусиль  органу
банківського нагляду, удосконалення координації та взаємодії органів, так
чи  інакше  залучених  до  нагляду  й  контролю  за  функціонуванням
фінансових ринків та суб'єктів цих ринків, розвиток банківської культури.
Серйозне значення матиме й ефективність сприйняття Україноюпідходів у
законодавстві,  економічному  і  фінансовому  будівництві,  реалізованих
розвинутими країнами.

Безумовно,  сказане  про  перспективи  аж  ніяк  не  повинно  бути
сприйняте  таким  чином,  що  у  справі  розвитку  системи  банківського
нагляду в Україні органу банківського нагляду відводиться роль статиста.
Навпаки, багато залежить від дій, що вживаються за всіма зазначеними
напрямами  НБУ.  Завдання  полягає  в  координованому  здійсненні
необхідних дій усіма органами, від яких залежить вирішення проблеми
побудови в Україні ефективної системи банківського нагляду, включаючи
законодавчу, виконавчу, судову владу і сам орган банківського нагляду.

Список використаних джерел: 
1. Ефимов  Д.  Украина  без  Базеля  [Електронний  ресурс]  //

Коммерсант. – 27.11.2007.—  Режим доступу:  http://www.kommer
sant.ua/application.html?DocID=829914&IssueId=42290

2. Базельские  рекомендации:  подходы  и  реализация.  ХV
Международный  банковский  конгресс.  Заседание  секции  2
"Базель–II:  капитал,  риски,  транспарентность"  [Електронний
ресурс] / Санкт-Петербург. —9 июня 2006г. —  Режим доступу  :
http://mbk.spb.ru/rus/mbk2006/mbk_2006_ workshop2.pdf
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Секція 5. Становлення та розвиток правового статусу
суб’єктів приватного права

Аванесян Геннадій Миколайович,
доцент кафедри правознавства,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Шейко Юрій Володимирович,

начальник управління Служби зовнішньої розвідки України

НОРМАТИВНИЙ ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ДЖЕРЕЛО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Під  нормативно-правовим  актом розуміють  акт,  який  встановлює
норми права, вводить їх у дію, змінює або відміняє правила загального
характеру  [1,  с. 144].  Нормативний  акт  –  це  письмовий  документ
компетентного суб’єкта права, у якому закріплюються правила поведінки
загального характеру, що забезпечуються державою [2, с.  301]. 

Визначення  нормативного  акта  господарського  законодавства
ґрунтується  на  загальнотеоретичному  понятті  «нормативний  акт».
Нормативний акт  господарського  законодавства  являє  собою офіційний
письмовий  документ  компетентного  органу  держави,  який  є  джерелом
норм господарського права тобто встановлю (змінює) або припиняє норми
господарського права [3, с.  90].

Серед  законів  (і  всіх  інших  джерел  права)  важливе  місце займає
Конституція  України.  Особливе  значення  в  регулюванні  господарських
відносин  має  єдиний  кодифікований  акт  –  Господарський
(Підприємницький,  Комерційний,  Торговельний  та  ін.)  кодекс держави.
Такі кодекси прийняті і діють у багатьох зарубіжних країнах, наприклад у
Японії  –  Торговельний  і  Господарський,  у  Франції  –  Комерційний,  у
Німеччині  –  Торговельний,  у  США  –  єдиний  Комерційний  кодекс
 та ін. [4, с.  43].

У правовому регулюванні господарських відносин визначальна роль
належить нормативно-правовому регулюванню, упорядкуванню відносин
у сфері господарювання за допомогою нормативно-правових актів. Серед
цих  актів  чільне  місце  посідає  Конституція  України,  якою
встановлюються  конституційні  основи  правопорядку  у  сфері
господарювання  (ст.  5  ГК),  а  також  урегульовуються  на  найбільш
загальному рівні найважливіші відносини у цій сфері.

З  прийняттям  Господарського  кодексу  нормативно-правове
регулювання  відносин  у  сфері  господарювання  набуває  організованого
системного  характеру.  По  суті,  цей  Кодекс  є  базовим  комплексним
нормативно-правовим  актом,  в  якому  концентровано  визначені  основи
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господарського  законодавства.  Відтак,  усі  інші  закони  та  підзаконні
нормативно-правові  акти  повинні  узгоджуватися  з  Господарським
кодексом у частині регулювання господарських відносин. Це не означає,
що не можуть прийматися закони, якими певне коло або окремі моменти
господарських  відносин  регулюються  інакше,  ніж  передбачено
Господарським  кодексом  ,  однак  необхідною  умовою  прийняття  таких
законів або їх окремих положень є одночасне внесення відповідних змін
до  Господарського  кодексу.  У  цьому  аспекті  правило  пріоритету
спеціального  закону  щодо  загального  не  діє,  оскільки  Господарський
кодек,  як  і  будь-який  інший  кодекс,  виконує  функцію  уніфікації
відповідного (у даному разі – господарського) законодавства [5, с.  19]. 

Оскільки  Господарським  кодексом  встановлюються  переважно
основні  вимоги  до  організації  та  здійснення  господарської  діяльності,
нормативно-правове  регулювання  відносин  у  сфері  господарювання
конкретизується  в  багатьох  законах  спеціального  характеру,  існування
яких  передбачено  відповідними  статтями  Господарського  кодексу.
Наприклад,  його  ст.43  містить  загальне  положення  щодо  свободи
підприємницької  діяльності.  Водночас  нею  передбачаються  спеціальні
закони, якими встановлюється перелік видів господарської діяльності, що
підлягають  ліцензуванню  або  підприємництво  в  яких  забороняється,
визначаються випадки обмеження підприємницької діяльності посадових
і  службових  осіб  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування.  Тут  же  міститься  вказівка  на  те,  що  особливості
здійснення  окремих  видів  підприємництва  встановлюються
законодавчими актами.

Конкретизація  регулювання  господарських  відносин  може
здійснюватися не лише у законах, що належать до галузі господарського
законодавства,  а  й  у  законах  інших  галузей  законодавства  –
конституційного,  адміністративного  тощо,  окремі  положення  яких
стосуються  відносин у сфері  господарювання (наприклад господарської
діяльності об'єднань громадян, релігійних організацій тощо). 

Нормативно-правовими актами КМУ є відповідні постанови Уряду,
а  також декрети  КМУ, видані  у  період  1992  –  1993  pp.  з  наступними
змінами, які зберігають чинність відповідно до п. 1 розд. XV «Перехідних
положень»  Конституції  України.  На  відміну  від  постанов  КМУ, які  є
підзаконними актами, його декрети мають силу закону.

Інші  органи  державної  влади  у  випадках,  передбачених
Господарським кодексом, видають підзаконні відомчі нормативно-правові
акти, які не повинні суперечити названим вище актам.

Наприклад, згідно з ч.3 ст. 339 Господарського кодексу банківські
операції провадяться в порядку, встановленому НБУ. Те саме стосується
порядку відкриття банківських рахунків (ст. 342 ГК).
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До інших нормативних актів належать локальні нормативно-правові
акти,  зокрема  установчі  документи  суб'єкта  господарювання  (статути,
положення).  Наприклад,  ст.71  Господарського  кодексу  встановлено
правило, згідно з яким відомості, не передбачені законом, підприємство
надає  органам  державної  влади,  органам  місцевого  самоврядування,
іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в
порядку, передбаченому установчими документами підприємства. Стаття
142  Господарського  кодексу  встановлює,  що  порядок  використання
прибутку  (доходу)  суб'єкта  господарювання  визначає  власник  або
уповноважений  ним  орган  відповідно  до  законодавства  й  установчих
документів тощо.

Іншими  нормативними  актами  є  також  державні  стандарти  або
технічні  умови,  інші  правила,  які  є  обов'язковими  до  виконання
учасниками  господарських  відносин  і  порушення  яких  тягне  правові
наслідки.  Наприклад,  ст.  276  Господарського  кодексу  встановлює,  що
показники якості енергії узгоджуються сторонами на підставі державних
стандартів або технічних умов шляхом погодження переліку (величини)
показників, підтримання яких є обов'язком для сторін договору. Так само
є обов'язковими для суб'єктів господарювання, наприклад, державні ціни
на  імпортні  товари,  придбані  за  рахунок  коштів  Державного  бюджету
України (ст. 191 ГК), тощо. Такого роду нормативні акти не є нормативно-
правовими, однак закон визнає їх як обов'язкові до виконання і передбачає
юридичну відповідальність за їх порушення.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ
 ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Вступ. У контексті сучасних євроінтеграційних процесів,  розвитку
України  як  правової  і  демократичної  держави,  розвитку та  ускладнення
трудових правовідносин, розбудови громадянського суспільства важливого
значення набуває дослідження проблематики правового статусу організацій
роботодавців за законодавством України.

Дослідження  правового  статусу  організацій  роботодавців  за
законодавством України має важливе практичне значення для подальшого
реформування трудового законодавства України, а також для покращення
практичної  діяльності  уповноважених  суб’єктів  у  відповідній  сфері.
Дослідження даної проблематики є важливим для розвитку науки трудового
права. 

Наша мета  — охарактеризувати   проблематику правового  статусу
організацій роботодавців за законодавством України, завдання – визначити
засади  правового  статусу  організацій  роботодавців  за  законодавством
України, охарактеризувати основні організації роботодавців в Україні.

Проблематика  правового  статусу  організацій  роботодавців  за
законодавством України є актуальною, а окремі її аспекти були предметом
дослідження багатьох сучасних науковців, зокрема Н. Болотіної, Я. Жаліко,
С. Романенко, А. Колота, С. Українця.

Результати  дослідження. Основним  нормативно-правовим  актом,
який визначає засади правового статусу організацій роботодавців в Україні, є
Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх
діяльності»  від  22  червня  2012  року  [1].  Цей  Закон  визначає  правові,
економічні  та  організаційні  засади  створення  і  діяльності  організацій
роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх
діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та
органами  місцевого  самоврядування,  професійними  спілками  та  їх
об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами
та  організаціями.  Закон  спрямований  на  підвищення  ролі  організацій
роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та
економічної  політики,  регулюванні  трудових,  соціальних,  економічних
відносин, участі в соціальному діалозі.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про організації роботодавців, їх
об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»  роботодавці  мають  право
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об'єднуватися  в  організації  роботодавців,  вільно  вступати  до  таких
організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в
порядку, визначених їх  статутами.  Організації  роботодавців,  їх  об'єднання
можуть створювати об'єднання організацій роботодавців, вступати до таких
об'єднань та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в
порядку, визначених статутами об'єднань організацій роботодавців. 

Організації роботодавців, їх об'єднання створюються і діють з метою
представництва  та  захисту  прав  та  законних  інтересів  роботодавців  в
економічній,  соціальній,  трудовій  та  інших  сферах,  у  тому  числі  в  їх
відносинах з іншими сторонами соціального діалогу. Основними завданнями
організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців є:

 1) забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів
роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,  професійними  спілками,  іншими  громадськими
об'єднаннями,  підприємствами,  установами,  організаціями  та  утвореними
ними органами;

 2) підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
 3) участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики

держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;
 4) сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг;
 5) сприяння створенню нових робочих місць;
 6)  співробітництво  з  органами  державної  влади,  органами  влади

Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування,
професійними спілками, їх організаціями та об'єднаннями;

 7)  участь  у  колективних  переговорах  з  укладення  угод  на
національному,  галузевому  та  територіальному  рівнях,  координація
діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за цими угодами;

 8)  сприяння  вирішенню  колективних  трудових  спорів,  сприяння
максимальному  дотриманню  інтересів  роботодавців  при  вирішенні
колективних трудових спорів (конфліктів);

 9) удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації  працівників,  сприяння  поширенню  професійних  знань  та
досвіду;

 10) участь у розробленні та реалізації  державної політики у сфері
освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

 11)  розвиток  співробітництва  з  іноземними  й  міжнародними
організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

Організації роботодавців, їх об'єднання для максимально ефективного
виконання своїх завдань щодо захисту і представництва прав та законних
інтересів своїх членів можуть бути визнані саморегулівними організаціями в
установленому  законодавством  порядку.  Для  реалізації  цілей  та  завдань
саморегулівних  організацій  організації  роботодавців,  їх  об'єднання  є
непідприємницькими товариствами.
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Організації роботодавців, їх об'єднання, здійснюючи представництво
та  захист  соціальних,  економічних  та  інших  прав  та  законних  інтересів
роботодавців,  повинні  дотримуватися  Конституції  України  [2],  законів  та
інших нормативно-правових актів України.

Організації  роботодавців  та  їх  об'єднання  утворюються  і  діють  на
основі  наступних  принципів:  законності  та  верховенства  права;  свободи
об'єднання;  незалежності  та  рівноправності  членів;  самоврядності;
соціального діалогу; аполітичності; відкритості та гласності; відповідальності
за виконання взятих зобов'язань.

Організації  роботодавців,  їх  об'єднання  вирішують  питання  щодо
діяльності  організації,  об'єднання  на  підставі  своїх  статутів.  Організації
роботодавців,  їх  об'єднання  зобов'язані  забезпечувати  повне  та  своєчасне
інформування  своїх  членів  з  питань  їх  діяльності,  ознайомлювати  на  їх
прохання  з  усіма  матеріалами,  що  стосуються  діяльності  організації,
об'єднання.

Організації  роботодавців  відіграють  важливу  роль  у  становленні
соціального діалогу в Україні. Згідно ст.1 Закону України «Про соціальний
діалог» [3] від 23 грудня 2010 року соціальний діалог ‒ процес визначення  та
зближення  позицій,  досягнення  спільних  домовленостей  та  прийняття
узгоджених  рішень  сторонами  соціального  діалогу,  які  представляють
інтереси  працівників,  роботодавців  та  органів  виконавчої  влади  і  органів
місцевого самоврядування,  з  питань  формування  та   реалізації  державної
соціальної  та  економічної  політики, регулювання трудових, соціальних,
економічних відносин.

За час незалежності України відбулися корінні зміни у формі власності
багатьох  підприємств,  значно  зросла  кількість  найманих  працівників,
зайнятих у приватній сфері. Сформувався прошарок роботодавців, націлених
на довгострокову перспективу, створення сприятливих умов для виробництва
вітчизняної  продукції,  зростання  конкурентоспроможності  підприємств,
соціальної  відповідальності  бізнесу  перед  робітниками  та  суспільством.
Виникла  необхідність  встановлення  єдиних  для  всіх  правил  гри,  які  б
дозволили вирішувати проблемні питання окремих галузей промисловості та
української  економіки  взагалі.  Поєднання  зусиль  власників  і  делегування
об`єднанням роботодавців певної частини своїх повноважень у соціально-
трудовій сфері дозволяє їм репрезентувати свої інтереси на державному рівні,
вирішувати  загальні  проблеми,  адекватно  відповідати  на соціальні  запити
держави та очікування громадян [4].

Провідним  об’єднанням  роботодавців  в  Україні  є  Федерація
роботодавців України. 27 вересня 2002 р. на установчому з'їзді організацій
роботодавців була заснована Федерація роботодавців України, до складу якої
увійшли 14 обласних організацій роботодавців.  1 січня 2003 р. Федерація
роботодавців України стала повноправним членом Міжнародної організації
роботодавців. 19 квітня 2004 р. ФРУ вперше від всеукраїнських об'єднань
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організацій роботодавців  стала  підписантом Генеральної  Угоди  на  2004 –
2005  рр.,  започаткувавши  таким  чином  європейську  практику  побудови
відносин влади з роботодавцями та профспілками. 29 грудня 2005 р. завдяки
ініціативі ФРУ був розроблений і прийнятий Указ Президента України "Про
розвиток соціального діалогу в Україні", відповідно до якого було створено
Національну  тристоронню  соціально-економічну  раду  при  Президентові
України (НТСЕР), основною метою діяльності якої стало підвищення ролі
організацій  роботодавців  та  профспілок  у  формуванні  економічної  та
соціальної  політики  держави.  7  липня 2009 р.  зроблено перший крок  на
шляху консолідації українських роботодавців – за ініціативи ФРУ створено
Спільний представницький орган  сторони роботодавців  на національному
рівні [5].

До  складу  Федерації  роботодавців  України  входять  різні  галузеві
об’єднання  роботодавців,  зокрема,  Всеукраїнське  об'єднання  обласних
організацій  роботодавців  підприємств  житлово-комунальної  галузі
«Федерація  роботодавців  ЖКГ  України»,  що  об'єднує  та  представляє
інтереси 14 організацій роботодавців, до яких входять 168 підприємств. На
підприємствах, які входять до складу членських організацій Всеукраїнського
об'єднання  обласних  організацій  роботодавців  підприємств  житлово-
комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України», працює близько
117 тисяч працівників [6]. Федерація роботодавців ЖКГ України, згідно із
законом,  представляє  інтереси  роботодавців  (суб'єктів  господарювання)  в
галузевих колективних переговорах з Мінрегіоном України та Профспілкою
працівників громадського обслуговування [7].

До  складу  Федерації  роботодавців  України  також  входить
Всеукраїнське  об'єднання  організацій  роботодавців  «Конфедерація
роботодавців України», що об'єднує та представляє інтереси 12 організацій
роботодавців.  На  підприємствах,  які  входять  до  членських  організацій
Всеукраїнського  об'єднання  організацій  роботодавців  «Конфедерація
роботодавців України», працює близько 2 мільйонів 600 тисяч працівників[6].

Федерація  роботодавців  України презентувала  бізнесу законопроект
про  уповноважених  економічних  операторів.  Статус  уповноваженого
економічного оператора означає найвищий рівень довіри держави до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності та максимальний обсяг спрощень процедур
митного оформлення.  Інститут  уповноваженого економічного оператора  є
пріоритетом як для країн ЄС, так і для багатьох інших розвинених країн.
Уперше він був упроваджений відповідно до Рамкових стандартів безпеки
міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації, прийнятих у 2005 році.
На сьогодні уповноважені економічні оператори діють в усіх 28 країнах ЄС,
США, Швейцарії, Норвегії, Японії, США, Китаї. Зокрема, в ЄС загалом діє
понад 13 тис. операторів, у США – майже 11 тис. [8].

Висновки. Отже, організації роботодавців в Україні є важливими
суб’єктами  трудового  права,  вони  займають  важливе  місце  в  рамках
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національної  інституційної  системи  гарантій  трудових  прав  людини.  У
своїй  співпраці  з  органами  державної  влади,  бізнесом  та  іншими
організаціями вони вносять вагомий внесок  у вирішення різноманітних
проблем  локального,  місцевого,  регіонального  та  національного
характеру,  становлення  та  розвиток  соціального  партнерства  між
роботодавцями, органами влади та працівниками. 

Існують  перспективи  подальших  наукових  досліджень  у  даному
напрямку, зокрема щодо: діяльності організацій роботодавців в Україні;
співпраці  організацій  роботодавців  з  державними  органами;  структури
організацій роботодавців.

Отже,  у  даному  дослідженні  автор  проаналізував  проблематику
правового статусу організацій роботодавців за законодавством України.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ

ДО КОРІННИХ НЕЧИСЛЕННИХ НАРОДІВ 
КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ 

Вступ. Права  корінних  нечисленних  народів,  є  запорукою  їх
збереження, розвитку їх самобутньої культури, обрядів, традицій, звичаїв,
мови  та  релігії.  Закріплення  прав  корінних  нечисленних  народів
здійснюється  в  багатьох країнах  світу, в  тому числі  у  країнах  Північної
Європи. 

У сучасних умовах еволюції концепції корінних народів,  погіршення
демографічної ситуації щодо окремих корінних нечисленних народів країн
Північної Європи, складної економічної ситуації  щодо окремих корінних
нечисленних  народів  країн  Північної  Європи,  потреби  розвитку
підприємницької діяльності у громадах корінних нечисленних народів країн
Північної  Європи,  розвитку  конституційно-правового  статусу  корінних
нечисленних  народів  Фінляндії,  Швеції,  Норвегії  та  Данії  важливого
значення набуває  дослідження особливостей  реалізації  права  на свободу
підприємницької  діяльності  особами,  що  належать  до  корінних
нечисленних народів країн Північної Європи.

Дана  проблематика  актуальна  і  є  предметом  дослідження  багатьох
сучасних  науковців.  Серед  сучасних  науковців,  які  досліджували  окремі
аспекти  даної  проблематики,  доцільно  виокремити  праці  І.М.  Алмаші,
М.М. Алмаші,  Ю.М. Бисаги  [1]  та  Л.М. Карапетян  [2].  Завдання даного
дослідження – охарактеризувати особливості  реалізації  права на свободу
підприємницької  діяльності  особами,  що  належать  до  корінних
нечисленних народів країн Північної Європи, визначити основні механізми
сприяння реалізації права на свободу підприємницької діяльності особами,
що належать до корінних нечисленних народів країн Північної Європи.

Результати  дослідження. Особливості  реалізації  права  на  свободу
підприємницької  діяльності  особами,  що  належать  до  корінних
нечисленних  народів  країн  Північної  Європи  полягають  у  наявності
загального  і  спеціального  механізмів  підтримки   підприємницької
ініціативи. 

Загальний  механізм  підтримки  підприємницької  ініціативи  є
загальним для всіх громадян тієї чи іншої держави, як правило, за рахунок
коштів  державного  та  місцевого  бюджетів,  спеціальних  програм
підтримки  підприємницької  діяльності,  кредитів,  небанківських  позик,
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благодійних  фондів,  неурядових  організацій,  фондів  ЄС,  міжнародних
організацій. 

Спеціальний механізм підтримки  підприємницької ініціативи щодо
реалізації  права  на  свободу  підприємницької  діяльності  особами,  що
належать  до  корінних  нечисленних  народів  країн  Північної  Європи,  є
результатом  політики  позитивної  дискримінації,  що  здійснюється
відповідними  уповноваженими  суб’єктами  з  метою  розвитку
підприємницької  діяльності  особами,  що  належать  до  корінних
нечисленних  народів  країн  Північної  Європи.  Зокрема,  такі  спеціальні
механізми  функціонують  щодо  підтримки  підприємницької  ініціативи
щодо реалізації права на свободу підприємницької діяльності особами, що
належать до народу саамі у країнах Північної Європи. 

Нижче  розглянемо  особливості  реалізації  права  на  свободу
підприємницької  діяльності  особами,  що  належать  до  корінних
нечисленних  народів  країн  Північної  Європи,  на  прикладі  корінного
нечисленного народу саамі у Фінляндії.

Законодавство  Фінляндії  про права  корінних  нечисленьних  народів
ґрунтується  на  відповідних  нормах  Конституції  Фінляндії  [3],
міжнародних договорів Фінляндії, а також законів та інших нормативно-
правових  актів  Фінляндії,  зокрема  Закону  Фінляндії  «Про  Саамський
парламент» [4]. 

Ключовими питаннями сучасного суспільного розвитку саамів,  як і
інших  корінних  народів,  є  право  на  самовизначення,  самоврядування
всередині  національних  держав  і  право  на  землю і  воду  на  саамських
територіях.  У  національних  державах  оформилися  різні  підходи  до
проблеми  автономії  і  територіальних  прав  саамі;  вектори  правового  і
соціально-політичного розвитку також не є паралельними [5].

Відповідно  до  §  121  Конституції  Фінляндії  «Комунальне  та  інше
територіальне  самоврядування»  Фінляндія  розділена  на  комуни,
управління  якими  ґрунтується  на  самоврядуванні  жителів  комуни.
Загальні засади комунального управління та покладені на комуни функції
встановлені  законом.  Комуни  наділені  правом оподаткування.  Підстави
виникнення  зобов'язань  щодо  сплати  податків  і  визначення  розміру
податків,  а  також  система  правового  захисту  платників  податків
встановлені  законом.  Система  самоврядування  на  територіях,  що
охоплюють  більше  однієї  комуни,  встановлена  законом.  Саамське
населення має,  відповідно до закону, культурну та мовну автономію на
території свого проживання.

Саамський регіон Фінляндії включає в себе громади (муніципалітети)
Інарі,  Утсйокі  та  Енонтекійо,  а  також  північну  частину  громади
Соданкюля  (усі  громади  входять  у  провінцію  Лапландія).  У  регіоні
проживає приблизно 60% від загального саамського населення Фінляндії,
чисельність якого становить,  за різними даними,  від  семи  до  дев'яти  з
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половиною тисяч осіб (більшість населення саамського регіону складають
фіни) [6].

На території  Саамського регіону Фінляндії,  у  селищі Інарі,  працює
Саамський  парламент  ‒ виборний  представницький  орган  культурного
самоврядування саамів Фінляндії, їх вищий політичний орган [7]. Він має
право вносити законодавчі ініціативи, а також приймати заяви з питань,
які підпадають під його юрисдикцію. Саамський парламент  ‒ єдиний у
Фінляндії орган, який має право висловлювати офіційну точку зору саамів
у  питаннях,  які  стосуються  життя саамського  населення  цієї  країни.  У
компетенції  Саамського  парламенту  Фінляндії  знаходяться  питання
культури  саамів,  саамської  мови,  а  також  питання,  що  визначаються
статусом саамі як одного з корінних народів.

З  2012 року Саамський парламент  Фінляндії  працює в  саамському
культурному центрі Сайос,  офіційне відкриття якого відбулося 3 квітня
2012  року,  в  день  відкриття  сесії  саамського  парламенту  нового
скликання.  Завданням центру Сайос  є  збереження  і  розвиток  культури
саамів  і  саамських  мов,  поліпшення  умов  для  ведення  бізнесу  саамі,
реалізації  місцевого  самоврядування.  Будівництво  центру  Сайос
обійшлося  в  5  мільйонів  євро,  кошти  виділив  Європейський  фонд
регіонального розвитку [8].

Саамський парламент Фінляндії здійснює практичну діяльність щодо
забезпечення належної  реалізації  прав  саамі  як  корінного нечисленного
народу  Фінляндії.  Зокрема,  Саамський  парламент  Фінляндії  закликає
новий уряд вжити заходів щодо захисту прав саамів. Голова Саамського
парламенту  Фінляндії  на  засіданні  Постійного  Форуму  ООН  з  питань
корінних  народів  27  квітня  2015  року  попросила  допомоги  в  ООН  і
Спеціального доповідача ООН з прав корінних народів Вікторії Таулов-
Корпус  міжнародної  підтримки  від  ООН  та  громадських  організацій  з
тим, щоб змусити Фінляндію ратифікувати Конвенцію МОП і поважати
права корінних народів [9].

Важливо також розглянути  питання реалізації  права  на  традиційне
землекористування  корінним  нечисленним  народом  саамі  у  Фінляндії.
Питання земельних прав саамів і порядку землекористування на території
Саамської  регіону  є  невирішеним  до  теперішнього  часу.  Серед  саамів
Фінляндії поширена думка про несправедливість чинного законодавства,
оскільки  воно  не  передбачає  для  саамів  виключного  права
розпоряджатися  своїми  історичними  землями  і  розташованими  на  них
природними  ресурсами,  пов'язаними  з  їх  традиційними  промислами;  в
даний час усі  ці землі перебувають у власності держави і займатися на
них оленярством, рибальством і полюванням можуть усі  місцеві жителі.
Саамі вважають, що їх історичні землі мають бути передані їм у власність
або принаймні  саамам  повинні  бути  надані  істотно ширші  права  на  їх
використання.
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Питання  про  земельні  права  саамів  порушується  уже  протягом
багатьох років, проте ніяк не вирішується, що є однією з причин, через які
Фінляндія досі так і не ратифікувала Конвенцію ООН про права корінних
народів. Проект закону про земельні права саамів розглядався 2010 року в
період роботи центристського уряду Марі Ківініємі,  однак так і не був
ухвалений  [10].  Забезпечення  реалізації  земельних  прав  народу  саамі
сприятиме розвитку підприємницької діяльності особами, що належать до
даного корінного народу і проживають у відповідних громадах у місцях
традиційного проживання саамі.

У Декларації 20-ї Саамської Конференції 2013 р. зазначено, що саамі,
як  народ,  володіє  правом  на  самовизначення,  включаючи  право  на
визначення  власного  економічного  й  соціального  розвитку,  і  що  через
право  на  самовизначення  народ  саамі  володіє  правом  вільно
розпоряджатися власними природними ресурсами і за жодних обставин
не може залишитися без засобів до існування.  Традиційні промисли та
використання  наших  земель,  водойм,  включаючи  морські  акваторії,  і
природних ресурсів є основою саамської культури та самобутності [11].  

Висновки. Отже,  особливості  реалізації  права  на  свободу
підприємницької діяльності особами, що належать до корінних нечисленних
народів  країн  Північної  Європи,  полягають  у  наявності  загального  і
спеціального механізмів підтримки  підприємницької ініціативи. 

Існують  перспективи  подальших  наукових  досліджень  у  даному
напрямку, зокрема щодо: захисту природних прав  корінних нечисленних
народів;  реалізації  прав  корінних  нечисленних  народів;  порівняльно-
правового  аналізу  економічних  прав корінних  нечисленних  народів  у
Фінляндії та  Швеції. 

Отже,  ми  охарактеризували  особливості  реалізації  права  на  свободу
підприємницької діяльності особами, що належать до корінних нечисленних
народів країн Північної Європи.
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ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ РЕЛАЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І

ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ 

Вступ. У контексті становлення України як правової і демократичної
держави, сучасного розвитку приватного бізнесу в Україні, утвердження
прав людини, розвитку громадянського суспільства, екологічних проблем
в  Україні  важливе  практичне  та  теоретичне  значення  має  дослідження
проблематики  приватного  бізнесу  як  елемента  інституційної  системи
реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. 

Дослідження приватного бізнесу, як елемента інституційної системи
реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, має
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важливе  практичне  значення  для  подальшого  вдосконалення
законодавства  України  у  сфері  прав  людини,  приватного  бізнесу  та
довкілля,  а  також  для  вдосконалення  правозастосовної  практики  в  цій
сфері.  З огляду на це дослідження проблематики приватного бізнесу як
елемента інституційної системи реалізації права на безпечне для життя і
здоров’я  довкілля  в  Україні  є  важливим  для  розвитку  науки
конституційного права.

Метою дослідження є охарактеризувати приватний бізнес як елемент
інституційної системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я
довкілля в Україні.

Завданнями  даного  дослідження  є:  охарактеризувати  приватний
бізнес як елемент інституційної системи реалізації права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля в Україні; проаналізувати діяльність суб’єктів
приватного бізнесу як елемента інституційної системи реалізації права на
безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Проблематика приватного бізнесу, як елемента інституційної системи
реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні,  є
актуальною,  а  окремі  її  аспекти  були  предметом дослідження  багатьох
сучасних  науковців,  зокрема  І.  Алмаші,  Ю.  Бисаги,  Д.  Бєлова,  
Н. Кобецької, В. Погорілка, Ю. Шемшученко. 

Результати дослідження. Належна реалізація права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля в Україні є невід’ємною вимогою для реалізації
інших  природних  прав  людини,  зокрема  права  на  життя  та  права  на
здоров’я,  права  на  вільний  вибір  місця  проживання,  права  на  свободу
пересування  та  інших  природних  прав  людини.  Унаслідок  сучасного
розвитку  науково-технічної  революції  нині  техногенні  та  екологічні
катастрофи трапляються набагато частіше, ніж раніше, найбільші з них в
історії  людства  ‒ це Чорнобильська катастрофа 28 квітня 1986 року та
аварія  на  АЕС  у  префектурі  Фукусіма  12  березня  2011  року.  Якщо  в
першому  випадку  провина  за  аварію  покладається  на  державу,  то  у
другому – на комерційну структуру – суб’єкта приватного бізнесу, а саме
‒ компанію  Токійська  Електроенергетична  Компанія  (англ.  ‒ Tokyo
Electric  Power  Company),  також  відому  як  TEPCO,  яка  забезпечує
електроенергією  регіон  Канто,  префектуру  Яманасі  і  східну  частину
префектури Сідзуока. Наприкінці березня 2011 року керівництво TEPCO
заявило про необхідність отримання найбільшого кредиту в сумі близько
$  25  млрд.  на  відновлення  зруйнованої  станції  і  погашення  боргів.  У
травні  2011 року стало  відомо  про  те,  що  внаслідок  аварії  TEPCO  за
фінансовий  рік,  що  закінчився  в  березні,  зазнала  рекордних  збитків  в
1,247  трлн.  єн  ($  15  млрд.),  а  керівник  компанії  М.  Сімідзу  вирішив
залишити свій пост. Роком опісля, у березні 2012 року, TEPCO звернулася
по  допомогу  до  держави,  запросивши  1  трлн,  єн  ($  12  млрд.)  у  надії
уникнути  банкрутства  [1].  ТЕРСО  й  досі  приймає  заяви  про
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відшкодування шкоди внаслідок радіаційного забруднення після аварії на
АЕС та здійснює виплату відповідних компенсацій [2]. 

 Аварія  на  АЕС  у  префектурі  Фукусіма  12  березня  2011  року
показала  важливість  та  необхідність  урахування  всіх  можливих  форс-
мажорних  обставин,  у  тому  числі  –  захисту  АЕС  від  потужних
землетрусів  та  цунамі  для  недопущення  екологічних  катастроф  у
майбутньому з боку не тільки держав, але й суб’єктів приватного бізнесу.

 Саме  тому  ефективна  державна  та  міжнародна  політика  у  сфері
забезпечення належної реалізації права на безпечне для життя і здоров’я
довкілля є запорукою не тільки комфортного проживання людей,  але  й
збереження  життєвого  середовища  в  окремих  регіонах,  державах  та
загалом на нашій планеті Земля, яка є єдиної цілісною екосистемою. 

Без дотримання прав людини сьогодні у світі не може існувати жодна
держава,  а  права  людини  не  можуть  існувати  без  громадянського
суспільства  як  взірця  осмислення  потреб  ‒ особистих,  політичних,
соціальних,  культурних,  економічних,  екологічних,  інформаційних,
колективних та духовних [3, с. 4]. Базовим у системі екологічних прав є
право  на  безпечне  для  життя  i  здоров’я  довкілля.  Це  право  означає
насамперед можливість проживати в такому навколишньому природному
середовищі, що не спричиняє шкоди здоров’ю, можливість користуватися
природними  благами  (дихати  чистим  повітрям,  пити  чисту  воду  
тощо) [4, с. 43].

Отже,  необхідним  є  функціонування  ефективної  інституційної
системи  для  забезпечення  належної  реалізації  права  на  безпечне  для
життя  і  здоров’я  довкілля  в  Україні  як  на  національному,  так  і  на
міжнародному рівні. У цьому контексті важливе значення має приватний
бізнес як елемент інституційної системи реалізації права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля в Україні.

Приватний  бізнес  в  особі  відповідних  суб’єктів,  як  елемент
інституційної системи реалізації права на безпечне для життя і здоров’я
довкілля в Україні, є частиною національної та міжнародної інституційної
системи  реалізації  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  довкілля  в
Україні. 

У  даному  контексті  важливою  є  співпраця  приватного  бізнесу  з
державою,  органами  місцевого  самоврядування,  неурядовими
організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства. 

Проте  чимало  структур  приватного  бізнесу,  особливо
транснаціональні  корпорації,  у  гонитві  за  максимальним  прибутком
нехтують  збереженням  довкілля  і  здійснюють  значне  забруднення
довкілля, використовуючи в технологічному процесі застаріле обладнання
та  надзвичайно шкідливі  для довкілля технології,  наприклад видобуток
золота  із  використанням ціанідів.  Було вже кілька спроб різних бізнес-
структур  започаткувати   в  Україні  на  Мужіївському  золоторудному
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родовищі в Закарпатській області видобуток золота на основі технології
виробничого  циклу  із  використанням  ціанідів,  що  завдало  б  суттєвої
шкоди  довкіллю та  місцевій  екосистемі.  Але  завдяки  позиції  активних
представників громадянського суспільства такі спроби зустріли рішучий
опір  з  боку  територіальної  громади,  неурядових  екологічних  та
правозахисних  організацій  і  влада  змушена  була  це  врахувати.  Тобто
інститути  громадянського  суспільства  України  блокували  спроби таких
«недружніх для довкілля» інвестицій з боку приватного бізнесу.

Часто  найбільшими  забруднювачами  повітря,  води  та  довкілля
загалом  у  різних  країнах  світу,  в  тому  числі  й   Україні,  є  промислові
підприємства,  які  продукують  чимало  викидів  не  тільки  в  атмосферу,
зокрема двоокису вуглецю, але й стічних вод, твердих побутових відходів
тощо. 

Згідно зі ст. 50 Конституції України [5] кожен має право на безпечне
для  життя  і  здоров’я  довкілля  та  відшкодування  завданої  порушенням
цього права  шкоди.  А відповідно до  ст. 66  Конституції  України  кожен
зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним
збитки.

Відповідно до  ст. 68  Закону України  «Про  охорону навколишнього
природного  середовища»  [6]  підприємства,  установи,  організації  та
громадяни зобов'язані  відшкодовувати  шкоду, заподіяну ними внаслідок
порушення  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного
середовища,  у  порядку  та  розмірах,  установлених  законодавством
України.

А  згідно  з  ч.  2  ст.293  Цивільного  кодексу  України  [7]  діяльність
фізичної  та  юридичної  особи,  що  призводить  до  нищення,  псування,
забруднення  довкілля,  є  незаконною.  Кожен  має  право  вимагати
припинення  такої  діяльності.  Відповідно  до  ч.  1  ст.  1166  Цивільного
кодексу  України  майнова  шкода,  завдана  неправомірними  рішеннями,
діями  чи  бездіяльністю  особистим  немайновим  правам  фізичної  або
юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної
особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Важливо  впроваджувати  інноваційні  та  енергоощадні  технології  у
практику ведення бізнесу, стимулювати закупівлю новітнього обладнання
на промислові підприємства України, їх модернізацію та реконструкцію  з
метою мінімізувати шкоду, яка завдається довкіллю.

Позитивною тенденцією в  роботі  приватного  бізнесу  є  поширення
практики  діяльності  бізнесу  на  принципах  сталого  розвитку,  а  також
упровадження  соціально  відповідального  бізнесу.  Принципи  соціально
відповідального бізнесу є дуже важливими для країн, що розвиваються,  а
також для країн з невисоким рівнем життя та соціального забезпечення. 

Висновки. Приватний  бізнес,  як  елемент  інституційної  системи
реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні, має
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важливе значення для розбудови громадянського суспільства в Україні та
її  подальшого  розвитку як  демократичної  і  правової  держави,  а  також
забезпечення  ефективного  функціонування  системи  реалізації  права  на
безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Перспективним вбачається подальше впровадження практики роботи
приватного  бізнесу  на  основі  сталого  господарювання,  принципів
соціальної відповідальності бізнесу, а також розширення співпраці зі ЗМІ
та інституціями громадянського суспільства.  

Соціально  відповідальний  бізнес  турбується  про  життя  і  здоров’я
працівників,  добробут  громади,  у  якій він  працює, а  також збереження
довкілля.  Стимулювання  розвитку  соціально-відповідальних  бізнес-
ініціатив  має  стати  важливим  напрямком  діяльності  держави  у  сфері
підтримки малого та середнього бізнесу.

Існують  перспективи  подальших  наукових  досліджень  у  даному
напрямку,  зокрема  щодо:  порівняльно-правового  аналізу  законодавства
України та країн-членів ЄС про право на безпечне для життя і  здоров’я
довкілля; реформування законодавства України у сфері  довкілля; еволюції
системи  реалізації  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  довкілля  в
Україні.

Отже, у даному дослідженні охарактеризовано проблематику приватного
бізнесу як елемента інституційної системи реалізації права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля в Україні. 
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«КОРУПЦІЯ» ― ЗЛО, ЩО НАС ЗНИЩУЄ

Вступ.  Корупція  є  основною  соціальною  проблемою  сучасності
нашої  країни. Деякі  дослідники та спостерігачі  взагалі  вважають,  що
корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За
будь-яких  підходів  та  оцінок  однозначно  одне:  корупція  є  проблемою,
розв’язання якої для багатьох країн є  актуальною необхідною справою.
Це  повною мірою стосується  України,  високий  рівень  корумпованості
якої  визнано  її  політичним  керівництвом,  законодавчим  органом,
вітчизняними  та  зарубіжними  аналітиками,  відповідними
міжнародними інституціями.

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує
національній  безпеці  і  конституційному  ладу  України,  що  яскраво
виявилося в анексії Кримського півострова у 2014 році, а також російсько-
терористичній агресії на сході нашої країни. Це явище негативно впливає
на  різні  сторони  суспільного  життя  –  економіку,  політику,  управління,
соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.
Корумповані  відносини  як  витісняли,  так  і  витісняють  правові,  етичні
відносини між людьми,  з  аномалії  поступово  перетворюються  в  норму
поведінки. Те, що раніше вважалося тяжким злочином і чого боялися та
уникали,  на  сьогодні  стає  нормою  повсякденності.  Яскравий  приклад
тому:  17  лютого  2016  року  завдяки  спланованій  спільній  операції
прокурорів  Спеціалізованої  антикорупційної  прокуратури  України  та
детективів  Національного  антикорупційного  бюро  України  затримано
прокурора Генеральної прокуратури України за пропозицію надати члену
Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду в НАБУ неправомірну
вигоду  в  розмірі  
10 тис доларів США за позитивне вирішення комісією питання щодо його
працевлаштування  на  посаду  керівника  або  заступника  керівника
підрозділу детективів НАБУ.

В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено досить
багато:  прийнято  спеціальний  антикорупційний  закон  та  низку  інших
законодавчих актів антикорупційного спрямування;  схвалено Концепцію
боротьби з корупцією; розроблено спеціальну антикорупційну програму;
на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу;
запроваджено  систематичне  проведення  на  найвищому  рівні
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організаційних  заходів  за  участю  керівників  правоохоронних  та  інших
державних органів, присвячених питанням протидії корупції, тощо. 

Однак  ці  та  інші здійснювані  в державі  та  суспільстві  заходи не
призвели до відчутних позитивних результатів у справі протидії корупції.
Останні  оцінки  та  висловлювання  прем’єр-міністра  України  
А.П.  Яценюка  щодо  боротьби  з  корупцією  такі:  «Уряду  не  вдалося
побороти  корупцію  в  Державній  фіскальної  службі  та  на  митниці».
Причин тому багато  –  як  об’єктивних,  так  і  суб’єктивних.  Одна з  них
полягає в тому, що протягом існування України як незалежної  держави
антикорупційні  процеси  не  мали  належного  наукового  забезпечення.
Власне, на сьогодні проблему протидії корупції визначають три аспекти,
співіснування яких є  досить парадоксальним фактом:  по-перше,  вона є
надзвичайно актуальною для соціального життя загалом і для юридичної
науки  і  практики  зокрема,  що  визнається  і  підкреслюється  усіма;  по-
друге,  про неї  надзвичайно багато  говорять  політики,  журналісти,  інші
категорії  громадян; по-третє,  при цьому вона характеризується низьким
рівнем наукового дослідження.

Констатація  низького  рівня  дослідження  не  говорить  про
відсутність  будь-яких наукових  досліджень  проблеми протидії  корупції.
Вони є, але їх рівень не відповідає потребам антикорупційної діяльності,
яка є комплексом правових, адміністративних, виховних та інших заходів,
що  здійснюються  з  метою  забезпечення  законності  діяльності  органів
державної влади, професійного і чесного виконання службовцями своїх
повноважень,  недопущення  встановлення  корумпованих  зв’язків,
виявлення  фактів  корупційних  діянь,  притягнення  до  відповідальності
винних осіб, мінімізації наслідків такого роду діянь, усунення причин та
умов, які сприяють корупційним право порушенням.

Хвороба покоління.  «Хто не знає свого минулого,  той не вартий
свого майбутнього», – цей вислів стосується всього і кожного з нас. Нашу
країну,  якщо  дослідити  історію  України  за  кілька  останніх  століть,
намагалися  знищити,  завоювати,  приєднати,  розділити і  т. д.  Увесь  час
громадяни країни спочатку терпіли, звикалися, а потім відвойовували свої
землі,  свободу, точку зору, але  кожне  покоління  брало  в  руки  зброю і
втрачало  своїх  синів,  батьків,  матерів,  героїв.  На  сьогоднішній  день
громадяни  України  звикаються  (пристосовуються)  до  того,  що  наше
суспільство корумповане, наша влада «нібито» бореться з корупцією, але
прекрасно розуміє, що сама загрузла в цій «помийній» ямі. За останні 15
років нам обіцяли справедливу владу, тобто владу народу, а ми все бачимо
одні  й  ті  самі  обличчя,  спроби  «початкової»  боротьби,  лобіювання
інтересів  індивідів  (олігархів),  цілковиту  брехню,  а  в  останні  роки  –
фізичне знищення нашої нації. Задамо декілька простих запитань:

1. Чому вони (наші керівники, політики, олігархи і т. д.) лікуються,
навчають  своїх  дітей,  купляють  нерухомість,  відпочивають  за  межами
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країни, у якій безпосередньо проживають?
2. Чому наше суспільство і кожен з нас цьому сприяє?
3. Що кожен з нас особисто зробив, щоб жити в комфортній країні

не в один момент (наприклад коли даєш хабар, чи береш його), а постійно,
надалі, щоб у цих умовах проживали наші діти?

Це наш край – Полтавщина.
І все ж таки, основа проблем – Корупція – це відображення стану

громадського  устрою,  а  тому  її  поняття,  як  «параметра»,  що засвідчує
рівень  розбалансування  соціального  механізму  у  своїй  основі,  має
реальну основу, хоча й не висвітлює абсолютно всіх факторів існування
цього негативного явища.

При цьому не дослідженими належним чином залишається низка
ключових для антикорупційної діяльності питань.

Корупція – це суспільний злочин, який полягає в тому, що вона:
– підриває авторитет держави та влади;
– призводить до гальмування та викривлення соціально-економічних

реформ;
– нищить суспільні цінності;
– поглиблює соціальну нерівність громадян;
– порушує принцип соціальної справедливості;
– збільшує соціальну напругу в суспільстві;
– формує  протиправний  спосіб  життя,  укорінює  одну  з  найгірших

форм регламентації суспільних відносин;
– ускладнює доступ  громадян до соціальних фондів і перешкоджає

користуванню ними, істотно звужуючи рівень соціального захисту;
– створює підґрунтя для викрадення цих фондів;
– завдає  шкоди  утвердженню  демократичних  основ  управління

суспільством.
Спотворюючи суспільні відносини, корупція порушує  нормальний

порядок  речей  у  суспільстві,  починаючи  із  порушення  службового
обов’язку, і тягне за собою порушення інших суспільних відносин. Вона є
одним з основних чинників роздвоєння суспільства,  умовно кажучи,  на
офіційне  й  неофіційне  (притаманне  сьогоденню).  Внаслідок  корупції  в
рамках  суспільства  паралельно  співіснують  дві  соціальні  підсистеми:
одна  з  них  базується  на  правах   та  моральних  засадах,  інша  –  на
використанні протиправних засобів. Щодо корупції, то такими засобами є
підкуп,  зловживання  службовим  становищем,  неправомірне  надання
(отримання)  пільг  і  переваг,  використання  влади  для  незаконного
заволодіння чужим майном тощо. Суб’єкти відповідальності (порушники)
за  корупційні  правопорушення  функціонують  у  неофіційній  системі,  у
якій панує  своя система цінностей, свої  цілі  і  засоби їх досягнення, де
відносини між людьми складаються не за чинними законами держави, а,
як стало модним останнім часом, – «за визначеними поняттями». 
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З  огляду  на  протиправність  своєї  діяльності  вони  не  можуть
показати суспільству свої корумповані відносини, оскільки в такому разі
має  відбутися  відповідна  реакція  з  боку  закону  на  їх  протиправні  дії.
Разом з тим суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення не
можуть  без  офіційної  підсистеми.  Офіційна  підсистема  для  них  є
обов’язковою  передумовою  встановлення  корумпованих  відносин.  Для
того,  щоб  зловживати  владою,  її  потрібно  мати,  потрібно  посідати
відповідну посаду  в  органах  (ДФС,  МВС,  СБУ, Міністерство  оборони,
КРУ  та  ін.),  мати  можливість  її  офіційно  використовувати.  Офіційна
(законодавча)  система  є  прикриттям  неофіційної  підсистеми.  Суб’єкти
відповідальності  за  корупційні  правопорушення  для  досягнення  своїх
протиправних  цілей  використовують  надані  законом  повноваження,
офіційний статус використовується ними для ухилення від передбаченої
законом  відповідальності.  У  такому  випадку  корупцію  можна  визнати
тінню легітимної влади, частину влади, уражену корупцією, – тіньовою
владою.

Повністю  знищити  систему  неофіційних,  у  тому  числі
корумпованих,  відносин  не  вдалося  ще  жодному суспільству. Протидія
корупції має за мету локалізувати протиправні відносини, згорнути вплив
неофіційної підсистеми на функціонування суспільства.

У  нинішній  ситуації  в  Україні  слід  зазначити,  що  співвідносини
офіційної та неофіційної підсистем вказують на надзвичайно небезпечну
ситуацію,  що  наразі  склалася,  можна  визначити  її,  як  “колапс”,  що
повністю  знищує  суспільство.  Криміналізація  всіх  сфер  життя,  масова
корумпованість,  у  тому  числі  вищих  ешелонів  державної  влади,  що
становить  під  загрозу  майбутньому  України,  –  це  факт,  визнаний
керівництвом держави.

Неофіційна  соціальна  підсистема  суспільства,  яка  своїми
складовими  має  тіньову  економіку,  тіньову  політику,  тіньове  право,
подвійні  стандарти  поведінки  людей,  у  тому  числі  осіб,  наділених
владними повноваженнями, продукує корупцію, а корупція, у свою чергу,
сприяє розвитку неофіційних відносин у політиці, економіці, соціальній
сфері.

Негативні наслідки корупції в політичній сфері виявляються в тому,
що вона:

– змінює сутність політичної влади, знижує рівень її легітимності як
усередині держави, так і на міжнародній арені;

– підпорядковує  державну  владу  приватним  та  корпоративним
інтересам,  у  тому  числі  –інтересам  корумпованих  угруповань  і
кланів;

– порушує принципи її формування і функціонування, демократичні
засади суспільства і держави;

– породжує відчуження влади і народу, знижує залежність держави
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від її громадян;
– дестабілізує політичну ситуацію;
– підриває політичну систему.

Вибіркові  соціологічні  дослідження  засвідчують,  наскільки
серйозною  економічною  проблемою  для  України  є  проблема  протидії
корупційним  правопорушенням.  Проведене  ще  в  червні  1998  року
Українською  освітньою  програмою  ринкових  реформ  соціологічне
опитування  керівників  українських  підприємств  засвідчило,  що
приблизно дві третини опитаних однією з основних причин своїх проблем
вважають  корупцію  серед  чиновників  центральних  і  місцевих  органів
влади. Як зазначав директор Центру з вивчення організованої злочинності
і  корупції  у  країнах  з  перехідною  економікою  при  Американському
університеті,  українські  підприємці  стурбовані  зростанням  корупції  в
Україні  більшою  мірою,  ніж  їх  колеги  з  будь-якої  іншої  країни,
включаючи підприємців з відомої своєю корумпованістю Індонезії.

Економічні наслідки корупції виявляються в тому, що вона:
– підриває економічну систему держави;
– дискредитує економічні реформи;
– порушує основні засади господарської діяльності;
– перешкоджає надходженню внутрішніх і зовнішніх інвестицій;
– є причиною фінансових криз;
– порушує  конкурентні  засади  економіки,  сприяє  розвитку

недобросовісної Конкуренції;
– сприяє монополізації економіки;
– перешкоджає  розвитку  ринкових  відносин,  передусім  малого  та

середнього підприємництва;
– дискримінує підприємців з боку корумпованих чиновників;
– сприяє  криміналізації  та  тінізації  економіки,  легалізації  доходів,

одержаних незаконним шляхом;
– призводить  до  необґрунтованого  підвищення  собівартості

продукції;
– викривляє принципи проведення приватизації;
– скорочує надходження до бюджету;
– ускладнює  економічні  відносини  з  іншими  державами,

міжнародними організаціями.
Корупція  є  однією  з  основних  причин  економічного  занепаду

багатьох країн світу. За останні десятиліття «...корупція є найважливішим
фактором економічного спаду Індонезії, Таїланду, Росії, України та інших
держав, що були у складі СРСР». Вона може призвести до масштабного
викрадення  державного  майна,  що  тягне  за  собою  істотні  негативні
наслідки для розвитку економіки країни. Наприклад, за даними впливових
зарубіжних  засобів  масової  інформації,  колись  багата  нафтова  країна
Африки Нігерія перетворилась на економічно відсталу країну насамперед

422



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

унаслідок пограбування її двома колишніми диктаторами, один з яких за
4,5  року  правління  неправомірно  заволодів  більш  як  4  млрд.  доларів
США, а під час правління його попередника з державних рахунків зникло
12 млрд. доларів США, які осіли на рахунках інших країн. Потужними
джерелами  отримання  диктаторами  грошей  були  вилучення  готівки  з
рахунків Центрального банку Нігерії,  прямі перекази коштів з  рахунків
Центрального  банку  на  рахунки  банків  іноземних  держав,  одержання
хабарів  за надання держконтрактів.  Події  в  африканських країнах  2011
року  підтверджують,  що  масштабна  корупція  тягне  за  собою  істотні
негативні  наслідки  для  розвитку  економіки  країн  і  спричиняє  масові
протести населення.

Встановлено  також,  що  існує  зв’язок  між  корупцією  та
ефективністю підприємств. За даними фахівців Світового банку, в деяких
країнах,  що  виникли  на  теренах  колишнього  СРСР, впливові  компанії,
яким вдалося  домогтися  прийняття вигідних  для  них законів  та  інших
нормативно-правових  актів,  створюють  значні  витрати  для  інших
підприємств. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене, можна сміливо визнати той
факт,  що  корупція  є  негативним  чинником,  який  гальмує  розвиток
демократичності  суспільства  в  нашій  державі,  тим  самим  обмежує
громадян у реалізації їх конституційних прав.

Але не потрібно забувати головне, що «риба гниє з голови»!
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ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ І
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Від  якості  експертизи  цінності,  роботи  з  реальними  та
потенційними  фондоутворювачами,  комплектування  архівів
повноцінними  документами  залежить  формування  Національного
архівного  фонду  України.  Експертиза  цінності  документів  та
комплектування  архівів  є  найвідповідальнішими  ланками  архівної
діяльності.

Внесення  документів  до  Національного  архівного  фонду  або
вилучення  документів  з  нього  здійснюється  на  підставі  експертизи  їх
цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників
наукової і творчої громадськості, інших фахівців. 

Теоретико-методичною  основою  формування  НАФ  є  експертиза
цінності  документів,  тобто  визначення  на  підставі  чинних  засад  та
критеріїв  культурної  і  практичної  цінності  документів.  Її  основними
завданнями є:

а)визначення  по  кожній  установі  складу  документів,  що  мають
науково-пізнавальну  та  історико-культурну  цінність  і  підлягають
постійному, довготривалому (понад 10 років) і тимчасовому (до 10 років)
зберіганню;

б)визначення складу документів, що відповідають профілю даного
державного архіву;

в)забезпечення повноти складу документів кожного фонду зокрема
й архіву в цілому.

Принципи  і  критерії  визначення  цінності  документів,  порядок
створення  та  діяльності  експертних  комісій  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України. 

При  проведенні  експертизи  цінності  комплексно  застосовують
критерії цінності документів, тобто систему науково обґрунтованих ознак
(походження, зміст, час та місце створення, зовнішні ознаки), на підставі
яких практично визначається ступінь цінності документів.

Експертиза  цінності  документів  проводиться  за  ініціативою  їх
власника  або  державної  архівної  установи  за  згодою  власника.  У  разі
виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених
документів їх власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну
установу для організації експертизи цінності цих документів.

Проведення  експертизи  цінності  документів  вимагає  дотримання
принципів об'єктивності, історизму, всебічності, комплексності.

Принцип об'єктивності передбачає оцінку документів з урахуванням
їх  змісту,  автентичності,  значущості  авторів  або  фондоутворювачів,
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юридичної сили документів та їх оригінальності, часу і місця створення,
повторюваності інформації.

Принцип  історизму  орієнтує  на  вивчення  явищ,  подій,  процесів,
відображених у документах, в історичному розвитку з урахуванням умов і
особливостей того періоду, коли вони виникли.

Принцип усебічності забезпечує визначення цінності документів з
точки зору будь-якого споживача інформації.

Принцип  комплексності  передбачає  визначення  цінності  кожного
окремого  документа  у  групі  документів,  складовою  і  невід'ємною
частиною яких він є.

Застосування  вказаних принципів  експертизи  цінності  документів
дозволяє відтворити історичні умови створення документації, встановити
її науково-історичне та суспільне значення.

Критерії цінності документів – це система науково обґрунтованих
ознак (походження,  зміст, час  та  місце створення,  зовнішні  ознаки),  на
підставі яких практично визначається ступінь цінності документів.

Основним  критерієм  цінності  змісту  документів  є  насамперед
значущість його інформації. Зміст документа є сукупністю зафіксованих у
ньому  відомостей  про  конкретні  факти,  події,  явища,  процеси.  З  його
застосуванням пов'язане визначення термінів зберігання документів. Чим
вагоміший  інформаційний  зміст,  тим  цінніший  документ.  Важливим
показником є повторюваність та розсіюваність інформації. 

У  ході  експертизи  звертають  увагу  на  цільове  призначення
документів.  Кожний документ  створюють з  певною метою,  насамперед
для   передавання  тієї  чи  іншої  інформації  не  тільки  традиційно  між
адресантом і адресатом (листування, звіт, наказ тощо), а й для передання
інформації найширшим верствам суспільства (відозва, маніфест), а також
для наступних поколінь (спогади, мемуари).  Від цільового призначення
залежить і форма документа, виклад тексту, узагальнення інформації та її
достовірність. 

Суттєве  значення  має  час  і  місце  створення  документів.
Загальновідомо, що чим давніший документ, тим він цінніший з погляду
історії  –  як  “уламок”  своєї  епохи він  несе  певну  інформацію про  цей
період. Чим дальшою від нас є ця подія, тим цінніший документ. 

Під  час  експертизи  цінності  документів  важливе  значення  має
критерій зовнішніх  особливостей документів як один з основних підходів
до  відбору  оригіналів  документів,  у  випадку  їхньої  відсутності  –
юридично засвідчених копій, а  за відсутності  останніх – незасвідчених
копій. При цьому надають перевагу документам, що мають сліди роботи з
ними  –  резолюції  керівництва,  записи  виконавців,  діловодні  помітки
тощо.  Враховуються  також  мовні  та  почеркові  особливості,  елементи
оформлення  (у  т.ч.  художнє),  фізичний  стан  збереженості  документа.
Якщо основний документ  у  поганому  фізичному стані,  то залишають
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поряд  його  копію  або  інші  матеріали,  де  основна  інформація
повторюється. 

Отже, перша група критеріїв (походження) уможливлює визначення
джерел комплектування державного архіву документами на рівні установ і
організацій,  а  також  осіб,  друга  група  (змісту)  –  комплексів  і  груп
документів,  що підлягають  переданню на державне зберігання,  а  третя
група  критеріїв  (зовнішні  особливості)  –  на  рівні  кожного  окремого
документа. Порядок застосування критеріїв – послідовний. 

Важливим  є  ступінь  збереженості  документів,  що  дозволяє
встановити повноту документального комплексу, окремого фонду, групи
однорідних  за  призначенням  організацій  або  фондів  однієї
функціональної  системи  управління.  Цей  критерій  застосовують
здебільшого у двох випадках: 

а) за відсутності основного оригінального документа на державне
зберігання  приймають  його  засвідчену  копію  (на  правах
оригіналу);наприклад,  у  фонді  втрачені  оригінали  наказів  організації  з
основної  діяльності;тоді  розшукують  засвідчені  копії  цих  наказів  у
структурних  підрозділах,  у  встановленому  порядку  формують  з  них
справи і  включають до складу фонду на правах оригіналів,  зазначаючи
про  це  в  передмові  до  опису;або:  у  фонді  відсутній  оригінал  річного
виробничого звіту організації, його інформація міститься у квартальних
звітах  або  у  звіті  за  4-й  квартал   (за   умови   укладання  його  з
нарощувальним підсумком). 

б)  за відсутності  оригінальних документів  у фонді  організації,які
можна  замінити  засвідченими  копіями  з  фондів  нижчих  або  вищих
установ системи, де вони зберігаються тимчасово. 

У роботі державних архівів України склалась  практика так званої
комплексної експертизи цінності документів,  що  здійснюється з метою
виділення дублетних документів та документів з поглинноюінформацією
в  однофункціональних  організаціях  (наприклад  колгоспах)  на  певній
території  (районі,  області)  або  в  системі  установ  (наприклад  органах
місцевого самоврядування всіх рівнів – обласного, районного, міського та
сільського) певного хронологічного періоду. Це один з найефективніших
способів  експертизи,  що  дозволяє  комплексно  вирішувати   питання
оптимізації  фондового  складу  документів  десятків  і  навіть  сотень
організацій одночасно.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У

XIX СТОЛІТТІ

Вступ.  Становлення  незалежної  Української  держави  відзначене
бурхливим  процесом  наукового  дослідження  історії  національного
державного та  правового життя.  Інтерес  до історії  національного права
викликаний  прагненням  ліквідувати  «білі  плями»,  виникнення  та
існування яких певною мірою було пов’язане з тривалими попередніми
заборонами  ідеологічного  характеру  щодо  дослідження  українського
права;   іншим чинником, який зумовив інтерес  до правового минулого,
стало  усвідомлення  необхідності  відтворити  об’єктивну,  неупереджену
картину ґенези та еволюції національної правової системи для визначення
потенційних можливостей її подальшого розвитку. 

У  зв’язку  з  цим  аналіз  діяльності  судової  системи  єврейських
общин  та  їх  вплив  на  правозастосовну  практику  щодо  єврейської
національної меншини на українських землях у ХІХ столітті  видається
корисним  та  актуальним  у  кількох  аспектах.  Вважаємо,  що  важливим
чинником необхідності звернення до історії української правової системи
даного  періоду  є  той  факт,  що  період  першої  половини  ХІХ  ст.  був
визначальним  для  формування  українського  права  як  європейського  за
змістом  і  спрямованістю.  Актуальність  цього  дослідження  також
вбачається  в  тому,  що  протягом  останніх  десятиліть  відбувалося
накопичення значних за обсягом і принципових за значенням теоретичних
набутків  як  у  правознавчих,  так  і  в  суміжних  науках  (історичних,
суспільствознавчих). Крім того, відмова від ідеологічних обмежень дала
змогу оцінювати історичні процеси не тільки з марксистських позицій, а й
з  урахуванням  можливостей  інших  підходів.  Це  вимагає  теоретичного
переосмислення  фактів  і  явищ  доби,  яка  розглядається,  на  основі
сучасних теоретичних та методологічних досягнень. 

Дослідження  і  публікації.  Слід  зазначити,  що  окремі  питання
діяльності  судової  системи єврейських громад  України  та  нормативних
засад  її  діяльності  в  XIX  столітті  досліджували  у  своїх  працях  такі
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науковці, як Ю. Гессен, В. Леванда, І.  Оршанський,  І.  Лютостанський,  
А.  Субботін  та  інші.  Однак  необхідність  комплексного аналізу  судової
системи єврейських громад України та нормативних засад її діяльності у
вищезазначених хронологічних межах зумовлена необхідністю сучасної
неупередженої оцінки темпоральних змін правового становища євреїв в
Україні.

Виклад  основного  матеріалу. Мета  дослідження  полягає  у
проведенні аналізу діяльності судової системи єврейських громад України
та визначенні нормативних засад її діяльності в XIX столітті

Проблеми  застосування  законів  про  євреїв  у  Російській  імперії
презентовані численним матеріалом у вигляді збірників судової практики
сенату,  складених  практикуючими  тоді  юристами,  та  сенатських  
записок [8, с.186].

Попри  численну  і  різноманітну  джерельну  базу  історія
правозастосовчої діяльності Сенату в законодавчій сфері стосовно євреїв
не охоплена сучасними дослідниками частково  тому, що аналіз  джерел
вимагає від істориків знань у сфері юриспруденції.

На початку ХХ століття обговорення практики Сенату у справах
євреїв  виходить  на  сторінки  періодичних  видань.  Відомі  адвокати  
Л.  Айзейберг, М.  Вінавер  доводили  регулярно  до  відома  населення  та
роз’яснювали  нові постанови сенату про права євреїв [7]. 

З моменту застосування судових установлень 20 листопада 1864 р.
та  прийняття нових статутів  карного і  цивільного судочинства виникли
принципово нові умови для формування судової практики та захисту прав
єврейського населення Російської імперії.

На  відміну  від  інших  країн,  Російська  імперія  устаткувала  від
Польщі не тільки величезну кількість єврейського населення, але й усю
систему  польсько-єврейського  законодавства.  Ця  система  визначала
відносини  двох  різних  соціально-культурних  світів  –  польського  і
єврейського,  католицького  й  іудейського.  Єврейська  громада  жила  за
власними законами. 

Польська  влада  не  втручалася  у  громадське  самоврядування,
дозволяючи  євреям  самостійно  вирішувати  свої  проблеми.  Російська
влада, з одного боку, гарантувала євреям збереження їхньої національно-
релігійної  та  соціальної  автономії,  що  знайшло  своє  підтвердження  в
існуванні кагальної системи управління єврейськими громадами. 

Уряд прагнув звузити права євреїв у соціально-економічній сфері,
не  допустити  їх  на  державну  і  військову  службу.  Обмежити  їхню
присутність у сільській місцевості. Євреї не вписувалися у «правильно»
влаштовану державу, оскільки спосіб їхнього життя був несумісним ні з
державним управлінням, ні із суспільним благом.

На  погляд  законодавця,  єврей  був  насамперед  членом особливої
конфесії – іудаїзму. Дж. Клір писав, що наслідування принципів особистої

428



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

зацікавленості й освіти мало б призвести до появи нового «виправленого
єврея»,  гідного  довіри  й  місця  в  російському  суспільстві,  що  освічені
євреї самі з відразою відкинуть кагальний спосіб життя, що в існуванні
кагалів не буде жодної необхідності [4, с. 168].

Однією  з  останніх  спроб  урегулювати  єврейське  питання  було
видання  чергового  «Положення  про  євреїв»  1844  р.,  згідно  з  яким
ліквідувалися кагали, а єврейська громада підпорядковувалася загальному
управлінню [3, с. 30 – 31]. Висунута обов’язкова умова: «Перешкоджати
євреям  вступати  на  громадську  службу,  доки  вони  залишатимуться  в
єврейському  законі» [1,  с.  106].  Одним із  проявів  єврейської  автономії
було  право  на  незалежну  судову  систему.  Судові  заклади  єврейської
общини зазвичай розглядали позови євреїв, проте траплялося, що неєврей
волів вирішити свою справу в єврейському суді. На чолі судової системи
общини перебував її  рабин, і влада надавала великого значення званню
рабина та його досвіду у справах. З її точки зору єврейські суди, як і інші
інститути  автономії,  були  покликані  забезпечити  законність  і  порядок,
потурбуватися  про  те,  щоб  громадське  і  господарське  життя  общини
проходило нормально. Під час розгляду порядку виборів в общині разом з
кагалом обиралися судді. У кожній общині існував постійний  суд, судова
колегія обиралася щорічно у проміжні дні свята Песах [2, с. 318].

Суди розрізнялися за своїм авторитетом та компетентністю. Діяли
три  суди  –  нижньої,  середньої  і  вищої  інстанції.  До  компетенції  суду
нижньої  інстанції  входили  дрібні  майнові  позики,  справи  про
моральність, бійки та сварки жінок на базарі та ін. Суд середньої інстанції
розглядав більші й важливіші справи. 

Ці суди засідали щодня. Суд вищої інстанції збирався лише двічі на
тиждень, і на його розгляд виносилися всілякі майнові позики у великих
розмірах.  За  необхідності  на  цьому  суді  головував  рабин общини.  Суд
общини,  де  був  цвинтар,  постійно  обслуговував  євреїв  з  усіх  сіл  та
невеличких містечок, які ховали своїх близьких на цьому цвинтарі, і суд
великої громади, що очолювала округ, вважався верховним судом для всіх
общин,  що  входили  туди.  Суди  на  чолі  з  головою  були  не  єдиною
юридичною  інстанцією.  У  низці  питань  сам  кагал  виступав  як  
суд [5, с. 153].

Керівникам общини належало обговорювати справи про відсотки,
чвари і бійки, оренду і податки, штрафи і покарання, а общинним судам –
майнові  позови.  Керівникам общини не годилося  втручатися  в майнові
позови, а суддям – у перераховані вище справи, що не проводилися ними.

Суди, що працювали під керівництвом рабина, розглядали майнові
позови,  які  вимагали  незначної  спеціалізації,  тоді  як  кагал  вирішував
конфлікти, що могли вплинути на хитку систему відносин, які повсюдно
встановлювалися між євреями та неєвреями.
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Слід звернути увагу на покарання судів і общини для злочинців.
Одним із найпоширеніших покарань було утримання під вартою. Серед
покараних, таким чином, перше місце займають банкроти-«втікачі», або,
як їх тоді називали «немає в мене». 

Іншим видом покарання було виставлення біля ганебного стовпа –
«куне».  В  одному  із  закутків  коридору  синагоги,  зазвичай  головної
синагоги міста, «виступали із стіни» дві залізні штаби. Там розміщували
злочинця, приковуючи його за руки залізним ланцюгом. Другим ланцюгом
злочинця прив’язували за шию до стіни [6, с. 191].

В окремих синагогах, наприклад у Львівській, збереглася пам’ять
про часи влади кагалу – дві залізні штаби для ланцюгів. Суди і кагальна
влада не застосовували смертної кари. З донощиками розправлялися без
співчуття.

Рідше застосовувалися покарання у вигляді відтинання органів, яке
було поширеним тоді і в неєврейському світлі.

Найбільш звичним тілесним покаранням було побиття палицями,
від якого в багатьох випадках дозволялося  відкупитися грішми. Карали
також  голінням  голови  чи  відрізанням  бороди.  Подібні  заходи  не
застосовувалися широко, бо в розпорядженні кагалу було чимало інших
видів покарання на кшталт вигнання з міста, позбавлення права займатися
ремеслом, публічного осуду, позбавлення права обирати і бути обраним в
общинні заклади.

У  середині  ХІХ  століття  уряд  знову повертається  до  соціально-
економічних  складових  у  своєму  прагненні  врегулювання  єврейського
питання. А найкращим варіантом з розв’язання єврейського питання було
навернення до християнства, хоча великих сподівань на це не покладали.
У 1856 році російський уряд зробив висновок про те, що для повноцінної
асиміляції  євреїв  з  їх  наступною інкорпорацією до системи соціальних
відносин імперії заважають певні правові обмеження. 

За  лібералізацію  обмежувального  законодавства  виступили  як
представники місцевої влади, так і певна частка єврейського купецтва. 

Висновки. З огляду на вищевикладене слід відзначити, що судова
система  єврейських  громад  України  мала  досить  складний  характер:
місцеві  суди,  до  яких  входили  рабин  –  голова  та  невчені  люди;  суди
округів,  що  складалися  з  видатних  робітників  і  виконували  функцію
апеляційних  інстанцій;  кагали,  що  розглядали  певні  види  справ.
Діяльність  єврейських  судів  сама  по  собі  була  важливою  частиною
структури єврейської громади, акумулюючи чималу кількість актуальних
повсякденних  проблем.  З  іншого  боку,  судові  інститути  стали
формотворчим  елементом  у  механізмі,  завдяки  якому  єврейська
національна меншина вписувалася в соціум. Цей механізм функціонував
завдяки розподілу  судових  повноважень  у  сфері  суду  над  євреями між
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єврейською  громадою  і  християнською  владою.  Частково  це  було
обумовлено і самою єврейською традицією.
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Вступ. Процес  становлення  незалежної  української  держави,
демократизація  суспільства  потребують  нових  підходів  до  проблем  у
етнонаціональній сфері, недопущення конфліктів у цій площині, пошуку
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власної оптимальної етнонаціональної моделі, яка б дозволила гармонійно
поєднати інтереси всіх суб’єктів поліетнічного суспільства.

Для  України  є  вкрай  актуальною  проблема  розробки  та  втілення
інтеграційних  етностратегій  як  на  загальнодержавному,  так  і  на
регіональному  рівнях.   Актуальність  обраної  теми  також  обумовлена
станом  дослідження  змісту  і  сутності  національно-етнічної
самоіндифікації  у  науковій  літературі,  особливо  з  урахуванням  змін
суспільних  відносин  на  стадії  трансформації  –  переходу  від  однієї
політичної  системи  до  іншої.  В  тім  аналіз  етнонаціональних  моделей
свідчить,  що  їх  вивчення  та  узагальнення  фахівцями  залишається
недостатнім.  Проблема  теоретичних  засад  національно-етнічної
самоіндифікації набуває особливого значення для посттоталітарних країн
і  ускладнюється економічною кризою, сепаратистськими тенденціями у
суспільстві.

Результати  дослідження.  Для  кожної  людини  природним  є
ототожнення себе з певною національно-етнічною спільнотою, визнання
своєю певної культури, мови, звичаїв, історії, релігії та прагнення до їх
збереження. Л. Гумільов підкреслював: «Безперечно одне – поза етносом
немає жодної людини на землі… Етнічна належність у свідомості – явище
всезагальне» [1].

Як справедливо зазначають О. Куць,  В. Лісничий, Ю. Куц,  «кожна
особа є передусім маленькою клітиною більшого або меншого етнічного
організму,  тобто  конкретного  національного  цілого,  без  якого  вона  не
спроможна існувати (мовне чи етнокультурне середовище,  побут, звичаї
тощо)...  Звідси – потреба збереження свого етнічного «я»,  національної
свідомості та особливостей свого національного обличчя за обов’язкової
умови забезпечення поваги до іншої національної самобутності» [2].

На  думку  Бенджаміна  Р. Барбера,  національність  –  це  «швидше
спільне  відчуття  та  виражене  прагнення,  а  не  сукупність  ознак,  що
піддаються чіткому визначенню» [3].

Занепокоєння  з  приводу  можливої  втрати  власної  національної
ідентичності,  на  жаль,  є  небезпідставними,  адже  протягом усієї  історії
людства  у  сфері  міжнаціональних  стосунків  спостерігається  певна
закономірність,  згідно  з  якою  одні  національно-етнічні  спільноти
прагнули  до  домінування  над  іншими,  до  нав’язування  їм  своєї  мови,
культури,  традицій,  звичаїв,  релігії  як  більш  прийнятних,  зручних  та
значущих,  нехтуючи  при  цьому  духовними  цінностями  та  здобутками
цілих  поколінь  інших національно-етнічних спільнот. Прагнення одних
етносів  до  підкорення  інших  знайшло  своє  відображення  в  численних
теоріях  і  концепціях,  котрі  створили  теоретичну та  ідеологічну основу
колоніалізму,  работоргівлі,  масового  знищення  етнічних  меншин,
примусової асиміляції.
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Ще наприкінці  ХІХ століття М. Драгоманов зробив висновок,  що
«система примусової  національності є такою ж всесвітньою  проявою в
громадському  житті,  як  і  система  примусової  релігії. Першоосновою
обох систем служить дикий суб'єктивізм, котрий пхає людей дивуватися
тому,  що  не  подібне  до  їхнього,  сміятися  з  нього,  ворогувати,  
нищити» [4].

На жаль, і через десять років після набуття Україною незалежності
під  час  Всеукраїнського  перепису населення  траплялися  випадки,  коли
всупереч  волі  громадян  відомості  про  їхню  національну  належність
спотворювали  або  ж  їх  відносили  в  офіційних  документах  до  іншої  
національності [5].

В.  Цвєтов  наводить  досить  цікавий  приклад.  У  Нью-Йорку
постійно мешкає 30 тис. японців, третина з яких жодного разу в житті не
брала  у  руки  американських  газет.  Сорок  відсотків  японців  і  майже
половина  японок  ніколи  не  зналися  з  американцями,  не заводили  з
ними  дружніх  стосунків.  Вони  задовольняються  місцевим  виданням
токійської  газети  «Іоміурі»,  місцевими  радіопрограмами  японською
мовою, японськими передачами по міському кабельному  телебаченню і
спілкуванням виключно у межах своєї групи [6].Цей приклад, звичайно,
не  означає  заклику  до  ізоляції  та  замкненості,  а  лише  свідчить  про
наявність  у  людини  можливості  зберегти  власну  національну
самобутність,  свідомо  обрати  будь-який  варіант міжнаціонального
(національного, національно-етнічного) спілкування: від свідомої і повної
асиміляції  з  відмежуванням  і  нехтуванням культурою  предків  до
мінімізації  міжнаціональних контактів. Національно-етнічна стійкість
і прагнення до збереження власної національної ідентичності вражає ще й
з  огляду  на  рівень  розвитку  інформаційної  індустрії,  впливу  якої,
здавалося  б,  уникнути громадянину  сучасної  цивілізованої  країни
практично  неможливо.  Однак  японці  суміли  створити  навіть  за  кілька
тисяч  кілометрів  від  батьківщини  повноцінне  національно-етнічне
середовище [7].

Розмірковуючи  над  проблемою  вселюдського  та  національного,
Ортега-і-Гассет  підкреслював,  що  немає  сенсу  відмовлятися  від
спільноти,  до якої  належиш,  відкидати  або применшувати  спільність зі
своїм  народом,  бо  це  означатиме  заперечення  власного  досвіду,  де,
безперечно,  є  моменти  і  негативні.  Але,  хоч якими б  вони  були,  вони
невіддільні від нас самих, національних людей. Головне полягає в тому,
щоб,  залишаючись  часткою  того  чи  іншого народу, стати  особистістю,
індивідом,  творцем  своєї  долі,  вчинків,  за  які  несеш  відповідальність.
Отже – залишитись  людиною  [8]. Таким чином,  для особи  в  умовах
демократичного  суспільства  питання  вибору національно-етнічної
приналежності  є  передусім  філософсько-етичною  проблемою,  яка
досить часто не потребує створення спеціального правового механізму
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та відповідної системи правових гарантій, які б забезпечили його вільну
реалізацію. Тобто проблема полягає в тому, щоб людина сама (і передусім
для  себе)  визначилася,  що  для  неї  є  найбільш  прийнятним  та
ціннісним:  традиційна (національна) культура чи уніфікована. Відомо,
що  в  сучасному  світі  відбувається  масове  відчуження  людей  від
національної  культури,  традицій,  звичаїв  на  користь  чужої  культури,
чужого досвіду, чужих норм співжиття, причому не лише в країнах, що
розвиваються, а й у розвинених, багатих державах. На противагу цій
тенденції, національна  еліта  (митці,  філософи,  педагоги,  політики)
намагаються  зберегти  традиційну  культуру,  забезпечивши  тим  самим
певну стабільність  та  захищеність  суспільства.  У  деяких  державах  до
цього залучаються і  конституційно-правові  засоби (Франція,  Росія),  але
загалом такий підхід не є типовим.

Разом  з  тим  прагнення  до  національно-етнічної  ідентифікації  –
явище  природне  і  обумовлене  воно  не  лише  спробами  існуючого
політичного  режиму  здійснити  насильницьку  асиміляцію  певних
національно-етнічних спільнот чи обмежити їх національно-культурний
розвиток.  Як  зазначав  ще  у  1925 р.  А. Уайтхед,  «різноманітність  серед
людських  спільнот  необхідна  для  виникнення  спонукальних  мотивів  і
матеріальних  умов  для  Одисеї  людського  духу.  Різні  нації  з  різними
звичаями не є ворогами, це щасливий дарунок долі. Люди вимагають від
своїх  сусідів  чогось  достатньо  схожого,  щоб  бути  зрозумілими,  чогось
достатньо  відмінного,  щоб  привертати  увагу,  й  чогось  значного,  щоб
викликати захоплення. Проте ми не повинні сподіватися, що вони мають
лише чесноти.  Ми маємо бути  задоволені,  якщо виявимо в них хоча б
якусь цікавинку» [9].

У  деяких  країнах  національна  приналежність  (ідентифікація)
обумовлює правовий статус особи або є підставою набуття громадянства.
Так,  згідно  з  Конституцією  Фіджі  1990 р.  правовий  статус  громадян
значною  мірою  визначається  їх  національно-етнічною  приналежністю
(фіджійці,  ротума,  індійці),  вирішальну роль  у  визначенні  якої  відіграє
звичай.  Відповідно до ст. 156 Конституції  фіджійцем визнається  особа,
зареєстрована згідно зі звичаєм як власник туземної землі [10].Згідно з
законом про громадянство Бірми все населення поділяється на три групи
громадян з неоднаковим правовим статусом. Найбільше переваг надається
громадянам  за  народженням,  до  яких  належать  особи  корінних
національностей та етнічних груп, що постійно проживають у країні. На
ступінь  нижче  стоять  «асоційовані  громадяни»,  тобто  особи  інших
національностей, які постійно проживають у Бірмі, але мають родичів за
кордоном  і  набули  громадянства  за  рішенням  спеціального  органу  в
порядку адміністративної процедури. До третьої категорії осіб, права яких
є ще більш обмеженими, належать натуралізовані громадяни. Як зазначає
М. Нікіфорова, «всупереч загальноприйнятій «презумпції невинуватості»
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законодавець  розглядає  «асоційованих»  і  натуралізованих  громадян  як
постійно  підозрюваних,  політично  неблагонадійних  
осіб» [10]. У Німеччині в основу закону про громадянство 1913 р. також
було покладено національно-етнічний чинник.

Разом з  тим,  на  думку  У. Альтерматта,  «сучасні  держави  можуть
існувати  лише  в  тому  випадку,  коли  вони  звільняють  політичне
громадянство від культурної та етнічної ідентичності» [11].

Досліджуючи  національну  ідентичність,  Я. Тамір  зауважує,  що
«обов’язок кожного покоління полягає в тому, щоб почуватися вдячним
предкам,  дотримуючись  їхніх  звичаїв.  У  цьому  метафізичному  сенсі
індивіди  вже  від  народження  мають  колективні  обов’язки,  які  вони
повинні  виконувати.  Зберігаючи  ідентичність,  успадковану  від  своїх
батьків, індивіди виконують цим свій обов’язок» [12]. Далі вона зазначає:
«Поновлення  ідентичності  та  асиміляція  показують  нам,  що  індивіди
можуть роздумувати не тільки над тим, яким би типом особистості вони
хотіли стати,  але  також про той тип суспільної  ідентичності,  якої вони
хотіли б набути. Поняття поновлення ідентичності дає змогу зрозуміти,
чому вибір індивіда переважно полягає в тому, щоб або залишитись тим,
ким були його предки; тим часом асиміляція нагадує нам також про те, що
він може вибрати  шлях засвоєння чужої  культури,  з  якою його раніше
нічого не зв’язувало» [12].

Досить  часто  з  різних  причин  виникають  такі  обставини,  коли
людина  протягом  тривалого  часу  (а  іноді  протягом  усього  життя)
залишається  повністю  відірваною  від  мови,  культури,  традицій  тієї
національно-етнічної  спільноти,  до якої  відносили себе  її  батьки.  Вона
виховується,  навчається,  працює,  проводить  дозвілля  в  зовсім  іншому
національно-етнічному середовищі, ніж її батьки, і фактично ототожнює
себе з  іншою етнічною спільнотою, вважає  своєю іншу культуру,  іншу
мову,  іншу  релігію.  О. Потебня  вважав,  що  «випадки  повної
денаціоналізації можна спостерігати лише в житті окремих людей, які ще
не  говорять  і  були  перенесені  в  середовище  іншого  народу.  В  таких
випадках життя предків такої особи вноситься в її власний розвиток лише
у вигляді фізіологічних слідів та задатків духовного життя» [13].. За таких
же умов інша людина, навпаки, докладає значних зусиль для збереження
мови,  культури,  релігії,  які  вважали  своїми  її  батьки.  В обох випадках
особа реалізує своє право на вибір національно-етнічної приналежності,
тобто право на національно-етнічну самоідентифікацію, яке, по-перше, є
логічним наслідком природного розвитку міжнаціональних відносин на
сучасному  етапі,  а,  по-друге,  обумовлене  необхідністю  подолання
практики  насильницької  асиміляції,  що  набула  значного  поширення
протягом кількох останніх століть.

Не  менш  переконливим  аргументом  на  користь  права  на
національно-етнічну  самоідентифікацію  є  аналіз  досить  типової  та
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поширеної  ситуації,  коли  батьки  дитини  належать  до  різних
національностей. В цьому випадку людина, безперечно, може обрати для
себе національність одного з батьків чи навіть якусь іншу національність.
Для М. Шульги є очевидним, що «особистість має право вибору, в тому
числі  право  на  етнічне  самовизначення,  право  гідності  і  свободи  у
складному, драматичному переплетінні етнічних відносин» [14]. Директор
Інституту  етнології  і  антропології  РАН  В. Тишков  вважає,  що  «коли
людина  народилася  в  сім’ї  українця  й  білоруски  і  виростала  в
російськомовному  середовищі,  то  вона  за  культурою  і  самосвідомістю
скоріше за все є росіянином» [15].

У документі Копенгагенської наради з людського виміру НБСЄ від
29 червня 1990 р. зазначалося, що «приналежність особи до національної
меншини – це предмет її власного вибору, і жодні несприятливі наслідки
не  можуть  виникати  у  зв'язку  з  існування  такого  вибору» [16].
Подальшого  розвитку  це  положення  набуло  у  Рамковій  конвенції  про
захист національних меншин, ухваленій Радою Європи 1 лютого 1995 р.,
в  якій  зазначається:  «Кожна  особа,  яка  належить  до  національної
меншини,  має  право вільно вирішувати,  вважатися  чи  не  вважатися  їй
такою, – і це рішення або здійснення прав у зв’язку з ним не повинно
завдавати шкоди такій особі» 

Але якщо така можливість природно належить окремим категоріям
осіб, то в демократичному суспільстві,  з огляду на те, що національно-
етнічна приналежність, незважаючи на інтенсивні інтеграційні процеси,
все ж залишається явищем поширеним, всезагальним, таке ж право має
бути  визнане  і  за  всіма  іншими  його  членами.  Тобто  не  лише  за
представниками національних меншин, а й за представниками так званої
національно-етнічної  більшості  (або  титульної  нації).  До  того  ж,  як
свідчить  історія,  усі  численні  спроби  встановлення  універсального
об’єктивного  критерію  визначення  національної  належності  не  дали
бажаного  результату.  Тому  в  більшості  демократичних  держав
національна  ідентифікація  громадян  обумовлюється  їх  власним
волевиявленням,  тобто перетворюється  фактично на самоідентифікацію
особи.  Людство  пройшло  довгий  шлях  до  розуміння  необхідності
визнання права особи самостійно визначати власну національно-етнічну
приналежність.

Разом з тим, на думку деяких науковців, у жорстко стратифікованих
суспільствах  у  індивіда  немає  права  вільної  ідентифікації  своєї
приналежності, оскільки ця приналежність є фіксованою [17]..

Разом з тим, як зазначає В. Кимлічка, «сучасні ліберальні держави
визнають,  що  концентровані  на  певній  території  групи,  що  були
примусово інкорпоровані у певну державу, не можуть і не повинні бути
змушені  до  прийняття  національної  ідентичності  більшості.  Якщо такі
групи, як квебекці, каталонці, фламандці або шотландці, вважають себе
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окремими націями у більшій  державі,  то їхню національну відмінність
слід  визнавати  у  суспільному  житті  й  державних  символах,
використовуючи  такі  речі,  як  статус  офіційної  мови,  права
самоврядування та визнання їхніх відмінних правових традицій [18].

Висновки.  Немовля не може обрати собі національну належність.
Його національну приналежність визначає його особисте оточення згідно
з  внутрішніми  настановами  та  традиціями.  Національна
самоідентифікація людини в кожному конкретному випадку є своєрідною,
особливою. Разом з тим є певні закономірності та певні типи (варіанти)
національної  ідентифікації.  В  одному  випадку  національно-етнічна
ідентифікація здійснюється шляхом наслідування, коли індивід свідомо чи
несвідомо  копіює  стереотипи  поведінки  певної  національно-етнічної
спільноти,  серед  якої  він  проживає  та  виховується.  В  іншому випадку
національно-етнічна ідентифікація відбувається на основі примусу, коли
індивіда примушують діяти певним чином, слідувати певним традиціям,
звичаям, всупереч його бажанню. Зовсім інша ситуація складається, коли
етнонаціональна  ідентифікація  відбувається  взагалі  в  умовах
усвідомленого  вільного  вибору  аж  до  можливості  відмови  від
національної приналежності взагалі.

Без  забезпечення  з  боку  держави  достатніх  умов  для  здійснення
цього  права  неможливо  подолати  міжнаціональну  напруженість  та
досягти  міжнаціональної  злагоди  в  суспільстві.  Це  право  має  бути
визнано  одним  з  головних  критеріїв  визначення  демократичного
характеру  держави.  Одночасно  воно  складає  фундаментальну
методологічну основу для дослідження особливостей, закономірностей та
специфіки  сучасних  національно-етнічних  (міжнаціональних,  етнічних)
відносин.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НАДАННЯ ПОСЛУГ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Постійне удосконалення і розвиток ринку послуг в Україні свідчить
про розвиток не лише суспільства,  а й держави в цілому. Пожвавлення
обороту  послуг  в  економіці  України  обумовлено  тим,  що  в  останнє
десятиліття значна їх  частина,  яка  раніше  надавалася  через  громадські
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фонди  споживання,  отримала  новий  поштовх  у  цивільному  обороті,
ставши об'єктом товарообмінних операцій.

Діяльність  з  надання  послуг  на  виконання  положень  Конституції
України [1] поширюється на сферу задоволення соціальних, побутових,
духовних, людських потреб, а також зачіпає потреби макроекономічного
масштабу,  які  задовольняються,  наприклад,  за  допомогою  досконалих
систем  зв'язку.  Поява  і  розвиток  на  ринку  послуг  нових  їх  видів
розширюють  коло  учасників  даних  правовідносин  і  породжують
необхідність розвитку і вдосконалення нормативної бази, необхідної для
належного  регулювання  відносин,  що  виникають.  Для  врегулювання
таких  правовідносин  у  цивільному  обороті  останнім  часом
використовуються  нові  види  договорів  про  надання  послуг, які  ще  не
мають  назви і  раніше не відомі  вітчизняній правовій системі,  причому
дані таких договорів не тільки не закріплені в нормативних документах,
але й не мають усталеної структури і порядку їх укладання.

Наявність  у послузі  споживчої  вартості  з  певними специфічними
ознаками  потребує  удосконалення  цивільно-правових  норм,  які
регулюють майнові відносини з надання послуг сплатного характеру.

На початку 1990-х років на ринку послуг зв'язку з'явився новий вид
діяльності в галузі зв'язку – надання послуг мобільного зв'язку, одним із
різновидів якого був стільниковий зв'язок. При цьому взаємозв'язок, який
встановлював права та обов'язки сторін при наданні даного виду послуги
зв'язку, оформлювався новим видом договору – договором надання послуг
стільникового зв'язку. Розроблення умов договору здійснювалося самими
операторами мобільного зв'язку із застосуванням положень різних видів
договорів з надання послуг. Такий стан справ при формуванні договірних
умов позначався насампередна правах споживачів даної послуги, тому що
вони  були  спрямовані  переважно  на  забезпечення  виконання  цілей  і
завдань операторів мобільного зв'язку.

На  основі  аналізу  нормативної  бази,  яка  регулює  відносини  з
надання  послуг  стільникового  зв'язку  слід  зазначити,  що  даним
відносинам  притаманний  цивільно-правовий  характер,  оскільки
надаються  платні  оплачувані  послуги,  що  регулюються  цивільним
законодавством  України.  Відповідно  правове  регулювання  відносин  у
сфері  надання  послуг  стільникового  зв'язку  здійснюється  на  основі
цивільно-правового договору, а саме розд. 63 Цивільного кодексу (далі -
ЦК) України «Послуги. Загальні положення» [2].

З  огляду  на  положення  розд.  63  Цивільного  кодексу  України
очевидно,  що  зміст  його  норм  переважно  має  загальний  характер,
оскільки  дані  норми  регулюють  необмежену  кількість  різноманітних
послуг і застосовуються до всіх видів договорів оплатного надання послуг
(п.  2  ст.  901  ЦК  України),  крім  тих,  які  регулюються  договорами,
закріпленими  у  спеціальних  законах  [3].  Враховуючи  той  факт,  що

439



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

відносини  між  сторонами  при  наданні  послуг  стільникового  зв'язку
оформлюються договором,  слід зазначити, що даний договір включає в
себе елементи не тільки договору надання послуг, а й договору купівлі-
продажу, що вказує на те, що він за своєю сутністю є змішаним. Так, для
надання послуг  стільникового  зв'язку споживач повинен  придбати  БІт-
карту,  за  допомогою  якої  надалі  можливе  встановлення  абонентського
номера та надання послуг стільникового зв'язку.

Говорячи  про  особливості  порядку  вступу  в  договірні  відносини
сторонами договору надання послуг бездротового (стільникового) зв'язку,
слід зазначити, що з огляду на те, що цю послугу може отримати кожен
бажаючий,  а  оператор  зобов'язаний  надати  йому  цю  послугу,  даний
договір  має  публічний  характер  і  його  можна  віднести  до  категорії
публічних. Отже, режим публічного договору повинен поширюватися і на
договір  надання  послуг  бездротового  (стільникового)  зв'язку,  який  є
різновидом договору надання послуг зв'язку.

Нині  законодавство  України,  яке  регулює  відносини  оплатного
надання  послуг,  у  тому  числі  і  послуг  зв'язку,  представлено  великою
кількістю  нормативних  актів,  проте  багато  з  них  мають  загальний
характер і поширюються на всі різновиди одного виду послуг, при цьому
часом не  враховуючи  особливості  надання так  званих  підвидів  послуг.
Так, наприклад, Закон України «Про зв'язок» [4] встановлює правові та
організаційні  основи  діяльності  у  сфері  зв'язку  й  визначає  відносини
підприємств,  об'єднань,  установ  та  організацій  зв'язку  з  органами
державної  виконавчої впади, місцевого  самоврядування  і  споживачами
послуг  зв'язку,  а  також  особливості  галун,  пов'язані  зі  специфікою
суспільних  інтересів.  Більшою  мірою  Закон  України  «Про  зв'язок»
регулює  питання  надання  послуг  телефонного,  телеграфного  та
поштового зв'язку. Так, наприклад, ст. І Закону України «Про зв'язок» під
послугою  зв'язку  закріплює  продукт  (результат)  діяльності  оператора
зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів,  а ст. 14 даного
Закону  встановлює  особливості  надання  послуг  зв'язку  в  мережах
загального користування і розглядає послуги телефонного зв'язку. Такий
висновок  можна  зробити  зі  змісту  наведеної  статті,  де  йдеться  про
переважне право встановлення квартирного телефону певним категоріям
громадян, а так само припинення договору про надання послуг зв'язку з
абонентом  у  разі  припинення  в  нього  права  володіння  і  користування
телефонізованих приміщенням.

На сьогодні особливості діяльності операторів, які надають послуги
стільникового  зв'язку,  Законом  України  «Про  зв'язок»  практично  не
врегульовані,  що  породжує  зловживання  становищем,  особливо  з  боку
операторів.  Не  врегульовано  дані  послуги  і  законами  України  «Про
телекомунікації»  [5],  «Про  радіочастотний  ресурс  України»  [6].  Отже,
основним  нормативним  актом,  що  регулює  відносини  між  оператором
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стільникового  зв'язку  і  споживачем,  є  цивільно-правовий  договір.
Зауважимо, що відносини при укладанні такого договору регулюються за
аналогією закону, що й породжує масу суперечностей.

Дотепер залишається  не врегульованим питання порядку надання
додаткових послуг. Так, при наданні послуги стільникового зв'язку опе-
ратор  повинен  гарантувати  таємницю  номера  і  не  використовувати
існуючу  базу даних з  власноюметою (наприклад  проведення рекламної
кампанії)  без  згоди  власника  номера.  Незважаючи  на  законодавчо
закріплений обов'язок оператора забезпечити таємницю номера оператор
не тільки не забезпечує вказане право споживача, але і розсилає без згоди
останнього  власні  рекламні  ролики.  При  спробі  вказати  оператору  на
порушення  прав  споживача  і  вимагати  припинити  розсилати  SMS-
повідомлення, оператор вказує,  що для припинення розсилки необхідно
платити гроші, оскільки дана послуга  належить до додаткових платних
послуг. З  цього прикладу очевидно,  що через  відсутність  спеціального
закону, який регулює відносини з надання послуг стільникового зв'язку і
розмежовує  основні  та  додаткові  послуги,  оператор  буде  включати
послуги, які вимагають додаткової плати.

Враховуючи те, що основою формування відносин між оператором
стільникового  зв'язку  і  споживачем-користувачем  (абонентом)  послуги
стільникового  зв'язку  є  цивільно-правовий  договір,  який  є  різновидом
договору оплатного надання послуг, постає питання про правове регулю-
вання  договору  надання  послуг  стільникового  зв'язку,  а  саме  про
встановлення порядку його укладення, зміну, виконання сторонами покла-
дених  на  них  зобов'язань  за  договором,  відповідальність  сторін  у  разі
невиконання або неналежного виконання зобов'язань.

При  укладанні,  виконанні  та  розірванні  договору  сторони  –
оператор  бездротового  (стільникового)  зв'язку  та  абонент  –  мають
керуватися насамперед чинним цивільним законодавством України, а саме
розд. 63 Цивільного кодексу України, який регулює відносини оплатного
надання послуг (статті 901-907 ЦК України).

Відповідно  до  ст.  901  ЦК України  сторонами  договору  платного
надання послуг є виконавець і замовник, які можуть бути і фізичними, і
юридичними особами. Таким чином, положення ст. 901 не містить жодних
обмежень  за  суб'єктним  складом.  Однак  спеціальний  суб'єктний  склад
даного договору може  визначатися  законом або  випливати  з  характеру
послуги.

Раніше  зазначалося,  що  договір  надання  послуг  бездротового
стільникового  зв'язку  має  змішаний  характер,  оскільки  перед
безпосереднім наданням абоненту послуг стільникового зв'язку оператор
повинен  виконати  роботи  з  підключення  обладнання  абонента
(користувача)  до  бездротової  мережі,  а  абонент  –  придбати  (маги  у
власності)  стільниковий  телефон  і  віт-карту.  Наявність  у  договорі

441



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

елементів  побутового підряду та  купівлі-продажу дає нам підстави  для
застосування до договору надання послуг стільникового зв'язку положень
про договір підряду та купівлі-продажу (ст. 655 і ст. 837 ЦК України). От-
же, очевидно, що договір надання послуг стільникового зв'язку за своєю
сутністю  є  змішаним  і  публічним.  Публічним  він  визнається  через
поширення  на  нього  положень  ст.  633  ЦК  України.  Водночас  слід
зазначити,  що  через  специфіку  предмета  договору  надання  послуг
бездротового (стільникового) зв'язку до даного договору положення про
договір  купівлі-продажу  і  підряду  застосовні  частково.  Особливо
нагальним  нині  є  питання  визначення  якості  надання  послуг
стільникового зв'язку, порядку зміни умов їх надання та плати. Так, при
укладанні  договору  на  надання  послуг  стільникового  зв'язку
прописуються умови тарифною плану, які діють на постійній основі, які, з
огляду  на  положення  договору  про  купівлю-продаж,  не  можуть
змінюватися  без  згоди  сторін.  Але  оператор  самостійно  змінює  умови
тарифного  плану,  причому  в  бік  погіршення.  Враховуючи  те,  що  при
укладенні  договору  про  надання  послуг  бездротового  стільникового
зв'язку  термін  дії  тарифного  плану  не  встановлювався,  дія  даного
тарифного  плану  не  обмежена,  а  отже,  будь-яка  його  зміна  без  згоди
сторін є порушенням умов договору, що тягне за собою певні наслідки
майнового характеру.

При  укладенні  договору  на  надання  послугбездротового
(стільникового)  зв'язку  особливого  узгодження  потребує  питання
забезпечення  якості  послуги  зв'язку,  бо  оператор  формує  дану  умову
таким чином, що визначити якість зв'язку практично неможливо, оскільки
послуга зв'язку надається на умовах «як є» («як із»), тобто в тому вигляді
та обсязі, за тією ціною і тієї якості, у яких вона доступна на момент на-
дання.  При цьому оператор указує,  що він не несе  відповідальності  за
прямий  або  непрямий  збиток,  заподіяний  споживачеві  (абоненту)  в
результаті  використання  або  неможливості  використання  послуги  у
зв'язку  з  тим,  що  надання  послугиздійснюється через  третіх  осіб
(операторів  зв'язку  і  провайдерів)  на  умовах  роумінгу.  За  таких  умов
договору  оператор  практично  залишається  безкарним  за  неналежне
виконання умов договору, тоді як споживач (абонент) відповідальність за
невиконання  або  неналежне  виконання  несе  в  обсязі,  передбаченому
чинним  законодавством  і  договором.  Крім  того,  договором  прямо
передбачається,  що  якість  послуг  стільникового  зв'язку  через  природні
умови  поширення  радіохвиль  може  погіршуватися,  перериватися,
супроводжуватися перешкодами або бути відсутньою через несприятливі
метеорологічні  умови,  топографічні  перешкоди  (поблизу  наземних  і
підземних житлових і нежитлових будівель, споруд, а також усередині їх,
рельєфу та забудови), поблизу джерел енергії, у тунелях, підвалах, через
причини  техногенного  характеру,  а  такожінші  причини,  не  пов'язані  з
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діяльністю  оператора.  Погіршення  або  відсутність  зв'язку  внаслідок
зазначених причин не визнається фактом неналежного виконання. Дане
положення укладеного договору практично позбавляє споживача права на
захист  порушених  прав,  оскільки  встановити  факт  порушення  умов
договору практично неможливо.

Проблемним  також  є  питання  про  облік  списання  оператором
грошових  коштів  з  рахунку  споживача  (абонента).  Це  призводить  до
неконтрольованого списання грошових коштів. Оператори відмовляються
вводити послугу обліку фактичного часу розмови, яку можна активувати в
телефоні  абонента.  За  роздруківку  даних  про  телефонні  дзвінки  та  їх
тривалість оператор стягує зі споживача (абонента) додаткову плату.

Таким чином, споживач не може встановити фактичний час розмов
за звітний період, а отже, – і кількість грошей, яка має бути списана з його
електронного рахунку. На наш погляд, усі ці проблемні питання необхідно
врегулювати,  для  чого  слід  прийняти  спеціальний  Закон,  який
регулюватиме  відносини  порядок  надання  послуг  бездротового  –
стільникового– зв'язку.
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Вступ. Історія  існування  людства  супроводжується  конфліктною
взаємодією суб’єктів  відносин.  Тому оволодіння  наукою  й  мистецтвом,
розв’язання і попередження конфліктів у соціальній роботі залишається
актуальним задля збереження перспективи виживання людства на Землі.

Результати  дослідження. Конфлікт, як  складне  соціальне явище,
характеризується  багатьма  параметрами. Конфлікт  завжди  виникає  на
основі  протилежно  спрямованих  мотивів  чи  суджень,  це  завжди
протиборство  суб'єктів  соціальної  взаємодії,  яке  характеризується
завданням  взаємного  збитку  (морального,  матеріального,  фізичного,
психологічного тощо).  Причини конфліктів виявляють себе в конкретних
конфліктних ситуаціях, усунення яких є необхідною умовою вирішення
конфліктів.

Для нас важливий правовий аспект управління конфліктами. Право
охоплює  не  все  суспільство,  а  лише  ту  його  частину,  яку  прийнято
називати сферою правового регулювання. Тому дуже важливо з’ясувати
межі його сфери впливу. Межі правової  сфери не збігаються з межами
відомих  груп  суспільних  відносин.  Тому  для  відокремлення  правової
сфери  слід  спиратися  на  сутність  самого  права.  Сфера  правового
регулювання, безумовно, охоплює  відносини  щодо  забезпечення
правопорядку  та  законності  в  суспільстві,  вирішення  соціальних
конфліктів. Це такі суспільні відносини, за допомогою яких суспільство
себе захищає від деструктивних дій, використовуючи для цього авторитет
і силу правових норм.

Таким  чином,  відносини,  що  спрямовані  на  захист  суспільного
порядку, і  визначаються  як  сфера  правового  регулювання  [6].  Досить
цікавою видається думка В.В. Лазарєва, котрий визначає сферу правового
регулювання  як  сукупність  відносин  між  людьми,  життєвих  фактів  та
обставин,  що  їх  супроводжують,  які  об’єктивно  можуть  і  мають
регламентуватися або вже регулюються правом [2].

Сучасні  способи  врегулювання  конфліктів,  їх  конструктивного
вирішення спираються на розуміння  конфлікту як протиборства сторін,
які усвідомлюють протилежність своїх інтересів.

Протиборство в конфлікті, як протиборство на основі розбіжності
інтересів, має  принципове  значення  в  контексті  сучасних  методів
неконфронтаційного  і  ненасильницького  вирішення  конфліктів,  що
забезпечують  досягнення  конфліктуючими  сторонами  згоди  на  основі
максимального врахування інтересів кожної з них.

На  цій  базі  досягається  узгодження  різних  цілей  та  інтересів,  а
також  використовуються  проблемно орієнтовані  методи,  спрямовані  на
усунення  джерела  конфлікту  і  задоволення  потреб  особистого  й
суспільного існування окремих індивідів і соціальних груп [4].

Завдання  соціальної  роботи  полягають  у  виявленні  соціальної
проблеми  і  наданні  клієнту  в  рамках  професійного  поля  соціальної
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допомоги. Характер соціальної проблеми є найважливішим чинником, від
якого  залежить  визначення  змісту,  інструментарію,  форм  і  методів
соціальної роботи з клієнтом.

Вирішення  конфлікту  (повне  або  часткове)  за  допомогою  зміни
образів,  наявних  у  сторін,  передбачає  насамперед  переструктурування
наявних цінностей, мотивів, установок, а також прийняття нових, і тому
тут доречно використовувати весь арсенал засобів, що розробляються для
цих цілей не лише фахівцями в галузі соціальної роботи, але й фахівцями
з права. 

Як  свідчить  практика,  більшість  конфліктів  виникають  поза
юридичною  сферою  і  лише  згодом,  у  процесі  розвитку,  набувають
юридичних  ознак,  а  відтак  виявляються  в перехідному  або  змішаному
варіанті.  Мотивація  таких  конфліктів  спочатку  не  пов´язана  з
юриспруденцією  і  стосується  економічних,  національних,  соціальних,
особистих або суспільних інтересів,  але згодом, у міру розвитку подій,
вони трансформуються в явища юридичного порядку.

Правовий компонент у конфлікті, залежно від обставин, виявляється
з  різним  ступенем  інтенсивності.  Наприклад,  у  міжособистісному
конфлікті на ґрунті неприязних відносин у побуті юридичну роль можуть
відігравати  неясні  побоювання  того  чи  іншого учасника  конфлікту, що
занадто  енергійні  дії  можуть  потягти  кримінальну  відповідальність,  а
тому слід уникати крайнього загострення ситуації. Зовсім інше значення
юридичний елемент  має  у  спорах  про  спадщину, про  право  власності,
коли конфліктуючі сторони відстоюють свої дійсні чи уявні права, будучи
твердо  переконані  в  тому,  що  закон  саме  на  їх  боці.  Це  надає  їм
активності,  що  зовсім  відрізняється  від  попереднього  прикладу,  де
уявлення  про  правові  межі  примушує  суб´єкта  стримуватися.  Слід
зазначити, що є й інші варіанти з різним ступенем вияву інтенсивності
правового елемента [1]. 

В аспекті шляхів і засобів попередження, припинення і розв´язання
конфліктів є вагомі підстави вважати, що майже кожний з конфліктів мож-
на  віднести  до  категорії  юридичних.  Адже  відомо  з  практики,  що  за
допомогою  юридичних  норм  та  інститутів  можна  врегулювати,  як
правило, будь-який конфлікт. 

Однією з найважливіших умов  вирішення конфлікту в соціальній
роботі  є  його  точне  формулювання  [3].  Якщо  конфлікт  правильно
сформульований, то, по-перше, він може виконувати функцію логічного
засобу  пошуку  недостатньої  інформації  в  потрібному  напрямку,  а  по-
друге,  –  забезпечувати  вибір оптимального інструментарію соціального
впливу,  а  отже,  і  ефективність  соціальної  роботи.  Однією  з
найважливіших вимог до формулювання конфлікту в соціальній роботі є
його обгрунтованість.  Відсутність зв'язку з реальними практичними або
теоретичними потребами робить конфлікт довільним, надуманим. 
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Однак найчастіше юридичної форми конфлікт у соціальній роботі
набуває  не  відразу,  а  згодом,  у  міру  його  розвитку.  Так,  у  багатьох
випадках  конфлікти  в  сім’ї починаються  з  епізодів,  які  аж  ніяк  не
потребують правових засобів урегулювання [5]. Наприклад, виникнення
суперечки  між  подружжям  щодо  методів  виховання  дітей.  Проте  з
´ясування  такої  сімейної  проблеми  іноді  переходить  у  конфлікт  із
застосуванням фізичної сили. І тут  уже з´являються юридичні елементи,
які за певних обставин призводять до правових наслідків. 

У динаміці юридичного конфлікту помітну роль відіграє втручання
третьої  сторони  –державного  правозастосовного  органу  (суду,
прокуратури, поліції), яка ухвалює остаточне рішення у справі.

Висновки. Точно  сформульований конфлікт виступає  вихідним,  є
початковою  ланкою  в  складній  пізнавально-аналітичної  діяльності  як
організаторів  соціальної  роботи,  так  і  юристів,  спеціалістів  з  права.
Практична потреба у вирішенні конфлікту в соціальній роботі не тільки
активізує  діяльність  спеціалістів  соціальних  та  юридичних  служб,  а  й
мобілізує їх інтелектуальний, організаційний і фізичний потенціал, надає
пошуку технологічних рішень творчий, інноваційний характер.

Вирішення будь-якого конфлікту  в  соціальній  роботі зводиться,
зрештою, до  правового  розв'язання  наявного  внутрішнього  або
зовнішнього протиріччя.
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ВИТОКИ ПОХОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Теорія і практика соціальної держави є важливим кроком у розвитку
людського  суспільства.  Доцільно  зазначити,  що  соціальна  держава  –
явище  динамічне  і  багатогранне,  постійно  знаходиться  в  розвитку,
відповідаючи на виклики того суспільства, у якому вона формується.

Суспільство прийшло до моделі соціальної держави після тривалих
пошуків  найефективнішого  шляху  забезпечення  добробуту  громадян.
Принцип "загального благоденства" лежить в основі таких, здавалося б,
антагоністичних явищ, як "держава нічного сторожа" і "правова держава"
в ліберальному і соціальному трактуваннях. Ці держави дійсно зовсім по-
різному розуміли добробут своїх громадян, але докладали багато зусиль
для досягнення цієї мети.

Основні  цінності  соціальної  держави  –  свобода,  рівність,
справедливість  і  солідарність  –  визначили  такі  відомі  дослідники,  як  
Х. Вольф, А. Сміт, Д. Дідро, Дж. Кейнс, О. Конт, Дж. Локк, К. Маркс,  
Ш.-Л.  Монтеск'є,  Г. Спенсер та  інші,  які  у  своїх  працях досліджували
проблему  природи,  сутності  та  особливостей  становлення  соціальної
держави.

Концепція  поліцейської  держави,  найяскравішим  представником
якого  був  Х.  Вольф,  виникла  в  XVIII  ст.  Німецький  юрист  розглядав
державу  як  таку,  що  спрямовувала  свою  діяльність  на  подолання
феодальної  роздробленості,  встановлення  централізованої  державної
влади  і  законності,  на  захист  приватної  власності,  активізацію
підприємницької діяльності [1,с. 107]. Але все ж надалі, виходячи зі своїх
внутрішніх  протиріч,  "держава  нічного  сторожа"  почала  гальмувати
розвиток  громадянського  суспільства  шляхом  накладення  обмежень  і
втручання в усі можливі сфери.

Правова ліберальна держава також прагнула діяти на користь своїх
громадян  [18,  с.  85].  Але  при  цьому  вважалося,  що  безпосередня
діяльність держави в цьому напрямку може призвести лише до зростання
споживчих настроїв у суспільстві, до патерналізму. Прихильники правової
ліберальної  держави  вважали,  що  соціальне  призначення  держави
реалізується  через  гарантування  свободи  у  процесі  самореалізації
особистості й охорони прав людини. При цьому охорона соціальних прав
значною мірою перекладається на громадські організації і на саму особу
(пріоритетними були громадські, далі – політичні і вже потім – соціальні
права).  Однак  криза  ідеології  крайнього  індивідуалізму  виявила  якусь
відірваність від соціальних реалій цього теоретичного підходу. Наукова

447



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

думка і практика поступово дійшли висновку, що свобода, як стрижневий
принцип демократичної  правової  держави,  крім негативного,  має  ще  й
позитивний  зміст:  держава  повинна  сприяти  створенню  матеріальних
можливостей для кращого прояву свободи шляхом використання певного
комплексу стимулюючих і стабілізуючих заходів.

Прихильники  правової  ліберальної  держави  висловлювалися  про
необхідність  гарантування  людської  гідності,  розглядаючи  її  як
багаторівневе  явище.  Гідність  людини  вони  розглядали  не  тільки  як
особисту свободу, а  ще й через  внутрішню оцінку об'єктивно існуючої
цінності людини, яка виражається у вільному виборі праці, адекватній її
оплаті, належному рівні побутового комфорту, гарантуванні певного рівня
матеріального забезпечення в разі втрати працездатності тощо. Виходячи
з  цього,  дослідники  визначали,  що  тільки  соціальна  держава  веде  до
утвердження людської гідності в повному обсязі.

Безпосередній  вплив  на  виникнення  теорії  соціальної  держави
справила західна теорія "загального благоденства" як організований вираз
системи  фундаментальних  ідей  й  принципів  соціальної,  політичної,
правової  культури  товариств  правоцентристського  типу.  Ця  концепція
походить від філософських ідей Платона, Демокрита, Аристотеля та ін.
Так, Аристотель бачив у державі умову і  джерело закону та соціальної
гармонії,  критикуючи  при  цьому  Платона  за  те,  що  останній  розумів
державу виключно як механізм забезпечення суспільних потреб. Через те,
що  бідні  перестають  бути  корисними  членами  полісного  суспільства,
Платон відносив їх (як, до речі, і багатих, але пустопорожніх людей) до
категорії "зайвих", таких, які підривають єдність поліса. Філософ говорив
про  те,  що  вона  (бідність)  є  порушенням  принципу  справедливості,
відповідно до якого кожен повинен займатися своєю справою, тобто ніхто
не повинен байдикувати [15,с. 98]. На думку Сократа, у будь-якій державі,
яка  створюється  потребами  людей,  існують  як  справедливість,  так  і
несправедливість, тому необхідно вибирати людину як найменше з усіх
можливих бід.  У розумінні  Сократа  благом були знання,  які  дозволяли
розумно розпоряджатися здоров'ям, силою, красою і багатством.

Середні віки стали періодом зародження нової політичної культури
з  особливими  ознаками  суспільного  й  духовного  життя  та  соціальної
структури,  особливими взаємовідносинами держави з  церквою.  Саме в
епоху Середньовіччя (V – XVI ст.) широкого поширення набула церковна
благодійність.  Мирське  благо  бачилося  у  вірі  до  Бога,  у  покаянні.  
А. Акмалова формулює поняття права відповідно до канонів церкви як
"творчість у сфері доброго і рівного" [2 , с. 11]. Взаємовідносини церкви з
біднотою  формувалися  з  огляду  на  інтереси  обох  сторін:  церква
поширювала  свою  ідеологію  і  владу  на  мирян,  а  вони,  у  свою  чергу,
зокрема  бідні,  приймали  пожертви  і  повинні  були  виконувати  канони
церкви,  тим самим демонструючи своє  належне ставлення до неї.  Так,
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основоположник  ідеї  суверенітету  Жан  Боден  називав  найважливішою
ознакою держави влада і відносини влади (управління і підпорядкування).
Тому  соціальне  спілкування  на  різних  його  рівнях,  на  його  думку,  є
розподілом  людей  на  дві  категорії  –  тих,  хто  управляє,  і  тих,  хто
підпорядковується [4, с . 265 – 307].

В  цілому  ж  слід  зазначити,  що  в  Середньовіччі  основна  увага
приділялася таким ідеям, як свобода особистості. Під поняття загального
блага  почали  підводити  уявлення  про  державу  з  республіканським
устроєм,  яка  ґрунтувалась  на  принципах  рівності  і  справедливості.
Гарантія  рівності  і  справедливості  –  запорука  свободи  особистості  –
бачилася  у  виданні  і  дотриманні  законів,  зміст  яких  узгоджується  з
сутністю людини.  У період Відродження оновлюється  давня  концепція
суспільного  договору,  яким  пояснювалась  як  причина  виникнення
держави, так і легітимність державної влади; акцент робився на значенні
вільного виявлення волі всього суспільства.

Період Нового часу істотно змінив площину наукових пошуків,  у
якій мислителі намагалися осмислити місце і роль держави в її ставленні
до  людини  і  суспільства.  А.  Добролюбов  визначав,  що  загальним  в
абсолютній більшості теорій держави в XVII-XVIII століттях є розуміння
держави  як  універсальної  структури  людських  спільнот,  яка  повинна
забезпечувати  можливості  матеріального  і  духовного  розвитку  своїх
громадян [8, с. 200]. Тобто держава виступає в першу чергу як захисник і
гарант законності всієї спільноти і кожного індивіда окремо від зовнішніх
сил  і  від  внутрішніх  конфліктів  між  соціальними  й  окремими
особистостями. На цьому етапі помітні певні розбіжності в питанні про
головні  функції  держави і  прерогативи  державної  влади.  Одні  вважали
основною  функцією  держави  стримування  деструктивних  дій  окремих
особистостей,  інші – захист від зовнішніх загроз,  треті  –  забезпечення
нормальних  умов  для  розвитку  економіки,  науки,  культури.  Саме
представники  третьої  течії  і  стали  основоположниками  концепції
соціальної держави.

Безумовно, передісторію становлення соціальної держави не можна
розглядати відірвано від якісних перетворень теорії ліберальної правової
держави  (Великобританія,  Франція),  а  так  само  –  від  занепаду
поліцейської  держави  в  Німеччині  та  Росії.  Ці  процеси  відбувалися
протягом  практично  всього  ХIХ  століття.  Як  результат  боротьби
робітників за поліпшення умов праці у країнах Західної Європи з'явилися
перші нормативні документи про працю. У цей час можна говорити про
перші  спроби  систематизації  соціальної  справедливості.  В  Англії  
в 1830 – 1850 роках сформувалася Національна асоціація чартиста, члени
якої  вимагали  збільшення  заробітної  плати,  обмеження  тривалості
робочого  часу  [5,  с.  6].  При  цьому  спочатку  соціалістична  свідомість
чартистів виявлялася стихійно, але вже після революційних подій 1848
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року вона  (свідомість)  прагне до  завоювання пролетаріатом політичної
влади [5, с. 25] і цим домогтися зниження соціальної напруженості. При
цьому  практика  соціально-трудових  відносин  доводила  не  тільки
можливість,  а  й  необхідність  попередження  конфліктів,  а  так  само
встановлення партнерських відносин [14 , с. 237]. У 1871 році в Англії був
прийнятий  закон  про  профспілки,  які  стали  головним  об'єктом
соціального партнерства й основним визначальним фактором соціально-
трудових  інтересів  найманих  працівників.  Саме  це  (як  і  розвиток
капіталістичного  виробництва)  створило  умови  для  укладення
колективних угод, які були неможливі без подібної організацій робітників.

Таким чином, у процесі поступового розвитку і задовго до появи
соціальної держави як такої виникає, розвивається і зміцнюється принцип
солідарності.

Зрештою,  до  кінця  XIX  століття  суспільство  приходить  до
розуміння, що зі збільшенням добробуту деяких його членів рівень життя
більшості  не  змінився,  і  вони  ледве  зводять  кінці  з  кінцями.  Держава
даного  історичного  періоду,  навіть  здійснюючи  соціальні  функції,  не
ставила перед собою мету захистити тих, хто потрапляв у важку ситуацію.
Держава  своїми  діями  захищала  лише  певну,  благополучну,  частину
суспільства, застосовуючи щодо неї окремі заходи соціальної допомоги.
Хоча  поступовий  розвиток  принципів  демократії  призвів  до  розуміння
того, що саме держава виступає як посередницький інститут і від імені та
за допомогою внесків усього населення підтримує тих, хто потребує цього
(найбільш «вразливі» його частини). Незважаючи на те, що закони деяких
держав  (наприклад  Основний  закон  Німеччини  
1871 роки) проголосили, що кожен, хто має потребу в турботі, отримає її
[21,  с.  201  –  202],  юридичне  визнання  соціальних  прав  не  відбулося.
Турбота,  як  і  раніше,  здійснювалася  через  адміністративно-правові
відносини. У певний історичний період дані відносини не допускали, що
особа буде вимагати соціальної допомоги й турботи держави.

Саме в цей період було здійснено принциповий перехід до рішучої
соціальної  політики  держав,  з'явилися  перші  ознаки  принципів
солідарності,  соціальної  рівності  та  соціальної  справедливості.  Ще  у
Французькій  Конституції  (Декларації  прав  людини  і  громадянина)
 1793 року згадуються економічні й соціальні права. У цьому історичному
документі було визначено, що з моменту народження і протягом усього
свого життя громадяни є вільними і рівними у правах [13,с. 20].

Хоча  думки  про  розширення  прав  людини  ще  не  домінували  в
суспільстві, деякі діячі того часу обґрунтовували необхідність соціальних
гарантій. Так, Т. Пейн вважав за необхідне закріпити право на пенсію за
старістю [11], а Д. Адамс аргументував необхідність проголошення права
на освіту [22 , с. 5 – 6]
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У цей час держави прагнули перш за все до стримування робочого й
соціалістичного руху, встановлення політичного контролю над бідними і
збереження громадського порядку. Нагадаємо, що саме до цього періоду
належать  закон  про  заборону  страйків  і  робочих  коаліцій  (Закон  Ле
Шапель)  1791  року,  закон  проти  коаліцій  робочих  1799  року  в
Великобританії  або Винятковий закон проти соціалістів (  «Закон проти
шкідливих  і  небезпечних  прагнень  соціал-демократії»),  прийнятий
німецьким рейхстагом в 1878 році. Хоча й очевидно, що до середини XIX
століття правляча еліта доходить думки, що набагато кращого результату
можна  досягти  не  репресивними  заходами,  а  шляхом  подолання
пауперизму як першопричини соціальних заворушень.

Безперечно,  важливою  передумовою  формування  соціальної
держави став розвиток політичних і  економічних досліджень (А.  Сміт  
[3 , с. 280], Д. Ріккардо [3, с. 251], К. Маркс [3, с. 204] та ін.). У результаті
виникла  думка  про  те,  що  реальна  загроза  соціальної  і  політичної
стабільності криється саме у становищі робітничого класу як в найбільш
численної частини суспільства.

У  Період  1880  –  1914  років  для  послаблення  соціальної
напруженості влада почала вдаватися до послідовної соціальної політики,
забезпечуючи  по  можливості  принципи  соціальної  справедливості  й
соціальної  рівності.  Але вже в  кінці  ХІХ століття стало зрозуміло,  що
соціальна політика того періоду (як сукупність соціальних реформ, на які
готова була піти влада) виникає із запізненням і ніяким чином не впливає
на  загострення  ситуації  [19,  с.  27].  У  результаті  відбулася  еволюція
поглядів  неолібералів,  підходи  яких  органічно  влилися  у  програмні
положення соціал-демократів.

Очевидно,  процес  становлення  соціальної  держави
супроводжувався  теоретичними  пошуками  широкого  спектру
громадських сил, і вже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. прогресивні
сили в суспільстві, радикальні політичні партії та найактивніші верстви
населення доходять глобального висновку про те, що суспільство, всі його
складові,  всі  верстви  повинні  розглядатися  як  суб'єкти  суспільного
процесу,  а  тому  їх  суспільне  і  політичне  становище  має  відповідати
загальним демократичним умовам. Ще однією особливістю цього періоду
стало  те,  що  держава,  хоч  і  почала  займатися  організацією  охорони
здоров'я,  встановленням  пенсій,  системи  освіти,  при  цьому  лише
створювала  необхідну  інфраструктуру,  а  не  надавала  ці  послуги
безкоштовно [17, с. 391].

Період  з  1918  по  1960  рік  традиційно  вважається  етапом
розширення  соціальної  діяльності  держави.  У  цей  період  відбувалося
збільшення обсягів державних витрат на соціальні потреби практично у
всіх  країнах  Заходу.  Формально-юридичну  рівність  громадян  було
органічно доповнено соціальними гарантіями. Вважається, що саме з 1919
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року Міжнародна організація праці займається уточненням нормативного
змісту  соціально-економічних  прав  [6,  с.  17].  Хоча  про  принцип
конституційного  закріплення  соціально-економічних  прав  особистості  і
громадянина мова ще не йшла, окремі згадки про них уже зустрічаються
(Конституція Мексики 1917 г.).

Саме  на  першу половину  ХХ  ст. припадають  часті  дискусії  між
основними  науковими  течіями  в  економічній  науці,  у  тому  числі  одні
вчені (Ф.  Хайек,  М. Фрідман та  ін.)  відстоювали необхідність вільного
розвитку  економіки  і,  відповідно,  розвитку  соціальних  прав  згідно  з
принципами  вільного  ринку,  а  інші,  зокрема  представники  нового
егалітаризму (Дж.  Роулза,  К.  Дженкінс),  наголошували на  необхідності
врегулювання  державою  основних  аспектів  соціально-економічного
розвитку [12,  с.  18].  Ідея  про  необхідність  активного  впливу значною
мірою  була  обґрунтована  і  відомим  англійським  економістом  
Дж.  Кейнсом у "Загальної  теорії  зайнятості,  відсотка і  грошей",  звідки
бере  початок  концепція  "держави  загального  благоденства"  (яку  деякі
дослідники  оцінюють  як  базову  для  теорії  "соціальної  держави")  
[9,  с.  218].  Головна ідея теорії  Дж. Кейнса полягає в тому, що система
ринкових  економічних  відносин  аж  ніяк  не  є  досконалою  і
саморегулятивною,  максимально  можливу  зайнятість  та  економічне
зростання може забезпечити лише активне втручання держави. Держава
обкладає  прибутки  корпорацій  і  великі  індивідуальні  доходи  громадян
високими  податками  і  перерозподіляє  національний  дохід  через  різні
канали  соціальної  інфраструктури  (пенсії,  дотації,  допомоги).  Головна
мета такої політики –зняти соціальну напругу в суспільстві. Кейнсіанство
певною мірою примирило вимоги економічної доцільності та соціальної
справедливості.  Уже  в  20-ті  роки  ХХ  століття  у  зв'язку  зі  зміною
структури  найманої  робочої  сили  була  визнана  ідея  загального
соціального  обслуговування,  яка  повинна  була  охопити  всіх  членів
суспільства.

Великі  зміни  в  системі  соціального  захисту  викликала  Велика
депресія 30-х років, і тільки в 40-х роках ХХ століття відбулося політичне
визначення  формули  соціальної  держави  [16,  с.  65].  У  повоєнних
конституціях  Франції,  Німеччини,  а  трохи  пізніше  й  Іспанії  держава
прямо визнається соціальною. Тільки на цьому етапі принцип соціальної
держави разом із принципами демократичної правової держави отримав
вищу імперативну силу.

Традиційно  вважається,  що  в  науковий  обіг  поняття  «Соціальна
Держава" було введено Лоренцем фон Штейном у 1850 році [20, с. 71].
Виникнення  ж  "держави  добробуту"  пов'язують  з  ім'ям  Вільяма  Генрі
Бевериджа,  який  у  1942  році  виклав  її  головні  принципи  –
загальнодоступність, універсальність і адекватність соціальної допомоги.
Хоча найчастіше "днем народження" соціальної держави називають день
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прийняття Основного Закону ФРН 1949 року. Саме з того часу це поняття
ввійшло  в  широкий  науковий  вжиток  у  правовій  і  політологічній
літературі.

Необхідно відзначити, що єдиної концепції соціальної держави не
існує. Ця умовна назва надається різним моделям, які  в різних країнах
відрізняються  не  тільки  назвами,  але  й  певними  істотними
особливостями. Тому можна вважати, що держава добробуту народилася у
Великобританії, а соціальна держава – у Німеччині.

Узагальнюючи  історичний  і  правовий  шлях  розвитку  соціальної
держави та її принципів, можна констатувати наступне.

Людство  наближалося  до  появи  певної  ідеї  соціальної  держави
протягом  багатьох  століть.  Концепція  "загального  благоденства"
(походить від філософських ідей Платона, Демокрита, Аристотеля та ін.),
як вираження системи основних ідей і принципів соціальної, політичної,
правової  культури  товариств  правоцентристського  типу,  безпосередньо
вплинула на появу доктрини соціальної держави.

Передісторія  становлення  соціальної  держави  тісно  пов'язана  із
занепадом "держави нічного сторожа" в Німеччині,  а  також з якісними
перетвореннями  ліберального  правової  держави  в  таких  країнах,  як
Великобританія,  Франція  в  1800  –  1880  роках,  коли  здійснювався
принциповий перехід до рішучої урядової соціальної політики, з'явилися
перші ознаки принципів солідарності,  соціальної рівності та соціальної
справедливості.

Початком перебудови соціальної державності традиційно вважають
1880  –  1914  роки,  коли  Великобританія,  Франція  (а  надалі  й  інші
європейські країни) почали вдаватися до послідовної соціальної політики,
забезпечуючи  по  можливості  принципи  людської  гідності,  соціальної
справедливості та соціальної рівності.

Необхідно зазначити, що соціальна держава не ставила, не ставить і
не може ставити перед собою мету гарантування соціального добробуту.
Вона  лише  може  створити  умови  для  діяльності  в  цьому  напрямку
окремих індивідів і громадянського суспільства.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ 
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Частина  3  ст.  337  КПК  України   визначає:  «З  метою  ухвалення
справедливого  судового  рішення  та  захисту  прав  людини  і  її
основоположних  свобод  суд  має  право  вийти  за  межі  висунутого
обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни
правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує
становище  особи,  стосовно  якої  здійснюється  кримінальне  
провадження» [1].

Основними завданнями кримінального судочинства, передбаченими
у  ст. 2  КПК  України,  є  захист  особи,  суспільства  та  держави  від
кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів
учасників  кримінального провадження,  а  також забезпечення швидкого,
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб
кожний,  хто вчинив кримінальне  правопорушення,  був  притягнутий  до
відповідальності  в  міру  своєї  вини,  жоден  невинуватий  не  був
обвинувачений  або  засуджений,  жодна  особа  не  була  піддана
необґрунтованому процесуальному примусу і  щоб до кожного учасника
кримінального  провадження  була  застосована  належна  правова  
процедура  [1].  Це  означає,  що  кримінальне  судочинство  покликане
гарантувати всім його учасникам створення  належних умов для повної
реалізації їхніх  законних прав та інтересів. 
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Обвинувачення  є  одним  із  найбільш  важливих  процесуальних
механізмів, що приводить у дію всю систему кримінального судочинства,
оскільки  з  нього  розпочинаються  кримінальні  процесуальні  відносини
між  слідчим  та  підозрюваним.  Основний  обсяг  обвинувачення
формується у стадії досудового слідства, але сформульоване в даній стадії
обвинувачення  не  є  остаточним  і  може  змінюватися  як  у  процесі
подальшого  розслідування,  так  і  під  час  перебування  справи  у
провадженні  суду.  Правильне  вирішення  питання  про  зміну
обвинувачення  має  велике  значення,  оскільки,  по-перше,  саме
повідомлення про підозру визначає межі судового розгляду кримінальної
справи,  по-друге,  від  прийняття  такого  рішення  прокурором  залежить
повна  реалізація  прав  і  законних  інтересів  учасників
кримінальногопроцесу, насамперед потерпілого. 

На відміну від КПК  України 1960 р., чинний  КПК України більш
детально визначає випадки, коли суд може вийти за межі викладеного в
обвинувальному акті обвинувачення, а також підстави прийняття такого
рішення  [3].  Суд  має  право  самостійно  вийти  за  межі  висунутого
обвинувачення лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального
правопорушення,  якщо  це  покращує  становище  особи,  стосовно  якої
здійснюється  кримінальне  провадження.  На  практиці  така  ситуація  є
досить  звичною,  коли  сторони в  змагальному процесі  відстоюють свої
позиції,  а  суд,  вислухавши  всі  аргументи  сторін  та  дослідивши надані
докази, робить висновки щодо реальних обставин справи і, відповідно, –
щодо  кваліфікації  злочину.  При  цьому  суд  не  може  вийти  за  межі
обвинувачення,  яке підтримує  прокурор.  Тобто, якщо суд вийшов би за
межі  обвинувачення  в  бік  погіршення,  то  фактично  суд  виконав  би
функцію  обвинувачення,  що  неприпустимо  в  кримінальному  
судочинстві [2]. 

Норми  Кримінального процесуального  кодексу  чітко окреслюють
питання, пов’язані з судовим розглядом кримінального провадження, які
визначають та встановлюють межі судового розгляду в суді і є гарантом
забезпечення конституційних прав та обов’язків  громадянина. 

Згідно  з  положенням  Кримінального  процесуального  кодексу
України судовий розгляд проводиться стосовно обвинувачених і лише в
межах висунутого їм обвинувачення, що гарантує справедливий розгляд
та вирішення справи і права забезпечення обвинуваченого на захист [1]. 

Однак кримінальний процесуальний закон (ст. 338, ст. 339, ст. 340
КПК)  передбачає  під  час  судового  розгляду  можливість  зміни
обвинувачення  як  у  бік поліпшення, так  і  в  бік погіршення становища
обвинуваченого,  а  також  висунення  додаткового  обвинувачення.  Так,
прокурор має право під час судового розгляду змінити обвинувачення в
суді як щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, так і
щодо  обсягу  обвинувачення,  висунути  додаткове  обвинувачення  щодо
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вчинення  обвинуваченим  іншого кримінального правопорушення,  якщо
окремий  їх  розгляд  неможливий,  відмовитися  від  підтримання
державного  обвинувачення.  Підставою  для  таких  дій  сторони
обвинувачення  є  докази,  які  були  досліджені  в  судовому  розгляді  і
дозволили  прокурору  дійти  переконання,  що  обвинувачення  необхідно
змінити [4]. Право вийти за межі обвинувачення прокурор має на підставі
частини 2 ст. 337 КПК за наявності відповідних підстав [1].

Необхідно   зазначити,  що  КПК  України  обмежує  межі  судового
розгляду не тільки за змістом повідомлення  про підозру, а й за колом осіб.
Якщо в першому випадку особливих питань не виникає, то з колом осіб
виникають деякі ускладнення. Межі судового розгляду стосовно кола осіб
означають, що суд не може проводити розгляд стосовно інших осіб, про
причетність яких до кримінального правопорушення може заявити хтось з
учасників  судового  провадження.  Суд не  вправі  досліджувати  докази  і
вирішувати питання про винуватість осіб, стосовно яких справу закрито
або виділено в окреме провадження.

Вивчення всіх обставин злочину, вчиненого у співучасті, є єдиною
можливістю  винесення  справедливого  вироку.  Проте  участь  у
провадженні зазначених осіб чи матеріалів стосовно таких осіб, що не є
підозрюваним у конкретній справі,  може призвести  до порушення меж
судового розгляду стосовно кола осіб, а також до порушення їхніх прав.
Тому потрібно визначити процесуальне становище таких осіб, визначити
межі  вказівки на таких осіб у вироку суду та ін. 

Правильне визначення меж судового розгляду є дуже важливим для
здійснення справедливого кримінального судочинства,  адже має на меті
забезпечення  цілеспрямованості  діяльності  суду,  гарантування
обвинуваченому здійснення ним права на захист, виключення можливості
засудження особи за кримінальне правопорушення, у вчиненні якого вона
не обвинувачувалася, виключення можливості засудження осіб, стосовно
яких справа попередньо не розслідувалася [4]. 

Недодержання положень ст. 337 КПК щодо меж судового розгляду
може бути визнано істотним порушенням кримінального процесуального
закону і стати підставою для скасування  вироку суду в апеляційному  або
касаційному порядку. 
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МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
З НЕФКО

Вступ. НЕФКО – Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic
Environment  Finance  Corporation),  відповідно  до  інформаційних  джерел
офіційного сайту Кабінету Міністрів України станом на 15 березня 2016
року [1], є багатосторонньою неприбутковою фінансовою установою, що
утворена  Північними  країнами  (Данією,  Фінляндією,  Ісландією,
Норвегією  та  Швецією)  з  метою  покращення  екологічної  ситуації  у
Східній Європі. НЕФКО заснована в 1990 році. Штаб-квартира НЕФКО
знаходиться  у  м. Гельсінкі,  Фінляндська  Республіка
(http://www.nefco.org/introduction).  НЕФКО  належить  до  організацій
Північної  фінансової  групи,  до  якої  входять:  Північний  інвестиційний
банк  (Nordic  Investment  Bank);  Північний  фонд  розвитку  (Nordic
Development  Fund);  Північна  екологічна  фінансова  корпорація  (Nordic
Environment  Finance  Corporation);  Північний  проектний  фонд  (Nordic
Project  Fund)  [1].  Згідно з  інформаційними повідомленнями офіційного
сайту НЕФКО [2]  –  це  міжнародна  фінансова  установа,  що станом на
сьогодні  фінансує  широкий  спектр  екологічних  проектів  у  країнах
Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. Діяльність НЕФКО
спрямована  на  проекти,  що  покращують  стан  довкілля  і  водночас  є
ефективними з точки зору витрат. 

Результати  дослідження. Початок  співробітництва  України  з
НЕФКО датується 17 вересня 2009 року, коли підписано Рамкову угоду
між  Урядом  України  та  Північною  Екологічною  Фінансовою
Корпорацією, яка набрала чинності 18 листопада 2010 року [3 – 4]. Угоду
ратифіковано Законом України від 21 вересня 2010 року № 2533-VI [5]. Як
зазначено у прес-релізі «Нова угода про статус НЕФКО в Україні» від 17
вересня 2009 року офіційного сайту цієї корпорації [6], НЕФКО та Уряд
України  підписали  Рамкову  угоду,  що  підтверджує  статус  НЕФКО  в
Україні  як  міжнародної  фінансової  організації  і  дає  нові  можливості  з
реалізації енергетично ефективних проектів в Україні. НЕФКО фінансує
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такі проекти у країні з 2003 року. НЕФКО вже затвердила 19 мільйонів
євро  для  фінансування  29  проектів  на  загальну  суму  55  млн.  євро  в
Україні.  Проекти  головним  чином  пов’язані  з  енергетикою,  сільським
господарством,  промисловим виробництвом і банківським сектором.  На
частку українських проектів поки що припадає 7,9% фондів НЕФКО, що
розподіляються  за  двома  фінансовими  інструментами  –  Інвестиційного
Фонду  і  Північного  Фонду  розвитку  навколишнього  середовища.  У
минулому  році  Рада  директорів  НЕФКО  затвердила  надання  Україні
восьми позик. Ці кошти пішли на переоснащення свиноферм і вироблення
біогазу,  модернізацію  й  упровадження  енергозберігаючих  технологій
виробництва  меблів,  створення  теплових  пунктів  систем  комунального
теплопостачання [6]. Інформація щодо сучасного співробітництва України
з  Північною  Екологічною  Фінансовою  Корпорацією  наведена  на
офіційному сайті НЕФКО – http://www.nefco.org/ru/: 

– 25  вересня  2014 року  –  НЕФКО надає  кредит для інвестицій в
енергоефективність Житомира [7];  НЕФКО і місто Житомир підписали
кредитний договір на суму 3 мільйони євро, спрямований на виконання
енергоефективних заходів у 19 таких будівлях бюджетної сфери міста, як
школи,  дитячі  садочки  та  будівлі,  що  належать  центральній  міській
лікарні;  

– 22  листопада  2013  року –  Нова  угода  НЕФКО та  українського
Банку «Львів» [8]; НЕФКО та український Банк «Львів» підписали угоду
про  нову  програму  кредитування  інвестицій  у  підвищення
енергоефективності; НЕФКО надала 3 млн. євро для кредитної програми,
призначеної для приватних домовласників, малих або середніх компаній;

– 16  жовтня  2013  року  –  Підвищення  енергоефективності  в
українських містах Вінниця та Житомир [9]; українські міста Вінниця та
Житомир  підписали  кредитні  угоди  з  НЕФКО  для  фінансування
муніципальних  заходів  з  підвищення  енергетичної  ефективності;  окрім
кредиту  НЕФКО,  енергозберігаючі  проекти  отримають  підтримку
інвестиційної  програми  DemoUkraina,  що  фінансується  Шведським
управлінням  міжнародного  розвитку  та  співробітництва  SIDA;  кошти
DemoUkraina використовуються для надання грантів цілому ряду проектів
централізованого теплопостачання у 20 містах країни; проекти у Вінниці
та  Житомирі  передбачають  ремонт  котелень,  встановлення
індивідуальних  теплових  пунктів,  теплових  насосів  і  нових  котлів,  які
працюють з використанням конденсаційного режиму; 

– 13 квітня 2010 року – НЕФКО інвестує в чисте виробництво фарб
в  Україні  [10];  НЕФКО  повідомила  про  виділення  2,2  млн.  євро  для
лакофарбової  фабрики  в  Одесі  на  півдні  України;  фабрика  буде
переоснащена  шведською  компанією  «Ескаро»  для  випуску  фарб  на
водній основі, а витрати при цьому складуть 1,6 млн. євро; проект також
фінансують шведський «Сведфонд» і сама група компаній «Ескаро»; нове
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виробництво дозволить відмовитися від фарб на органічних розчинниках;
замкнутий  цикл,  оборотний по воді,  запобіжить  скидам  забруднюючих
речовин у навколишнє середовище.

Висновки. Поряд з наведеним вище слід зазначити, що значна увага
НЕФКО  приділена  питанням  фінансування  та  реалізації  енергетично
ефективних проектів в Україні, про що свідчать матеріали інформаційних
прес-релізів,  які  розміщені  на  офіційному  сайті  НЕФКО  –
http://www.nefco.org, зокрема: «НЕФКО виділяє 6,7 млн. євро на проекти з
енергозбереження»  [11],  «НЕФКО  збільшує  фонд  для  фінансування
проектів  стосовно  екологічно  чистого  виробництва  у  Східній  Європі»,
«Підписання  Меморандуму  порозуміння  між  банком  «Львів»  та
Скандинавською  Екологічною  Фінансовою  Корпорацією  (NEFСO)».
Підсумовуючи досліджені результати співробітництва України з НЕФКО,
на  нашу  думку,  слід  звернутися  до  статті-передмови  керівника
інформаційної  служби  НЕФКО  «Занимая  нейтральную  позицию»,  що
надрукована  в  інформаційному  бюлетені  Nordic  Environment  Finance
Corporation «Новости НЕФКО» в листопаді 2014 року [12], у якій Мікаель
Шевалл  зазначив  проблематику  реалізації  договірних  зобов’язань  між
Україною та НЕФКО  (мовою оригіналу):  «…Макроэкономический спад
усложняет  работу  международных  финансовых  организаций,
предоставляющих кредиты как частному, так и государственному сектору.
Мы  в  НЕФКО ощущаем  это  влияние  с  разных  сторон.  У  местных
партнёров  нарастают  проблемы.  Слабеющая  национальная  валюта  и
разрушение  логистических  связей  успели  негативно  отразиться  на
финансовых  показателях  и  поступлении  новых  заказов.  Корпорации
пришлось  заморозить  некоторые  муниципальные  проекты  вследствие
событий  на  востоке  Украины,  коллегам  приходится  учитывать  в  своей
повседневной работе и вопросы безопасности» [12]. Зазначивши сучасну
проблематику реалізації договірних зобов’язань між Україною та НЕФКО,
Мікаель Шевалл заявляє про існуючі на даний час перспективи подальшої
реалізації  укладених  договорів  [12]:  «При  всём  при  этом НЕФКО
продолжает активную деятельность в стране. Более 22% предоставленных
в  настоящее  время  кредитов  приходится  на  украинские  проекты.  Наш
офис  в  Киеве  продолжает  работать  как  обычно,  и  актуальность
муниципальных  проектов  повышения  энергоэффективности  лишь
возросла.  Наши  учредители  также  подчеркнули  важность  выполнения
взятых на себя обязательств в связи с продолжающимся кризисом. Этой
весной  Совет  директоров  НЕФКО  сделал  заявление  о  продолжении
кредитования  экологических  проектов  на  Украине  и,  по  возможности,
дальнейшего расширения такой деятельности».  Позитивним прикладом,
на наш погляд,  і  підтвердженням наведених вище перспектив розвитку
відносин  між  Україною  та  НЕФКО  є  публікації  в  інформаційному
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бюлетені  Nordic  Environment  Finance  Corporation  «Новости  НЕФКО» в
листопаді 2014 року (мовою оригіналу):

– Украина.  Инвестиции  в  энергоэффективность  в  Каменец-
Подольском.  Украинский  город Каменец-Подольский  подписал  новый
кредитный договор с НЕФКО для финансирования мер по повышению
энергоэффективности  городских  тепловых  сетей.  Проект  повышения
энергоэффективности  выполняется  в  рамках  шведской  программы
DemoUkrainaDH,  в  которой  грантовое  финансирование  Шведского
агентства СИДА предоставляется совместно с кредитами НЕФКО;

– Повышение  энергоэффективности  во  Львове.  Украинский город
Львов  и  корпорация  НЕФКО  подписали  кредитный  договор  о
финансировании  мероприятий  по  повышению  энергоэффективности
зданий,  находящихся  в  муниципальной  собственности.  Проект,
подготовленный  совместно  со  Шведским  агентством  международного
развития  (СИДА),  включает  модернизацию  четырёх  школ  и  двух
поликлиник  с  целью  снижения  потребления  энергии  и  сокращения
денежных  затрат.  Предусматривается  модернизация  отопительных
систем, замена окон, изоляция труб, обновление освещения и установка
теплоотражающих экранов для радиаторов;

– Энергоэффективные  решения  для  Киева.  Киевский  центр
энергоэффективности  на окраине Дарницкого района столицы Украины
демонстрирует  энергоэффективные  светильники,  теплоизоляционные
материалы,  тепловые  насосы  и  солнечные  панели.  Согласно  уже
достигнутым конкретным результатам проекта,  город взял на себя 37%,
Всемирный  банк  профинансировал  56%,  и  Швеция  покрыла  7%
инвестиционных  затрат  программы.  Средства  были  использованы  для
модернизации  индивидуальных  тепловых  пунктов  с  установкой
теплообменников  и  систем автоматического  контроля,  счётчиков  тепла,
отражателей  для  радиаторов  и  новых  эффективных  стеклопакетов  на
окнах. Общий объём инвестиций по проекту составляет 9,3 млн. евро; 

– Чернигов  экономит  миллионы,  инвестируя  в
энергоэффективность.  Задание  одного  из  самых  последних  проектов  в
украинском  портфеле  НЕФКО  –  сократить  потребление  энергии  на
городских объектах системы образования украинского города Чернигова,
что требует  значительных инвестиций в модернизацию школ и детских
садов – в общей сложности 96 различных зданий.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ

Вступ. Світовий  банк  (The  World  Bank),  відповідно  до
інформаційних  джерел  офіційного  сайту  Кабінету  Міністрів  України
станом на 15 березня 2016 року [1], – багатостороння кредитна установа,
що об’єднує п’ять інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення
рівня  життя  у  країнах,  що  розвиваються,  шляхом  надання  кредитів,
гарантій  та  аналітичних  і  консультативних  послуг.  Світовий  банк,
заснований  у  1944  році.  Штаб-квартира  Групи  Світового  банку
знаходиться у м. Вашингтоні, округ Колумбія, США. У Групу Світового
банку входять:  1. Міжнародний банк  реконструкції  та  розвитку (далі  –
МБРР) [2 – 4], офіційний сайт: http://www.worldbank.org/; 2. Міжнародна
асоціація  розвитку  (далі  –  МАР),  офіційний  сайт:
http://www.worldbank.org/ida/;  3. Міжнародна  фінансова  корпорація  
(далі  – МФК) [5],  офіційний сайт: http://www.ifc.org/;  4. Багатостороннє
агентство з  гарантування  інвестицій (далі  –  БАГІ)  [6],  офіційний сайт:
http://www.miga.org/;  5. Міжнародний  центр  з  урегулювання
інвестиційних  спорів  (далі  –  МЦВІС),  офіційний  сайт:
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp.

Результати  дослідження.  Світовий  банк  –  це  своєрідне
кооперативне  співтовариство,  акціонерами  якого  є  188  країн-членів.
Акціонери  представлені  Радою  керуючих,  яка  є  вищим  органом
управління. Рада керуючих ухвалює рішення та визначає політику Банку,
свої  збори  проводить  один  раз  на  рік.  Представництво  України  в  Раді
керуючих  Світового  банку  забезпечується  відповідно  до  Указу
Президента  України  від  19  грудня  2005 року №1809/2005 [7],  згідно з
яким керуючим від України – членом Ради керуючих Світового банку – є
Перший  віце-прем’єр-міністр  України,  а  заступником  керуючого  від
України  –  членом  Ради  керуючих  Світового  банку  –  є  Міністр
економічного  розвитку  і  торгівлі  України.  Рада  керуючих  делегувала
велику  частину  своїх  повноважень  Раді  виконавчих  директорів
(складається з 25 виконавчих директорів, 5 з яких представляють 5 країн–
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найбільших акціонерів, а 20 – решту країн, які розподілилися на групи).
Україна входить до групи країн на чолі з Голландією (Executive Director of
the World Bank group Mr. Frank Heemskerk).  У Раді директорів Україна
представлена Старшим радником виконавчого директора Світового банку,
посаду  якого  з  6  серпня  2012  року  займає  Роман  Жуковський.  З  
1 лютого 2012 року Директором Світового банку по Україні, Білорусі та
Молдові  призначено  пана  Чімяо  Фана  (Qimiao  Fan).  Під  його
керівництвом  здійснюється  операційна  діяльність  Банку  в  Україні
(офіційний  сайт  представництва  Світового  банку  в  Україні:
http://web.worldbank.org).  Керівником  представництва  МФК  в  Україні  є
Олена Волошина (офіційний сайт: http://www.ifc.org/ukraine) [1].

Сучасний  стан  співробітництва  України  зі  Світовим  банком
прокоментовано  на  Урядовому  порталі  офіційного  сайту  Кабінету
Міністрів України станом на 27 січня 2016 року [1]. Зокрема, у вересні
1992  року  Україна  стала  членом  МБРР  та  інших  організацій  групи
Світового банку відповідно до Закону України від 03 червня 1992 року  
№  2402-XII  «Про  вступ  України  до  Міжнародного  валютного  фонду,
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової
корпорації,  Міжнародної  асоціації  розвитку  та  Багатостороннього
агентства  з  гарантій  інвестицій».  Членом МАР Україна  стала  у  травні
2004 року. Співпраця України зі Світовим банком здійснюється відповідно
до  Стратегії  партнерства  МБРР  і  МФК  з  Україною  на  
2012  –  2016 фінансові  роки,  яку схвалено  Радою директорів  Світового
банку  16  лютого  2012  року.  31  липня  2012  року  набрав  чинності
Меморандум про взаєморозуміння між Україною та МБРР, підписаний 16
липня 2012 року в м. Києві та 31 липня 2012 року в м. Вашингтоні, яким
визначено зобов’язання Сторін у рамках накопиченої Україною станом на
31 грудня 2011 року заборгованості перед МБРР [1]. 

27  червня  2012 року набрала  чинності  Резолюція Ради  керуючих
МБРР від 30 січня 2009 року №596 «Збільшення кількості голосів і участі
країн,  що  розвиваються,  та  країн  з  перехідною  економікою».  Україна
прийняла  поправку,  викладену  в  частині  А  Резолюції  №596,  згідно  з
Законом України № 1676-VI «Про прийняття поправки до Статей угоди
Міжнародного  банку  реконструкції  та  розвитку».  Відповідно  до  умов
частини В Резолюції №596 Україна має право підписатись на додаткові 69
акцій  статутного  капіталу  МБРР  та  забезпечити  участь  у  третьому  –
п’ятнадцятому  поповненні  ресурсів  Міжнародної  асоціації  розвитку.  
10  квітня  Урядом  України  прийнято  розпорядження  №223-р  «Деякі
питання  участі  України  у  поповненні  ресурсів  Міжнародної  асоціації
розвитку та підписки на додаткові акції до вимоги Міжнародного банку
реконструкції та розвитку».

20 травня 2013 року прийнято розпорядження КМУ №317-р «Про
уповноваження  Першого  віце-прем’єр-міністра  України  на  підписання
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Інструменту  підписки  на  додаткові  акції  Міжнародної  фінансової
корпорації». Згідно із зазначеним розпорядженням Україна 21 червня 2013
року підписалась на додаткові 654 акції МФК [1].

2  жовтня  2014 року набрала  чинності  Угода  про позику (Проект
«Модернізація  системи соціальної  підтримки населення України»)  [1].  
4 вересня 2014 року набрала чинності Угода про позику (Перша позика на
політику  розвитку  у  фінансовому  секторі)  [1].  22  жовтня  2014  року
визнано  за  доцільне  залучення  позик  від  МБРР  для  реалізації
інвестиційного  проекту  «Другий  проект  з  передачі  електроенергії».
10  листопада  2014  року  утворено  делегацію  України  для  участі  в
переговорах  з  МБРР та  затверджено  Директиви щодо укладення Угоди
про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Другий проект
з передачі електроенергії). 12 листопада 2014 року схвалено остаточний
звіт за результатами реалізації спільних із МБРР інвестиційних проектів
«Розвиток  системи  державної  статистики  для  моніторингу  соціально-
економічних перетворень» і «Додаткове фінансування Проекту «Розвиток
системи  державної  статистики  для  моніторингу  соціально-економічних
перетворень». 21 листопада 2014 року набрали чинності Угоди про позику
й  Угоди  про  позику  Фонду  чистих  технологій  (Проект  «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»
та  Проект  розвитку  міської  
інфраструктури – 2) [1].

21 січня 2015 року визнано за доцільне залучення позики від МБРР
для реалізації  проекту «Поліпшення медичних послуг  для населення».  
9 лютого 2015 року утворено делегацію України для участі в переговорах
з  МБРР  та  затверджено  Директиви  щодо  укладення  Угоди  про  позику
(Проект «Поліпшення медичних послуг для населення»). Підписати Угоду
уповноважено  Міністра  охорони  здоров’я  О.  Квіташвілі.  
19  березня  2015  року  підписано  зазначену  Угоду  про   позику  [1].  
10 лютого 2015 року Міністром енергетики та вугільної промисловості
В.В.  Демчишиним  підписано  Угоду  про  позику  та  Угоду  про  позику
Фонду чистих  технологій  (Другий  проект  з  передачі  електроенергії).  9
червня  2015  року  Угоди  набрали  чинності  [1].  17   квітня  2015  року
визнано  за  доцільне  підготовку спільного  з  МБРР  системного проекту
«Друга  позика на політику розвитку»  та залучення позики від МБРР в
рамках зазначеного системного проекту в розмірі 500 млн. дол. США. 20
квітня 2015 року утворено делегацію України для участі в переговорах з
МБРР  та  затверджено  Директиви  щодо  укладення  Угоди  про  позику
(Друга  позика  на  політику  розвитку).  17  липня  2015  року  схвалено
остаточний  звіт  за  результатами  реалізації  спільного  з  МБРР  Другого
проекту  розвитку  експорту  та  Додаткового  фінансування  для  Другого
проекту розвитку експорту. 22 липня 2015 року схвалено остаточний звіт
за  результатами  реалізації  спільного  з  МБРР  Проекту  модернізації
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державних фінансів. 12 серпня 2015 року визнано за доцільне підготовку
спільного з Міжнародним банком реконструкції  та розвитку системного
проекту  «Друга  програмна  позика  на  політику  розвитку  фінансового
сектору» та залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та
розвитку  з  метою  реалізації  системного  проекту  в  розмірі  500  млн.
доларів США. 20 серпня 2015 року Розпорядженням Президента України
№667/2015-рп уповноважено Міністра фінансів України Наталію Яресько
на підписання Угоди  про позику (Друга  програмна позика на  політику
розвитку  фінансового сектору)  між Україною та Міжнародним банком
реконструкції  та  розвитку  і  листа  про  фінансові  та  економічні  дані.  
02  вересня  2015  року  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  
№894-р схвалено остаточний звіт за результатами реалізації спільного з
Міжнародним  банком  реконструкції  та  розвитку  проекту  «Проект
покращення  автомобільних  доріг  та  безпеки  руху».  Розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  02  вересня  2015  року  №895-р
уповноважено  Міністра  фінансів  Наталію  Яресько  підписувати
непереказні,  безпроцентні  векселі  в  національній  валюті  на  користь
Міжнародного банку реконструкції  та розвитку для забезпечення участі
України в Міжнародному банку реконструкції та розвитку відповідно до
статей II і V Статей Угоди Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
02 вересня 2015 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України №968-
р  визнано  за  доцільне  залучення  позики  від  Міжнародного  банку
реконструкції  та  розвитку  для  реалізації  проекту  «Проект  розвитку
дорожньої  галузі  (Третій  проект  покращення  автомобільних  доріг  та
безпеки  руху)»  в  розмірі  560  млн.  доларів  США.  Розпорядженням
Президента  України  від  29  вересня  2015  року  №721/2015-рп
уповноважено  першого  заступника  Міністра  інфраструктури  України
Володимира Юрійовича Шульмейстера на підписання Угоди про позику
«Проект  розвитку  дорожньої  галузі  (Третій  проект  покращення
автомобільних доріг  та  безпеки  руху)»  між Україною та  Міжнародним
банком реконструкції та розвитку, а також листів-доповнень про фінансові
та економічні дані, про показники моніторингу ефективності. 

Висновки.  30  вересня  2015  року  Розпорядженням  Кабінету
Міністрів України №1025-р схвалено проекти: 1) листа Уряду України до
Європейського  інвестиційного  банку  щодо  підтвердження  належності
операції  з  надання Європейським інвестиційним банком Міжнародному
банку  реконструкції  та  розвитку  гарантії  для  економічного розвитку в
Україні  до  сфери  дії  Рамкової  угоди  між  Україною  та  Європейським
інвестиційним банком, підписаної 14 червня 2005 року; 2) спільного листа
Уряду  України  та  Європейського  інвестиційного  банку  про  надання
зазначеному  Банку  прав  на  здійснення  візитів  та  проведення  аудиту  в
рамках  надання  Європейським  інвестиційним  банком  Міжнародному
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банку  реконструкції  та  розвитку  гарантії  для  економічного  розвитку
 в Україні.

Пунктом  42  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  
26 листопада 2008 року №1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та
реалізації  проектів  економічного  і  соціального  розвитку  України,  що
підтримуються  міжнародними  фінансовими  організаціями»
регламентовано:  «За  проектами,  що  реалізуються  згідно  з  договорами
України з МБРР, які набрали чинності з 1 липня 2007 року та виконуються
розпорядниками  або  одержувачами  бюджетних  коштів,  видатки  для
реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету за
відповідними програмами, звіт про рух коштів на рахунку позики і звіт
про  рух  коштів  на  спеціальному  рахунку  подаються  відповідно  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  5  вересня  
2007 року №1090».
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 
З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

Вступ. Міжнародний валютний фонд (далі – МВФ) – міждержавна
валютно-фінансова організація (International Monetary Fund, IMF), яка має
статус  спеціалізованого  закладу  ООН,  до  її  складу  входять  188  країн.
МВФ  розпочав  діяльність  у  травні  1946  року  згідно  з  рішенням,
ухваленим  під  час  міжнародної  валютно-фінансової  конференції  у
Бреттон-Вудсі (1944 рік) [1]. За статутом штаб-квартира МВФ (офіційний
сайт МВФ – http://www.imf.org/external/index.htm) розміщується у країні із
найбільшою квотою [2],  з  1946  року  це  –  м.  Вашингтон  (ОК,  США).
Постійним  представником  Міжнародного  валютного  фонду  в  Україні
призначено  пана  Жерома  Ваше  (Jerome  Vacher).  Офіційний  сайт
представництва  МВФ  в  Україні  –http://www.imf.org/external/country/
UKR/rr/index.htm [3].

Результати дослідження. Щодо співробітництва України з МВФ, то
слід зазначити наступне. Україна є повноправним членом Міжнародного
валютного фонду з 3 вересня 1992 року, до якого вона приєдналася згідно
із  Законом  України  від  03  червня  1992  року  №  2402-XII  «Про  вступ
України  до  Міжнародного  валютного  фонду,  Міжнародного  банку
реконструкції  та  розвитку,  Міжнародної  фінансової  корпорації,
Міжнародної  асоціації  розвитку  та  Багатостороннього  агентства  з
гарантій  інвестицій».  Відповідно  до  статті  XII  Статей  Угоди  МВФ  [1]
Україна  входить  до  регіональної  групи  держав-членів  на  чолі  з
Королівством Нідерланди (Executive Director of the IMF Mr. Menno Snel)
[3]. Представництво України в Раді керуючих Міжнародного валютного
фонду  забезпечується  відповідно  до  Указу  Президента  України  від  
19 грудня 2005 року № 1809/2005, згідно з яким керуючим від України –
членом  Ради  керуючих  Міжнародного  валютного  фонду  –  є  Голова
Національного  банку України,  а  заступником  керуючого  від  України  –
членом  Ради  керуючих  Міжнародного  валютного  фонду  –  є  Міністр
фінансів  України.  Україна  першою з країн пострадянського простору в
2003  році  приєдналася  до  спеціального  стандарту  розповсюдження
статистичних даних МВФ [3]. Україна з 1994 року активно співпрацює з
МВФ,  використовуючи  його  фінансові  й  технічні  ресурси  з  метою
досягнення  макроекономічної  стабілізації  та  створення  необхідних
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передумов  для  проведення  економічних  реформ.  Таке  співробітництво
здійснювалося переважно в рамках реалізації 8 спільних програм – STF
(системна трансформаційна позика),  «Stand-By» (стабілізаційна позика),
Механізм  розширеного  фінансування  (позика  на  підтримку  розвитку),
попереджувальний «Stand-By» [3]. 

З липня 2010 року по грудень 2012 року здійснювалася реалізація
угоди «Stand-By»,  яка підтримувалася  фінансовими ресурсами МВФ на
загальну суму 10 млрд. СПЗ (в еквіваленті близько 15,15 млрд. дол. США
станом  на  28  липня  2010  року),  що  становило  728,9  відсотків  квоти
України в Фонді. У рамках її реалізації отримано 2 транші на загальну
суму  2,25  млрд.  СПЗ (в  еквіваленті  близько 3,4  млрд.  дол.  США) [3].
Відповідно  до  статті  IV  Статей  Угоди  МВФ  [1]  у  травні  2012  року
проведено Консультації  з  місією Європейського департаменту МВФ, за
результатами яких Фондом підготовлено та опубліковано Звіт [4].

У серпні 2012 року Україна приєдналася до ініціативи МВФ щодо
підтримки  держав-членів  МВФ  з  низьким  рівнем  доходу  в  подоланні
світової фінансової кризи. 16 жовтня 2012 року прийнято Закон України
№ 5446-VI  «Про  прийняття  Поправок  до  Статей  Угоди  Міжнародного
валютного фонду». Поправки передбачають перегляд квот держав-членів
та реформу Виконавчої ради МВФ [3]. 

8  квітня 2013 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів  
№ 215-р «Про уповноваження Міністра фінансів на підписання векселя в
національній  валюті  на  користь  Міжнародного  валютного  фонду
внаслідок  зміни  квоти».  16  грудня  2013  року  Виконавча  Рада  МВФ
завершила  консультації  з  Україною в  рамках  Статті  IV  за  2013  рік  та
перший перегляд у рамках постпрограмного моніторингу.

25 квітня 2014 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів  
№ 409-р «Про уповноваження Міністра фінансів на підписання векселів у
національній  валюті  на  користь  Міжнародного  валютного  фонду».
 З  4  березня  по  25  березня  2014  року  у  м.  Києві  перебувала  місія
Європейського департаменту МВФ з  метою ознайомлення із  поточною
економічною  ситуацією  й  обговорення  програми  економічних  реформ
Уряду, підтримку якій зміг би надати МВФ. 22 квітня 2014 року схвалено
розпорядження  Кабінету  Міністрів  №  411-р  «Про  схвалення  проекту
Листа  про  наміри  Уряду  України  й  Національного  банку  України  до
Міжнародного  валютного  фонду  та  проекту  Меморандуму  про
економічну  та  фінансову  політику».  За  результатами  звернення
Української сторони 30 квітня 2014 року Рада директорів МВФ ухвалила
24 місячну угоду «Stand-Bу» для України на суму 10976 млн. СПЗ (800%
від квоти країни). З 24 червня по 17 липня 2014 року в м. Києві працювала
місія  Європейського  департаменту  МВФ  з  метою  першого  перегляду
програми  «Stand-By».  18  серпня  2014  року  схвалено  розпорядження
Кабінету Міністрів України № 730-р «Про схвалення проекту Листа про
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наміри Уряду України й Національного банку України до Міжнародного
валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну та фінансову
політику». За результатами роботи місії та звернення Української сторони
29  серпня  2014  року  Рада  директорів  МВФ  ухвалила  рішення  щодо
завершення першого перегляду програми «Stand-By» та виділення коштів
другого траншу для України на суму на суму 914 млн. СПЗ (приблизно
1,39 млрд. дол. США) [3].

27 лютого 2015 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів
№  129-р  «Про  схвалення  проекту  Листа  про  наміри  Уряду  України  й
Національного  банку  України  до  Міжнародного  валютного  фонду  та
проекту  Меморандуму  про  економічну  та  фінансову  політику».  За
результатами  звернення  Української  сторони  (на  сайті  Міністерства
Фінансів  України  (http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=410973&cat_id=406607)  опубліковано  неофіційний  переклад
українською  мовою  документів  щодо  надання  Україні  нової  кредитної
програми Механізму Розширеного Фінансування обсягом $17,5 млрд., яку
Міжнародний Валютний Фонд ухвалив своїм рішенням 11 березня 2015
року:  Лист  про  наміри,  Меморандум  про  економічну  та  фінансову
політику та Технічний Меморандум про взаєморозуміння між Україною
та МВФ). 11 березня 2015 року Рада директорів МВФ ухвалила 4-річну
розширену угоду в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) на
суму 12,348 млрд. СПЗ (900% від квоти країни). З 12 по 29 травня 2015
року в  м.  Києві  перебувала  місія  Європейського департаменту МВФ з
метою  першого  перегляду  угоди  в  рамках  Механізму  розширеного
фінансування  (EFF).  20  липня  2015  року  схвалено  розпорядження
Кабінету Міністрів № 714-р «Про схвалення проекту Листа про наміри
Уряду  України  й  Національного  банку  України  до  Міжнародного
валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну та фінансову
політику».

Висновки.  Беручи  до  уваги  необхідність  подолання  фінансової
кризи  в  Україні,  зменшення  тиску  на  платіжний  баланс,  стабілізації
державного  боргу  в  середньостроковій  перспективі,  зміцнення
національної  валюти  та  забезпечення фінансової  стабільності  в  рамках
виконання  програми  Міжнародного  валютного  фонду  «Механізм
розширеного фінансування»,  Верховна Рада України своєю Постановою
від 17 вересня 2015 № 703-VIII  зобов’язала Кабінет Міністрів України:
1) не  пізніше  1  березня  2016  року,  подати  для  схвалення  Верховною
Радою України план заходів з приведення загального обсягу державного
боргу  та  гарантованого  державою  боргу  до  вимог,  установлених
Бюджетним  кодексом  України;  2) до  1  березня  2016  року  надати
Верховній Раді України та Рахунковій палаті інформацію про результати
вчинення  у  2015  році  правочинів  з  державним боргом за  державними
зовнішніми  запозиченнями  та  гарантованим  державою  боргом,
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включаючи детальні розрахунки й пояснення щодо впливу на показники
бюджету  в  довгостроковій  перспективі  та  порівняльний  аналіз  обсягів
відповідних  витрат  за  борговими  й  гарантійними  зобов’язаннями  на
поточний  і  наступні  бюджетні  періоди  до  повного  погашення  таких
зобов’язань,  включаючи  обсяг  видатків  на  обслуговування  державного
боргу та виплати за державними деривативами (в умовах  без  вчинення
правочинів та з урахуванням вчинення правочинів).

Україні,  як  суб’єкту міжнародного економічного права,  приділено
гідну увагу в доповіді Міжнародного валютного фонду в жовтні 2015 року
«Перспективи розвитку світової економіки», яка розміщена в електронній
бібліотеці  МВФ  (www.elibrary.imf.org)  та  на  сайті  МВФ  в  Інтернеті
(www.imf.org).  Належну  увагу  було  приділено  аналітичному  огляду
сучасного  стану  економіки  і  фінансів  та  перспектив  розвитку
співробітництва України з міжнародними економічними організаціями та
міжнародними  фінансовими  організаціями,  зокрема  в  доповіді
Міжнародного  валютного  фонду  у  квітні  2015  року  «Перспективи
розвитку  світової  економіки:  нерівномірний  ріст  –  короткострокові  та
довгострокові фактори» [5]. 

Список використаних джерел:
1. Статті  Угоди  Міжнародного  валютного  фонду :  Міжнародний
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доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_921.

2. Держави-члени МВФ та розмір їх квот :  Міжнародний документ  :
від 30 червня 1995 року [Електронний ресурс]. ― Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/890_001.

3. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями : від
27  січня  2016  року  [Електронний  ресурс].  —  Режим  доступу  :
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=244829807&cat_id=244828922.

4. Ukraine staff report for the 2012 article IV consultation /  International
Monetary  Fund :  June  15,  2012 [Електронний  ресурс].  ― Режим
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОГОВОРУ ПОРУКИ 
ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Вступ. Відповідно  до  інформаційного  повідомлення,  яке  було
розміщено 26 грудня 2014 року на офіційному веб-сайті Верховного Суду
України,  який  є  найвищим  судовим  органом у  системі  судів  загальної
юрисдикції України, що забезпечує єдність судової практики у порядку та
спосіб,  визначені  процесуальним  законом,  Верховний  Суд  України
проаналізував практику застосування судами законодавства, яке регулює
поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання [1]. 

Судова  палата  в  цивільних  справах  Верховного  Суду  України
обговорила  аналіз  практики  застосування  судами  законодавства,  яке
регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання. 

Актуальність  проведення  зазначеного  аналізу  обумовлена
наслідками  світової  фінансової  кризи  2008  року, коли  до  судів  почали
масово  звертатись  як  кредитно-фінансові  установи,  так  і  фізичні  та
юридичні особи з приводу вирішення спорів, пов’язаних із  виконанням
кредитних зобов’язань, які досить часто забезпечувались порукою. Тобто
питання  застосування  законодавства,  що  регулює  поруку,  набуло
особливої актуальності.

Метою  проведення  Верховним  Судом  України  аналізу  практики
застосування  судами  законодавства,  яке  регулює  поруку  як  вид
забезпечення виконання зобов’язання, було: 

1) вивчення  практики застосування  судами  законодавства,  яке
регулює поруку; 

2) розгляд  спірних  питань,  що  виникають  з  приводу  укладення
договору поруки; 

3) виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою; 
4) припинення поруки; 
5) надання  пропозицій  щодо  забезпечення  правильного  та

однакового застосування судами норм права; 
6) приведення  судової  практики  у  відповідність  до  рішень

Верховного Суду України.
В аналізі практики застосування судами законодавства, яке регулює

поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання, висвітлені актуальні
питання судової практики, зокрема щодо:

1) розгляду  окремих  справ  про  визнання  договору  поруки
недійсним;
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2) обсягу відповідальності поручителя;
3) порядку  застосування  положень  статей  Цивільного  кодексу

України, якими регламентовано: 
а) умови виконання договору поруки; 
б) права  поручителя,  який  виконав  зобов’язання,  забезпечене

порукою; 
4) розгляд справ про визнання поруки припиненою, а саме: 
а) визнання поруки припиненою як способу захисту цивільних прав;
б) припинення  поруки  з  припиненням  забезпеченого  нею

зобов’язання (частина 1 статті 559 Цивільного кодексу України); 
в) припинення  поруки  у  разі  зміни  зобов’язання  без  згоди

поручителя,  внаслідок  чого  збільшується  обсяг  його  відповідальності
(частина 1 статті 559 Цивільного кодексу України); 

г) припинення поруки у разі переведення боргу на іншу особу, якщо
поручитель  не  поручився  за  нового  боржника  (частина  3  статті  
559 Цивільного кодексу України); 

д) припинення поруки  з  підстав,  передбачених  частиною 4  статті
559 Цивільного кодексу України тощо. 

Крім  зазначеного  вище,  в  аналізі  практики  застосування  судами
законодавства,  яке  регулює  поруку  як  вид  забезпечення  виконання
зобов’язання, висвітлені актуальні питання судової практики у сфері: 

1) застосування процесуального законодавства;
2) розгляду справ щодо поруки третейськими судами.
За наслідками обговорення аналізу практики  застосування судами

законодавства,  яке  регулює  поруку  як  вид  забезпечення  виконання
зобов’язання, Верховним Судом України прийнято рішення:

1) надіслати  його  до  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з
розгляду цивільних і кримінальних справ та апеляційних судів;

2) розмістити  на  офіційному  веб-сайті  Верховного  Суду  України
(http://www.scourt.gov.ua/)  в  рубриці  «Узагальнення  судової  практики»
розділу  «Судова  практика»  результати  проведеного  аналізу  практики
застосування  судами  законодавства,  яке  регулює  поруку  як  вид
забезпечення виконання зобов’язання [2];

3) опублікувати в журналі «Вісник Верховного Суду України» [3; 4].
В Україні в умовах здійснення економічних реформ, які, безперечно,

є підвалиною побудови правової держави та громадянського суспільства,
спостерігається підвищення ролі зобов’язань у цивільному обігу і поряд з
цим  значно  збільшується  кількість  випадків  їх  невиконання.  Тому
суб’єкти  цивільних  правовідносин  сьогодні  проявляють  все  більшу
зацікавленість  у  застосуванні  різного  роду  гарантій  виконання
зобов’язань, значення яких незмінно зростає. З цією метою в цивільному
праві розроблена складна і  різноманітна система способів забезпечення
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виконання зобов’язань,  провідне місце серед  яких займає  традиційний,
відомий ще з часів римського права інститут поруки. 

Сьогодні  цивільний  обіг  свідчить  про  велику  потребу  у
використанні цього забезпечувального інструменту на практиці, особливо
при укладенні кредитних договорів.  Його функціональне призначення в
сучасних умовах важко переоцінити [5, с. 10]. 

Результати  дослідження. Правове  регулювання  суспільних
відносин,  пов’язаних  із  договором  поруки  як  особливого  виду
забезпечення виконання зобов’язань, врегульовано нормами § 1 «Загальні
положення про забезпечення виконання зобов’язання» та  § 3  «Порука»
глави  49  «Забезпечення  виконання  зобов’язання»  розділу  І  «Загальні
положення  про  зобов’язання»  книги  п’ятої  «Зобов’язальне  право»
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV [6], який
набрав чинності з 1 січня 2004 року. 

Зокрема,  відповідно до  статті  546  «Види  забезпечення виконання
зобов’язання» Цивільного кодексу України, виконання зобов’язання може
забезпечуватися  неустойкою,  порукою,  гарантією,  заставою,
притриманням,  завдатком.  Договором  або  законом  можуть  бути
встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Досліджуючи  у  2007 році  особливі  види забезпечення належного
виконання зобов’язань у цивільному праві України, вивчаючи їх єдність та
диференціацію,  І.О. Проценко  у  своєму  науковому  пошуку  [7,  с.  10]
вказував  про те,  що порука зайняла друге  місце після неустойки серед
видів забезпечення виконання зобов’язань. Відносини між боржником та
поручителем,  на  думку  вченого,  переважно  засновані  на  їхній
взаємодовірі та на домовленості між ними. При цьому науковець виділив
два види поруки: 

1) поруку  в  її  історично-звичаєвому  розумінні  –  поручительство
поручителя  перед  кредитором  боржника  за  виконання  ним  свого
обов’язку;  

2) поруку як різновид фінансових послуг. 
І.О. Проценком у своїй науковій розвідці доведено, що порука, яка є

другою  за  ієрархічним  складом  серед  видів  забезпечення  належного
виконання  зобов’язань,  встановлених  у  переліку  статті  546  «Види
забезпечення виконання зобов’язання» Цивільного кодексу України,  має
сутнісні такі ознаки: 

1) безпосередньо передбачені нормами права; 
2) залежні від механізму та природи основного зобов’язання; 
3) спрямовані  на  гарантування  виконання  існуючого  та  дійсного

зобов’язання; 
4) обумовлені  реаліями  економічного  та  соціального  характеру,

значною вірогідністю невиконання основного зобов’язання боржником; 
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5) спрямовані  на зміцнення зобов’язань  та  забезпечення інтересів
кредитора; 

6) такі,  що  спонукають  боржника  до  належного  виконання
зобов’язання  через  можливість  застосування  додаткових  негативних
наслідків у вигляді обтяження майна та неможливості його використання
за  своєю  волею  чи  володіння  ним,  суттєвого  зростання  витрат  за
зобов’язанням чи можливими втратами в майбутньому; 

7) синхронізовані  з  особливостями  окремих  видів  зобов’язань  чи
навіть безпосередньо вмонтовані в їхній механізм [7, с. 3 – 4]. 

Поряд з цим слід зазначити, що І.О. Проценко, не погоджуючись із
наведеним  визначенням  поняття  договору  поруки,  законодавчо
закріпленого у статті 553 «Договір поруки» Цивільного кодексу України
[6],  у  дисертації  наводить  своє  визначення  цього  поняття,  а  саме:  
«Порука  – це умовний правочин,  за яким поручитель  відповідає  перед
кредитором  лише  в  разі  порушення  зобов’язання  боржником  та
неможливості стягнути з нього борг» [7, с. 10].

Законодавче  визначення  поняття  договору  поруки  закріплено  у
статті 553 «Договір поруки» Цивільного кодексу України [6], відповідно
до  якого  порукою  є  договір,  за  яким  поручитель  поручається  перед
кредитором  боржника  за  виконання  ним  свого  обов’язку.  Поручитель
відповідає  перед  кредитором  за  порушення  зобов’язання  боржником.
Порукою може забезпечуватися  виконання зобов’язання частково  або в
повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. 

Питання правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з
договором  поруки  як  особливим  видом  забезпечення  виконання
зобов’язань, неодноразово було розглянуто Вищим господарським судом
України. 

Зокрема, у Постанові Вищого господарського суду «Про визнання
договору поруки недійсним» (Справа від 20 березня 2007 року №38/220-
06)  [8]  зазначено:  «З  аналізу  статті  553  Цивільного  кодексу  України
вбачається, що порука – це договір, за яким до зобов’язання основного
боржника  приєднується  до  зобов’язання  іншої  особи,  що  за  нього
ручається.  Порука  віднесена  до  зобов’язально-правових  засобів
забезпечення  виконання  зобов’язань,  що  спонукають  боржника  до
належного виконання зобов’язань до нього чи до третіх осіб, що вступили
заздалегідь  у  договір  зобов’язальної  вимоги.  Порука  є  додатковим
зобов’язанням,  що  виникає  на  підставі  договору.  Вона  покликана
забезпечити належне виконання боржником основного зобов’язання. Як
така, порука може забезпечувати лише дійсну вимогу». 

Виходячи з наведеного визначення, як констатує у своїй монографії
«Порука у цивільному праві:  теорія і  практика» [5,  с. 138] у 2008 році
О.В. Михальнюк,  підставою  виникнення  поруки  є  саме  договір.
Одностороннє  зобов’язання  особи  відповідати  за  невиконання  або
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неналежне  виконання  боржника  не  може  бути  визнане  підставою
виникнення правовідносин поруки до того часу, поки це зобов’язання не
прийняте кредитором. 

І сьогодні слушною залишається думка І.Б. Новицького про те, що
значення поруки не можуть  мати  листи,  характеристики й довідки про
високу  платоспроможність  боржника,  аудиторський  висновок
аналогічного  змісту,  рекомендації  й  інші  документи,  хоч  і  прийняті
кредитором, але такі, що прямо не встановлюють обов’язку відповідати за
невиконання  боржником  основного  зобов’язання  Договірний  характер
обов’язку  поручителя,  очевидно,  обумовлений  особливістю  цього
зобов’язального правовідношення,  яка  полягає  в  тому,  що  з  огляду  на
зобов’язання  поруки  на  поручителя  покладається  обов’язок  майнового
характеру, виконання якого вимагає значних матеріальних затрат. Саме з
цим пов’язана необхідність його виникнення на підставі договору, в якому
виражається  воля  особи  на  прийняття  поруки,  – договору  
поруки [5, с. 138]. 

Поряд із цим відповідь на питання про те, між ким повинен бути
укладений договір, щоб його можна було вважати договором поруки, не є
такою  однозначною.  Стверджувати  можна  лише  одне:  чинне  цивільне
законодавство  під  порукою  розуміє  такий  договір,  у  якому  міститься
обов’язок  поручителя  перед  кредитором  третьої  особи  виконати
зобов’язання за боржника та/або нести відповідальність за невиконання
(неналежне  виконання)  у  разі  порушення  останнім  умов  забезпеченого
договору. Очевидно,  що зацікавленість у виникненні  цього обов’язку і,
відповідно,  право  вимагати  його  виконання  належить  саме  кредитору.
Отже,  участь  кредитора  і  поручителя  в  договорі  поруки  сумнівів  не
викликає,  тоді  як  щодо  участі  боржника  в  літературі  не  припиняється
дискусія [5, с. 138]. 

В.В. Луць у навчальному посібнику «Контракти в підприємницькій
діяльності» [9,  с.  110 –112],  виданому у 2008 році,  також зазначає,  що
договір поруки,  як засіб забезпечення виконання зобов’язання, пов’язує
поручителя і кредитора. Але поза цим зв’язком залишаються відносини
між  боржником  і  поручителем,  який  поручився  перед  кредитором
боржника за  виконання ним свого  обов’язку для  надання поручителем
послуг. Підставою для боржника може бути укладений між ними договір,
у якому встановлено умову про оплату послуг поручителя. Правомірність
такої умови в договорі підтверджується положенням статті 558 «Оплата
послуг поручителя» Цивільного кодексу України про те, що поручитель
має право на оплату послуг, наданих ним боржникові. Якщо в договорі
між боржником і поручителем передбачено право поручителя на оплату
послуг, які надаються ним боржникові, але розмір оплати не визначений,
то,  відповідно  до  частини  4  статті  632  «Ціна»  Цивільного  кодексу
України, ціна може бути визначена з огляду на звичайні ціни, які склалися
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на аналогічні послуги на момент укладення договору. Отже, як резюмує
науковець,  до  виконання  основного  зобов’язання,  що  виникло  між
кредитором і  боржником,  залучається  третя  особа  –  поручитель.  Ним,
відповідно до умов статті 2 «Учасники цивільних відносин» Цивільного
кодексу України, може бути як одна особа, так і кілька осіб – фізичних або
юридичних,  держава  Україна,  іноземні  держави  та  інші  суб’єкти
публічного права.

Сутність  відносин  за  договором  поруки  полягає  в  тому,  як
стверджує  В.В. Луць,  що  в  разі  порушення  боржником  основного
зобов’язання,  забезпеченого  порукою,  поручитель  зобов’язується
виконати  обов’язок  боржника  і  понести  цивільно-правову
відповідальність за це порушення. При цьому, однак, боржник не вибуває
з  числа  суб’єктів  основного  зобов’язання  і  не  звільняється  від
відповідальності  за  допущене  ним  правопорушення.  У  цьому  разі
боржник  і  поручитель  відповідають  перед  кредитором  як  солідарні
боржники,  якщо  договором  поруки  не  встановлено  додаткової
(субсидіарної)  відповідальності  поручителя.  Особи,  які  спільно  дали
поруку,  відповідають  перед  кредитором  теж  солідарно,  якщо  інше  не
встановлено договором поруки. Поручитель відповідає перед кредитором
у тому самому обсязі, що й боржник, включаючи сплату основного боргу,
процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено
договором поруки [9, с. 110 – 112].

Поряд  з  наведеним  вище  слід  зазначити,  що  питання  теоретико-
правових  засад  договору  поруки,  як  особливого  виду  забезпечення
виконання  зобов’язань,  зокрема  щодо  визначення  його  поняття  та
основних  ознак,  були  фрагментарно  розглянуті  в  наукових  працях
вітчизняних фахівців у галузі цивільного права, серед яких І.А. Бірюков
та Ю.О. Заіка [10], С.С. Бичкова [11], В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва,
В.Л. Яроцький [12], В.І. Гуменюк [13], П.С. Матвєєв [14].

Зокрема, за визначенням І.А.Бірюкова, порука – це односторонній,
консенсуальний  договір,  за  яким  третя  особа  бере  на  себе  повну  або
часткову  відповідальність  за  невиконання  чи  неналежне  виконання
боржником  його  зобов’язання  перед  кредитором.  За  договором  поруки
кредитор  поряд  із  боржником набуває  в  особі  поручителя  додаткового
боржника  [10].  Цивільний  кодекс  України  встановлює  солідарну
відповідальність  поручителя  і  боржника,  якщо  інше  не  передбачене  в
договорі.  Тобто  викладена  норма  є  диспозитивною.  Сторони  можуть
передбачити і субсидіарний характер відповідальності поручителя. Якщо
ж  це  спеціально  не  передбачено  в  договорі,  то  поручитель  відповідає
перед  кредитором у  тому ж обсязі,  що й боржник,  а  саме  – за сплату
основного боргу, відсотки, неустойки, збитки, витрати зі стягнення боргу
тощо. Звичайно, при цьому обсяг відповідальності поручителя не може
перевищувати обсяг відповідальності боржника. 
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Цей  вид  забезпечення  виконання  зобов’язань,  за  твердженням
І.А. Бірюкова, найбільш  поширений  для  забезпечення  виконання
грошових зобов’язань, зокрема тих, що виникають на підставі договору
позики, кредитного договору, купівлі-продажу тощо. 

Так,  забезпечення  виконання  зобов’язань  безпосередньо  порукою
передбачено  законами  України  «Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-
III,  «Про  інноваційну  діяльність»  від  04  липня  2002  року  №  40-IV,
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584
«Про  порядок  надання  пільгових  довготермінових  кредитів  молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла» та ін.[15 – 16].

Проте поряд з наведеним вище слід зазначити, що, відповідно до
вимог Закону України від 15 вересня 2015 року № 679-VIII «Про внесення
змін  до  деяких  законів  України  у  сфері  державних  закупівель  щодо
приведення їх  у  відповідність із  міжнародними стандартами та  вжиття
заходів з подолання корупції», були внесені зміни до Закону України від
10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»,
а саме: 

«1) у частині першій статті 1:
у  пункті  7  слова «включаючи такі  види забезпечення,  як  порука,

гарантія,  застава,  завдаток,  неустойка,  депозит»,  замінити  словами  «у
вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;

у  пункті  8  слова  «у  тому  числі  такі  види  забезпечення:  порука,
гарантія, застава, завдаток, депозит» замінити словами «у вигляді такого
забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит».

Отже, на дату написання цієї статті, у зв’язку з внесеними Законом
№ 679-VIII від 15 вересня 2015 року змінами, із нормативних положень
пунктів 7 та 8 частини першої статті 1 Закону України від 10 квітня 2014
року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» вилучено такий
вид забезпечення, як порука і, відповідно, чинною законодавчою нормою
на  сьогодні  є  наступні  положення  статті  1  «Визначення  основних
термінів»: 

«1.  У цьому Законі  нижченаведені  терміни  вживаються  в  такому
значенні:

7) забезпечення  виконання  договору  про  закупівлю  –  надання
учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором
про  закупівлю  у  вигляді  такого  забезпечення,  як  гарантія,  застава,
завдаток, депозит;

8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів – надання учасником
замовнику  гарантій  виконання  своїх  зобов’язань  у  зв’язку  з  поданням
пропозиції конкурсних торгів у вигляді такого забезпечення, як гарантія,
застава, завдаток, депозит».
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Значна  увага  визначенню  ознак  поруки  як  способу  забезпечення
виконання  кредитних  зобов’язань  приділяється  в  дисертації
В.І. Остапенко «Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань, що
виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики)»,
яка  була  захищена  наприкінці  2015  року  [17].  Підрозділ  1.2  «Ознаки
поруки  як  способу  забезпечення  виконання  цивільних  зобов’язань»
наукового  дослідження  В.І. Остапенко  присвячено  аналізу  наукових
позицій щодо встановлення ознак поруки та характеристиці цих ознак. 

Під поняттям «ознака» розуміють особливість предмета або явища,
яка  визначає  подібність  свого  носія  до  інших  об’єктів  пізнання  або
відмінність від них. Таким чином, як стверджує авторка, до ознак поруки
слід  відносити  виключно  ті  властивості  поруки,  які  відрізняють  її  від
інших правових  явищ,  або  ті,  які  дозволяють  віднести  її  до  групового
явища,  яким є інститут  забезпечення зобов’язань.  Натомість у науковій
літературі ознаками поруки визнаються, у тому числі, ті властивості, які
притаманні  будь-яким  зобов’язанням.  З  урахуванням  наведеного
визначення ознак поруки  їх кількість  запропоновано вченою обмежити
трьома,  а  саме:  акцесорним  (додатковим)  характером;  виникненням
правовідносин  поруки  на  підставі  договору;  солідарним  характером
відповідальності поручителя та боржника.

Акцесорний  характер  поруки  є  традиційною  ознакою  поруки  та
виявляється на всіх стадіях існування правовідносин поруки (виникнення,
зміна  та  припинення).  Сучасні  умови  розвитку кредитних  відносин  та
відносин,  які  виникають  у  зв’язку  з  укладенням  договору  поруки,
зумовили  виникнення  правових  ситуацій,  які  не  відповідають
традиційному  розумінню  принципу  акцесорності.  До  таких  випадків
віднесено:  можливість  надання  поруки  відносно  майбутнього  або
умовного  зобов’язання;  існування  поруки  після  смерті  боржника  –
фізичної  особи  або  після  ліквідації  боржника  –  юридичної  особи;
збереження поруки  при розірванні  основного зобов’язання;  збереження
поруки  при  недійсності  основного  зобов’язання;  збереження  поруки  у
випадку припинення основного зобов’язання з  підстав,  встановлених у
законі.  Виключення  із  принципу  акцесорності,  незважаючи  на  те,  що
об’єктивно існують  і  підтримані,  у  тому  числі  судовою  практикою,  не
мають  належної  законодавчої  регламентації.  У  зв’язку  з  чим
В.І. Остапенко  запропоновано  ряд  змін  та  доповнень  до  Цивільного
кодексу України, зокрема: 

 доповнення  частини  1  статті  559  Цивільного  кодексу  України
положенням наступного  змісту: «Порука не припиняється відносно
забезпечення  виконання  обов’язків,  які  виникли  до  припинення
основного договору, якщо інше не встановлено законодавством або
домовленістю сторін»; 
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 викладення  частини  2  статті  548  Цивільного  кодексу  України  в
наступній  редакції:  «2.   Недійсне  зобов’язання  не  підлягає
забезпеченню.  Недійсність  основного  зобов’язання  (вимоги)
спричиняє  недійсність  правочину  щодо  його  забезпечення,  якщо
інше не встановлено цим Кодексом. Правочин щодо забезпечення
основного зобов’язання  може  забезпечувати  вимоги,  пов’язані  із
застосуванням наслідків недійсності основного зобов’язання». 

Укладення  договору  поруки  є  одним  з  елементів  складного
юридичного  складу,  який  є  підставою  для  виникнення  правовідносин
поруки.  Другим елементом цього складу, поряд із укладенням договору
поруки, виступає укладення основного договору. 

Солідарний  характер  відповідальності  поручителя  і  боржника  у
випадку невиконання ним свого обов’язку визнано ознакою поруки, яка
знайшла  безпосереднє  закріплення  в  нормах  чинного  законодавства.
Цивільний  кодекс  України  передбачає  можливість  встановлення  в
договорі субсидіарної відповідальності поручителя і боржника. Водночас,
незалежно  від  характеру  відповідальності  поручителя  й  боржника,
загальні  норми,  які  регулюють  порядок  застосування  солідарної  чи
субсидіарної відповідальності відносно поруки, можуть бути застосовані
лише  в  частині,  яка  не  суперечить  її  спеціальному  правовому
регулюванню [17, с. 10 – 11].

У  підрозділі  2.1 «Договір  поруки як необхідна умова виникнення
забезпечувального зобов’язання» дисертації  В.І. Остапенко визначаються
ознаки  договору  поруки  залежно  від  характеру  взаємних  прав  та
обов’язків  сторін,  економічного  змісту,  а  також  моменту  виникнення
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків сторін.

Договір  поруки  є  безвідплатним  договором,  як  стверджує
дисертантка, оскільки не передбачає отримання зустрічного виконання від
кредитора, а оплата послуг поручителя може здійснюватися виключно за
рахунок  боржника.  Договір  поруки  слід  характеризувати  як
консенсуальний,  оскільки  він  вважається  укладеним  з  моменту
досягнення  згоди  з  усіх  його  істотних  умов,  будь-яких  інших  дій  за
договором ані від кредитора, ані від поручителя не вимагається .

Разом  з  тим,  як  констатує  дослідниця,  проблемним  залишається
питання моменту укладення договору поруки. Правова сутність договору
поруки,  як  одного  зі  способів  забезпечення  виконання  зобов’язання,
вказує  на  те,  що  договір  поруки  може  бути  укладено  виключно  для
забезпечення  виконання  зобов’язання,  виконання  якого  ще  не  було
порушено боржником. 

Незважаючи  на  традиційний  підхід  договір  поруки,  на  думку
В.І. Остапенко, не  можна  вважати  в  чистому  вигляді  одностороннім
договором,  оскільки  йому  притаманні  властивості,  характерні
двостороннім  договорам,  наприклад  виникнення  у  кредитора  не  лише

480



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

прав,  але  й  обов’язків  –  передати  поручителю  документи,  що
підтверджують основне зобов’язання, прийняти виконання запропоноване
поручителем до його порушення [17, с. 12].

У  дисертації  В.І. Остапенко  сформульовано  поняття  поруки  як
способу забезпечення виконання кредитних зобов’язань. У підрозділі 1.1.
«Поняття та правова природа поруки як способу забезпечення виконання
цивільних  зобов’язань»  авторкою  дослідження  з’ясовується  правова
природа  поруки  як  способу  забезпечення  виконання  зобов’язань,
проводиться аналіз існуючих у науковій літературі підходів до визначення
поруки, а також пропонується авторське визначення поняття «порука». У
науці  цивільного  права  на  сьогодні  сформувалося  три  підходи  до
визначення природи обов’язку поручителя за договором поруки, а саме: 

1) теорія  відповідальності  поручителя  за  порушення  основного
зобов’язання (порука-відповідальність); 

2) теорія обов’язку поручителя з виконання основного зобов’язання
(порука-виконання);

3) інтегративна (диференційна) теорія. 
Унаслідок дослідження недоліків та переваг кожного із зазначених

підходів учений запропоновав для встановлення правової природи поруки
використовувати  вузьке  трактування  концепції  поруки  як  обов’язку.
Сутність  запропонованої  автором звуженої  концепції  поруки-виконання
полягає в тому, що основним обов’язком поручителя за договором поруки
є виконання обов’язку боржника за основним договором у випадку його
порушення  (невиконання/неналежного  виконання),  але  такий  обов’язок
поручителя звужено сферою виконання виключно грошових зобов’язань. 

Необхідність  звуження  кола  цивільно-правових  зобов’язань,  які
можуть бути забезпечені порукою, виключно грошовими зобов’язаннями
обґрунтована  як  положеннями  чинного  законодавства  (наприклад
частиною 2 статті 554 Цивільного кодексу України, у якій мова йде саме
про сплату поручителем основного боргу, а не про виконання основного
зобов’язання),  так  і  необхідністю  забезпечення  інтересів  усіх  сторін
договору (зокрема можливістю переходу до поручителя прав кредитора в
основному зобов’язанні).

Спираючись на правову сутність поруки, а також враховуючи коло
цивільно-правових зобов’язань, які відповідно до чинного законодавства
можуть  бути  забезпечені  порукою,  сформульовано  визначення  поруки.
Так,  за  твердженням  В.І. Остапенко,  під  порукою  слід  розуміти
правовідношення,  відповідно  до  якого  поручитель  зобов’язується  на
користь кредитора виконати обов’язок боржника за основним договором
(який  полягає  у  сплаті  на  користь  кредитора  певної  грошової  суми)  у
випадку, якщо боржник не виконає зазначений обов’язок  самостійно,  а
також  сплатити  у  зв’язку  із  порушенням  основного  зобов’язання
проценти,  викликані  простроченням,  неустойку  (якщо  вона  була
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встановлена відповідно до основного договору) та відшкодувати збитки,
якщо  їх  зазнав  кредитор  у  зв’язку  із  порушенням  зобов’язання  
боржником [17, с. 9].

Загальна  характеристика  поруки,  як  акцесорного  зобов’язання  за
цивільним  правом  України,  надана  А.Р. Чанишевою,  яка  визначає,  що
порука є додатковим (акцесорним) зобов’язанням. Прямо чи непрямо це
визнається  практично  всіма  науковцями,  що  звертались  до  проблеми
поруки.  Але  момент  виникнення  таких  зобов’язань  законом  чітко  не
визначений.  З  цим  пов’язана  і  невизначеність  змісту  зобов’язань.
Оскільки підставами виникнення цивільних прав та  обов’язків  (отже,  і
цивільних  зобов’язань)  визнаються  перш  за  все  договори  (пункт  1
частини 2 статті 11 «Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків»
Цивільного  кодексу  України),  то  слід  визначити,  що  з  моменту,  коли
договір  вважається  укладеним,  виникає  й  зобов’язання.  Проте  право
вимоги  з  цього  моменту  виникає  у  кредитора  далеко  не  завжди,  бо
зазвичай  договором  передбачається  термін  чи  строк  виконання  або
встановлюється,  наприклад,  що  оплата  товарів,  робіт,  послуг
здійснюється після передання товарів, результатів робіт, надання послуг.
До настання цього моменту право вимоги виникнути не може. Це добре
усвідомлює  законодавець,  який,  зокрема,  у  частині  2  статті  1281
«Пред’явлення  кредитором  спадкодавця  вимог  до  спадкоємців»
Цивільного  кодексу  України  використовує  термін  «настання  строку
вимоги».  Отже,  є  період  після  виникнення зобов’язання,  коли  до  його
змісту право вимоги не входить [18].

Правові  аспекти змісту та форми договору поруки,  як особливого
виду  забезпечення  виконання  зобов’язань,  врегульовано  нормами  § 3
«Порука»  глави  49  «Забезпечення  виконання  зобов’язання»  розділу   І
«Загальні положення про зобов’язання» та глави 52 «Поняття та умови
договору» і глави 53 «Укладання, зміна і розірвання договору» розділу ІІ
«Загальні  положення  про  договір»  книги  п’ятої  «Зобов’язальне  право»
Цивільного кодексу України  від 16  січня 2003 року №435-IV [6],  який
набрав чинності з 1 січня 2004 року. 

Договір поруки має бути укладений у письмовій формі,  оскільки,
відповідно до частини 2 статті 547 «Форма правочину щодо забезпечення
виконання  зобов’язання»  Цивільного  кодексу  України,  правочин  щодо
забезпечення  виконання  зобов’язання,  вчинений  із  недотриманням
письмової форми, є нікчемним. Імперативними нормами частини 1 статті
547 Цивільного кодексу України чітко регламентовано, що правочин щодо
забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі.

Обов’язковість  укладання  договору  поруки  в  письмовій  формі
визнано і вітчизняною науковою цивілістичною елітою. Зокрема, ще 2008
року у своїй монографії «Порука у цивільному праві: теорія і практика»
О.В. Михальнюк констатувала, що договір поруки, як і будь-який інший
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правочин  щодо  забезпечення  виконання  зобов’язання,  оформляється
письмово.  Наслідком  недотримання  письмової  форми  є  його  
нікчемність [5, с. 154 – 175]. 

Професор І.А. Бірюков та Ю.О. Заіка у підручнику «Цивільне право
України.  Загальна частина»,  який було  надруковано  у 2014 році,  також
стверджують, що договір поруки повинен бути укладений обов’язково в
письмовій формі, порушення письмової форми тягне за собою безумовну
недійсність  договору.  Не  вимагається,  щоб  сторони  укладали  окрему
письмову  угоду,  достатньо,  якщо  поручитель  на  розписці  боржника
зробить припис про те, що він поручається за виконання боржником своїх
зобов’язань. Сама по собі позитивна рекомендація боржника чи надання
будь-ким  відомостей  про  його  матеріальне  становище  без  спеціально
зазначеного наміру зобов’язуватися за боржника не можуть розглядатися
як порука [10].

За результатами проведеного аналізу практики застосування судами
законодавства,  яке  регулює  поруку  як  вид  забезпечення  виконання
зобов’язання,  Верховний  Суд України  дійшов  висновку, що  Цивільний
кодекс України не визначає перелік істотних умов,  які  повинен містити
договір  поруки.  Оскільки  порука  є  видом  забезпечення  виконання
зобов’язань і  при цьому водночас сама має  зобов’язальний, договірний
характер,  на  правовідносини поруки  поширюються  загальні  положення
про зобов’язання  та  про  договори  (розділи  І  «Загальні  положення про
зобов’язання»  та  II  «Загальні  положення  про  договір»  книги  п’ятої
Цивільного кодексу України) [3].

Відповідно  до  частини  1  статті  638  «Укладення  договору»
Цивільного кодексу України  істотними  умовами  договору  є  умови  про
предмет  договору,  умови,  що  визначені  законом  як  істотні  або  є
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких
за заявою бодай однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. 

Враховуючи  характер  поруки  (похідний,  залежний  від  основного
зобов’язання), до істотних умов договору поруки, відповідно до висновків
Верховного Суду України, слід віднести:

– визначення зобов’язання, яке забезпечується порукою, його зміст
та  розмір,  зокрема  реквізити  основного  договору,  його  предмет,  строк
виконання тощо;

– обсяг відповідальності поручителя, оскільки, згідно із частиною 2
статті 553 «Договір поруки» Цивільного кодексу України, порукою може
забезпечуватися виконання зобов’язання частково або в повному обсязі, а
частиною  2  статті  554  «Правові  наслідки  порушення  зобов’язання,
забезпеченого  порукою»  Цивільного  кодексу  України  встановлено,  що
поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що й боржник,
включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування
збитків, якщо інше не встановлено договором поруки;
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– відомості про сторони – кредитора і поручителя; 
– відомості  про  боржника  (хоча  він  і  не  є  стороною  договору

поруки, але, згідно із ч. 1 ст. 555 «Права та обов’язки поручителя у разі
пред’явлення  до  нього  вимоги»  Цивільного  кодексу  України,  у  разі
одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це
боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про
залучення боржника до участі  у справі. До того ж до поручителя, який
виконав  зобов’язання,  забезпечене  порукою,  переходять  усі  права
кредитора в цьому зобов’язанні, у тому числі й ті, що забезпечували його
виконання  (частина  2  статті  556  «Права  поручителя,  який  виконав
зобов’язання» Цивільного кодексу України) [3].

Разом з  тим  Верховний Суд України,  погоджуючись  з  науковою
полемікою  фахівців  у  галузі  цивільного  права,  визнає  той  факт,  що
дискусійним є питання щодо участі в договорі поруки боржника або згоди
останнього в укладенні договору поруки [3]. 

Зокрема,  досліджуючи  правову  природу  договору  поруки,
О.В. Михальнюк  стверджує,  що  неможливо  залишити  поза  увагою
питання  про  його  зміст,  у  точній  відповідності  до  якого  виникають
взаємні  права  та  обов’язки  учасників  договірного правовідношення,  та
форми, у якій означені права та обов’язки знаходять своє відображення
[5,  с. 154 – 175]. Перед тим, як вирішувати питання про зміст договору
поруки,  на думку дослідниці, необхідно визначити поняття змісту будь-
якого цивільно-правового договору. 

У  літературі,  як  зауважує  дослідниця,  відзначається  загальна
тенденція  до  законодавчого  закріплення  на  рівні  кодексу  існуючих
відносно  усталених  конструкцій  змішаних  договорів  як  самостійного
виду. На жаль, як констатує О.В. Михальнюк, Цивільний кодекс України
[6] не врахував цей момент, хоча практика укладення договорів склалася
ще на  підставі  Цивільного кодексу 1963 року [19],  була  і  залишається
незмінною і  досить-таки сталою.  Вбачається,  що в Цивільному кодексі
України доцільно було б закріпити конструкцію договору поруки за участі
всіх трьох учасників поручительських правовідносин як самостійний вид
цивільно-правового  договору.  Ми  також  підтримуємо  тих  авторів,  які
вважають, що підписання договору поруки трьома учасниками є кращим
варіантом  урегулювання  правовідносин  поруки.  Це  дає  можливість
узгодити  інтереси  всіх  суб’єктів-учасників,  визначити  їх  права  та
обов’язки  без  жодних  зловживань  з  боку  будь-кого  з  них.  Але  це  не
дозволяє говорити про тристоронній характер даного договору – підстави
для  кваліфікації  такого  правочину  як  багатостороннього  договору
відсутні.  Для  укладення  тристороннього  договору  необхідним  є
узгодження  волі  трьох  сторін.  У  розглянутих  випадках  в  одному
документі  (договорі)  викладаються  умови  двох  або  більше  договорів
(основного, договору поруки, договору між поручителем і боржником про
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умови надання поруки). Договір-документ – один, договорів-правочинів –
кілька.

Вищенаведене  стосується  також  випадків  включення  умови  про
поруку  як  складову  частину  основного  договору,  підписаного  трьома
сторонами  –  кредитором,  боржником  і  поручителем,  який,  як  уже
зазначалося,  зустрічається  в  договірній  практиці  поряд  із  договором
поруки  у  формі  окремого  документа.  На  наш  погляд,  при  виборі
сторонами саме такого способу оформлення правовідносин поруки немає
підстав  говорити  про  виникнення  множинності  (солідарної  чи
субсидіарної) на боці боржника між основним боржником та додатковим
(поручителем)  з огляду на такі  міркування.  Суб’єкти в даній ситуації  є
сторонами  двох  взаємопов’язаних,  але  самостійних  і  різних  за  своєю
правовою  природою  зобов’язань  –  основного  (наприклад,  між
позикодавцем  (кредитором)  та  позичальником  (боржником)  у  договорі
позики) та додаткового зобов’язання – між позикодавцем (кредитором) та
поручителем  у  договорі  поруки.  Таким чином,  у  наведеному  прикладі
позичальник  є  самостійним  боржником  згідно  з  договором  позики,  а
поручитель  є  самостійним  боржником  за  договором  
поруки [5, с. 154 – 175]. 

Висновки.  Становлення  та  розвиток  механізму  правового
регулювання суспільних відносин у сфері застосування договору поруки,
як  особливого  виду  забезпечення  належного  виконання  зобов’язань,
відбувалося  під  впливом  економічних  чинників  та  наявності
різноманітних  ризиків  невиконання  взятих  боржником  зобов’язань,
можливого настання внаслідок цього негативних наслідків для кредиторів
(втрат майнового характеру). Законодавство про забезпечення належного
виконання  зобов’язань  універсалізується  внаслідок  вимог  стандартів
щодо  забезпечення  прав  людини,  глобалізації  економіки  та  розвитку
міжнародного  торговельного  обміну.  Українське  зобов’язальне  право
універсалізується  під  впливом  концепції  адаптації  національного
законодавства  у  двох  взаємопов’язаних  напрямках  –  потребах  єдності
міжнародного  цивільного  законодавства  та  адаптації  до  європейського
спрямування  його  розвитку.  Види  забезпечення  належного  виконання
зобов’язання – основний напрям правової охорони інтересів кредиторів,
спрямований  на  запобігання  порушенню  обов’язків  боржниками  під
загрозою  застосування  негативних  наслідків  переважно  майнового
характеру. Попри тенденції до універсалізації законодавства та практики
його  застосування  щодо  видів  забезпечення  виконання  зобов’язань,
зокрема  і  поруки,  у  доктрині  права  об’єктивно  склався  різнобій  у
термінології  та тлумаченні  основних інститутів забезпечення виконання
зобов’язань, що потребує єдності [7, с. 12 – 13]. 

Порука  визначається  як  правовідношення,  у  якому  поручитель
зобов’язується  на  користь  кредитора  виконати  обов’язок  боржника  за
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основним договором (який полягає у сплаті на користь кредитора певної
грошової суми) у випадку, якщо боржник не виконає зазначений обов’язок
самостійно,  а  також  сплатити  у  зв’язку  із  порушенням  основного
зобов’язання проценти, викликані простроченням, неустойку (якщо вона
була  встановлена  відповідно  до  основного  договору)  та  відшкодувати
збитки,  якщо їх зазнав кредитор у зв’язку із  порушенням зобов’язання
боржником.  Ознаками  поруки,  як  способу  забезпечення  виконання
зобов’язань, розглядаються: 

1) акцесорний (додатковий) характер; 
2) виникнення  правовідносин  поруки  на  підставі  складного

юридичного складу, а саме – договору поруки та основного договору; 
3) солідарний характер відповідальності поручителя та боржника. 
Правова  сутність  договору  поруки,  як  одного  із  способів

забезпечення виконання зобов’язання,  вказує  на  те,  що договір  поруки
може бути укладено виключно для забезпечення виконання зобов’язання,
виконання  якого  ще  не  було  порушено  боржником.  Перелік  прав  та
обов’язків,  установлених  законодавством  для  поручителя,  кредитора  та
боржника,  не  є  вичерпним.  Додаткові  права  та  обов’язки  можуть
визначатись  сторонами  в  договорі  поруки  або  в  договорі  про  надання
поруки, або випливати із суті самого зобов’язання [17, с. 14 – 16].
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ВПЛИВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ ВИНИ НА
РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО

СУДОЧИНСТВА

Постановка  проблеми. Однією  з  передбачених  Конституцією
України основних засад судочинства є змагальність, яка також є ключовим
принципом  цивільного  процесуального  права.  Як  відомо,  принцип
змагальності в цивільному процесі полягає у правах та обов’язках сторін
та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо подання доказів та участі в
їх дослідженні,  а також у змагальній формі процесу, що спрямована на
досягнення  дійсних  обставин  справи,  всебічній  перевірці  доводів  та
міркувань учасників процесу [1, с. 100].

У  ЦПК  України  цей  принцип  закріплено  у  ст. 10,  згідно  з
положеннями  якої  цивільне  судочинство  здійснюється  на  засадах
змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
мають  рівні  права  щодо подання доказів,  їх  дослідження та  доведення
перед  судом  їх  переконливості.  Кожна  сторона  повинна  довести  ті
обставини,  на  які  вона  посилається  як  на  підставу  своїх  вимог  або
заперечень, крім випадків, установлених Кодексом. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій. Як  зауважується  в
юридичній літературі, для змагального типу процесу характерною є така
побудова  судочинства,  за  якої,  як  мінімум,  по-перше,  необхідне
розмежування процесуальних функцій, тобто функцій сторін та суду, по-
друге, наявність двох протилежних процесуально рівних сторін, по-третє,
функціонування  незалежного  від  сторін  суду,  який  здійснює  функцію
правосуддя та розгляду справи [2, с. 213]. Ще М.А. Гурвич зазначав, що
цивільне  процесуальне  право  є  формою  примусового  здійснення
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цивільно-правових обов’язків, формою захисту суб’єктивних прав, коли
закріплені  в  нормах  права  приписи  не  виконуються  зобов’язаними
особами  добровільно  [3, с. 19].  В.І. Тертишніков  предмет  цивільного
процесуального  права  визначав  як  суспільні  відносини  між  судом  та
іншими учасниками процесуальної діяльності при здійсненні правосуддя
в  цивільних  справах  та  у  зв’язку  із  примусовим  застосуванням  норм
матеріального  права  між  суб’єктами  цивільних,  трудових,  житлових,
сімейних правовідносин [4, с. 7]. В юридичній літературі визнається, що
наявність і регулюючий прояв процесуальних норм зумовлені потребами
реалізації  норм  матеріальних.  Процесуальні  норми,  у  свою  чергу,
відіграють  важливу  роль,  забезпечуючи  оптимальні  умови  правового
регулювання.  Зазначається,  що всі  приписи процесуальних норм мають
процедурний  характер,  тобто всі  вони  визначають  найбільш доцільний
порядок здійснення правотворчої  або правозастосовчої  діяльності і  тим
самим  призначені  сприяти  ефективному  і  справедливому  досягненню
результату, який передбачений нормою матеріального права, що підлягає
застосуванню [5, с. 4, 35 – 36].

Отже,  цивільне  процесуальне  право  має  на  меті  забезпечити
реалізації  норм  матеріального  права,  яке  якраз  і  визначає  зобов’язану
особу з доказування фактів у матеріальних правовідносинах. Оскільки за
допомогою  процесуального  права  реалізуються  норми  права
матеріального,  тому  останні,  безумовно,  здійснюють  свій  вплив  на
визначення  зобов’язаної  особи  в  доказуванні  у  процесуальних
правовідносинах.

Мова  йде  про  принцип  вини  (презумпцію  вини),  яка  діє  в
цивільному  праві  та  впливає  на  визначення  зобов’язаної  особи  з
доказування  того  чи  іншого  факту  у  випадку  виникнення  цивільно-
правового  спору  про  оспорення  правомірності  дій  іншого  учасника
цивільних правовідносин.

Мета статті. Ми спробуємо показати, що принцип змагальності в
цивільному судочинстві є формою реалізації принципу вини в цивільному
праві,  а  відтак, визначити взаємодію цих двох принципів та закласти в
принцип змагальності цивільного процесу новий зміст.

Основні  результати  дослідження. Так,  як  ми  вже  зазначали,  у
цивільному  праві  діє  принцип  вини,  який  означає,  що  особа,  яка  не
виконала зобов’язання або виконала його неналежним чином, вважається
винною в цьому, якщо не доведе протилежне. Так само й той, хто заподіяв
шкоду особі або майну громадянина, вважається винним, якщо не доведе,
що шкоду заподіяно не з його вини [6, с. 189]. Поряд із принципом вини в
цивільному  праві  діють  ще  й  принцип  добросовісності  та  принцип
правомірності правочину, які  теж являють собою відповідні презумпції,
що можуть бути спростовані [7, с. 29, 273]. 
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Принцип  вини  в  цивільному  праві  знаходить  своє  вираження  у
ст. 1166 ЦК України, згідно з якою особа, яка завдала шкоди, звільняється
від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини, а
також у ст. 614 ЦК України, за якою особа, яка порушила зобов’язання,
несе  відповідальність за наявності  її  вини (умислу або необережності),
якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою,
якщо  вона  доведе,  що  вжила  всіх  залежних  від  неї  заходів  щодо
належного  виконання  зобов’язання.  Відсутність  своєї  вини  доводить
особа,  яка  порушила  зобов’язання.  При  цьому  кожна  із  сторін  у
зобов’язанні має право вимагати доказів того, що обов’язок виконується
належним боржником або виконання приймається належним кредитором
чи уповноваженою на це особою і несе ризик наслідків непред’явлення
такої вимоги (ч. 2 ст. 527 ЦК України). Відтак інша сторона зобов’язана
надати  такі  докази  на  підтвердження  належного  виконання  свого
обов’язку. Отже, нормами матеріального права чітко визначено суб’єкта,
на якого покладено обов’язок доведення.

Принцип  добросовісності  закріплено  у  ст. 12  ЦК  України,  де
зазначено,  що  якщо  законом  встановлені  правові  наслідки
недобросовісного  або  нерозумного  здійснення  особою  свого  права,  то
вважається, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше
не  встановлено  судом.  Принцип  правомірності  правочину  передбачено
ст. 204 ЦК України, з огляду на яку правочин є правомірним, якщо його
недійсність  прямо  не  встановлена  законом  або  якщо  він  не  визнаний
судом недійсним.

Отже,  згідно  із  наведеними  положеннями  матеріального  права,
обов’язок  доведення  правомірності  дій  (добросовісності  дій)
покладається  на  суб’єкта,  який  вчинив  відповідні  дії,  законність  яких
оспорюється  іншою  стороною.  Таким  чином,  з  викладеного  вище
випливає,  що  учасники  цивільних  матеріальних  правовідносин
зобов’язані довести правомірність тих дій, які кожен з них вчинив, якщо
такий  обов’язок  випливає  з  норм  матеріального  права.  Доведення
обставин  при  вирішенні  процесуальних  питань  теж  покладається  на
суб’єкта, який є відповідальним за відповідні процесуальні дії.

У свою чергу, як ми встановили на початку, принцип змагальності
виявляється, по-перше, у самій змагальній процедурі, а по-друге, – у праві
й обов’язку сторін визначати коло фактів, на які вони можуть посилатись,
та обов’язку довести обставини, якими вони обґрунтовують свої вимоги
або  заперечення.  Згідно  із  ст. 129  Конституції  України  основними
засадами судочинства  є  змагальність сторін та  свобода в  наданні  ними
суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості. Тобто, за
змістом наведеної конституційної норми, змагальність виявляється у праві
визначати  коло  обставин,  якими  обґрунтовуються  вимоги,  надавати
докази  на  підтвердження  цих обставин  та  доводити  перед  судом свою
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переконливість.  Таким  чином,  визначення  обставин  і  надання  доказів
визначається як свобода сторони, а не її обов’язок.

Водночас, як ми встановили вище, розподіл між сторонами фактів,
які  повинна  довести  та  чи  інша  сторона,  здійснюється  відповідно  до
принципу вини (принципу добросовісності), що діє в цивільному праві.

Тому виникає питання, чи може принцип змагальності розподіляти
між сторонами обов’язок доказування та чи може принцип змагальності
обмежувати  судовий  розгляд  лише  обставинами,  на  які  посилаються
сторони, залишаючи без уваги обставини, визначені матеріальним правом.

Якщо  виходити  з  положень  ст. 129  Конституції  України,  то
випливає,  що  подання  доказів  є  правом  (свободою),  а  не  обов’язком
сторони.  Тобто  змагальність  у  цивільному  судочинстві  –  це  право
надавати докази і доводити свою переконливість. Обов’язок же доведення
стороною – учасником цивільних правовідносин – певних матеріально-
правових фактів – це не принцип змагальності, а принцип вини. А відтак,
принцип змагальності  в  цивільному судочинстві  забезпечує  реалізацією
принципу вини.

Тому принцип змагальності сам по собі не повинен бути основою
для  розподілу  між  сторонами  тягаря  доказування  і  за  своїм  змістом
повинен визначати дії суду в процесі доказування,  адже якщо брати до
уваги, що змагальність – це право сторін визначати обставини, на які вони
посилаються,  та  їх  обов’язок  подати  докази,  то  як  бути,  якщо  для
правильного вирішення спору заявлених сторонами обставин і поданих
доказів недостатньо.

На  нашу  думку,  відповідь  частково  міститься  в  Кодексі
адміністративного  судочинства  України.  Так,  зокрема,  у  ст. 11  КАС
України, яка має назву "Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне
з’ясування всіх обставин у справі", передбачено, що розгляд і вирішення
справ  в  адміністративних  судах  здійснюються  на  засадах  змагальності
сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед
судом  їх  переконливості.  Суд  вживає  передбачені  законом  заходи,
необхідні  для  з’ясування  всіх  обставин  у  справі,  у  тому  числі  щодо
виявлення  та  витребування  доказів  з  власної  ініціативи.  Суд  повинен
запропонувати  особам,  які  беруть  участь  у справі,  подати  докази або з
власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Таке  визначення  змагальності  в  адміністративному  судочинстві
більш  повно  відповідає  змісту  змагальності,  наведеному  у  ст. 129
Конституції,  ніж  положення  ст. 10  ЦПК України.  Тобто  змагальність  в
адміністративному судочинстві  пов’язується  із  функцією суду  офіційно
з’ясовувати необхідні в межах предмету доказування обставини справи,
чого в цивільному судочинстві регламентація принципу змагальності не
передбачає.
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Крім того, зі змісту ст. 129 Конституції України випливає свобода
сторін,  тобто  сторони  самі  визначають  обставини  і  самі  визначають
докази, які бажають надати. Але ж для встановлення цих обставин, що є
необхідним для виконання судом вимог ст. 213 і 214 ЦПК України, суд не
може  обмежуватись  діями  (поясненнями)  сторін,  адже  для  вирішення
спору суд має застосувати ту чи іншу норму матеріального права, гіпотеза
якої якраз і вказує на обставини, наявність чи відсутність яких приводить
цю норму в дію. А відтак, суд має так чи інакше з’ясувати ці обставини (їх
наявність чи відсутність) для виконання вимог ст. 214 ЦПК України. Тому
непосилання сторін на вказані в нормі матеріального права обставини чи
неподання  на  їх  підтвердження  доказів  жодним  чином  не  може
обмежувати повноваження суду з’ясовувати ці обставини і перевіряти їх
доказами. 

З  викладеного  вище  випливає,  що  принцип  змагальності  в
цивільному судочинстві  має  забезпечувати  реалізацію принципу вини і
добросовісності,  що  діють  у  цивільному  праві  та  чітко  розподіляють
обов’язки  з  доказування  конкретних  фактів  між  сторонами  цивільних
правовідносин, і жодним чином не може обмежувати повноваження суду у
з’ясуванні обставин справи та перевірки їх доказами в межах предмету
доказування.

У цьому аспекті принцип змагальності повинен розглядатися лише
з  формального  боку,  тобто  має  передбачати  таку  процедуру,  в  якій
цивільна  справа  розглядається  шляхом  змагання,  спору  сторін,
дослідження доказів, що подані сторонами (його зміст закладено у ст. 129
Конституції України), а також витребувані судом у порядку забезпечення
виконання вимог ст.ст. 213, 214 ЦПК України. 

У свою чергу, зі  змісту принципу змагальності  варто виключити
його розуміння як обов’язку кожної сторони довести  обставини,  на які
вони  посилаються,  оскільки  такий  обов’язок  випливає  з  норм
матеріального права,  а  також розуміння  цього принципу як  обмеження
активності суду у з’ясуванні необхідних обставин справи та перевірки їх
доказами. 

Таке розуміння принципу змагальності повинно виключити існуючі
на практиці випадки, коли відповідачі, з огляду на принцип змагальності,
зобов’язані  заперечувати  й надавати  відповідні  докази на спростування
нічим  не  підтверджених  доводів  позивача,  коли  обов’язок  доведення
існування  обставин  покладається  саме  на  позивача,  а  не  навпаки,  –
зобов’язувати відповідача доводити відсутність певних обставин, які не
довів позивач. 

Висновки. Таким  чином,  суттєвість  принципу  змагальності  в
цивільному судочинстві повинна виявлятися, по-перше, у розподілі  між
сторонами в цивільній справі (незалежно від їх процесуального статусу)
обов’язку  доведення  певних  фактів  відповідно  до  норм  матеріального
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права з огляду на існуючий предмет доказування, а по-друге, – в обов’язку
суду  стежити  за  неухильним  дотриманням  цього  обов’язку  й
забезпечувати його виконання. 
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НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТІЇ

Звернення  до  народного  суверенітету  та  форм  його  реалізації
(безпосередньої та представницької) як невід'ємної складової загального
концепту  демократії [1, с.73],  найбільш  істотного  моменту  сучасної
концепції  демократичних  засад,  форм  та  методів  функціонування
державної  влади [2,  с.34]  перебуває  в центрі  уваги  сучасної  теоретико-
правової  науки  і  державотворчої  практики.  Складність і  суперечливість
усіх  процесів  (у  тому  числі  процесу  конституційної  модернізації),  що
відбуваються  в   Україні,  спонукає  до  того,  щоб  остаточно  змінювати
оцінки на користь народного суверенітету, який може бути належним та
надійним  підґрунтям  легітимності  влади  в  демократичній  правовій
державі  [3,   с.261],   утвердження верховенства  права.  Конституційний
Суд Українив рішенні у справі за конституційним поданням Верховного
Суду  України  щодо  конституційності  положень  ст.  69     Кримінального
кодексу  України     (КК)  (справа  про  призначення  судом  більш  м'якого
покарання) наголосив:  "Верховенство  права  –  це  панування  права  в
суспільстві.  Верховенство  права  вимагає  від  держави  його  втілення  у
правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм
змістом  мають  бути  проникнуті  передусім  ідеями  соціальної
справедливості,  свободи,  рівності  тощо.  Одним з  проявів  верховенства
права є те,  що право не обмежується лише законодавством як однією з
його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі,
традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично
досягнутим культурним рівнем суспільств" [4].

Фактично за умов демократичної правової держави, верховенства
права  поняття  народного суверенітету  пов’язує  державу й  народ і  тим
самим  поступово  перетворює  формальні  інструменти  легітимізації
державної влади, як-от вибори, референдум,  чи окремі владні рішення на
«легітимізовані  суспільством  і  зумовлені  історично  досягнутим
культурним рівнем суспільств» соціальні регулятори. Щойно ми вводимо
до  кола  нашого  розгляду  такі  поняття,  як  «демократія»  «правова
держава», «верховенство права», як ми відразу стикаємося з необхідністю
застосування поняття “народний суверенітет”. І це цілком зрозуміло, адже
компаративний теоретико-правовий аналіз абсолютно певно підтверджує,
що поряд з державою існує не просто незалежне від держави суспільство
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(ця незалежність засновується на непорушності прав і свобод як окремих
його  членів,  так  і  суспільства  в  цілому),  але  й  таке  суспільство,  що
визначає  і  спрямовує  діяльність  держави,  яка,  у  свою чергу, має  своїм
покликанням  забезпечення  економічних,  політичних,  соціальних,
культурних, національних, екологічних, суспільних потреб та інтересів. 

Поглиблення змістової характеристики загальноправового, немовби
наскрізного, поняття потреби, поряд з яким вживається поняття інтересу,
має  відбуватися  з  огляду  на  практичну  необхідність  в  офіційному
тлумаченні  Конституційним  Судом  України  окремих  положень
законодавства.  Виходячи  з  етимологічного змісту слова "інтерес",  який
включає:  а) увагу  до когось,  чого-небудь,  зацікавлення кимось,  чимось;
цікавість,  захоплення;  б) вагу;  значення;  в) те,  що  найбільше  цікавить
кого-небудь,  що  становить  зміст  чиїхось  думок  і  турбот;  г) прагнення,
потреби; д) те, щойде на користь комусь, чому-небудь, відповідає чиїмось
прагненням,  потребам;  вигоду,  користь,  зиск,  а  також  загально
соціологічного  значення  відповідної  категорії  як  об'єктивно  існуючої  і
суб'єктивно  усвідомленої  соціальної  потреби,  як  мотиву,  стимулу,
збудника,  спонукання  до  дії;  а  також  її  психологічного  значення  як
ставлення особистості до предмета, як до чогось для неї цінного, такого,
що притягує, Конституційний Суд України вважає, що в юридичних актах
термін  «інтерес»  вживається  в  широкому  та  вузькому  значенні  як
самостійний об’єкт правовідносин,  реалізація якого задовольняється  чи
блокується  нормативними  засобами [5].  У  пункті  3.3  мотивувальної
частини  Рішення  Конституційного  Суду  України  про  охоронюваний
законом  інтерес  вказується  на  поняття  "інтерес"  у  вузькому  розумінні
цього  слова,  тобто  інтерес,  який,  на  відміну  від  інтересу  в  широкому
розумінні,  перебуває  виключно  в  логічно-смисловому  зв’язку  із
суб’єктивними  правами,  але  прямо  ними  не  опосередковується,  тобто
виходить за межі останніх. Виходячи зі  змісту частини першої статті  8
КонституціїУкраїни,  яка  передбачає  визнання  та  дію  принципу
верховенства  права,  охоронюваний  законом  інтерес  перебуває,  як
зазначається   в  пункті  3.4  мотивувальної  частини  цього  Рішення
Конституційного  Суду  України,  підзахистом  не  тільки  закону,  а  й
об’єктивного  права  вцілому,  що  панує  в  суспільстві,  зокрема
справедливості,  оскільки  інтерес  у  вузькому  розумінні  зумовлюється
загальним змістом такого права і є його складовою.

Прикладом  застосуванняпоняття  "інтерес"  у  широкому  сенсі,  на
думку Конституційного Суду України, єКонституціяУкраїни, статті 18, 32,
34,  35,  36,  39,  41,  44,  79,  89,  104,  121,  127,  140  якої  наголошують  на
національних  інтересах,  інтересах  національної  безпеки,  економічного
добробуту,  територіальної  цілісності,  громадського  порядку,  здоров'я  і
моральності населення, політичних, економічних, соціальних, культурних
інтересах, інтересах суспільства, інтересах усіх співвітчизників, інтересах
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громадянина,  інтересах  держави,  спільних  інтересах  територіальних
громад сіл, селищ та міст тощо [5]. Відповідно до статті 36 Конституції
України,  зокрема,  громадянам  України  надається  право  на  свободу
об'єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення і
захисту  своїх  прав  і  свобод  та  задоволення  політичних,  економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів.

Торкаючись змісту поняття потреби, яке в законодавчих приписах
про  задоволення  політичних,  економічних,  соціальних,  культурних  та
інших  інтересів  членів  політичних  партій  та  громадських  організацій
збігається  з  поняттям  інтересу,  належить  звернутися  до  цього  поняття
(потреби) у вузького розумінні, як самостійного об’єкта правовідносин, і
розширити перелік необхідних для його реалізації принципів, передусім
за рахунок проголошеного статтею 15 Конституції України принципу, за
яким «суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та
ідеологічної багатоманітності» [6].  Йдеться, по суті,  про принцип, який
складає підґрунтя постіндустріальної реальності.  

На  думку  багатьох  сучасних  науковців,  держава,  у  якій
забезпечується  принцип  народного  суверенітету,  –  це  не  лише
демократична  і  правова,  але  й  соціальна  держава.  Вона  спрямовує  та
розвиває  свою  діяльність  у  такому  напрямі,  щоб  захистити  й
задовольнити всі без винятку конституційно встановлені права людини та
законні інтереси. Дійсно, якщо ми виходитимемо із визначення соціальної
держави  як  такої,  «метою  якої  є  створення  всіх  можливих  умов  для
реалізації соціальних, економічних та культурних прав, для самостійного
забезпечення  ініціативною  та  соціально  відповідальною  особою
необхідного рівня матеріального добробуту собі та членам своєї сім’ї і яка
гарантує кожному прожитковий мінімум для гідного людини існування і
сприяє  зміцненню соціальної  злагоди  в  суспільстві»  [7,  c.  33],  то  тоді
можна твердити, що цим поняттям описується така держава, яка нарівні з
громадянськими і політичними правами людини гарантує надійний захист
і забезпечення ще й соціально-економічних і культурних прав людини і
громадянина.

Отже,  будучи  значною  частиною  ціннісного  змісту  поняття
демократії,  правової  держави  [8,  с.13],  ідея  народного  суверенітету
дозволяє  науковцям  теоретично  реконструювати  ту  модель
функціонування держави, коли відповідний принцип стає реальністю,  як,
власне,  долучатися до формування «загальної волі» з волі всіх (якомога
більшої кількості членів суспільства) шляхом досягнення компромісу чи
консенсусу,  який  найповніше  виявляється  в  умовах  дискурсу
постіндустріального суспільства  –  процесу  творення  думок  і  прагнень,
заснованого  на  основоположних  спільних  цінностях,  їх  узгодженні  та
визначенні пріоритетних напрямів політичного та соціального розвитку.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ СЕРЕД СУДДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Вступ. З  розподілом  влади  на  законодавчу,  виконавчу  та  судову
проблема запобігання корупції  суддів набуває  особливого значення. Без
перебільшення  можна  стверджувати,  що  саме  корупція  в  суддівському
корпусі  найбільш  небезпечна,  бо  підривається  віра  в  правосуддя  –
останню твердиню законності та справедливості.

Концепція  судово-правової  реформи,  схвалена  Верховною Радою
України у квітні 1992 р., передбачала створення гарантій самостійності й
незалежності судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади,
а  також  усунення  прокуратури  від  нагляду  за  законністю  судових  
рішень [8].

Концепція визначила орієнтири статусу суддів – незмінюваність і
недоторканність.  У  той  же  час  поряд  з  підвищенням ролі  та  значення
судової влади в суспільному і державному житті поза увагою концепції та
прийнятих  в  її  розвиток  законів  про  статус  суддів,  про  кваліфікаційні
комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів
судів  України  залишились  питання  підготовки  та  формування  якісно
нового суддівського корпусу, а також моральні критерії добору кандидатів
на посаду судді. Тобто не знайшли свого нормативного втілення важливі
складові системи запобігання корумпованості суддів. 

Результати  дослідження. Вітчизняна  корупція  має  свої
особливості,  які  відрізняють її  від корупції  в розвинених країнах світу.
Вона  має  загальнонаціональний  системний  характер  і  справляє
визначальний  вплив  на  українську  політику,  економіку  та  інші  сфери
суспільного життя.  Висока вартість життя та  низький рівень правової  і
політичної  культури  в  Україні  обумовлюють  поширення  корупції  як
соціального  явища.  Вона  є  найсуттєвішою  причиною  падіння  рівня
суспільної  довіри  до  всіх  інституцій  державної  влади,  зокрема  судової
гілки влади.

Незважаючи  на  багатоаспектність  природи  виникнення  та
поширення корупційних проявів у кожній окремій державі, до основних
факторів,  що сприяють  їх  поширенню,  можна віднести,  з  одного боку,
зростаюче  зубожіння  широких  верств  населення,  погіршення
криміногенної ситуації, високі показники нерівності розподілу прибутків,
відсутність системи соціального захисту в одних країнах, а з  іншого, –
нарощування економічного потенціалу та щорічне збільшення фінансових
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надходжень у вигляді іноземних інвестицій – в інших країнах. Корупція в
більшості держав Центральної та Східної Європи, а також у країнах, які
виникли на пострадянському просторі,  тісно пов’язана з  тим,  що вони
знаходяться в стані економічної та суспільної трансформації.

З  упевненістю  можна  сказати,  що  корупція в  нашій  державі  –
частина національної культури. Цей феномен не є поганим сам по собі, а
поганим він є тому, що грошові потоки «течуть» повз державну кишеню.
Без  перебільшення  можна  стверджувати,  що  джерелом  корупції,
колективним  суб'єктом  корупції,  активним  хабародавцем  є  весь
український народ. Тому боротися з хабарами можна тільки в конкретних
випадках,  але  не  з  явищем корупції  як  таким,  оскільки  хабарництво –
вкорінена константа національної ідентичності [6]. 

Слід  погодитись  з  дослідником Г. Севрюковою,  яка  вважає,  що
традиція  хабарництва  іманентно  притаманна  історії  формування
державного апарату,  що  історіографія  згаданої  проблеми  є  необхідною
умовою  вдосконалення  кримінального  законодавства  України  про
відповідальність за хабарництво,  а  також підкреслює важливе значення
рівня  моральності  та  правосвідомості  громадян  на  сучасному  етапі
розвитку суспільних відносин в  умовах  розбудови незалежної  правової
демократичної держави [9].

Слушно вказує О. Кальман, що корупція – це невід'ємний атрибут
саморегуляції нашого суспільства,  у якому не сформовані стійкі традиції
демократичної  правової  держави.  І  жодні  заходи  – починаючи  з
кримінальної  відповідальності  й  закінчуючи  запровадженням  смертної
кари – не спроможні стати ефективним механізмом боротьби з корупцією.
А  причина  цього  – внутрішня  органічна  економічна  ефективність
корупційних взаємовідносин. І це знаходить свій безпосередній прояв і в
тіньовій  економіці,  і  в  тіньовій  політиці,  і  в  тіньовому  правосудді.
Безперечно,  у суспільстві, позбавленому високого рівня самоорганізації,
хабарі заміняють місце публічних інститутів влади [3].

Аналізуючи проблеми запобігання та протидії корупції серед суддів
у вітчизняній судовій системі, слід зазначити, що їх необхідно розглядати
у двох напрямках.

Перший  –  це  роль  судової  влади у  подоланні  таких  негативних
явищ  нашого  суспільства,  як  корупція,  другий  –  це  корупція
безпосередньо  в  самому  середовищі  суддів.  У  даному  дослідженні
детально розглядається другий аспект цієї складної як в соціальному, так і
в правому плані проблеми удосконалення законодавства щодо запобігання
і протидії корупції серед суддів.

Суть протидії корупції при  здійсненні правосуддя полягає в тому,
щоб  чітко  окреслити  процедуру  розгляду  судами  справ  і  прийняття
законних  рішень, забезпечити апеляційне та касаційне їх оскарження, а
також визначити нормативні межі правомірної й етичної поведінки судді,
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впровадити чіткий і злагоджений механізм роботи в напрямку запобігання
корупційних діянь у кожному суді,  а саме:  організовувати  роботу щодо
проведення семінарів з питань застосування Закону України «Про засади
запобігання  і протидії  корупції» та  інших  нормативно-правових  актів,
прийнятих  на  його  виконання,  що  проводитимуться Національною
школою суддів України та іншими інституціями, із залученням суддів та
працівників  аппарату;  розглядати  на  нарадах  питання  дотримання
працівниками апарату Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» та  інших  нормативно-правових  актів,  прийнятих  на його
виконання; здійснювати аналіз змін норм антикорупційного законодавства
з  метою  оперативного  реагування  та  вжиття відповідних  заходів;
проводити  службові  розслідування  в кожному  конкретному випадку
порушення  державними  службовцями  ЗаконуУкраїни  «Про  засади
запобігання  і  протидії  корупції» та інших  нормативно-правових  актів,
прийнятих  на  його виконання,  у порядку,  визначеному  Кабінетом
Міністрів України;  у разі  виявлення  корупційного  правопорушення  чи
одержання інформації  про вчинення такого правопорушення вживати  в
межах  повноважень  заходи  щодо  припинення правопорушення  та
повідомляти  про  його  вчинення спеціально  уповноважений  суб'єкт  у
сфері  протидії  корупції;  інформувати  Національне  агентство  з  питань
державної служби  про  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави,  які  звільнені  у  зв'язку з притягненням до відповідальності  за
корупційне правопорушення відповідно до Закону України  «Про засади
запобігання і протидії корупції» та у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;  здійснювати  контроль  щодо  недопущення  роботи  в
суді близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному, як на
момент  прийняття  осіб  на  державну  службу,  так і  в  процесі  її
проходження  (у  разі  виникнення  змін  в автобіографічних  даних
працівників апарату) тощо. Система таких норм міститься у Кримінально-
процесуальному,  Цивільному  процессуальному, Господарському
процесуальному  кодексах та  Кодексі  адміністративного  судочинства,
Законах  України  «Про судоустрій  та статус  суддів»,  «Про  Вищу  раду
юстиції» та низці інших нормативних актів.

У  Конституції  України  закріплені  принципові  положення
антикорупційного характеру щодо  судової  влади,  носіями  якої  є  кожен
окремий  суддя.  Зокрема,  ст.  127  передбачає,  що  професійні  судді  не
можуть мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані
посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької
та творчої. У разі недотримання суддею цієї конституційної норми, згідно
з  частиною п'ятою (п.  4)  ст.  126  Основного Закону, він  звільняється  з
посади за порушення вимог щодо несумісності.

Конституцією України визначаються  й основні засади судочинства
(ст.  129),  серед  яких  є  й  засади  антикорупційного  спрямування.  Це:
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змагальність сторін та свобода в наданні ними своїх доказів і в доведенні
перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в
суді  прокурором;  гласність  судового  процесу та  його повне фіксування
технічними  засобами;  забезпечення  апеляційного  та  касаційного
оскарження  рішення  суду.  При  належному  застосуванні  цих  засад
нанівець мають бути зведені будь-які корупційні дії конкретного судді чи
навіть суду.

Стаття 130 Конституції визначає економічні підвалини, а в Законі
«Про  судоустрій та  статус  суддів»  передбачено матеріальне  й побутове
забезпечення суддів.  Усі ці складові створюють певні умови запобігання
корупції  в  системі  судової  влади.  Держава  повинна  забезпечувати
фінансування  та  належні  умови  для  функціонування  судів  і  діяльності
суддів. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на
утримання  судів.  У  зв'язку  зі  скрутним  економічним  становищем  ці
конституційні обов'язки держава належним чином не може виконати.

Наголосимо, що проблема корупції в Україні серед суддів набагато
глибша  та  виходить  за  рамки  законодавчого  регулювання.  Коріння
корупції знаходиться в самій свідомості громадян. 

Конституцією  України  на  засадах  загальнолюдських  цінностей
визначено нові підходи до здійснення судової влади, запроваджено новий
конституційний  орган  формування  суддівського  корпусу  –  Вищу  раду
юстиції,  яка своєю діяльністю має  сприяти утвердженню в суддівських
лавах  чесності  та  порядності,  а  також  запобіганню  будь-яким
корупційним діянням.

Досвід роботи Вищої ради юстиції, яка розпочала свою діяльність в
березні  1998 р.,  дає фактичний матеріал  для критичного огляду деяких
законодавчих  актів  антикорупційної  спрямованості  з  урахуванням
специфіки функціонування судової влади. У ст. 1 Закону «Про Вищу раду
юстиції»  закріплено,  що  цей  колегіальний  незалежний  орган  є
відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу,
здатного  кваліфіковано,  сумлінно  та  неупереджено  здійснювати
правосуддя на професійній основі. Можна стверджувати, що даний орган
несе як політичну, так і моральну відповідальність перед суспільством за
якісний стан суддівського корпусу, а фактично – і за стан правосуддя в
державі.  Отже,  навіть  поодинокі  факти  корупції,  хабарництва,
зловживання посадовим становищем серед суддів – це негатив діяльності
Вищої  ради  юстиції.  Таким  чином,  Вища  рада  юстиції  є  єдиним
конституційним  органом,  який  повинен  втілювати  в  життя  кадрову
політику правової держави щодо корпусу суддів.  У своїй діяльності він
має  перейматися  також  питаннями  щодо  запобігання  корумпованості
серед суддів, починаючи вже з добору кандидатів на посади суддів. Суддя,
котрий покликаний вершити правосуддя, повинен бути не лише високим
професіоналом  у  галузі  права,  а  й  доброчесною,  високоморальною
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людиною.  Безумовно,  процес  формування  професійного корпусу суддів
саме з високими моральними якостями дуже складний і в той же час ще
недостатньо  унормований. Добір кандидата на посаду судді не повинен
обмежуватися тільки складанням кваліфікаційного екзамену з цивільного,
кримінального,  процесуального  та  інших  галузей  права.  Необхідно
глибоко  перевіряти  спосіб  життя  кандидатів  у  судді,  їх  поведінку  на
попередній роботі. Рекомендувати на посаду судді можна того кандидата,
який має не тільки відповідні професійні знання, а й високі моральні та
необхідні для виконання обов'язків судді особисті якості.

У Законі  «Про  кваліфікаційні  комісії,  кваліфікаційну атестацію і
дисциплінарну  відповідальність  суддів  судів  України»  (статті  27,  28)
зазначається,  що  кваліфікаційні  комісії,  вирішуючи  питання  про
рекомендацію кандидата  для обрання на посаду судді,  крім результатів
кваліфікаційного  екзамену,  мають  враховувати  не  тільки  рівень  його
спеціальних знань, а й особисті та моральні якості. Водночас Закон не дає
бодай приблизного переліку цих якостей, а також не визначає механізму їх
вивчення та збирання відповідної інформації щодо кандидата на посаду
судді.

Аналіз рекомендацій (висновків) кваліфікаційних комісій свідчить,
що  в цьому  питанні  немає  єдиного підходу.  В  багатьох  рекомендаціях
характеристика цих якостей  зводиться  до загальної  фрази «враховуючи
особисті  та  моральні  якості,  рекомендувати;  у деяких  вони
конкретизуються  так:  «необхідні  особисті  якості»,  «принциповий»,  «у
спілкуванні  ввічливий,  у побуті  скромний»,  «сумлінний»,  «вміє
працювати  з  людьми»,  «ініціативний,  наполегливий,  самокритичний»,
«чуйний  та  доброзичливий  до  людей» або  ж  «принциповий,  морально
стійкий, урівноважений».

У багатьох країнах світу особливого значення надають особистим та
моральним якостям  при доборі кандидатів на посади судді. Наприклад, у
Республіці  Польща до кандидата  на посаду судді  законом про загальні
суди висувається сім вимог, серед яких на другому місці – психологічні та
високі  моральні  якості.  У  Сполучених  Штатах  Америки  перед
призначенням на  посаду  судді  кандидат проходить  серйозну перевірку,
включаючи  аналіз  рис  характеру,  оскільки,  згідно  з  Канонами  судової
етики США правосуддя не повинно відправлятися особами, які за своїм
характером несумісні з цією функцією [2].

Запобіганню  корупції  серед  суддів  повинно  сприяти  також
запровадження в життя  загальновизнаних норм етики та їх поведінки. У
цьому  плані  необхідно  враховувати  і  світовий  досвід.  Наприклад,
Американська  асоціація  юристів  розробила  Типові  правила  поведінки
суддів (1990 р.). У Правилі 4 цього документа чітко і докладно визначено,
як  повинен  поводитися  не  тільки  суддя,  а  й  члени  його  сім'ї,  щоб  не
виникло навіть найменших сумнівів у його чесності та порядності [7].  
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Відповідно до Бангалорських принципів поведінки суддів суддя та
члени  його  родини  не  мають  права  вимагати  чи  приймати  будь-які
подарунки,  позики,  заповіти  чи  допомогу  в  іншій  формі,  якщо  це
викликано діями, які суддя скоїв, планує скоїти чи бездіяльністю в зв’язку
з  виконанням  ним  своїх  посадових  обов’язків.  За  умови  відсутності
заборон,  що  містяться  в  законі,  чи  інших  законних  обмежень,  що
пов’язані з  публічним викриттям,  суддя  має  право приймати  відповідні
пам’ятні подарунки, нагороди та привілеї, якщо вони зроблені без наміру
якимось чином вплинути на виконання ним своїх посадових обов’язків та
не мали корисливих намірів (пп. 4.14 – 4.15) [5]. 

Чинники  успішної  протидії  корупції  давно  відомі  та  апробовані
міжнародною спільнотою. Це насамперед відкритість влади, прозорість та
зрозумілість  процедур  прийняття  державних  рішень,  дієві  механізми
контролю  за  діяльністю  державних  органів  з  боку  громадянського
суспільства,  свобода  слова,  свобода  та  незалежність  засобів  масової
інформації.

З  метою активізації  цих складових публічної  політики  в  Україні
необхідно: забезпечити  системний  підхід  у  реалізації  антикорупційних
ініціатив; організувати  процес  збирання та аналізу статистичних даних,
іншої  інформації  про  реалізацію  заходів  щодо  запобігання  і  протидії
корупції  й  оцінки  їх  ефективності,  виявлення  чинників,  що  сприяють
корупційним  проявам,  підготовки  пропозицій  щодо  їх  усунення;
розробити  дієвий  механізм  реалізації  відповідних  ініціатив  у  пакеті
новоприйнятих антикорупційних законів; удосконалювати в національних
законодавчих актах засади запобігання та протидії корупції в публічній і
приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок
вчинення  корупційних  правопорушень  шкоди,  поновлення  порушених
прав,  свобод чи  інтересів  фізичних осіб,  прав  чи інтересів  юридичних
осіб,  інтересів  держави;  запобігати  та  протидіяти  політичній  корупції,
зокрема  шляхом  позбавлення  імунітетів  депутатського  і  судейського
корпусів;  загалом  –  забезпечити  умови,  за  яких  політики,  найвищі
посадові  особи  в  державі,  а  також  судді,  винуваті  в  корупційних
правопорушеннях,  також  будуть  притягуватися  до  відповідальності;  у
державі  не  повинно  бути  касти  абсолютно  недоторканних  осіб,  яких
неможливо  покарати  за  вчинені  ними  корупційні  правопорушення
(недопущення  зловживань  та  безкарності);  законодавчо  врегулювати
процедуру оприлюднення в засобах масової інформації даних про факти
притягнення  до  відповідальності  посадових  осіб  підприємств,  установ,
організацій, державних службовців, суддів, політичних діячів, які визнані
в судовому порядку винуватими у вчиненні корупційних правопорушень,
з тим, щоб вони зазнавали громадського осуду за ці діяння; забезпечити
правові, інституційні, ідеологічні та інші необхідні умови для формування
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атмосфери  професійної  доброчесності  в  органах  виконавчої  влади,
виборних органах та органах судової влади тощо.

З корупцією можна боротися використовуючи різні заходи, як-от:
суто  репресивні,  які  полягають у виявленні,  розслідуванні  та розкритті
корупційних  правопорушень  і  притягненні  винних  осіб  до
відповідальності, або превентивні, серед яких – покращення прозорості,
підзвітності  і  доброчесності  державних  структур,  правовий  захист
громадян  та  підвищення  правової  обізнаності,  підвищення  етичних
стандартів  у  діяльності  публічних  службовців,  просвітницька  робота  з
населенням  та  окремими  цільовими  групами,  виховання  молоді  в  дусі
неприйняття корупції.

Але  жоден  з  цих  заходів  не  буде  успішним,  якщо  під  час  їх
реалізації  буде  відсутня  підтримка з  боку суспільства.  Досвід  багатьох
країн свідчить про те, що активність громадян, зацікавлених у подоланні
корупції, є головною передумовою подолання корупції. 

Саме  тому  про  обов’язкову  участь  громадськості  в подоланні
корупції зазначено в Конвенції ООН, підписання якої 9 грудня 2003 року
міжнародною  спільнотою  стало  однією  з  найбільш  визначних  подій  в
історії  сучасних  міжнародно-правових  відносин у  сфері  запобігання  та
протидії корупції [4].

У положеннях цієї Конвенції, яка готувалася на основі найкращих
практик у сфері запобігання корупції,  серед іншого підкреслюється, що
ефективна реалізація антикорупційної політики держави має базуватися
на  комплексному  застосуванні  примусових,  попереджувальних  та
просвітницьких процедур, що може бути забезпечено виключно за умови
спільної участі в цьому процесі органів влади та громадськості.

Так, стаття 13 Конвенції визначає необхідність участі суспільства в
заходах  щодо  запобігання  і  протидії  корупції,  а  для  цього  необхідно
сприяти активній участі таких окремих осіб і груп за межами державного
сектору, як громадянське суспільство, неурядові організації та організації,
що функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі з нею
та  для  поглиблення розуміння  суспільством факту існування,  причин  і
небезпечного  характеру корупції, а також загроз, що створюються нею. 

Висновки. Отже,  підбиваючи підсумок,  ще раз  підкреслимо,  що
проблема полягає не у збільшенні обсягу та жорстокості покарання для
судді,  які  вчинили  корупційні  злочини,  а  у  збільшенні  прозорості  й
відкритості  судової  системи,  упровадження  автоматизованих  засобів  на
всіх  рівнях  руху  справи,  обмеження  порочної  практики  проведення
судових  засідань  у  кабінетах  суддів,  унеможливлення  особистого
спілкування учасників процесу з помічником, суддею.

Боротися  з  явищем  корупції,  серед  суддів  слід  не  шляхом
підвищення  санкцій,  а  шляхом  втілення  принципу  невідворотності
кримінальної  відповідальності  та  запровадження  системних  змін  у
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структуру  суспільних  відносин  з  тим,  аби  ліквідувати  передумови
існування цих явищ.
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ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ
УКРАЇНИ

Вступ. Однією з причин сучасного фінансового занепаду, на нашу
думку,  є  відсутність  дієвої  системи  фінансової  відповідальності,
передусім  у  бюджетній  та  банківській  сфері.  Такий  стан  речей
пояснюється  недосконалістю  норм  фінансового  права  та
безвідповідальною поведінкою суб’єктів фінансових відносин. Завданням
дослідження  є  аналіз  структури  фінансової  відповідальності  щодо
визначення  елементів,  активне  застосування  яких  має  покращити  її
ефективність.

Юридична  та  фінансова  відповідальність  співвідносяться  між
собою  як  категорії  роду  і  виду.  Ознаки,  властиві  родовому  поняттю
юридичної  відповідальності,  обов'язково  проявляються  у  видових
поняттях.  Сама юридична відповідальність виступає  як видове поняття
відносно  соціальної  відповідальності.  Отже,  при  характеристиці
юридичної  відповідальності  необхідно враховувати  визначальні  ознаки,
які  в  понятті  юридичної  відповідальності  знаходять  свій  специфічний
прояв. Разом з тим юридична відповідальність відрізняється і власними
ознаками.

Результати дослідження. Позитивний аспект реалізації фінансової
відповідальності  –  явище  практично  недосліджене.  Виняток  становить
монографія,  присвячена  проблемам  позитивної  й  негативної  податкової
відповідальності А.А. Гогіна. Подібне ставлення до позитивної фінансової
відповідальності  не  можна визнати  прогресивною тенденцією розвитку
науки фінансового права, тому що практично в усіх галузевих юридичних
науках  позитивний аспект  галузевого  виду юридичної  відповідальності
активно досліджується на монографічному рівні.

Позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності платників
податків закріплений у ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».
Проаналізувавши ці та інші норми фінансового права, можна дійти такого
висновку: позитивний аспект фінансової відповідальності проявляється як
правовий  обов'язок  суб'єкта  діяти  у  суворій  відповідності  до  вимог
фінансового  законодавства.  Слід  зазначити,  що  ця  позиція  відображає
загальнотеоретичну концепцію позитивної юридичної відповідальності як
різновиду правового обов'язку, але з урахуванням специфіки фінансового
законодавства.

506



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Фінансова  відповідальність  є  елементом  фінансово-правового
статусу  фізичних  і  юридичних  осіб,  на  яких  поширює  свій  вплив
фінансове  законодавство.  Фінансові  зобов’язання  являють  собою
реалізацію  конституційно  встановленої  міри  належної  правової
поведінки, що передбачає сплату законно встановлених податків і зборів.
Звісно, як визначає М.І. Матузов, право – не тільки міра свободи, але й
міра відповідальності особистості.

Для  сфери  фінансової  відповідальності  необхідно  сформулювати
поняття  фінансово-правового  обов'язку,  яке  б  включало  обов'язки
суб'єктів бюджетних, валютних, податкових, банківських правовідносин.
Наприклад, на учасників бюджетних правовідносин покладають обов'язки
з  цільового  використання  бюджетних  коштів,  їх  своєчасного
перерахування і  т. п.  Специфічними є обов'язки, покладені на кредитні
організації на підставі Законів України «Про національний банк України»,
«Про  банки  і  банківську  діяльність».  Відповідно  до  цих  нормативно-
правових  актів  кредитні  організації  зобов'язані  забезпечувати  власну
стабільність,  вживати  заходів  щодо  фінансового  оздоровлення,
дотримуватись  обов'язкових  нормативів,  встановлених  Національним
банком  України.  Таким  чином,  поняття  фінансового  обов'язку  є
узагальнюючим  і  включає  в  себе  різноманітні  обов'язки,  закріплені  в
нормативно-правових актах фінансового законодавства.  Об'єднати всі  ці
обов'язки  в  одну  групу  (групу  фінансових  обов'язків)  дозволяє  їхня
реалізація  в  рамках  фінансових  правовідносин.  Податкові,  бюджетні,
банківські  публічні,  валютні  правовідносини  є  різновидом  фінансових
правовідносин.

У  нормах,  які  передбачають  фінансову  відповідальність,
формулюються  обов'язки  суб'єктів  фінансових  правовідносин;
визначається правова модель поведінки та її юридичні наслідки. Характер
відповідальності залежить від дій суб'єкта фінансових правовідносин.

Поняття позитивного аспекту реалізації фінансової відповідальності
необхідно  визначати  через  категорію  «фінансовий  обов'язок».  Якщо
обов'язок з дотримання приписів фінансової норми відсутній, відповідно,
відсутня і фінансова відповідальність. Фінансово-правова норма виступає
формальною  підставою  фінансової  відповідальності.  Нормативність  і
юридичний характер позитивної фінансової відповідальності випливають
безпосередньо  з  її  закріпленості  у  фінансовій  нормі  у  вигляді  певної
моделі  поведінки  й  діяльності  організацій.  Фінансова  відповідальність
формалізується фінансовими нормами, її встановлення має місце до факту
правомірної  або  протиправної  поведінки.  «Фінансова  відповідальність
має закріплювати у своїх нормах найбільш прогресивні моделі поведінки
й  забороняти  (попереджати)  соціально  шкідливі  й  небезпечні
правопорушення».  Так,  оподатковування  розраховане  на  розумність  і
сумлінність  платників  податків,  без  яких  позитивний  аспект  реалізації
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фінансової  відповідальності  неможливий.  Причому  розумність  і
сумлінність  повинні  реалізовуватися  у  правомірній  та  відповідальній
поведінці.

Державний  примус,  закріплений  у  санкції  фінансової  норми,
виступає обов'язковою ознакою позитивного аспекту реалізації фінансової
відповідальності.  На  відміну  від  негативного  аспекту  реалізації
фінансової  відповідальності,  державний  примус  тут  реалізується  на
психологічному рівні як погроза настання негативних наслідків у випадку
порушення  вимоги  диспозиції.  Тому  позитивний  аспект  реалізації
фінансової  відповідальності  покликаний  відбразити  зв'язок  диспозиції,
санкції й правомірної поведінки.

Але  одним  фінансовим  обов'язком  не  можна  вичерпати  весь
позитивний  аспект  реалізації  фінансової  відповідальності.  У  реальних
правовідносинах  він  об’єктивується  й  виражається  у  правомірній
поведінці  суб'єктів  фінансової  відповідальності,  що  забезпечується
фінансово-правовим  примусом,  переконанням  і  заохоченням.  Якщо
позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності не забезпечений
примусовими  заходами,  переконанням  або  заохоченням,  то  він  стає
«беззахисним».  Міри фінансової відповідальності,  що є за своєю суттю
правовими обмеженнями і  сформульовані  у  санкціях  фінансових  норм,
покликані  забезпечити  правомірну  поведінку  суб'єкта  у  фінансових
правовідносинах.

Забезпечення  позитивного  аспекту  реалізації  фінансової
відповідальності  можливе  за  допомогою  заохочувальних  фінансових
санкцій. Необхідно зауважити, що заохочення – один з найбільш дієвих
засобів  формування  позитивної  відповідальності  у  фінансових
правовідносинах.  Заохочувальна  санкція  виступає  мірою  позитивної
відповідальності, противагою пені, штрафу й іншим негативним санкціям.

Таким  чином,  позитивний  аспект  реалізації  фінансової
відповідальності – це нормативний, формально визначений, гарантований
і  забезпечений  державою  фінансово-правовий  обов'язок  суб'єктів
фінансово-правових відносин з  дотримання приписів норм фінансового
законодавства,  що  реалізується  у  фінансово  правомірній  поведінці,
наслідком якої є схвалення або заохочення.

Перейдемо  до  дослідження  негативного  аспекту  реалізації
фінансової  відповідальності.  Якщо  суб'єкт  не  дотримується  приписів
фінансових норм,  порушує  їх, то виникає негативна відповідальність. З
моменту  здійснення  фінансового  правопорушення  фінансова
відповідальність  виникає  у  вигляді  обов'язку  правопорушника  зазнати
осуду  і  несприятливих  наслідків  немайнового  й  майнового  характеру,
передбачених санкцією фінансової норми. Однак один лише обов'язок не
може характеризувати фінансову відповідальність у цілому. Визначаючи
один  з  видів  фінансової  відповідальності,  В.А.  Свірідов  вказує:
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«Податкова  відповідальність  являє  собою  заснований  на  податковому
правопорушенні примус платників податків, платників зборів, податкових
агентів  та  інших  осіб  до  виконання  обов'язків  шляхом  застосування
уповноваженими податковими органами відповідних санкцій». Юридична
відповідальність у сфері  валютного законодавства – це застосування до
правопорушника передбачених санкціями норм валютного законодавства
засобів  державного  примусу,  що  виражаються  у  формі  обмежень
організаційного  або  майнового  характеру.  Н.В.  Саттарова  пише:
«Фінансово-правову відповідальність  можна визначити  як  застосування
до  порушника  фінансово-правових  норм  засобів  державного  примусу
уповноваженими  державними  органами,  що  покладають  на
правопорушника  додаткові  обтяження  майнового  характеру».  Усі  ці
визначення  засновані  на  загальнотеоретичній  концепції:  юридична
відповідальність – державний примус.

Висновки. Отже,  ототожненню  в  науці  фінансового  права  всіх
примусових  заходів  з  фінансовою  відповідальністю  сприяє
суперечливість самого фінансового законодавства.  Наприклад,  у  ст. 118
«Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення», яка входить до гл. 18
Бюджетного  кодексу  «Відповідальність  за  бюджетні  правопорушення»,
встановлюються такі заходи: 1) застосування адміністративних стягнень
до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях відповідно до закону; 2)
зупинення операцій  з  бюджетними  коштами.  Необхідно зауважити,  що
зупинення операцій з  бюджетними коштами належить до заходів  щодо
припинення  діяльності,  яка  порушує  законодавство  і  не  є  заходом
фінансової відповідальності.

Позитивний  аспект  фінансової  відповідальності  проявляється  як
правовий  обов'язок  суб'єкта  діяти  в  суворій  відповідності  до  вимог
фінансового законодавства. Забезпечення позитивного аспекту реалізації
фінансової  відповідальності  можливе  за  допомогою  заохочувальних
фінансових  санкцій.  Заохочення  –  один  з  найбільш  дієвих  засобів
формування позитивної відповідальності у фінансових правовідносинах.
Заохочувальна  санкція  виступає  мірою  позитивної  відповідальності,
противагою пені,  штрафу й іншим негативним санкціям. Важливо,  щоб
реальними  цілями  заходів  щодо  контролю  за  виконанням  фінансового
законодавства були не тільки виявлення правопорушень, але й констатація
правомірної поведінки та її схвалення.
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ПРАВО НА ОСВІТУ ЯК НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ 

Права людини є  найбільшою цінністю суспільства,  боротьба за які
продовжувалася  не  одне  століття.  Результатом  боротьби  ставширокий
каталог прав і свобод людини, нормативно закріплених на міжнародному та
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національному  рівнях.Конституційне  закріплення  права  на  освітустало
безумовним демократичним надбанням людства.

Як відомо, на сьогодні є поширеною концепція французького вченого
К. Васака  про  три  покоління  прав  людини.  Історично  перші  –  цивільні
(особисті)  й  політичні,  соціальні,  економічні  та  культурні  –  другі.  Як
зазначає  І.  Гуменюк,  найактуальнішими виявились  питання забезпечення
прав другого покоління – соціальних, економічних та культурних [1, с. 44].
Серед цієї групи особливе місце займає право на освіту.

Якщо  говорити  про  місце  права  на  освіту  серед  прав  другого
покоління, то частіше його відносять до культурних прав. За своїм змістом
культурні  права  і  свободи  –  це  суб'єктивні  права  людини  в  культурній
(духовній, ідеологічній) сфері, це   певні можливості доступу до духовних
здобутків  свого  народу  і  всього  людства,  їх  засвоєння,  використання  й
участі в подальшому їх розвитку.Тому ще їх називають духовними правами.

До такої думки схиляється Р.Валеєв:  «Якщо все жтаки диференціювати
соціально-економічно-культурні права, то право на освіту більш обґрунтовано
включити  до  культурних  прав  і  свобод.  Причому  багато  фахівців  слушно
обґрунтовують,  що право на освіту є  основним у системі  культурних  прав
людини та від його забезпечення «значною мірою залежить реалізація інших
прав:  на  працю,  на  підприємницьку  діяльність,  на  результати  своєї
інтелектуальної та творчої діяльності тощо» [2, с. 17 – 18].

Однак, на нашу думку, не можна однозначно віднести право на освіту
до культурних. Підтвердження цьому ми знаходимо і в преамбулі  Закону
України  «Про  освіту»,  якій  визначає  освіту  основою  не  лише
інтелектуального,  культурного,  духовного,  а  й  соціального,  економічного
розвитку  суспільства.Метою  освіти  є  всебічний  розвиток  людини  як
особистості  та  найвищої  цінності  суспільства,  розвиток  її  талантів,
розумових і  фізичних здібностей,  виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу,
підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими фахівцями [3].

Таке  законодавче  закріплення  ролі  освіти  в  житті  суспільства,
держави та людини дає нам змогу стверджувати, що право на освіту містить
соціальнийтаекономічний  аспекти.  Загалом  ми  поділяємо  думку  тих
учених, що об’єднують усі права другого покоління в одну групу.

Для  з’ясування  зміступрава  на  освіту  насамперед  треба  визначити
саме  поняття  освіти.Слід  зазначити,  що  законодавство  не  дає  нам  такої
дефініції, тому звернемося до теоретичних визначень.

У  правовому  значенні  під  освітою  розуміється  цілеспрямований
процес навчання та виховання в інтересах особи, суспільства,держави, що
супроводжується констатацією досягнення визначених державою освітніх
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рівнів. Основою оцінки рівня освіти й кваліфікації випускників, незалежно
від форм здобуття освіти, є державні освітні стандарти. 

Закон  України  «Про  вищу  освіту»  дає  визначення  вищої  освітияк
сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних  цінностей,  інших  компетентностей,  здобутих  у  вищому
навчальному  закладі  (науковій  установі)  у  відповідній  галузі  знань  за
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими,
ніж рівень повної загальної середньої освіти[4].

Тобто освіту можна розглядати як процес здобуття певної сукупності
знань, умінь, навичок, так і самої сукупності систематизованих знань, умінь
і  практичних  навичок,  способів  мислення,  професійних,  світоглядних  і
громадянських  якостей,  морально-етичних  цінностей,  інших
компетентностей. Визначальним є також державна констатація отримання
певного освітнього рівня, що є юридичної оцінкою освіченості особи, що
підтверджується  ч.  3  статті  3  Закону  «Про  освіту»:  «Для  одержання
документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію»[3].

Конституційне закріплення права на освіту в Україні спирається на
міжнародні освітні стандарти. Зокрема, Загальна декларації прав людини у
статті 26 вперше закріпила право на освіту таким чином:  

1.  Кожна  людина  має  право  на  освіту.  Освіта  повинна  бути
безплатною,  хоча б початкова і  загальна.  Початкова освіта  повинна бути
обов'язковою.  Технічна  і  професійна  освіта  повинна  бути
загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для
всіх на основі здібностей кожного.

2.  Освіта  повинна  бути  спрямована  на  повний  розвиток  людської
особи  і  збільшення  поваги  до  прав  людини  й  основних  свобод.  Освіта
повинна  сприяти  взаєморозумінню,  терпимості  і  дружбі  між  усіма
народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності
Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

3.  Батьки  мають  право  пріоритету  у  виборі  виду  освіти  для  своїх
малолітніх дітей[5].

Також право на освіту закріплене у статтях  13 і  14 Міжнародного
пакту про економічні, соціальні і культурні права, статтях 28 і 29 Конвенції
про права дитини, у статті  2 Першого протоколу Європейської  конвенції
про захист прав людини й основоположних свобод, у статті 17 Переглянутої
Європейської соціальної хартії.

Відповідно  до  зазначених  міжнародно-правових  актів  стаття  53
Конституції  України  закріпила:право  кожного  на  доступність  і
безоплатність  дошкільної,  повної  загальної  середньої,  професійно-
технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах;
розвиток  дошкільної,  повної  загальної  середньої,  позашкільної,
професійно-технічно  та  вищої  і  післядипломної  освіти,  різних  форм
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навчання;  надання  державних  стипендій  та  пільг  учням  і  студентам,
гарантувала  громадянам,  які  належать  до національних меншин,право на
навчання  рідною  мовою  чи  на  вивчення  рідної  мови  в  державних  і
комунальних  навчальних  закладах  або  через  національні  культурні
товариства[6].

У статті  3  Закону України «Про  освіту»насамперед  наголошено на
рівності громадян України у праві на безкоштовну освіту в усіх державних
навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального
і  майнового  стану,  роду  та  характеру  занять,  світоглядних  переконань,
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я,
місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

 розгалуженою  мережею  навчальних  закладів,  заснованих  на
державній та інших формах власності, наукових установ, закладів
післядипломної освіти;

 відкритим характером навчальних закладів,  створенням умов  для
вибору профілю навчання і  виховання відповідно до  здібностей,
інтересів громадянина;

 різними  формами  навчання  –  очною,  вечірньою,  заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.

Крім того, ч. 2 даної статі  визначає обов’язок держава здійснювати
соціальний  захист  вихованців,  учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів,
стажистів,  клінічних  ординаторів,  аспірантів,  докторантів  та  інших  осіб
незалежно  від  форм  їх  навчання  і  типів  навчальних  закладів,  де  вони
навчаються,  що  є  ще  одним  підтвердженням  соціальності  права  на  
освіту [3].

З огляду на  наведене можна погодитися з визначенням О. Кархут, яка
зазначає,  що  право  на  освіту,  передбачене  нормами  національного  та
міжнародного права виду та міри можливої поведінки людини, спрямоване
на  розвиток  власної  індивідуальності  шляхом  здобуття  знань,  умінь,
навичок  та  ключових  компетенцій  у  ході  власної  цілеспрямованої
діяльності навчання та діяльності викладання[7, с. 5].

Освіта  надає кожному можливість докладно розуміти перелік  прав,
котрими  кожний  володіє,  а  також  –  зобов’язання  держави  щодо
забезпечення цих прав,  полегшує  доступ  до будь-якої  інформації.  Освіта
допомагає  кожному  розвивати  навички  спілкування,  свої  здібності  та
талант, реалізовувати себе як особистість.

З  огляду  на  зміст  права  на  освіту,  закріпленийу  Законах  України,
можна визначити наступні характеристики права на освіту:

 доступність права на освіту;
 гарантованість права на освіту;
 безоплатність початкової та середньої освіти;
 безоплатність вищої освіти в державних та комунальних закладах;
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 рівність громадян у здобутті освіти;
 обов’язковість загальної середньої освіти;
 наявність різних форм навчання;
 соціальний захист учасників освітнього процесу;
 гарантування освітніх прав національних меншин.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що законодавче закріплення
права на освіту надає широкі можливості для реалізації зазначеного права
громадянами України.
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КОНТРОЛЬНИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ ЯК
СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ КИЄВА ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Одним  із  пріоритетних  завдань  на  сучасному  етапі  розвитку
української  державності  є  розбудова  якісно  нових  органів  місцевого
самоврядування.  Останні  мають  стати  ключовою  ланкою  в  системі
забезпечення економічного, соціального, культурного добробуту регіонів
та  окремих  територіальних  одиниць.  Серед  багатьох  завдань,  які
необхідно вирішити на шляху формування дієвих самоврядних органів, є
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вдосконалення організаційно-функціональної структури органів місцевого
самоврядування. У цьому відношенні корисним може стати вітчизняний
досвід запровадження контрольного відділу при Київській міській думі за
часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського. 

Рішення  про  створення  контрольного  відділу  Київської  міської
думи  було  прийнято  27 листопада  1917 р.  на  об’єднаному  засідання
представників фінансової, ревізійної та контрольно-рахункової комісії за
участю  членів  управи  та  запрошених  спеціалістів  під  головуванням
товариша міського голови А.М. Гінзбурга. Серед причин, що обумовили
створення  даного  підрозділу, відзначали  «постійно  зростаюче  в  об’ємі
міське  господарство;  труднощі  в  його  організації;  нарешті,
багатомільйонний  бюджет,  який  вимагає  постійного  і  широкого
контролю» [2, 110].

Контрольний відділ, на думку членів засідання та спеціалістів, мав
стати  цілковито  особливим  і  незалежним  органом  міського
самоуправління, який очолює головний контролер, що обирався управою
та затверджувався думою.

Відповідно до поставлених перед ним завдань відділ складався із
двох  частин:  а) господарської,  яка  займалась  контролем  рахунків,
проведенням фактичних ревізій, складанням різноманітних статистичних
даних, розробкою та систематизацією довідкових цін та ін.; б) технічної,
яка опікувалась отриманням матеріалів, продуктів та різного роду майна,
прийомом  закінчених  робіт,  контролем  під  час  виконання  робіт  і
господарських операцій, організацією експертиз. Кожну з вищезазначених
частин  очолював  помічник  головного  контролера.  Справа  фактичного
контролю покладалась на особливих спеціалістів-контролерів. 

Загалом  штати  співробітників  контрольного  відділу  були
затверджені  Київською  міською  думою  15 грудня  1917 р.,  і  останній, 
відповідно,  складався  з  головного  контролера,  двох  його  помічників,
десяти  фактичних  контролерів,  завідуючого  канцелярією,  трьох
рахівників, трьох конторників, реєстратора та двох машиністів. Усього на
утримання даних штатів виділялося 122 400 крб. 

Члени вищеозначеної комісії визначили 5 основних завдань, які мав
виконувати даний орган:  по-перше,  висвітлення в  особливих доповідях
міській управі  стану муніципального господарства як у цілому, так і  в
окремих  його  галузях;  по-друге,  складання  для  міської  управи
різноманітних  проектів  щодо  налагодження  та  ведення  міського
господарства відповідно до потреб часу; по-третє, перевірка та контроль
усієї  господарської  діяльності  службовців  управи  і  підвідомчих  їй
закладів шляхом фактичних ревізій та обстежень; по-четверте, перевірка
матеріальної  і  грошової  звітності  всіх  відділів,  закладів,  осіб,  а  також
нагляд за дотриманням економії у витратах коштів, матеріалів та інших
припасів. Нарешті, останнім завданням визначалося збирання спільно, зі
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статистичним відділом,  систематизація  і  видання довідкової  інформації
щодо цін на різноманітні матеріали і продукти, інформування відповідних
відділів  управи  щодо  ринкових  цін,  місць  продажу  та  вартості
праці [2, 112].

Необхідно наголосити на тій обставині, що Київська міська дума
організувала роботу контрольного відділу не лише на  папері,  але  й  на
практиці.  Так,  муніципальна  газета  «Київські  міські  відомості»  за
березень  1919 р.  містить  статтю,  яка  ілюструє  діяльність  міського
контролю за 1918 рік. Дана стаття має важливе значення, адже її автором є
не стороння особа, а безпосередній керівник вищезазначеної структури –
В.А. Панафідін,  який  був  обраний  на  посаду  головного  контролера
15 березня 1918 р. Як відзначає В.А. Панафідін, матеріал статті – це звіт
за  діяльність  протягом  1918 р.  підпорядкованого  йому  органу  перед
міською думою. 

Даний матеріал наочно ілюструє нам окремі труднощі в розбудові
нової структури, основні напрямки її діяльності. Зокрема, В.А. Панафідін
вказує на необхідність істотного розширення штатів контрольного відділу,
адже, як він відзначає, штатний розклад, затверджений 15 грудня 1917 р.,
«був  розрахований,  вочевидь,  на  початкове  ознайомлення  контролю  зі
складним  міським  господарством шляхом  фактичного  обстеження  і  не
дозволяв  розгорнути  роботу  контрольного  апарату  в  тому  широкому
обсязі  всебічного  обліку  міського  господарства,  який  був  визначений
думою» [1, 23].  Враховуючи  цю  обставину,  дума  16 липня  1918 року
ухвалила  новий  штатний  розклад.  Таким  чином,  особовий  склад
контрольного відділу став нараховувати 73 особи. З них 24 особи мали
вищу  освіту,  решта  співробітників  мала  середню  технічну  освіту  і
складала групу відповідальних спеціалістів контролю в окремих галузях
діяльності  міського  самоуправління.  До  їх  складу  входили  6 інженерів
різних  напрямків  (будівельники,  електрики,  механіки),  6 економістів  і
бухгалтерів,  4 юристи,  2  лікарі,  техніки  лісового  і  земельного
господарства, робітники земських закладів та  ін. 

Підбиваючи підсумки роботи контрольного відділу, В.А. Панафідін
вважав невідповідним своєму громадському обов’язку, недоречним так чи
інакше  пом’якшувати  ті  недосконалості,  прорахунки  та  недоліки  в
господарській  діяльності  органів  міської  управи,  які  йому  вдалося
виявити. Наприклад, «ревізії та обстеження контрольного відділу виявили
незадовільну організацію діловодства, відсутність описів належного місту
рухомого та нерухомого майна, труднощі отримання відомостей про його
стан,  наявність  незастрахованих споруд.  З’ясувалося  також дуже важке
становище у справі господарських заготовок, які були відсутні майже в
усіх  закладах.  Дана  обставина,  при  постійно  зростаючій  дорожнечі  і
відсутності  продуктів,  створювала  загрозливе  становище  для  всього
міського  господарства» [1, 35].  В  іншому  випадку  відзначалось,  що
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«ревізії  виявили  невідповідність  штатів  службовців  існуючий  у  них
потребі,  в  окремих  випадках  вказуючи  на  надлишок  персоналу  і  на
необхідність його скорочення, а в інших – на бажаність введення тих чи
інших нових посад» [1, 35]. Загалом такі зауваження були непоодинокими
і, як правило, підкріплювались конкретними прикладами. 

Проте,  вказуючи  на  вищезазначені  та  інші  недоліки,  голова
контрольного відділу разом з тим підкреслював, що міське господарство
протягом звітного періоду розбудовувалося в «небувало важких умовах: в
рік  суцільних  політичних  потрясінь,  запеклої  громадянської  війни,
цілковитого  розладу  державного  життя  міське  самоуправління  було
покликано обслуговувати всі найважливіші потреби населення, не маючи
ні коштів, ні допомоги, ні навіть співчуття з боку органів урядової влади,
що  постійно  змінювалися.  Кожен  організаційний  крок  міського
самоуправління  ледве не  на  наступний день  спростовувався  руйнівним
впливом життя, і були моменти такої безпросвітності, коли здавалося, що
діячам  міського  самоуправління  залишається  лише  тільки
усунутися» [1, 46].  Звичайно,  за  таких  умов  організувати  ефективне
управління міським господарством було вкрай складно. 

Отже,  процес  розбудови  контрольного  відділу  Київської  міської
думи за часів Гетьманату є яскравим прикладом того, як у надзвичайних
умовах революційних подій можна створювати структурні підрозділи, які
сприятимуть  виконанню  основних  завдань  самоврядних  органів  та
забезпечуватимуть прозорість їх діяльності. 

Список використаних джерел:
1. Деятельность  Городского Контроля  за  1918 г. //  Киевские

городские известия. ― 1919. ― № 3 ― 4. –―  С. 22―48.
2. Проект  организации  контрольного  отдела  киевской

городской управы // Киевские городские известия. ― 1917. ― №
11. ―  
С. 99―114.

517



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Сарана Сергій Володимирович, 
к. ю. н., доцент, доцент кафедри правознавства,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Турбін Ігор Олексійович,

к.ю.н.., завідувач науково-дослідною лабораторією №2
 «Проблеми удосконалення фінансоваго контролю

 та фінансово-правової відповідальності»

ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ
УКРАЇНИ

Вступ. Однією з  причин сучасного фінансового  занепаду, на  нашу
думку, є відсутність дієвої системи фінансової відповідальності, передусім у
бюджетній  та  банківській  сфері.  Такий  стан  речей  пояснюється
недосконалістю норм фінансового права та безвідповідальною поведінкою
суб’єктів фінансових відносин. Завданням дослідження є аналіз структури
фінансової  відповідальності  щодо  визначення  елементів,  активне
застосування яких має покращити її ефективність.

Юридична  та  фінансова  відповідальність  співвідносяться  між
собою  як  категорії  роду  й  виду.  Ознаки,  властиві  родовому  поняттю
юридичної  відповідальності,  обов'язково  виявляються  у  видових
поняттях.  Сама юридична відповідальність виступає  як видове поняття
відносно  соціальної  відповідальності.  Отже,  при  характеристиці
юридичної  відповідальності  необхідно  враховувати  ознаки,  що
визначають  соціальну  відповідальність,  які  в  понятті  юридичної
відповідальності знаходять свій специфічний вияв. Разом з тим юридична
відповідальність відрізняється і власними ознаками.

Результати дослідження. Позитивний аспект реалізації фінансової
відповідальності  –  явище  практично  недосліджене.  Виняток  становить
монографія,  присвячена  проблемам  позитивної  й  негативної  податкової
відповідальності А.А. Гогіна. Подібне ставлення до позитивної фінансової
відповідальності  не  можна визнати  прогресивною тенденцією розвитку
науки фінансового права, тому що практично в усіх галузевих юридичних
науках  позитивний аспект  галузевого  виду юридичної  відповідальності
активно досліджується на монографічному рівні.

Позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності платників
податків закріплений у ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».
Проаналізувавши ці та інші норми фінансового права, можна дійти такого
висновку: позитивний аспект фінансової відповідальності виявляється як
правовий  обов'язок  суб'єкта  діяти  в  суворій  відповідності  до  вимог
фінансового  законодавства.  Слід  зазначити,  що  ця  позиція  відображає
загальнотеоретичну концепцію позитивної юридичної відповідальності як
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різновиду правового обов'язку, але з урахуванням специфіки фінансового
законодавства.

Фінансова  відповідальність  є  елементом  фінансово-правового
статусу  фізичних  і  юридичних  осіб,  на  яких  поширює  свій  вплив
фінансове  законодавство.  Фінансові  зобов’язання  являють  собою
реалізацію  конституційно  встановленої  міри  належної  правової
поведінки, що передбачає сплату законно встановлених податків і зборів.
Звісно, як визначає М.І. Матузов, право – не тільки міра свободи, але й
міра відповідальності особистості.

Для  сфери  фінансової  відповідальності  необхідно  сформулювати
поняття  фінансово-правового  обов'язку,  яке  включало  б  обов'язки
суб'єктів бюджетних, валютних, податкових,  банківських правовідносин.
Наприклад, на учасників бюджетних правовідносин покладають обов'язки
з  цільового  використання  бюджетних  коштів,  їх  своєчасного
перерахування  та  ін.  Специфічними є  обов'язки,  покладені  на кредитні
організації на підставі Законів України «Про національний банк України»,
«Про  банки  і  банківську  діяльність».  Відповідно  до  цих  нормативно-
правових  актів  кредитні  організації  зобов'язані  забезпечувати  власну
стабільність,  вживати  заходів  щодо  фінансового  оздоровлення,
дотримуватись  обов'язкових  нормативів,  встановлених  Національним
банком  України.  Таким  чином,  поняття  фінансового  обов'язку  є
узагальнюючим  і  включає  в  себе  різноманітні  обов'язки,  закріплені  в
нормативно-правових актах фінансового законодавства.  Об'єднати всі  ці
обов'язки  в  одну  групу  (групу  фінансових  обов'язків)  дозволяє  їхня
реалізація  в  рамках  фінансових  правовідносин.  Податкові,  бюджетні,
банківські  публічні,  валютні  правовідносини  є  різновидом  фінансових
правовідносин.

У  нормах,  які  передбачають  фінансову  відповідальність,
формулюються  обов'язки  суб'єктів  фінансових  правовідносин,
визначається правова модель поведінки та її юридичні наслідки. Характер
відповідальності залежить від дій суб'єкта фінансових правовідносин.

Поняття позитивного аспекту реалізації фінансової відповідальності
необхідно  визначати  через  категорію  «фінансовий  обов'язок».  Якщо
обов'язок з дотримання приписів фінансової норми відсутній, відповідно,
відсутня і фінансова відповідальність. Фінансово-правова норма виступає
формальною  підставою  фінансової  відповідальності.  Нормативність  і
юридичний характер позитивної фінансової відповідальності випливають
безпосередньо  з  її  закріпленості  у  фінансовій  нормі  у  вигляді  певної
моделі  поведінки  й  діяльності  організацій.  Фінансова  відповідальність
формалізується фінансовими нормами, її встановлення має місце до факту
правомірної  або  протиправної  поведінки.  «Фінансова  відповідальність
має закріплювати у своїх нормах найбільш прогресивні моделі поведінки
й  забороняти  (попереджати)  соціально  шкідливі  й  небезпечні
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правопорушення».  Так,  оподатковування  розраховане  на  розумність  і
сумлінність  платників  податків,  без  яких  позитивний  аспект  реалізації
фінансової  відповідальності  неможливий.  Причому  розумність  і
сумлінність  повинні  реалізовуватися  у  правомірній  та  відповідальній
поведінці.

Державний  примус,  закріплений  у  санкції  фінансової  норми,
виступає обов'язковою ознакою позитивного аспекту реалізації фінансової
відповідальності.  На  відміну  від  негативного  аспекту  реалізації
фінансової  відповідальності,  державний  примус  тут  реалізується  на
психологічному рівні як погроза настання негативних наслідків у випадку
порушення  вимоги  диспозиції.  Тому  позитивний  аспект  реалізації
фінансової  відповідальності  покликаний відобразити зв'язок  диспозиції,
санкції й правомірної поведінки.

Але  одним  фінансовим  обов'язком  не  можна  вичерпати  весь
позитивний  аспект  реалізації  фінансової  відповідальності.  У  реальних
правовідносинах він об’єктивується й виражається у правомірній поведінці
суб'єктів  фінансової  відповідальності,  що  забезпечується  фінансово-
правовим примусом, переконанням і заохоченням. Якщо позитивний аспект
реалізації  фінансової  відповідальності  не  забезпечений  примусовими
заходами, переконанням або заохоченням, то він стає «беззахисним». Міри
фінансової відповідальності, що є за своєю суттю правовими обмеженнями і
сформульовані  в  санкціях  фінансових  норм,  покликані  забезпечити
правомірну поведінку суб'єкта у фінансових правовідносинах.

Забезпечення  позитивного  аспекту  реалізації  фінансової
відповідальності  можливе  за  допомогою  заохочувальних  фінансових
санкцій, питання про які є актуальними, але практично не дослідженими.
Необхідно зауважити,  що заохочення – один з найбільш дієвих засобів
формування позитивної відповідальності у фінансових правовідносинах.
Заохочувальна  санкція  виступає  мірою  позитивної  відповідальності,
противагою пені, штрафу й іншим негативним санкціям.

Таким  чином,  позитивний  аспект  реалізації  фінансової
відповідальності – це нормативний, формально визначений, гарантований
і  забезпечений  державою  фінансово-правовий  обов'язок  суб'єктів
фінансово-правових відносин з  дотримання приписів норм фінансового
законодавства,  що  реалізується  у  фінансово  правомірній  поведінці,
наслідком якої є схвалення або заохочення.

Перейдемо  до  дослідження  негативного  аспекту  реалізації
фінансової  відповідальності.  Якщо  суб'єкт  не  дотримується  приписів
фінансових норм,  порушує  їх, то виникає негативна відповідальність. З
моменту  здійснення  фінансового  правопорушення  фінансова
відповідальність  виникає  у  вигляді  обов'язку  правопорушника  зазнати
осуду  й  несприятливих  наслідків  немайнового  й  майнового  характеру,
передбачених санкцією фінансової норми. Однак один лише обов'язок не
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може характеризувати фінансову відповідальність у цілому. Визначаючи
один  з  видів  фінансової  відповідальності,  В.А.  Свірідов  вказує:
«Податкова  відповідальність  являє  собою  заснований  на  податковому
правопорушенні примус платників податків, платників зборів, податкових
агентів  та  інших  осіб  до  виконання  обов'язків  шляхом  застосування
уповноваженими податковими органами відповідних санкцій». Юридична
відповідальність у сфері  валютного законодавства – це застосування до
правопорушника передбачених санкціями норм валютного законодавства
засобів  державного  примусу,  що  виражаються  у  формі  обмежень
організаційного  або  майнового  характеру.  Н.В.  Саттарова  пише:
«Фінансово-правову відповідальність  можна визначити  як  застосування
до  порушника  фінансово-правових  норм  засобів  державного  примусу
уповноваженими  державними  органами,  що  покладають  на
правопорушника  додаткові  обтяження  майнового  характеру».  Всі  ці
визначення  засновані  на  загальнотеоретичній  концепції:  юридична
відповідальність – державний примус.

Висновки. Отже,  ототожненню  в  науці  фінансового  права  всіх
примусових  заходів  з  фінансовою  відповідальністю  сприяє
суперечливість самого фінансового законодавства.  Наприклад,  у  ст. 118
«Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення», яка входить до гл. 18
Бюджетного  кодексу  «Відповідальність  за  бюджетні  правопорушення»,
встановлюються такі заходи: 1) застосування адміністративних стягнень
до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях відповідно до закону; 2)
зупинення операцій  з  бюджетними  коштами.  Необхідно зауважити,  що
зупинення операцій з  бюджетними коштами належить до заходів  щодо
припинення  діяльності,  яка  порушує  законодавство  і  не  є  заходом
фінансової відповідальності.

Позитивний  аспект  фінансової  відповідальності  виявляється  як
правовий  обов'язок  суб'єкта  діяти  у  суворій  відповідності  до  вимог
фінансового  законодавства.  Забезпечення  позитивного  аспекту  
реалізації  фінансової  відповідальності  можливе  за  допомогою
заохочувальних фінансових санкцій. Заохочення – один з найбільш дієвих
засобів  формування  позитивної  відповідальності  у  фінансових
правовідносинах.  Заохочувальна  санкція  виступає  мірою  позитивної
відповідальності, противагою пені, штрафу й іншим негативним санкціям.
Важливо, щоб реальними цілями заходів щодо контролю за виконанням
фінансового законодавства були не тільки виявлення правопорушень, але
й констатація правомірної поведінки та її схвалення.
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СТРУКТУРА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У СВІТЛІ 
ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ

Вступ.  Кодифікація  податкового  законодавства  значною  мірою
уніфікувала  та систематизувала  податкового-правові  норми,  об’єднавши
їх в інститути, що знайшли своє відображення у вигляді розділів та глав
Податкового кодексу України. При цьому податково-правові відносини є
не лише динамічними, а й потребують для свого регулювання чітких та
зрозумілих приписів, що мають бути закріплені в податкових нормах.

Значною  мірою  такому  чіткому  сприйняттю  та  розумінню
сприяють  податкові  режими,  що  встановлюють  диференціацію  між
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платниками податків,  порядком сплати податкових платежів,  звільнення
від сплати окремих платежів, надання пільг тощо. Проте єдиної системи
таких  режимів  до  цього  часу  не  створено,  а  податкове  законодавство
оперує  лише  загальним  значенням  наявності  податкових  режимів,  їх
умовним  поділом  на  загальний  і  спеціальний  та  закріплює  поняття  і
вказує  на  склад  спеціальних  податкових  режимів.  Разом  з  цим
взаємозв’язок  між  податковими  режимами  та  структурою  Податкового
кодексу  України  також  не  закріплено,  що  зумовлює  потребу  в  його
формуванні.

З  огляду  на  вказане  виникає  потреба  у  проведенні  наукових
пошуків,  спрямованих  на  оптимізацію  структури  Податкового  кодексу
України, в основі якої мають лежати податкові режими.

Результати  дослідження.  Податкове  право  визначає  наявність
податкових режимів, проте законодавчого закріплення, окрім спеціального
податкового  режиму,  вони  не  отримали,  що  зумовлює  необхідність
звернутися до наукових доробків з цього питання.

Перш  за  все  варто  констатувати,  що  в  податковому  праві
переважною  більшістю науковців  визначається  наявність  загального  та
спеціального  податкових  режимів,  що  також  частково  підтверджується
законодавчо.  Адже Податковий кодекс України (далі  –  ПК України) [1]
оперує поняттями «загальний режим оподаткування» (податковий режим),
«спеціальний податковий режим» та визначає поняття і склад останнього.
Поряд  з  цим поняття  загального податкового  режиму не  визначено  на
законодавчому рівні та не розкрито його склад. Це ж саме стосується і
процесуального (процесуального-процедурного) режиму, який узагалі не
згадується  в  чинному  податковому  законодавстві,  а  його  наявність
обґрунтовано лише на науковому рівні.

Загальний  податково-правовий  режим  забезпечує  правове
регулювання  оподаткування  максимально  наближено  до  вихідного
припису  податково-правової  норми.  І  його  зміст  виражається  у  двох
складових  конструкціях:  а)  перша  складова  потребує  закріплення
правового  механізму  й  охоплює  сукупність  матеріально-правових
податкових  норм,  наявність  яких  обумовлює  існування відповідного
податку  чи  збору;  б)  друга  складова  відображає динамічний  аспект
загального  податкового  режиму  та  виражається в  реалізації  стадій
податкового обов'язку. Він, об'єднуючи матеріальні і процедурні приписи,
охоплює сукупність елементів і відносин, на базі яких вони і формуються.
Індивідуалізація  даного режиму  здійснюється  поєднанням  юридичних
засобів,  що створюють  для  суб'єктів  ту  чи  іншу  систему  потенційних
правових наслідків  і  мети,  заради  якої  встановлюється  можливість  їх
настання [2, с. 69 – 81]. При цьому загальний податковий режим, хоча й
послуговується процесуальними нормами, не включає їх до свого складу,
а  вони  належать  до  процесуально-процедурного  режиму  і
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використовуються  для регулювання податкового-правових відносин,  що
виникають у межах загального податкового режиму в їх процесуальних
аспектах.

Загальний  податковий  режим  –  це  самостійний  режим  у  межах
податкового  режиму  у  вигляді  системи  заходів  з  оподаткування,  що
становить  собою  комплекс  юридичних  інструментів,  спрямованих  на
створення необхідного впливу на податкові відносини та їх учасників з
метою  забезпечення  належного  функціонування  загальної  податкової
системи,  що  стосується  переважної  більшості  об’єктів  і  суб’єктів
оподаткування, включає в себе переважну більшість податкових платежів
і  врегульовує  їх елементи, діє на постійні основі,  за винятком режимів
окремих платежів, та передбачає єдиний порядок оподаткування [3, с. 92].

Існування загальних і спеціальних податкових режимів обумовлює
й  різні  варіанти  відносин  між  ними.  У  режимів,  об'єднаних  єдиною
метою, можуть бути специфічні завдання, що уточнюють процедуру його
реалізації. Це характерно для режимів, які є загальними і спеціальними
відносно один одного [4,  с.  146].  Досягнення мети  одного або кількох
режимів  виражає  і  здійснення  головної  мети  загального  податкового
режиму. Якщо загальний податковий режим спрямовано на забезпечення
своєчасної  і  повної  сплати  податків  і  зборів,  то  спеціальні  податкові
режими,  реалізовуючи  цю  ж  мету,  уточнюють  форму  її  здійснення
(спрощене, фіксоване оподаткування і т. д.) [5, с. 59].

Спеціальний  податковий  режим  –  це  окрема  система  заходів  з
оподаткування,  яка  застосовується  у  відповідний  податковий  період,
переважно  виступаючи  підсистемою  загального  податкового  режиму,
стосується окремих категорій господарюючих суб’єктів,  особливих груп
об’єктів  оподаткування  чи  певної  території  або  галузі  економіки,  та
передбачає  застосування  альтернативних  податків  і  поряд  з  ними
додаткових зборів, що збільшують податкове навантаження для окремих
категорій платників [6, с. 25]. До його складу, згідно з  Розділом XIV ПК
України,  [1] входить спрощена система оподаткування обліку і звітності,
яка  включає  в  себе,  по  суті,  єдиний  податок  та  колишній  фіксований
сільськогосподарський  податок,  а  також  може  в  перспективі  бути
доповнена  збором  у  вигляді  цільової  надбавки  до  діючої  ціни  на
природний газ для споживачів усіх форм власності, що втратив чинність з
1 січня 2016 року. Крім цього, важливо врахувати перспективні спеціальні
податкові режими – офшору, угод про розподіл продукції,  режим у сфері
сільського  і  лісового  господарства  та  рибальства,  а  також  режими
технологічних та наукових парків [6, с. 103 – 145].

У  свою  чергу,  процесуально-процедурний  податковий  режим
покликаний  забезпечити  процесуальне  регулювання  податкових
правовідносин,  що належать  до загального,  який включає  загальний та
особливий  режими,  та  спеціального  податкових  режимів.  При  цьому
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даний  режим  не  закріплений  на  законодавчому  рівні,  відсутнє  також
законодавче закріплення податкового процесу, на якому він базується.

Процесуально-процедурний  податковий  режим  –  це  структурна
складова  податкового  процесу,  що  становить  комплекс  юридичних
інструментів,  спрямованих  на  створення  необхідного  впливу  на
процесуальні податкові відносини загалом та окремі податкові процедури
зокрема,  а  також  їх  учасників  з  метою  забезпечення  належного
функціонування податкової системи в її процесуальному аспекті, який діє
у  вигляді  єдиної  системи  відносно  всіх  процесуальних  податкових
відносин,  на  постійній  основі,  при  цьому  вміщуючи  в  себе  окремі
режими, які можуть виступати підсистемами в його межах,  стосуються
окремих  податкових  процедур,  що  можуть  мати  й  тимчасовий  
характер [7, с. 30]. До його складу входять наступні податково-процедурні
режими: 

 загальний,  що  уособлює  режим  для  податкових  процедур,  що
стосуються  всіх  без  виключення  податково-процесуальних
правовідносин;

 особливий, що визначає режими податкових процедур для окремих
податкових платежів; 

 спеціальний,  що  встановлює  спеціальні  режими  податкових
процедур,  які визначають особливості процесуально-процедурних
у  певних  визначених  законодавством  умовах  чи  для  окремих
платників податків [8, с. 77].

Висновки.  З  урахуванням сказаного можна констатувати,  що в
податковому  праві  виділяються  такі  режими,  як  загальний  (включає
загальний  та  особливий  режими),  спеціальний  та  процесуально-
процедурний,  які  мають лягти в основу структури Податкового кодексу
України, яку можна подати в наступному вигляді:

Розділ І. Загальний податковий режим – визначає загальні засади
оподаткування для всіх платників.

Частина  І. Загальна  частина  –  включає  норми  про сферу дії,
податкове  законодавство,  внесення  змін  до  нього,  визначає  поняття  та
основні  елементи  податків,  зборів,  платежів,  їх  види,  закріплює
визначення понять, що використовуються в податковому законодавстві: 

Глава  1.  Оподаткування  не  пов’язаних  платників  податків  –
визначає загальний порядок оподаткування для платників; 

Глава 2. Оподаткування пов’язаних платників податків – визначає
особливості  оподаткування  для  платників  у  межах  трансфертного
ціноутворення.

Частина ІІ. Особлива частина – визначає порядок оподаткування
окремими податками, зборами, платежами: 
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Глава  1.  Окремі  податки  і  збори  –  регулює  сплату  податкових
платежів, що не об’єднані у групи (податки на доходи фізичних осіб, на
прибуток підприємств, на додану вартість, акцизний податок тощо); 

Глава  2.  Об’єднані  податки  і  збори  –  регулює  сплату  податків
об’єднаних у групи (майнові податки, рентна плата); 

Глава   3.  Індивідуальні  режими  оподаткування  –  закріплює
особливості  сплати  податків  і  зборів  для  окремих  платників,  об’єктів
оподаткування, видів діяльності.

Розділ  ІІ.  Спеціальні  податкові  режими  –  визначає  спеціальний
порядок  оподаткування  при  застосуванні  даних  режимів  та  закріплює
види  даних  режимів  (спрощена  система  оподаткування,  офшор,  режим
угод  про  розподіл  продукції,  режим  у  сфері  сільського  і  лісового
господарства та рибальства,  режими технологічних та наукових парків)

Розділ  ІІІ. Процесуально-процедурний  податковий  режим  –
здійснює  процесуальне  регулювання  податкових  правовідносин  через
застосування процедур з виконання податкового обов’язку. 

Частина  І.  Загальний  процесуально-процедурний  податковий
режим  –  визначає  засади  процесуального  регулювання  для  більшості
податкових правовідносин.

Частина  ІІ.  Особливий  процесуально-процедурний  податковий
режим  –  визначає  процедури  оподаткування  для  окремих  податкових
платежів.

Частина ІІІ.  Спеціальний процесуально-процедурний податковий
режим – визначає процедури оподаткування для податкових платежів, що
застосовуються  у спеціальному податковому режимі. 
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БЕЗГРОМАДЯНСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО УНИКНЕННЯ В
УКРАЇНІ

Проблема  безгромадянства  стоїть  серйозно  як  у  глобальному
масштабі,  так  і  в  будь-якій  окремо  взятій  країні,  і  Україна  тут  не  є
винятком. За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН) загалом у світі 10 мільйонів осіб наразі не мають
національності й, отже, не можуть розраховувати на захист з боку будь-
якої країни світу, не можуть брати повноцінну участь у житті суспільства
та здійснювати весь спектр прав людини.

Громадянство визначається як правовий зв’язок між державою та
індивідом, тоді як безгромадянство відноситься до статусу особи, яка не
визнається  громадянином  будь-якою  державою  з  огляду  на  дію  її
законів[1]. У Статті 15 Загальної декларації прав людини говориться, що
«кожна людина має право на громадянство». У цьому контексті зрозуміло,
що безгромадянство може виникнути в результаті державної політики або
ж з власної волі людини. Тож чи є безгромадянство проблемою в Україні?
І, якщо так, які його масштаби?

З проблемою безгромадянства стикаються майже всі  країни світу,
незалежно від їх державної структури та політичного устрою, Україна теж
не є винятком. Чому безгромадянство має місце в Україні? Ця проблема
може бути викликана цілою низкою причин, включаючи дискримінацію
меншин,  прогалини  в  законах  про  громадянство,  невключення  всіх
мешканців до складу населення країни, що отримало громадянство після
розпаду  СРСР, процеси  розпаду  існуючих  держав  та  створення  нових
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(правонаступництво  держав),  міграцію,  невідповідність  законів  різних
держав тощо. Щодо ситуації в Україні, то проблема безгромадянства в ній
є  результатом  ненабуття  громадянства  однієї  з  новостворених  держав
після  розпаду  Радянського  Союзу,  відсутності  будь-якої  державної
програми забезпечення документами населення на окупованих територіях
України,  дискримінації  ромів та  національних меншин,  відсутності  або
недосконалості  процедури  та  адміністративних  бар’єрів  на  шляху
отримання  або  підтвердження  громадянства  особами,  що  не  мають
посвідчень.  Сучасні  реалії  виглядають  наступним  чином:  замість
прийняття програми допомоги для осіб без громадянства, аби сприяти їм
у визначенні їх статусу або отриманні громадянства країни їх постійного
проживання,  українські  закони  накладають  на  них  штрафи  за
невизначеність  правової  ситуації,  у  якій  вони  перебувають,  часто  не  з
власної вини.

Пропоновані  шляхи  вирішення  проблеми  безгромадянства  в
Україні. 

За  роки  незалежності  України  проблема  безгромадянства  на  її
території  набула  серйозного  масштабу  і,  отже,  вимагає  комплексного
підходу до її вирішення та скоординованих дій з боку державних органів
та  неурядових  організацій,  останні  в  багатьох  випадках  є  тими
установами, до яких особи без громадянства звертаються в першу чергу.
Першим  і  необхідним  кроком  такого  комплексного  підходу  має  бути
внесення  змін  до  чинних  законів  і  підзаконних нормативних  актів,  що
стосуються  питань  громадянства  та  безгромадянства.  Крім  того,  деякі
нормативні правові  акти в суміжних галузях,  які  регулюють або мають
регулювати  певні  права  осіб  без  громадянства  нарівні  з  громадянами
України  або  з  іншими  іноземцями,  можуть  потребувати  внесення
поправок.  Ще  одна  очевидна  потреба  полягає  у  приведенні  Закону
України  «Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»  у
відповідність з вимогами Конвенції 1954 року щодо без громадянства у
тлумаченні УВКБ ООН, як наведено в Керівництві щодо захисту осіб без
громадянства. 

Однак,  незважаючи на безперечну важливість законодавчих змін,
вони  не  зможуть  змінити  загальну  ситуацію  без  розвитку  відповідних
стратегій,  які  б  поєднували  як  практичні,  так  і  законодавчі  підходи.
Враховуючи той факт, що реальні масштаби безгромадянства в Україні в
даний  час  невідомі,  у  той  час  як  статистичні  дані,  надані  Державною
прикордонною  службою  та  Державною  міграційною  службою  України
дають  явно  неповне  уявлення  про  масштаби  безгромадянства,  є
необхідність  визначення  масштабів  проблеми  більш  точно.  Це  може
відбуватися  шляхом  проведення  дослідження,  насамперед  на
регіональному рівні, у таких областях, як Одеська область, де попередні
дані  показують,  велику  кількість  осіб  з  радянськими  паспортами,  і
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Закарпатська  область,  де  проживає  найбільш  численна  група  ромів  в
Україні, серед яких можлива присутність осіб без громадянства та осіб,
що  піддаються  ризику  безгромадянства.  Дослідження  можна  було  б
провести шляхом поширення анкет за посередництвом органів Державної
міграційної  служби  на  місцях  та  неурядових  організацій,  що  надають
юридичну  допомогу  особам  без  громадянства,  особам,  які  шукають
притулок,  біженцям  та  особам,  які  потребують  додаткового  захисту.
Ґрунтуючись  на  результатах  такого  обстеження,  можна  буде  зібрати
анкетні дані щодо осіб без громадянства, їх віку та статі, типових причин
безгромадянства,  проблем,  з  якими  вони  стикаються,  намагаючись
отримати документи, рівня поінформованості про їх правовий статус  та
оцінки кількості таких осіб у цій конкретній області. 

Залежно від ефективності регіонального дослідження можна буде
запланувати  більш масштабну  кампанію,  яка  охоплюватиме  всі  області
України, а також дозволить визначити географічне розташування осіб без
громадянства  та  осіб,  що  піддаються  ризику  без  громадянства,  в
поєднанні з розбивкою за категоріями.  Також у рамках кампанії  можна
було б встановити більш конкретні цілі, наприклад визначення кількості
осіб, що мають тільки паспорти колишнього СРСР, осіб, які втратили свої
паспорти колишнього СРСР, тих, хто в’їхали в Україну до їх повноліття на
підставі  свідоцтва  про  народження,  та  у  кого  немає  документів,  що
посвідчують  особу,  а  також  дітей,  що  живуть  у  дитячих  будинках  в
пенітенціарних установах, факт народження яких не було зареєстровано.
В  українських  реаліях  найбільш  ефективним  лобіюванням  було  б
об’єднати  зусилля  офісу  УВКБ  ООН  в  Україні  та  низки  неурядових
організацій, що надають юридичну допомогу особам без  громадянства,
особам,  які  шукають  притулок,  біженцям  та  особам,  які  потребують
додаткового захисту в Україні.

Після проведення законодавчої реформи було б доцільно провести
інформаційно-просвітницьку  кампанію  щодо  внесених  поправок  серед
усіх  груп  осіб  без  громадянства  та  осіб,  що  наражаються  на  ризик
безгромадянства,  а  також  для  співробітників  міграційної  служби  на
місцях. З метою підтримання високого рівня обізнаності про становище
законодавства  стосовно  осіб  без  громадянства  було  б  доцільно
організовувати  систематичне  навчання  та  методичні  семінари  з  питань
упровадження  українського  законодавства,  спрямованого  на  вирішення
проблеми безгромадянства.  При проведенні  таких  семінарів  і  тренінгів
доцільно спиратися на представників неурядового сектору.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ
ВІДПОЧИНКУ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Актуальність  дослідження. Одним  з  основних  трудових  прав
працівника традиційно вважається право на відпочинок, яке закріплене в
ч. І ст. 45 Конституції України. Відповідно до частини 2 цієї ж статті це
право  забезпечується  наданням  днів  щотижневого  відпочинку,  а  також
оплачуваної  щорічної  відпустки,  встановленням  скороченого  робочого
дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в
нічний час [1]. Кодекс законів про працю України у главі п'ятій, що має
назву  «Час  відпочинку»,  розширює  перелік  механізмів  реалізації
зазначеного права, додаючи до нього перерви для харчування, святкові дні
та ін. [2].

Але чи коректно називати  використання часу відпочинку правом
працівника,  як  це  робиться  в  національних  законодавчих  актах  та
наукових  працях?  Адже,  якщо існує  певне  суб'єктивне  право,  повинен
існувати  механізм відмови від його реалізації,  а  у  випадку із,  скажімо,
вихідними  днями,  працівник  не  може  в  односторонньому  порядку
розпочати виконання трудової функції в неділю.

 Метою даної роботи є з'ясування того, чим саме є використання
часу відпочинку – правом чи обов'язком працівника.

Спершу необхідно чітко відмежувати  час  відпочинку від  схожих
явищ, адже безсумнівним є те, що традиційне сприйняття часу відпочинку
є таким, що не відповідає реаліям сьогодення. Так, загальновизнаною є
точка  зору,  за  якої  до  часу  відпочинку  належить  час,  протягом  якого
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працівник є вільним від виконання трудових обов'язків і який може бути
використано ним на власний розсуд [З, с. 331; 4, с. 476; 5, с. 269]. Тим
самим  увесь  час  працівника  поділяється  на  робочий  і  час  відпочинку.
Проте за цього підходу за межами обох видів часу залишатимуться такі
періоди,  як,  скажімо,  час  роботи  у  примирних  органах  незалежних
посередників, членів примирних комісій і трудових арбітражів, час участі
в колективних переговорах у ролі представників сторін тощо. Ці та інші
проміжки часу однаково не можна віднести як до робочого часу, оскільки
відсутні виконання трудової функції та організаційно-підготовчі дії, так і
до  часу  відпочинку,  оскільки  працівник  не  може  розпоряджатися  цим
часом на власний розсуд.

З метою усунення цієї суперечності нами було запропоновано таку
систему  поділу  часу  працівника:  на  першому  рівні  його  поділено  на
робочий  та  позаробочий.  Під позаробочим  часом розуміється
передбачений  законодавством,  угодою,  колективним  чи  трудовим
договором  проміжок  часу,  протягом  якого  працівник  тимчасово
вивільняється  від  виконання  трудових  обов'язків.  На  другому  рівні
позаробочий  час  поділяється  на  час  відпочинку  та  інші  випадки
вивільнення  працівника  від  виконання  трудових  обов'язків.  Під часом
відпочинку розуміється  передбачене  законодавством,  угодою,
колективним  чи  трудовим  договором  вивільнення  працівника  від
виконання  трудових  обов'язків,  яке  надається  йому  для  відпочинку  й
відновлення  працездатності.  Залежно  від  періодичності  надання  час
відпочинку може бути поділено на: 

1) відпочинок  протягом  робочого  дня  (перерва  для  відпочинку  і
харчування); 

2) щоденний (міжзмінний) відпочинок; 
3) щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні);
4) щорічний відпочинок (дні державних і релігійних свят, робота в які

не проводиться, і щорічні відпустки). 
Підставою  надання  другого  виду  позаробочого  часу  поряд  з

існуванням  трудових  правовідносин  є  наявність  певного  факту  поза
межами  останніх,  що  спричиняє  виникнення  у  працівника  певного
обов'язку  нетрудового  характеру  (написання  дисертації,  участь  у
спортивних змаганнях тощо) [6].

Додамо, що якщо під предметом трудового права розуміти трудові
та  тісно пов'язані  з  ними відносини,  то використання часу  відпочинку
виступає  складовою  трудових  правовідносин,  тоді  як  інші  випадки
вивільнення працівника від виконання трудових обов'язків належатимуть
до  тісно  пов'язаних  відносин,  адже  вони  не  входять  до  предмету
домовленості між працівником та роботодавцем при укладенні трудового
договору.
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Визначивши таким чином межі явища «час відпочинку», перейдемо
безпосередньо  до  питання,  озвученого  на  початку  статті  про  те,  чи
коректно називати використання часу відпочинку правом працівника.

Якщо йдеться про загальну можливість відпочивати, то конструкція
«право  на  відпочинок»,  безумовно,  є  коректною,  оскільки  будь-яка
людина  може  як  займатися  активними  видами  діяльності,  так  і
відпочивати,  і  за  такого  бачення  право  на  відпочинок  є  гарантією
забезпечення  принципу  заборони  примусової  праці.  Проте  ч.  І  ст.  45
Конституції  України  говорить  про  право  на  відпочинок  кожного, хто
працює, а  отже,  мова  йде  саме  про  відпочинок  у  рамках  трудових
правовідносин.

Аналіз  цього  питання  доцільно  розбити  на  дві  частини  –
використання  щорічної  відпустки,  як  найбільш  тривалого  виду  часу
відпочинку, та використання інших видів часу відпочинку. Щодо останніх,
як  видається,  немає  жодних  сумнівів  щодо  того,  чи  може  працівник  в
односторонньому  порядку  розпочати  виконання  трудової  функції,
наприклад,  під  час  вихідних  днів  або  перерви  для  харчування  із
подальшим зарахуванням цього часу до робочого часу. Таке відхилення
від режиму робочого часу є можливим за згодою сторін і лише в деяких
випадках,  передбачених законодавством,  допускається  порушення цього
правила (надурочні  роботи,  тимчасові  переведення за ч.  2  ст. ЗЗ КЗпП
України тощо).

Отже,  залишається  питання  щодо  використання  щорічних
відпусток.  На практиці  розповсюдженою є ситуація,  коли працівник не
виявляє  бажання  йти  в  щорічну  відпустку,  і  є  незрозумілим,  чи  має
роботодавець право примусово відправити такого працівника в щорічну
відпустку. Якщо ми визнаємо використання щорічної  відпустки правом
працівника, то логічно було би передбачити можливість відмови від його
реалізації.  Але  особа,  яка  вступила  у  трудові  правовідносини,  не  має
законної  можливості  відмовитися  від  реалізації  права  на  щорічну
відпустку: за її бажанням замінити грошовою компенсацією можна лише
частину щорічної  відпустки,  що перевищує  24 календарні  дні.  Іншими
словами,  законодавець  зайняв  проміжну  позицію  із  цього  питання,  не
визнаючи  використання  щорічної  відпустки  ані  правом,  ані  обов'язком
працівника.

З  іншого боку, Закон  України  «Про  відпустки» містить  заборону
ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд. Але чи можуть
співіснувати такі норми, як обов'язок роботодавця надавати відпустку та
право працівника її використовувати? На наше переконання, таке правове
регулювання не має жодного сенсу, оскільки працівник своїми законними
діями  (невикористанням  відпустки)  може  створювати  видимість
порушення  роботодавцем  законодавства  про  працю  (обов'язку  надати
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відпустку),  хоча  останній  просто  не  мав  можливості  виконати  власний
обов'язок.

Цікавою з цього приводу є позиція Вищого адміністративного суду
України, який у Постанові  від 19.06.2013 р.  у справі К/800/11943/13 за
позовом  директора  Департаменту  правового  забезпечення  Міністерства
оборони  України  до  Міністерства  оборони  України  про  визнання
протиправними дій  останнього щодо  недотримання  порядку надання й
оплати відпустки зазначає, що відпустки є правом особи і що її надання
може мати  місце  у  випадку подання  особою відповідної  заяви,  яку  за
наявності  правових  підстав  повинно  бути  задоволено.  Керуючись  цим
аргументом, суд дійшов висновку, що роботодавець не мав права видавати
наказ про надання працівнику щорічної відпустки у строки, не обумовлені
сторонами [7].

Для того, щоб сформулювати цілісну пропозицію з цього питання,
звернемося  до  сутності  явища  щорічних  відпусток.  Безумовно,  такі
тривалі  вивільнення  працівників  від  виконання  трудових  обов'язків
спричинені  турботою  держави  про  здоров'я  працюючого  населення
країни. Дослідження фізіологів говорять про те, що організм людини від
тривалого виконання одноманітних завдань поступово потрапляє у стан
стресу і чи не єдиним виходом із такого стану є тривалий відпочинок [8, с.
34]. Перекладаючи цю думку на трудові правовідносини, ми розуміємо,
що стан стресу викликає, з одного боку, зниження продуктивності праці
трудящих, а з іншого, – погіршення стану їх здоров'я. Щорічна відпустка,
будучи найтривалішим видом часу відпочинку, є основним інструментом,
за  допомогою  якого  стає  можливим  суттєво  відновити  психічно-
фізіологічний стан людини.

Стаття 3 Конституції України говорить про те, що життя та здоров'я
людини  є найвищою  соціальною  цінністю. Ця  норма  знаходить  своє
відображення  чи  не  в  усіх  інститутах  законодавства  про  працю,  і  час
відпочинку не є винятком:  держава через  різні  механізми бере на себе
тягар  щодо піклування про здоров'я  працюючих осіб.  І  такий підхід є,
безумовно,  правильним,  оскільки  здоров'я  нації  не  є  тим  питанням,  у
якому  все  можна  залишити  на  розсуд  сторін,  –  держава  повинна
гарантувати мінімальний рівень захисту відповідних прав працівників.

Нагадаємо,  що  в  90-ті  роки  минулого  століття  значна  кількість
людей у нашій країні під тиском обставин була змушена працювати на
кількох роботах, не маючи змоги використовувати свої щорічні відпустки.
На  сьогодні  дані  статистики  свідчать,  що  середня  тривалість  життя
чоловіків становить менше 60-ти років. Переконані, що одним із багатьох
факторів  цієї  негативної  тенденції  була  й  відсутність  відпусток  у  цих
людей,  які  роками  перебували  у  стані  фізичного  та  емоційного
напруження без можливості самовідновлюватися.
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Тому, беручи до уваги рекомендації фізіологів, загальну соціальну
спрямованість  розвитку  нашої  держави  та  щойно  описаний  досвід,
доходимо  висновку,  що використання  щорічної  відпустки  має  бути
обов'язком  працівника. З  одного  боку,  це  допоможе  покращити  рівень
захищеності  трудового  потенціалу  країни,  а  з  іншого,  –  сприятиме
підвищенню ефективності праці трудящих.

Тому  в  разі  невиявлення  працівником  бажання  використовувати
щорічну  відпустку  слід  надати  роботодавцеві  право  примусово
відправляти таку особу у відпустку в останні дні періоду, закріпленого
графіком відпусток, а за відсутності графіка – в останні дні робочого року,
за який надається відпустка.

На початку статті ми піддавали критиці існуючий стан речей, у тому
числі через те, що має місце співіснування обов'язку роботодавця надати
щорічну  відпустку  і  права  працівника  на  її  використання.  А  чи  не
виникатиме схожий конфлікт, якщо ми визнаємо використання щорічної
відпустки обов'язком працівника? Видається, що ні, оскільки так само, як
обов'язок роботодавця зі створення належних умов праці співвідноситься
із  правом  працівників  вимагати  створення  цих  умов,  обов'язок
роботодавця з надання відпустки кореспондується з правом працівників
вимагати  такого  надання,  а  обов'язок  працівників  з  використання
відпустки – правом роботодавця вимагати такої поведінки.

Іншим  аргументом  на  користь  запропонованого  висновку  може
слугувати  те,  що  робочий  час  та  час  відпочинку  є елементами
внутрішнього  трудового  розпорядку підприємства,  а  оскільки
підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку є одним з
основних  трудових  обов'язків  працівника,  то  й  використання  часу
відпочинку має становити такий обов'язок.

З огляду на наведені  аргументи  вважаємо,  що використання часу
відпочинку (що включає в себе щорічні відпустки, святкові дні, вихідні
дні,  щоденний (міжзмінний)  відпочинок  та  перерви  протягом робочого
дня, не може бути правом працівника, а є його обов'язком, оскільки не
існує і не повинно існувати процедури односторонньої відмови від його
реалізації.

Тому  норму  частини  1  статті  45  Конституції  України  доречно
сформулювати  таким  чином:  «Кожному,  хто  працює, гарантується
відпочинок», оскільки нині існуюче формулювання («Кожен, хто працює,
має право на відпочинок») не відповідає сьогоднішньому рівню розвитку
суспільних відносин у сфері застосування праці.

Повертаючись  до  запропонованого  поділу  позаробочого  часу
працівника,  підкреслимо,  що  тоді  як  використання  часу  відпочинку  є
обов'язком  працівника,  то  використання  інших  видів  вивільнення
потребує додаткових дій працівника, а отже, є його правом, від реалізації
якого можна відмовитися.
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Підсумовуючи, виокремимо основні тези даної роботи:
1.  Традиційне бачення часу працівника як сукупності робочого та

часу відпочинку не задовольняє вимоги сьогодення, оскільки за межами
обох  видів  залишається  значна  кількість  різноманітних  періодів,  коли
працівник виконує важливі нетрудові функції.

2.  Для  подальшого  наукового  обговорення  пропонується  така
система поділу часу працівника: на першому рівні виділяються робочий
та  позаробочий час.  На другому  –  позаробочий час  поділяється  на час
відпочинку  та  інші  випадки  вивільнення  працівника  від  виконання
трудових обов'язків.  Ключовою відмінністю між цими видами є те,  що
коли  для  виникнення  першого  підставою  служить  лише  існування
трудових правовідносин, то другий може бути реалізований виключно за
наявності фактичного складу, що, крім трудових правовідносин, включає
до себе інші передбачені законодавством обставини.

3. Використання  часу  відпочинку  є  обов'язком,  а  не  правом
працівника.  Через  це  словосполучення  «право  на  відпочинок»  у
трудоправовому контексті втрачає своє значення, тому частину 1 статті 45
Конституції України доречно сформулювати таким чином: «Кожному, хто
працює, гарантується відпочинок».

4. У  разі  невиявлення  працівником  бажання  використовувати
щорічну  відпустку,  слід  надати  роботодавцеві  право  примусово
відправляти таку особу у відпустку в останні дні періоду, закріпленого
графіком відпусток, а за відсутності графіка - в останні дні робочого року,
за який надається відпустка.
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ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ В
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Вступ. Україна  перебуває  лише на  етапі  формування  вітчизняної
моделі  відновного  правосуддя,  тому  серед  науковців  досі  точаться
дискусії  про  те,  як  саме  медіація  повинна  бути  упроваджена  в
законодавство  України.  Стає  цілком зрозуміло,  що  система  правосуддя
потребує  суттєвих  реформ,  тому потрібно більше розвивати  позасудові
способи  врегулювання  спорів,  а  також  створювати  умови  для  їх
стимулювання.

Результати  дослідження.  Упровадження  процедури  медіації
відбувається  на  основі  ряду  чинників,  які  стимулюють  розвиток
відновного  правосуддя  в  Україні.  По-перше,  як  свідчить  зарубіжний
досвід,  використання  процедури  медіації  у  практиці  багатьох  держав,

536



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

доводить  її  ефективність,  оперативність  та  успішність  порівняно  із
традиційним судовим порядком врегулювання спорів. По-друге, питання
відновного правосуддя набуває особливої актуальності в умовах інтеграції
національної правової системи із правом Європейського Союзу, оскільки
на  європейському  рівні  розроблений  ряд  документів  рекомендаційного
характеру, присвячених даній темі. Це, зокрема, Рекомендації № R (99) 19
«Про посередництво у кримінальних справах» від 15 вересня 1999 року,
які  належать  до  основних  документів  Ради  Європи  щодо  реалізації
програм  відновного  правосуддя,  та  Основоположне  рішення  Ради
Європейського  Союзу  від  15  березня  
2001  року  «Про  місце  жертв  злочинів  у  кримінальному  судочинстві»
(2001/220/JHA),  які  наголошують  на  необхідності  розвитку  та
впровадження програм відновного правосуддя національними правовими
системами [2]. 

Сьогодні  медіація,  як  технологія  альтернативного  врегулювання
спорів,  могла  б  стати  ідеалом  компромісного  вирішення  спорів  як
правовий  механізм  мирного  врегулювання  конфлікту,  при  якому
посередник працює не з протилежними позиціями, а з інтересами сторін,
які прагнуть до порозуміння [5, с. 37].

На нашу думку, існує три можливі шляхи запровадження медіації у
вітчизняне законодавство, а саме:

1) за допомогою ринково-договірних механізмів;
2) шляхом внесення змін до чинних законодавчих актів;
3) шляхом спеціального законодавчого регулювання.
Так,  один  із  шляхів  розвитку  приватної  медіації  передбачає

включення  ринково-договірних  механізмів.  Медіація,  як  діяльність,  не
заборонена законодавством держави, може здійснюватися без будь-якого
втручання  з  боку держави,  виключно на  приватних засадах.  Медіатори
допомагають  сторонам  досягти  угоди,  сторони  її  підписують  і  можуть
навіть не згадувати, що у процесі переговорів брав участь медіатор. Угода
має статус цивільно-правової угоди,  для правового регулювання якої не
важливо,  яким із  законних способів  сторони дійшли згоди [4,  с.  230 –
231]. Відповідно  до  норм  ЦК  України  сторони  мають  право  укласти
договір,  який  не  передбачений  актами  цивільного  законодавства,  але
відповідає їх  загальним засадам  [8].  При такому варіанті  необхідним є
забезпечення  певних  стандартів  медіації  при  мінімальному  втручанні
держави   в  ці  відносини  та  надання  сторонам  спору  свободи  в
розпорядженні і реалізації їх прав.

Зауважимо,  що  саме  в  такому  вигляді  медіація  поки  що  існує  в
Україні.   Угоди  з  надання  послуг  медіаторами  вже  укладаються
Українським центром медіації. Така угода містить базові положення про
проведення процедури медіації,  а саме вказуються принципи як вихідні
ідеї,  на  яких  ґрунтується  даний  процес.  Це,  зокрема,  принципи
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прозорості,  добровільності  для  учасників;  конфіденційності  даних,
оскільки інформацію отриману в ході медіації не можна використовувати
в суді або на шкоду іншій стороні. Договором передбачається також, що
медіатор отримує імунітет як свідок, його не можна викликати в суд. Така
умова  спрямована  на  забезпечення  незалежності  й  неупередженості
медіатора.  Медіатор  при  цьому  повинен  сам  піклуватися  про  якість
наданих послуг, оскільки він створює собі репутацію.

Однак  непоінформованість  населення  про  можливість  укладення
таких договорів,  новизна,  недовіра  до  даної  послуги  та  інші проблеми
впровадження медіації  призводять  до  її  непопулярності,  а  отже,  маємо
тільки поодинокі випадки   укладення таких  цивільно-правових угод.

Ще  одним  можливим  варіантом  запровадження  медіації  в
законодавство України є внесення змін до існуючих законодавчих актів.
Окремі науковці притримуються саме такого підходу, мотивуючи це тим,
що  чинне  українське  законодавство  вже  містить  певні  норми,  які
дозволяють альтернативне вирішення спорів. Перш за все це можливість
укладення  мирової  угоди,  передбачена  цивільно-процесуальним  та
господарсько-процесуальним  законодавством.  Сімейний  кодекс  України
містить норму, відповідно до якої суд вживає заходів щодо примирення
подружжя,  якщо  це  не  суперечить  моральним  засадам  суспільства.
Кримінальному процесу відомий інститут примирення сторін (угоди про
примирення  винного  із  потерпілим  та  про  визнання  вини  між
підозрюваним,  обвинуваченим  і  прокурором).  Також  певні  законодавчі
передумови  для  впровадження  медіації  містяться  в  наступних  Законах
України:  «Про  міжнародний  комерційний арбітраж»,  «Про  відновлення
платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом»,  «Про
порядок  вирішення  трудових  та  колективних  спорів»,  «Про  третейські
суди» та ін.

Так, Д. Проценко стверджує, що медіація в Україні починає діяти, і
для цього необхідно забезпечити певні умови: насамперед внести зміни до
процесуальних  нормативно-правових  актів  для  скасування  перешкод  у
проведенні  присудової  медіації.  Проте  необхідно  стримати  надмірне  і
завчасне регулювання ще не сформованої галузі, аби не припинити і не
обмежити її розвиток [7].

Слід  зазначити,  що  застосування  примирних  процедур  в  Україні
принципово відрізняється від практики зарубіжних країн. 

По-перше, застосування процедури примирення належить до сфери
процесуально-правового  регулювання,  тоді  як  інститут  примирення  в
зарубіжних державах регулюється нормами матеріального права.  

По-друге,  відмінною рисою є те,  що застосування примирних
процедур сформувалося як альтернативний судовому спосіб розв’язання
конфліктів,  в Україні ж примирення відбувається переважно в рамках
судового процесу [3].
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Зауважимо, що альтернативні способи вирішення спору характерні
в  першу  чергу  для  врегулювання  цивільних  спірних  правовідносин,
оскільки  застосування  альтернативних засобів  урегулювання конфліктів
ґрунтується  на  принципі  диспозитивності  та  автономії  волі  сторін,  що
виявилося  в  цивільному  процесуальному  законодавстві  шляхом
закріплення права на врегулювання спору до судового розгляду.

Норми  національного  законодавства  в  цілому  закріплюють
нормативне  регулювання  примирних  процедур,  що  являє  собою
перспективні  передумови  для  впровадження  та  розвитку  процедури
медіації в Україні. Однак внесення  змін в окремі кодифіковані акти не дає
гарантій єдності підходів до того, що таке медіація, які базові вимоги до
медіаторів,  права  та  обов’язки  учасників.  Тому  необхідна  уніфікація
основних  понять,  яка  задасть  стандарт  їх  використання  у  спеціальних
нормативних  актах,  що  зумовлює  потребу  створення  спеціального
законодавства,  яке  становитиме  нормативно-правову  основу  правового
регулювання сфери медіативних послуг в Україні.

З цього випливає третій можливий шлях запровадження медіації в
законодавство  України  –спеціальне  законодавче  регулювання.  На  нашу
думку,  для  правових  реалій  України  саме  такий  варіант  є
найоптимальнішим.

Так,  Г.  Єрьоменко  та  А.  Комбікова  зазначають,  що  під  час
упровадження  пілотних  проектів  з  медіації  в  окремих  судах  в  Україні
стало  зрозуміло,  що потрібен  закон  про медіацію.  Закон  створював  би
безпечне  середовище  для  державних  службовців,  суддів,  які  хочуть
рекомендувати  сторонам  застосувати  медіацію  як  спосіб  вирішення
їхнього спору. Закон підвищував би рівень довіри до послуги, – адже вона
визнається державою. Закон вводив би зрозумілі поняття, регламентуючи
права й обов’язки учасників правовідносин за участю медіатора, а також
створював би певні умови для захисту репутації послуги [1].

Саме в законі про медіацію держава повинна визначити міру своєї
присутності в альтернативних способах вирішенні конфліктів  – так, щоб
не заважати ініціативі громадян та не допускати зловживань, зокрема, при
проведенні медіації.

Додамо  також,  що  перевагами  прийняття  закону  є  нормативна
регламентація  всіх  питань,  що  стосуються  застосування  медіації,
створення  підґрунтя  для  розвитку  альтернативних  способів  подолання
спорів,  його  прийняття  надає  гарантії  єдності  підходів  до  медіації  та
створює  потенційні  гарантії  захисту  прав  учасників  медіації,  сприяє
впровадженню та застосуванню на практиці європейських стандартів та
норм  міжнародного  права.  Також  запровадження  закону  допомогло  б
подолати  необізнаність  суспільства  щодо  можливостей  та  переваг
проведення медіації.
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Тільки в останні роки інститут медіації впроваджується в Україні на
законодавчому рівні, підтвердженням тому є ряд зареєстрованих проектів
закону  Про  медіацію  у  Верховній  Раді  України.  Таких  законопроектів
було чотири, а саме: за ред. С.В. Ківалова,  В.А Бондика  № 2425а-1 від
03.07.2013;  за  ред.  Я.П.  Федорчука  №  2425а  від  26.06.2013;  за  ред.  
С.В.  Ківалова,  В.Й.  Развадовского  №  2480-1 від  09.04.2015;  за  ред.  
А.І.  Шкрум,  О.І.  Сироїд,  В.Ю.  Пташник,  Б.Ю,  Берези,  І.В.  Луценка,  
Н.В.  Кацер-Бучковської,  О.С.  Сотник,  Н.В.  Агафонової  №  2480  
від 27.03.2015.

Останній проект Закону про медіацію № 2480-1  було зареєстровано
у  Верховній  Раді  України  09.04.2015  року.  Його  метою  є  введення  на
законодавчому  рівні  інституту  медіації  в  Україні,  створення  правових
умов для застосування процедури медіації [6].

На  нашу  думку,  перш  за  все  на  законодавчому  рівні  потрібно:
закріпити коло справ, у яких можливе призначення медіації; встановити
основні  принципи,  на  яких  базуватиметься  дана  процедура;  визначити
вимоги до медіаторів та процедури їх обрання; закріпити основні засади
та  форми  проведення  медіації;  охарактеризувати  власне  процедуру
медіації та врегулювати інші важливі питання. 

Висновки.  У  результаті  дослідження  ми  дійшли  висновку,  що
приватна  медіація  через  низку  причин  не  довела  своєї  ефективності.
Проте  законодавство  України  вже  містить  нормативні  передумови
забезпечення медіації.

Для  подальшого  розвитку  інституту  медіації,  на  нашу  думку,
необхідно все  ж прийняти  закон  про медіацію,  який має  містити  чіткі
відповіді на питання, що собою являє медіація як процедура вирішення
спору,  на  яких  принципах  вона  базується,  хто  такий  медіатор,  яким
вимогам він  має  відповідати,  які  його права  та  обов’язки,  які  права  й
обов’язки у  сторін медіації,  яким чином проходить процедура  медіації,
хто може бути її ініціатором, на якому етапі конфлікту можливе звернення
до  процедури  медіації,  яким  документом  вона  завершується,  куди
звертатись,  якщо  сторона  відмовляється  від  виконання  домовленостей,
досягнутих у ході медіації. 

Наступним кроком для прискорення розвитку медіації є приведення
процесуальних кодексів та окремих законів у відповідність до прийнятого
закону  про  медіацію,  з  метою  усунення  певних  протиріч,  які  можуть
виникнути.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ
ЗДОРОВ’Я В СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ ДЕРЖАВНОЇ

ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Право  людини  на  охорону  здоров’я  закріплено  міжнародними  і
національними  нормативно-правовими  актами,  серед  яких  передусім
Загальна декларація прав людини [1], Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні  права [2], Конституція України проголошують, що
кожна  людина  має  право  на  найвищий  досяжний  рівень  фізичного  і
психічного  здоров’я,  на  такий  життєвий  рівень,  включаючи  їжу,  одяг,
житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є
необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її  самої  [3].  Поняття
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здоров’я наведено в Законі України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» – це стан повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя,  а  не  тільки  відсутність  хвороб  і  фізичних  вад [6].
Порушення цих прав і свобод у значній частині випадків можна віднести
до катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання.

Проблема  дотримання  прав  на  охорону  здоров’я  та  медичну
допомогу осіб, узятих під варту, в місцях позбавлення волі є на сьогодні
доволі  значною  та  дискусійною  для   суспільства.  Особливої  уваги  у
даному питанні потребують заклади попереднього  ув’язнення, передусім
слідчі ізолятори Державної пенітенціарної служби України.

Серед основних проблем, які впливають на стан дотримання прав
на охорону здоров’я та медичну допомогу осіб, які тримаються у слідчих
ізоляторах, варто виділити такі: 

1. незадовільні санітарно-гігієнічні умови перебування ув’язнених у
камерних  приміщеннях  через  їхню  переповненість,  невідповідність
встановленим санітарно-гігієнічним нормам (недостатність природного та
штучного  освітлення,  рівня  вентиляції),  порушення  температурного
режиму,  обмеження  можливості  перебування  на  свіжому  повітрі,
формальне проведення поточної дезінфекції тощо; 

2. несвоєчасність  та  неефективність  лікувально-діагностичної
роботи та профілактичних заходів з боку медичних працівників; 

3. стан  протиепідемічної  і  лікувально-діагностичної  роботи  у
випадках захворювання на туберкульоз; 

4. проведення діагностики і специфічного лікування захворювання
на ВІЛ-інфекцію; 

5. неукомплектованість посад медичних працівників; 
6. недостатній кваліфікаційний рівень медичних працівників.
З урахуванням того факту, що ув’язнені знаходяться майже постійно

в  закритому приміщенні,  це  спричиняє  у  них виникнення,  поширення,
загострення і ускладнення хронічних та інфекційних хвороб. Крім того,
надмірна  переповненість  слідчих  ізоляторів  ув’язненими,  яка  вкрай
негативно впливала на санітарно-гігієнічну і протиепідемічну обстановку,
а  також  невисока  якість  надання  ув’язненим  медичної  допомоги,  була
однією із значних проблем лише до недавнього часу.

Після  введення  в  дію  нового  Кримінального  процесуального
кодексу України від 13.04.2012 року (далі – КПК України) спостерігається
тенденція до зменшення кількості ув’язнених, які тримаються в слідчих
ізоляторах, тобто ця проблема надмірної переповненості практично була
розв’язана [4].За даними ДПтСУ, станом на кінець 2015 року всі  слідчі
ізолятори наповнені не вище граничної кількості ув’язнених.

Для виконання завдань з охорони здоров’я ув’язнених і надання їм
медичної допомоги у слідчих ізоляторах ДПтСУ функціонують медичні
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частини  -   заклади  охорони  здоров’я,  що  призначені  виключно  для
диспансерного  нагляду  та  надання  первинної  медичної  допомоги.
відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я [6].

Проте в українських реаліях значна кількість ув’язнених перебуває
в слідчих ізоляторах упродовж доволі значного часу (понад рік, а деякі до
5  років).  Це  спричиняє  до  виникнення  необхідності  в  отриманні
ув’язненими  вторинної  (спеціалізованої)  або  третинної
(високоспеціалізованої)  медичної  допомоги  у  відповідних  закладах
охорони  здоров’я,  особливо  особами  з  хронічними  захворюваннями,
інвалідами та просто літніми людьми.

Поряд з тим, що відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні
питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя, суд на підставі
наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний
оцінити  в  сукупності  всі  обставини,  у  тому  числі  вік  і  стан  здоров’я
підозрюваного,  обвинуваченого,  до  слідчих  ізоляторів  все  одно
доставляється  значна  кількість  осіб,  які  мають  цілу  низку  хронічних
захворювань, таких як туберкульоз легень, ВІЛ-інфекція, серцево-судинні
захворювання, психічні хвороби, наркотична залежність, вірусні гепатити
В та С, онкологічні хвороби тощо [4].

З метою організації надання необхідного рівня медичної допомоги і
можливості своєчасного обстеження в спеціалізованих закладах охорони
здоров’я було розроблено та введено в дію спільний наказ Міністерства
юстиції  України,  Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2012
року № 239/5/104 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони
здоров’я  Державної  кримінально  -  виконавчої  служби  України  із
закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам,
узятим під варту»,  який містить такі положення, як забезпечення особі,
узятій під варту, права на вільний вибір лікаря, можливість обстеження та
лікування  в  спеціалізованих  закладах  охорони  здоров’я  за  медичними
показниками, а також чітко визначає порядок фіксації та документування
тілесних ушкоджень у осіб, які прибувають до слідчого ізолятора [8]. Але,
на жаль, на практиці для реалізації положень цього наказу необхідно пе-
ретнути  цілу  низку  правових,  кадрових  і  фінансових  перешкод,  що
зумовлює  стан  реалізації  можливості  осіб,  які  утримуються  в  слідчих
ізоляторах,  обстежуватися  та  лікуватись  за  медичними  показниками  в
закладах МОЗ України лише на 30–50%.

Також  проблемою  залишається  залучення  лікарів  певних
спеціальностей для надання консультативної допомоги в межах установи
попереднього  ув’язнення.  Керівництвом  слідчих  ізоляторів  допуск
обраного  лікаря-фахівця  до  ув’язненої  особи  забезпечується.
Відшкодування витрат, пов’язаних із залученням обраного лікаря-фахівця,
здійснюється за рахунок особи, узятої під варту, якій надавалась медична
допомога,  або  її  родичів.  Але  відсутність  єдиних  стандартів  або
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кошторису  щодо  оплати  консультативної  допомоги  лікарями  закладів
охорони  здоров’я  в  межах  установ  позбавлення  волі  та  негативним
ставленням  цих  лікарів  до  місць  несвободи,  також  становить  значну
перешкоду у вирішенні даного питання.

Особливе  занепокоєння  викликає  стан  протиепідемічної  й
лікувально-діагностичної  роботи  у  випадках  захворювання  на
туберкульоз.  Тримання  осіб,  хворих  на  заразну  форму  туберкульозу,  в
інфекційних ізоляторах медичних частин слідчих ізоляторів суперечить
п.4 ст. 10 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»
від  05.07.2001  року,  де  чітко визначено,  що  хворим  на  заразні  форми
туберкульозу  забезпечується  госпіталізація  до  протитуберкульозних
закладів  [7].  Жодний  слідчий  ізолятор  не  може  забезпечити  повну
ізоляцію  осіб,  хворих  на  активну  форму  туберкульозу,  від  загальної
кількості ув’язнених.

Всупереч  вимогам  Закону  України  «Про  протидію  поширенню
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і
соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 року мають
місце непоодинокі  випадки несвоєчасного обстеження на ВІЛ-інфекцію
та  обстеження  ВІЛ-інфікованих  у  повному  обсязі,  що  зумовлює
несвоєчасне призначення специфічного лікування [7]. Такі дії призводять,
у  свою чергу, до  незворотних  наслідків.  Не  розв’язана  проблема  щодо
призначення  АРВ-терапії,  оскільки  її  може  призначати  лише  лікар-
інфекціоніст, який має додаткову освіту щодо роботи з ВІЛ-інфекцією, за
наявності відповідних результатів аналізів імунної системи та клінічного
стану  ВІЛ-інфікованої  особи.  Передусім  викликає  стурбованість
відсутність кадрового потенціалу лікарів - інфекціоністів. Друга проблема
– своєчасне обстеження ВІЛ-інфікованих у повному обсязі  за короткий
проміжок часу.

Однією  з  основних  причин  неналежного  надання  медичної
допомоги  при  таких  захворюваннях,  як  туберкульоз,  гепатит, цукровий
діабет  та  інших  захворюваннях  ендокринної  системи  у  місцях
позбавлення  волі  є  специфіка  діагностики,  що  полягає  в  необхідності
проводити  аналізи  біологічного  матеріалу  хворих  у  спеціалізованих
лабораторіях, які робляться за умови оплати.

Серйозне занепокоєння викликає тенденція до зростання плинності
кадрів  серед  медичних  працівників  у  медичних  частинах  при  слідчих
ізоляторах, а також відсутність у них належної фахової підготовки.

Розглянувши деякі аспекти даної проблеми, можемо констатувати,
що необхідно вжити наступних заходів на рівні держави, для забезпечення
ефективного  механізму  реалізації  права  на  охорону  здоров’я  в
пенітенціарній системі:

1.  Вжити  дієвих  заходів  щодо  приведення  санітарно-гігієнічного
стану камерних приміщень  до встановлених  норм (здійснити  поточний
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ремонт, ремонт сантехнічного обладнання, збільшити площу, покращити
природне і штучне освітлення, вентиляцію, температурні умови тощо).

2.  Суворо  дотримуватись  встановлених  порядку і  правил перебу-
вання ув’язнених на свіжому повітрі.

3. Підвищити якість виконання дезінфекції приміщень, у яких пе-
ребувають ув’язнені.

4. Удосконалити якість лікувально-діагностичної роботи та профі-
лактичних заходів з боку медичних працівників.

5.  Приділити  підвищену увагу  питанням протиепідемічної  і  ліку-
вально-діагностичної роботи у випадках захворювання на туберкульоз.

6. Здійснення діагностики і специфічного лікування захворювання
на  ВІЛ-інфекцію  привести  у  сувору  відповідність  до  нормативних
документів.

7.  Укомплектувати  посади  медичних  працівників  у  слідчих ізоля-
торах.

8.  Забезпечити  суворе  дотримання  вимог  щодо  підтримання  на-
лежного кваліфікаційного рівня медичних працівників слідчих ізоляторів.

9. Забезпечити аптеки слідчих ізоляторів всіма необхідними меди-
каментами.

10.  Вжити  заходів  щодо  повного  фіксування  перебігу  хвороби  в
динаміці й призначеного лікування у медичних картках ув’язнених.

11. Впровадити практику письмового звернення ув’язнених до на-
чальника слідчого ізолятора про потребу в медичних послугах у закладах
охорони здоров’я.

12. Забезпечити приватність надання медичних послуг ув’язненим,
а  також  збереження  конфіденційності  стану  здоров’я  кожного
ув’язненого.

13.  Забезпечити  виконання  вимог  наказу  Міністерства  охорони
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
юстиції України, Державної служби України з контролю за наркотиками
№  821/937/1549/5/156  від  22.10.2012  «Про  затвердження  Порядку
взаємодії  закладів охорони здоров’я,  органів  внутрішніх  справ,  слідчих
ізоляторів  і  виправних  центрів  щодо  забезпечення  безперервності
лікування препаратами замісної підтримувальної терапії»[8].

14. Забезпечити надання дієтичного харчування певним категоріям
хворих осіб згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
16.06.1992  №  336  «Про  норми  харчування  осіб,  які  тримаються  в
установах  виконання  покарань,  слідчих  ізоляторах  Державної
кримінально-виконавчої  служби,  ізоляторах  тимчасового  тримання,
приймальниках-розподільниках  та  інших  приймальниках  Міністерства
внутрішніх справ» [9].

15. Створити комплексні умови для перебування у слідчих ізолято-
рах людей з особливими потребами.
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16.  Впровадити  чітку  процедуру  медичного  супроводу  новонаро-
дженої дитини у слідчому ізоляторі.
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Секція 6. Сучасні проблеми перекладознавства
(суспільно-політичний дискурс)
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к. пед. н, доцент, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов,
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Коломієць Павло Віталійович, 
студент 5 курсу спеціальності «Переклад»,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ 
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ ХУДОЖНЬО-ПРИГОДНИЦЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРИ 

Вступ. Проблеми передачі  реалій  при перекладі творів  художньої
літератури,  зокрема  з  англійської  мови  українською,  набули  в  наш час
надзвичайної  актуальності.  Мовні  труднощі,  які  доводиться  долати
перекладачам при відтворенні реалій засобами цільової мови, – величезні.
На  ці  одиниці  припадає  особливе  стилістичне  навантаження  в
художньому тексті.  Вони – надзвичайно вагомий компонент  загального
арсеналу  мовних засобів  зображення,  їх  часто  навіть  вважають  узагалі
неперекладними, а на думку Й.В. Гете, «у перекладі треба добиратися до
неперекладного, лише тоді можна по-справжньому пізнати інший народ,
іншу мову» [1, с.7; 2; 3, с. 4; 4, с. 145]. 

Сучасний  рівень  розвитку  духовної  культури  українського
суспільства,  вироблення  нового  мислення,  зокрема  у  світлі  інтеграції
України  до  європейського  політичного,  економічного  й  науково-
освітнього  простору,  ураховуючи  роль  англійської  мови  як  мови
міжнародного  спілкування,  з  метою  сприяння  її  вивченню  для
розширення  доступу  громадян  до  світових  економічних,  соціальних,
освітніх  і  культурних  можливостей  [5],  породжують  загострену
вимогливість  до  культурної  екології,  до  слова,  зацікавлення  ним,
прагнення  проникнути  в  таємниці  художнього  мовлення,  усвідомити
логіку життя слова в ньому [1, с.7]. Окрему увагу сучасних дослідників у
галузі  перекладознавства  зосереджено  на  презентації  мовної  форми
реалій  сучасної  англійської  мови,  яка  відзначена  широким  розмаїттям
різнопланових  мовних  одиниць,  що  збагачують  систему  мови  в
національному аспекті.  Означена вище проблема – одна з актуальних у
сучасній  соціолінгвістиці,  спрямована  на  вивчення  мовних  одиниць
культурної  семантики,  у  центрі  якої  перебуває  етнокультурна  мовна
особистість.  Проблематика  визначення  лінгвістичного  статусу
англійських мовних реалій передбачає виділення таких характеристик, як
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національне  забарвлення  цих  одиниць  і  їх  безеквівалентність.
Семантично-структурна  особливість  англійських  мовних  реалій  –
наявність культурологічного компонента – носія етноспецифічної ознаки
реалій. Культурологічний компонент значення слова-реалії є необхідною
маркованою семою та виступає беззаперечним критерієм у структурно-
семантичній класифікації реалій [6].

В  атмосфері  вимогливого  ставлення  до  перекладацької  справи
перекладознавство,  маючи  у  своєму  розпорядженні  великі  можливості,
розвивається досить інтенсивно,  теоретична думка  в цій галузі  працює
активно і плідно. І все ж чимало проблем, зокрема лінгвостилістичних,
вивчено  ще  недостатньо,  незважаючи  на  те,  що  «вивчення  художнього
мовлення, живої матерії мови в її  конкретному текстовому втіленні дедалі
більше привертає до себе увагу філологів найрізноманітніших напрямів» [1,
с. 3 – 4], серед них – Н.М. Абабілова [7], Т. Авдєєнко [6], О.О. Білецька [8],
Р.П. Зорівчак [1], В.І. Карабан [9], О.І. Чередниченко [10].

Одна  з  основних  проблем  перекладознавства,  яка  була  і  є
надзвичайно  актуальною  в  наш  час,  –  проблема  передачі  реалій  при
перекладі  оповідань  Артура  Конан  Дойла.  Тому  під  час  дослідження
загальнотеоретичних аспектів передачі реалій при перекладі детективних
творів  цього  всесвітньо  відомого  англійського  письменника  у  статті
використано  багатий  досвід  фахівців  українського  та  зарубіжного
перекладознавства, серед яких  С. Влахов, С. Флорин і  Вл. Россельс  [11],
Л.М. Кузьменко  [12],  Т.Є. Некряч  і  Ю.П. Чала [13–15],  
Г.Г. Слышкин [16], А.В. Федоров [17].

Результати  дослідження. Визначення  загальнотеоретичних
аспектів  передачі  реалій  при  перекладі  творів  художньо-пригодницької
літератури є одним з основних завдань нашої статті. Для вирішення цього
завдання  необхідно  насамперед  розкрити  сутність  поняття
перекладознавчого  терміну  «реалія».  Для  цього  необхідно  провести
аналітичний огляд творчих доробок вітчизняних та зарубіжних науковців
у  галузі  перекладознавства  щодо  їх  особистих  визначень  поняття
перекладознавчого терміна «реалія».

Насамперед необхідно зауважити, що результати проведеного нами
аналітичного  огляду  літературних,  наукових  та  періодичних  джерел  з
питань  загальнотеоретичних  аспектів  передачі  реалій  при  перекладі
творів художньо-пригодницької літератури свідчать про те, що «реалія»,
як  перекладознавчий  термін,  відповідно  до  обґрунтованих  і  впевнених
тверджень вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі  мовознавства та
художнього  перекладу  зокрема,  є  одним  із  найпотужніших  мовних
одиниць  впливу  на  почуття  читачів  творів  художнього  перекладу  як
художньої, так і пригодницької літератури, різновидом якої є детектив. 

Зокрема,  як шанобливо зацікавлені поціновувачі  та шанувальники
мистецтва слова, звернемося до літературознавчого словника-довідника за
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редакцією  Р.Т. Гром’яка,  Ю.І. Коваліва  та  В.І. Теремка,  у  якому,  на
превеликий жаль, не розкрито зміст одного з основних літературознавчо-
лінгвістичних понять – дефініції «реалія»,  проте автори цього  словника-
довідника твердять, що: 1) «Слова та вирази на позначення своєрідних,
неперекладних  понять  та  реалій  інших  народів,  уживані  в  художній
літературі  незалежно  від  її  конкретного  тематичного  зосередження,
називаються також екзотизмами («Чурек і сакля – все твоє», Т. Шевченко).
Однак вони лише тоді ефективно виконують свою смислову та художню
функцію,  коли  автор  володіє  чуттям  естетичної  міри»  [18,  с.  221];
2) «Діалектизми  (грец. dіаlеktos – мова) – слова або словосполучення в
літературній  мові,  що  не  входять  в  її  лексико-семантичну  систему,  а
належать лише певному говорові (діалектові) загальнонаціональної мови.
Діалектизми  є  лексичними  (бульба,  бараболі,  крумплі  –  картопля),
словотвірними (веселиця, веселівка – райдуга), семантичними (босий кінь
– непідкований, жолоб – ущелина в горах), фразеологічними (тиць, пиць –
і  розвиднілося,  не  приший  кобилі  хвоста).  Окрему  групу  становлять
діалектизми  етнографічні  –  слова,  що  називають  реалії,  притаманні
побутові носіїв окремого говору (кептар – одяг, колиба – курінь)»  [18, с.
199].

У  наведеному  вище  літературознавчому  словнику-довіднику  за
редакцією  Р.Т. Гром’яка,  Ю.І. Коваліва  та  В.І. Теремка  розкрито  зміст
категорій  «детектив»  і  «художній  переклад»  та  надано  визначення  цих
понять, а саме: «Детектив (англ. detective – агент розшуку)  – це різновид
пригодницької літератури, передусім прозові твори, у яких розкривається
певна таємниця, пов’язана зі злочином. Серед представників цього жанру
–  Е. По,  В. Коллінз,  А. Конан  Дойл,  Агата  Крісті  та  ін.  Улюбленцями
багатьох  читачів  стали  Нат  Пінкертон,  Нік  Картер,  особливо  Шерлок
Холмс,  чиї  розслідування  досить  заплутаних  справ  не  позбавлені
інтелектуальної  гри»  [18,  с.  188].  В  українській  літературі  інтерес  до
детективів виник у 20-ті  роки XX сторіччя  завдяки самовідданій праці
творців художнього перекладу – перекладачів. «Художній переклад – це
різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, існуючи в одній мові,
«оживає» в іншій.  Зважаючи на те,  наскільки точно художній переклад
відтворює  оригінал,  його  називають  «вільним»,  «переспівом»,
«наслідуванням».  Крім  глибокого  знання  мови  оригіналу,  перекладач
мусить бути обізнаним з його контекстом. Художній переклад був відомий
в Україні здавен. Особливо помітний слід у створенні антології світової
літератури  українською  мовою  залишили  І. Франко,  Леся Українка,
М. Зеров, М. Рильський, М. Бажан, Б. Тен, М. Лукаш, Г. Кочур та ін.» [18,
с. 717]. 

Поряд з наведеним вище, слід зауважити наступне. Оскільки метою
нашої статті є дослідження проблематики передачі реалій при перекладі
оповідань Артура Конан Дойла, доречним, на нашу думку, є наведення
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результатів аналітичного огляду проведених перекладів творчих доробок
цього  англійського  письменника  українською  мовою.  Зокрема,  за
результатами  даних  Інтернет-магазину  з  продажу  книг  «Yakaboo.ua»,
станом на 13 березня 2016 року, у продажі наявні 115 книг англійською
мовою,  247  російською  і  лише  24  книги  українською  мовою  [19].
Перекладачами  цих  творів  Артура  Конан  Дойла  українською  мовою  є
І. Базилянська,  М. Дмитренко,  О. Литвинова,  О. Ломакіна,  О. Павлюк,
В. Панченко, А. Марченко, А. Маслюх, Е. Хоменко.

За  влучним  зауваженням  української  вченої  Р.П. Зорівчак  «реалії
відображають життєву конкретику, історію, побут, культуру, цивілізацію,
літературу, навіть ландшафт, клімат і спосіб харчування. Вони належать
до етнолексики  – найбільш національно маркованих шарів словникового
складу. У художньому мовленні вони тісно асоціюються з  ситуативним
контекстом» [1, с. 59].

Відомі  болгарські  дослідники-мовознавці  С. Влахов  і  С.Флорін  у
главі  І  «Понятие  «реалия»  своєї  наукової  праці  «Непереводимое  в
переводе»,  яку було видано російською мовою у 1989 році,  зазначають
наступне:  «Реалия  большей  частью  связана  с  художественной
литературой, где представляет собой одно из средств передачи местного и
временного  колорита.  Реалия  всегда  принадлежит  народу,  в  языке
которого она родилась. В отличие от терминов, она проникает в другие
языки  в  общем  независимо  от  знакомства  соответствующего  народа  с
обозначаемым  ею  объектом,  чаще  из  литературы  и/или  по  каналам
средств массовой информации. Ее принимают на время, и она гостит у
принявшего  ее  народа  иногда  день,  иногда  год,  а  бывает,  обживается
настолько,  что  превращается  в  заимствованное  слово,  обогащая  или
засоряя  язык.  Реалии  возникают  всегда  путем  естественного
словотворчества. И это вполне понятно: реалии – народные слова, тесно
связанные  с  бытом и  мировоззрением  создающего  их  народа.  Важной
чертой  реалий  является  их  общеупотребительность,  популярность,
«знакомость»  всем  или  большинству  носителей  исходного  языка  и,
наоборот,  «чуждость»  носителям  принимающего  их  языка  
перевода» [3, с. 9 – 10].

Між  іншим,  перш  ніж  сформулювати  свою  концепцію  поняття
«реалія»,  С.  Влахов  та  С.  Флорин  навели  приклади  дефініції  інших
теоретиків перекладу, а саме: «Многие из авторов, говорящих о реалиях,
дают  приблизительные,  неполные  определения,  отмечая  лишь  те  или
иные  из  признаков,  тот  или  иной  вид  этого  класса,  употребляя
неодинаковые, как мы видели, термины для их обозначения. Для внесения
ясности нужно оговориться: во-первых, в большинстве работ материал о
реалиях не занимает центрального места, так что нельзя и требовать от
них исчерпывающих дефиниций; во-вторых, исходя из других критериев,
многие авторы дают реалиям  другие  наименования  («безэквивалентная
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лексика» (далее – БЭЛ), «экзотическая лексика»), причем нельзя ожидать
совпадения определений; в-третьих, мы приводим определения не только
теоретиков  перевода,  но  и  других  специалистов,  которые,  естественно,
толкуют понятие с учетом своей специальности; наконец, в-четвертых, на
характере  дефиниций  не  могла  не  отразиться  и  заметная  эволюция  во
взглядах на реалии со времен первых публикаций. Для одних в группу
БЭЛ «входят слова,  обозначающие иностранные реалии, как, например,
особенности государственного строя, быта, нравов и т. д.» [20, с. 116; 3, с.
44];  отсюда следует, что к собственно реалиям относятся только чужие
реалии.  Другие  толкуют  реалии  непомерно  широко,  выходя  даже  за
пределы «непереводимого в переводе»:  «К числу реалий можно отнести
события  общественной  и  культурной  жизни  страны,  общественные
организации  и  учреждения,  обычаи  и  традиции,  предметы  обихода,
географические  пункты,  произведения  искусств  и  литературы,  имена
исторических  личностей,  общественных  деятелей,  ученых,  писателей,
композиторов,  артистов,  популярных  спортсменов,  персонажей
художественных  произведений,  явления  природы  (в  последнем  случае
реалии носят региональный характер), а также множество разрозненных
фактов, не поддающихся классификации» [21; 3, с. 44]. У Л.Н. Соболева
«термином  «реалии»  обозначаются  бытовые  и  специфически
национальные  слова  и  обороты,  не  имеющие  эквивалентов  в  быту,  а
следовательно, и в языках других стран [22, с. 281; 3, с. 44 – 45], и слова
из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих
предметов и явлений в других странах».

Резюмуючи наведене вище, С. Влахов і С. Флорін констатують, що
реалія, як особлива категорія засобів вираження, є складовою частиною
(підгрупою)  безеквівалентної  лексики,  та  наводять  своє  визначення
поняття  «реалій»,  а  саме:  «В  нашем  понимании  это  слова  (и
словосочетания),  называющие  объекты,  характерные  для  жизни  (быта,
культуры,  социального  и  исторического  развития)  одного  народа  и
чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического
колорита,  они,  как  правило,  не  имеют  точных  соответствий
(эквивалентов) в других языках, а следовательно, не поддаются переводу
«на общих основаниях», требуя особого подхода» [3, с. 46 – 47].

Досліджуючи  способи  перекладу  реалій  з  англійської  мови
українською  та  шляхи  відтворення  зазначеного  феномену  українською
мовою,  Н.М. Абабілова  підтримує  авторитетне  твердження  відомого
українського  мовознавця  і  перекладача  О.І. Чередниченка  про  те,  що
пізнання іншої культури, особливості життя певних народів чи країн (як-
от  природні  умови,  географічне  положення,  хід  історичного  розвитку,
характер  соціального  устрою,  тенденція  суспільної  думки,  науки
мистецтва) можливі завдяки реаліям. Вони найповніше втілюють у собі
суттєві  відомості  про  специфіку  країни,  її  національну  культуру,
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менталітет  народу, національні  особливості  вербальної  та  невербальної
поведінки, а також охоплюють усі рівні культури певного соціуму. Згідно
зі спільною думкою цих науковців реалії розвиваються швидше за іншу
лексику, відображаючи  найновітніші  зміни  в  соціумі.  Їх  переклад  –  це
справа  не  тільки  перекладацької  техніки,  а  й  перекладацького  
мистецтва [7; 10].

Виникнення  реалій  не  залежить  від  наших  уподобань,  вони
зумовлені  суспільною  необхідністю,  позамовними  чинниками.  Реалії
належать  до  диференційних  мовних  явищ.  Ідейно-естетична  цінність,
пізнавальне значення цього розряду лексики (так би мовити, етнолексики)
як  репрезентантів  змісту  твору  надзвичайно  важливі.  Реалії  щільно
пов’язані  з  національним  колоритом,  національною  самобутністю,
«національною  фізіономією»,  як  образно  висловився  Т. Шевченко  в
повісті «Близнюки» [1, с. 39 – 40].

Національний  колорит  –  цілком  конкретна  особливість
літературного  твору,  що  може  бути  виражена  більш  або  менш  й
послідовно. З одного боку, вона виявляється в характері і вчинках дійових
осіб,  з  іншого,  –  у  мовній  тканині  твору.  У  першому  випадку  власне
перекладацьких труднощів не виникає. У другому чи не найважливішою є
проблема реалій. Вони – суттєві чинники, власне те, що створює колорит,
атмосферу твору, його етноспецифіку. Від того, як поведеться перекладач
з реаліями, чи не найбільшою мірою залежить, що вийде з-під його пера:
переклад чи переспів, наслідування, травестія чи навіть пародія. Мабуть,
саме  найрізноманітніші  реалії,  з  якими  на  кожному  кроці  стикається
перекладач,  породжують  найбільшу  кількість  не  тільки  цікавих,  а  й
складних  проблем.  Реалії  не  дають  змоги  перекладачеві  надмірно
захоплюватися,  іти  шляхом «найменшого опору»,  повсякчас  нагадуючи
йому, що перекладання  –  не лише творчість,  а  й напружений науковий
пошук [1, с. 43].

Одним  із  завдань  статті  є  проведення  аналітичного  дослідження
різних  видів  класифікації  реалій.  Для  вирішення  цього  завдання
розглянемо відомі концепції учених минулого та проаналізуємо погляди
учених сучасності на цю проблематику.

У першу чергу зосередимо увагу на тому факті, що у вітчизняній і
зарубіжній  лінгвістиці  існує  кілька  класифікацій  реалій.  Зокрема,
наведемо  загальновизнану  класифікацію  реалій,  запропоновану
болгарськими  дослідниками  С.  Влаховим  і  С.  Флориним,  а  саме
класифікацію реалій за наступними принципами:

I. Предметний розподіл:
А. Географічні реалії:
1. Назви об’єктів фізичної географії, у тому числі метеорології.
2. Назви географічних об’єктів, пов’язаних з людською діяльністю.
3. Назви ендеміків.
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Б. Етнографічні реалії:
1. Побут:
а) їжа, напої та под., побутові заклади;
б) одяг (взуття, головні убори та ін.);
в) житло, меблі, посуд та ін. начиння;
г) транспорт (засоби пересування й водії);
д) інші.
2. Праця:
а) люди праці;
б) знаряддя праці;
в) організація праці (господарство та ін.).
3. Мистецтво й культура:
а) музика й танці;
б) музичні інструменти та ін.;
в) фольклор;
г) театр;
д) інші мистецтва й предмети мистецтв;
е) виконавці;
ж) звичаї, ритуали;
з) свята, ігри;
і) міфологія;
к) культові реалії;
л) календар.
4. Етнічні об’єкти:
а) етноніми;
б) прізвиська (жартівливі або образливі);
в) назви осіб за місцем проживання.
5. Одиниці вимірювання та гроші:
а) одиниці вимірювання;
б) грошові одиниці;
в) просторічні назви тих та інших.
В. Суспільно-політичні реалії:
1. Адміністративно-територіальний устрій:
а) адміністративно-територіальні одиниці;
б) населені пункти;
в) деталі населеного пункту.
2. Органи й носії влади:
а) органи влади;
б) носії влади.
3. Суспільно-політичне життя:
а) політична діяльність і діячі;
б) патріотичні й суспільні рухи;
в) соціальні явища й рухи ( їхні представники);
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г) звання, ступені, титули, звернення;
д) установи;
е) навчальні заклади й культурні установи;
ж) стани й касти ( їхні члени);
з) станові знаки й символи.
4. Військові реалії:
а) підрозділи;
б) зброя;
в) обмундирування;
г) військовослужбовці (і командири).
II. Місцевий розподіл:
А. У площині однієї мови:
1. Свої реалії:
б) національні;
в) локальні;
г) мікрореалії.
2. Чужі реалії:
а) інтернаціональні;
б) регіональні.
Б.. У площині пари мов:
а) внутрішні реалії;
б) зовнішні реалії.
III. Розподіл у часі 
1) сучасні 
2) історичні [3, с. 47 – 78].
Визначаючи  місце  проблеми  дослідження  англійських  мовних

реалій  у  їх  комплексному  вивченні  на  сучасному  етапі  лінгвістичного
знання,  Т. Авдєєнко  у  своєму  науковому  дослідженні
«Лінгвокультурологічні  особливості  англійських  мовних  реалій»
встановила їх критерії та здійснила структурно-семантичну класифікацію
мовних реалій  [6].  Тобто культурологічний компонент значення реалій,
виступаючи  об’єктивним  критерієм  типології  реалій,  надав  підстави
вітчизняній  дослідниці  класифікувати  останні  на  чотири  типи.
Обґрунтовуючи результати своїх наукових розвідок, Т. Авдєєнко зазначає
наступне:  «Що  стосується  лінгвокультурного  концепту  лексичних
одиниць,  то  останній  складає  певну  абстракцію,  для  якої  характерна
наявність  певних  предметних  та  етнокультурних  сем.  Ми  можемо
говорити  про  наявність  універсального  концепту  в  поєднанні  з
лінгвокультурним,  який  реалізується  через  автохтони,  що  мають
етнокультурне навантаження, представляючи мовну одиницю у світлі тієї
чи тієї культури. 

Розглянувши  структурно-семантичний  аспект  слова-реалії,  можна
виділити  окрему  етноспецифічну  сему  –  культурологічний  компонент,
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який є носієм його етноспецифічної ознаки. Наявність культурологічного
компонента  у  структурі  лексичної  одиниці  дає  підстави  віднести  її  до
розряду слів-реалій. 

Культурологічний  компонент  слова-реалії  може  виступати  в  ролі
критерія  в  побудові  типології  мовних  одиниць-реалій.  За  місцем
культурологічного  компонента  у  структурі  лексичного  поняття  мовні
одиниці-реалії можуть бути класифіковані на чотири типи. 

Перший  тип  –  культурологічний  компонент,  тотожний
денотативному значенню слова-реалії, що домінує над його предметними
ознаками. Реалії цього типу – етноспецифічні, безеквівалентні:  kilt, hunt,
bap. 

У групі другого типу реалій культурологічний компонент становить
одну із семантичних частин структури слова, надаючи йому особливого
культурологічного  змісту.  Тут  ідеться  про  існування  різнопланових
автохтонів у структурі значення слів із міжмовним поняттям. Так, звикле
слово  cap  може набувати додаткових культурологічних відтінків, а саме:
cap I – головний убір, що носять робітники Британії; cap IІ – головний
убір, що входить у шкільну форму привілейованих шкіл Британії; cap IІІ –
шапка  з  гербом  членів  збірної  графства;  cap  IV  –  внесок  товариства
мисливців на лисиць (за британською традицією гроші кладуть у кепку). 

Реалії  такого  типу  можна  вважати  частково  еквівалентними  за
наявністю схожих і розбіжних ознак у мовах. 

Культурологічний  компонент  може  знаходити  місце  у  структурі
конотативного  аспекту  значення  слова  та  бути  тотожним  його
конотативному  значенню,  утворюючи  ще  одну  групу  безеквівалентних
реалій.  Прикладами таких реалій,  як  зазначає  Г.Д. Томахін  [23,  с.  213],
можуть  бути  американські  антропоніми:  Bub  (дурень);  Gabby  (базіка);
Dumb Dora (нерозумна дівчина). 

Лексичний  фон  слів  міжмовного  поняття  високопродуктивний  у
формуванні  нових  словосполучень-реалій  завдяки  присутності  в  ньому
культурологічного компонента значення у формі додаткових автохтонів. 

Завдяки  наявності  культурологічного  компонента  у  фонових
знаннях  слів  можна  виділити  четвертий  тип  реалій  –  реалії-
словосполучення,  які  відтворюють  певні  аспекти  ментальності  нації.
Наприклад,  фонові  знання  слів  кольорової  гами  yellow,  red,  white
доповнюють їх таким чином, що стає можливим отримати різнопланову
інформацію  про  особливості  культури  британців:  yellow  book  –  жовта
книга – журнал декадентської спрямованості (1894  –  1897 рр.), до якого
входили Генрі Бенетт, Оскар Уайльд; yellow pages – довідник, абоненти
якого  групуються  за  певною  діяльністю;  yellow  bellies  –  жителі
болотистих районів Британії (Суффолк, Норфолк) – натяк на жабенят у
болотах  цих  місцин;  White  Horse  –  назва  шотландського  віскі;  white  
horse – білий кінь – історичне наскальне зображення на скелі, історична
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пам’ятка IX ст. у графстві Беркшир; white lady – коктейль із джину, лікеру
та лимонного соку; White Tower – найстаріша частина Тауеру, музей зброї;
red  book –  назва  довідників  про родовід  видатних  людей Британії;  red
Duster  –  назва  прапора  торговельного флоту Британії;  red  flag  –  назва
гімну лейбористів; red box – валіза для перевезення цінних паперів» [6]. 

Мовна  форма  реалій  різноманітна  в  кожній  мові,  відтворює
особливості  менталітету  нації  і  на  лексичному  рівні,  рівні
словосполучення,  і  на  рівні  дискурсу.  Відомими  мовними  реаліями  є
британські  жарти,  анекдоти,  валентинки,  які  засвідчують  унікальність
почуття гумору британців,  що знаходить неповторний вияв у словесній
творчості  При  зіставленні  слів  і  культур  виділяють  елементи,  які
збігаються / не збігаються, збігаються частково. Власне англійські мовні
одиниці-реалії – це той мовний пласт, який не збігається з іншою мовою,
завдяки  чому  мова  набуває  унікальності  та  самобутності  на  базі
лінгвокультурного концепту, наповненого етнокультурним змістом [6].

Способи  відтворення  реалій  –  наступний  важливий
загальнотеоретичний  аспект  передачі  реалій  при  перекладі  творів
художньо-пригодницької  літератури.  «На  думку  багатьох  дослідників
вибір прийому передачі реалії залежить від характеру самої реалії, її місця
в  лексичних  системах,  словотворчих  можливостей,  літературних  та
мовних  традицій  у  мові  оригіналу  та  перекладу,значущості  реалії  у
контексті,  яка  здійснюється  за  допомогою  таких  критерії:  зосереджена
увага на цій реалії, чи вона яскраво виражена або є непомітною деталлю в
тексті  оригіналу.  Зауважимо,  що  твердження  про  те,  нібито  реалії
перекладаються, – неточне. Перекласти – це значить віднайти відповідник
у цільовій мові, що є неможливим, оскільки в етнокультурі, матеріальній
чи духовній, в історії носіїв цільової мови немає співвідносного об’єкта,
поняття чи явища. У випадку реалій доречно говорити не про переклад у
буквальному розумінні, а лише про винайдення семантико-стилістичного
відповідника або трансляційне перейменування  реалій.  Аналіз  наукової
літератури  довів,  що у  процесі  перекладу реалій  немає  раз  і  назавжди
встановлених правил, основний орієнтир – контекст, у якому вживається
національно забарвлене слово. Беручи до уваги думки різних дослідників,
а  саме  Л. Бархударова,  В. Комісарова,  Т. Левицької,  Я. Рецкера,
Г. Томахіна, А. Федорова, А. Фітерман, виділено такі прийоми перекладу
реалій:  транслітерація,  транскрипція,  калькування,  описовий  переклад,
наближений переклад та трансформаційний переклад. Отже, вибір шляху
перекладу  реалії  залежить  від  таких  передумов,  як  характер  тексту,
значущість реалії  в контексті, тип реалії,  її  місце в лексичних системах
мови  перекладу  й  мови  оригіналу,літературні  традиції  мови,  читачі
перекладу [7; 24; 23; 4].

Висновки.  Результати  аналітичного  огляду  сучасних  наукових
досліджень  вітчизняних  та  зарубіжних  фахівців  у  галузі
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перекладознавства,  проведених  у  даній  роботі,  свідчать  про  те,  що
проблеми перекладу мовних реалій та способів передачі їх національного
колориту,  наразі  залишаються  актуальними.  Не  стоїть  осторонь  і
проблематика  передачі  реалій  при  перекладі  оповідань  Артура  Конан
Дойла.  

Тому, на нашу думку, одним з актуальних завдань сьогодення, що
стоять перед вітчизняними перекладознавцями, є досконале опрацювання
й  узагальнення  конкретного  досвіду  перекладачів  з  англійської  мови
українською та  розроблення окремої  методики перекладу для цієї  пари
мов, яка повинна бути обов’язково застосована і під час передачі реалій
при перекладі оповідань Артура Конан Дойла.

Вивчення мовної варіативності реалій на матеріалах різних мов, у
першу чергу – англійської мови, стає дедалі актуальнішим. Це обумовлено
рядом  важливих  чинників.  По-перше,  сама  англійська  мова,  як  об’єкт
дослідження, знаходиться у процесі постійної зміни, що супроводжується
появою  різних  варіантів  її  реалій.  Так,  кілька  століть  назад  англійська
мова  являла  собою всього  кілька  діалектів,  якими  говорило  населення
одного острова. У даний час англійська мова є глобальною мовою, мовою
міжкультурної  комунікації.  Це  державна  мова  Сполученого королівства
Великобританії і Північної Ірландії, Республіки Ірландія, США, Австралії,
Нової Зеландії, Канади, Індії та ін. [25].

Для досягнення високих результатів передачі реалій при перекладі
творів художньо-пригодницької тематики Артура Конан Дойла необхідно
пам’ятати, що кожна реалія віддаленої епохи, сучасником якої був саме
цей всесвітньо відомий англійський письменник, містить чітко окреслені
асоціації  у  вихідній  Вікторіанській  культурі,  керуватися  засадами
теоретичних положень перекладознавства під час перекладу художнього
тексту і водночас творчо застосовувати практичні досягнення найкращих
майстрів українського перекладу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО
МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Мова – це явище, що постійно знаходиться у стадії розвитку. Для
молодих людей мова є одним із засобів самовираження в сучасному світі,
особливо якщо говорити про молодіжний сленг, котрий, як ніколи, став
актуальним для вивчення та перекладу. 

Найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць полягають у
тому, що молодіжний сленг є найрухомішим шаром лексики, тому жоден
словник не може наздогнати розвиток мови в цій сфері. До того ж багато
лексичних  одиниць  сленгу  недовговічні  та  швидко виходять  з  ужитку.
Словники їх просто не встигають зареєструвати. Таким чином, найбільша
складність у роботі зі сленгом ‒ це знайти сучасний еквівалент [1, с.13].

Носіями  молодіжного  сленгу  є,  як  правило,  люди  від  12  до  
30  років.  Молодій  людині  важливо  не  тільки  «що  сказати»,  але  і  «як
сказати» для того, щоб бути цікавим оповідачем. Наприклад: 

dude(чувак) замість friend (друг, товариш); 
swill (пійло) замість drink/beverage (напій); 
Heispissed. (Він загашений) замість Heisdrunk (Він п’яний); 
I’lldefinitelyhookupwithyoulater (Ми з тобою обов’язково здибаємося

пізніше)  замість  I’lldefinitelymeetwithyoulater (Ми  з  тобою  обов’язково
зустрінемося пізніше).  

Лексичні  одиниці  професійних жаргонів  є  найстійкішими в  часі,
тому підбір еквівалентів для них здійснюється достатньо легко. Подібні
лексичні  одиниці  можна  віднести  до  контекстуальновільних  сленгізмів.
Наприклад:        

Ам.: lab (лабораторія); Укр.: лебка;
Ам.: chalkie (викладач); Укр.: препод.
Ці слова є лексичними одиницями, що належать до американського

молодіжного  сленгу  та  мають  в  українському  молодіжному  сленгу
регулярні еквіваленти. 

У стандартній мові до контекстуальновільних лексичних одиниць
належать  власні  назви,  географічні  назви,  назви  періодичних  видань,
підприємств, назви кораблів, літаків,  партій та громадських організацій.
Лексичні одиниці, що позначають ці явища та поняття, але відносяться до
сленгу, є контекстуальнозалежними і не мають регулярних еквівалентів у
мові перекладу [2, с.41].

Наприклад, слово horse в сучасному американському молодіжному
сленгу може позначати наступні поняття: 1) героїн; 2) шпаргалка. Отже, в
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різних  контекстах  це  слово  матиме  різні  значення.  Словосполучення
tobitchaboutозначає  1)  нити,  жалітися;  2)  сварити когось,  наїжджати  на
когось.  Тому,  зважаючи  на  контекст,  слід  обирати  відповідний  варіант
перекладу.

Особливості  перекладу,  як  американського,  так  і  українського
молодіжного  сленгу,  пов’язані  також  з  існуванням  енантіосемії
(поляpизацiї значень, pозвитком у словi значення,пpотилежногопpямому),
тобто лексичних одиниць, які поєднують у собі протилежні значення [5].
Наприклад:  neat,  themost,  gross  →  кльовий,  відпадний,  суперовий,
ганебний, бридотний, відстійний;  floor, bomb, flop, bust, stump → добре
скласти іспит (бути на висоті) або взагалі його не скласти (провалитися
з тріском);  балда, баняк, мутант → дуже розумний або дуже дурний.
Таким чином, необхідний еквівалент слід вибирати виходячи з контексту.

Існує  також  значний  шар  лексики,  що  виник  на  основі  реалій
країни  та  не  має  еквівалентів  у  мові  перекладу  [4,  с.45].  Прикладом
безеквівалентних  одиниць  в  американському  молодіжному  сленгу  є
наступні слова: 

1.rambo – дієслово, утворене шляхом конверсії (Noun → Verb) від
імені головного героя телесеріалу і позначає поняття «знищити».

2.tupper – tea&supper; brunch – breakfast&lunch.
Такого  роду  поняття  не  могли  виникнути  в  українській  мові

внаслідок  того,  що  в  українській  культурі  немає  традиції  щоденного
вечірнього чаю.  В   англійській  культурі  ж  teaстав  ще  однією годиною
прийому їжі разом з breakfast, lunch, dinner та supper, а в українській мові
існує три прийоми їжі (сніданок, обід, вечеря), та не існує поняття lunch, і,
отже, ранкового перекусу між breakfast (сніданком) та lunch (ланчем) під
назвою brunch (бранч).

3.campused –  обмежений  територією  кампусу  (територією,  що
прилягає  до  університету  та  включає  навчальніта  житлові  корпуси,
торгові  точки  і  підприємства  побутового  обслуговування).  Оскільки  в
україномовній  реальності  університет  має  лише  навчальні  та  житлові
корпуси,  зрозуміло,  що  поняття,  виражене  прикметником  campused, не
могло з’явитися в українській мові. Також прикладами можуть слугувати
наступні поняття: 

Godsguad – студенти, що спеціалізуються на вивченні релігії;
HellWeek – тиждень посвячення першокурсників у студенти;
sandwichcourse – практична робота як частина освіти в технічних

коледжах;
zerology – курс пустих лекцій, які можна не відвідувати;
zonkout – зійти з котушок від перевантаження або втоми.
Прикладом безеквівалентних одиниць в українському молодіжному

сленгу є наступні слова:
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1)  гопота –  груба,  малоосвічена  міська  молодь,  яка  часто
знущається над людьми, нездатними за себе постояти (поняття виникло у
ХХ ст. у Санкт-Петербурзі  від скорочення ГОП – «Городское Общество
Паразитов» та без змін увійшло до українського сленгу);

2)  чебурахи –  вуха  (слово  утворене  від  імені  героя  популярного
радянського мультфільму) та ін.

Таким чином,  при перекладі  молодіжного сленгу, який  виник на
основі  реалій  окремої  країни,  доводиться  вдаватися  до  описового
перекладу  або  до  запозичення  слів  на  основі  алітерації  з  підрядковим
перекладом.

Іншим аспектом перекладу молодіжного сленгу  є  переклад  ідіом
(фразеологічних одиниць). Найкращим засобом перекладу фразеологізмів
є  пошук  у  мові  перекладу  ідентичного  відповідника.  Наприклад:  I
justdon’tbuyit.  У цьому реченні  присутня  ідіома «tobuysomething»,  котра
має в українській мові відповідник «купитися на щось» або «попастися
на щось». Український та англійський ідіоматичні вислови співпадають за
своїм образним та прямим значенням, за своїм емоційним характером та
стилістичним  забарвленням.  Отже,  наведений  приклад  може  звучати
українською мовою так: Я просто на це не купуюся (не попадаюся).

Проте  список  ідіом  мови  оригіналу,  яким  відповідають  точні
еквіваленти  в  мові  перекладу,  дуже  обмежений.  У  тому  випадку,  коли
неможливо знайти ідентичну ідіому в мові перекладу, необхідно підібрати
такий  вислів,  який  мав  би  таке  ж  саме  конотативне,  але  відмінне
денотативне значення [3, с.38]. Наприклад:  Well, I guess there is nouse to
mesticking around till the end of the day. Відповідною українською ідіомою
молодіжного  сленгу  в  цьому  випадку  буде  «стирчати».  У  наведеному
прикладі  зміна  прямого  значення  ідіоми  не  викривляє  значення.  Тоді
український варіант буде мати такий вигляд: Ну, думаю, мені не потрібно
стирчати тут до кінця дня.

Особливий інтерес  становить переклад  лексичних одиниць,  які  є
запозиченнями та функціонують у мові-реципієнті як сленгізми. Лексичні
одиниці,  запозичені  українським  сленгом  з  англійського  та
американського  сленгу,  не  становлять  особливих  труднощів  для
перекладу:

bucks – бакси; 
guy – гай; 
money – мані; 
crazy – крейзі; 
party – паті; 
okay – окей; 
wow! – вау
За  останні  10  –  15  років  українська  мова  наповнилася  великою

кількістю англіцизмів, що обумовлено певними соціально-економічними,
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політичними та культурними причинами. Процесу запозичення лексичних
одиниць,  головним чином,  з  англійської  мови  сприяє  поява  імпортних
товарів з яскравими етикетками та англійськими написами, різноманітні
рекламні  ролики  та  зарубіжні  фільми,  а  також  розвиток  сучасних
комп’ютерних  технологій.  Найбільше  англіцизми  впливають  на
корпоративні  жаргони,  що  входять  до  складу  молодіжного  та
студентського  сленгів.  Це  зумовлено  тим,  що  сленг  є  найрухливішою
лексичною системою [3, с.45]. Наприклад: 

хайр (hair) – довге волосся; 
сліпати (sleep) – спати; 
спікати (speak)– говорити.
 Слід додати, що українська мова з її великою кількістю префіксів,

суфіксів  та  закінчень  надзвичайно  підходить  для  словесного  імпорту.
Частина англіцизмів прийшла до української мови без зміни морфемного
складу, наприклад: 

father – фазер; 
mother – мазер; 
friend – френд; 
boyfriend– бойфренд; 
girlfriend – гьорлфренд.
Інша частина зазнала певних змін, підпорядкувавшись нормативам

української мови, наприклад, у словах: 
shoes – шузи; 
trousers – траузери; 
people – піпли; 
night – перенайтати.
Деяким англійським словам, що належать до нейтральної лексики,

відповідають аналогічні за звучанням слова української мови, які набули
відповідного  стилістичного  забарвлення  та  соціального  маркування,
зрозумілого лише носіям відповідного жаргону:

ask (просити) – аскати (жебрачити);
boy (хлопець) – бой (грубувато-фамільярне звертання до хлопця,

чоловіка);
girl (дівчина) – горла (гарна дівчина, подружка);
old (старий) – олдовий (досвідчений, мудрий).
Отже, при перекладі молодіжного сленгу необхідно дотримуватися

в основному двох напрямків: або шукати аналогічну українську лексичну
одиницю, що має приблизно таку ж експресивність, тобто скористатися
еквівалентним  перекладом,  або  тлумачити  чи  роз’яснювати  значення,
тобто  використовувати  описовий  переклад.  Правильний  вибір  засобу
перетворення  одиниці  оригіналу  в  одиницю  перекладу  є  однією  з
головних  умов  створення  адекватного  перекладу  тексту.  Перспективою
подальшого  ж  дослідження  проблеми  перекладу  американського
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молодіжного сленгу є більш ґрунтовний аналіз оригінальних текстів, що
містять сленг, та  пошук методів і способів перекладу, котрі дадуть змогу
якомога  точніше  передати  відтінки  значення  сленгізмів  на  основі
зіставлення контекстів двох мов.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поява нових або вдосконалених методів викладання іноземної мови
зумовлена  змінами  в  житті  суспільства,  новими  перспективами  та,  як
наслідок,  –  новими  вимогами  людей.  Раніше  пріоритети  на  заняттях
віддавалися  вивченню  граматики  та  майже  механічному  оволодінню
вокабуляром,  читанню,  перекладу  та  переказу.  Прогрес  у  підході  до
вивчення мови пов'язаний,  без  сумніву, з  новаціями в галузі  психології
особистості  та  групи[2].  Зараз  помітні  зміни  у  свідомості  людей  та
розвиток  нового  мислення:  з’являється  потреба  в  самоактуалізації  та
самореалізації.  Важливим  є  факт  наявності  вибору:  у  прийомах  та
методах, організації занять, в виборі підручників та посібників, що може
задовольнити вимоги як викладача, так і студента.

Автори  нетрадиційних  (відмінних  від  попередніх)  методів  не
погоджуються  з  класичними прийомами  та  пропонують  нові  шляхи.  У
цьому сенсі будь-який небайдужий та творчий викладач на своєму занятті

565



Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

може бути  новатором,  творцем нових методів  та  прийомів викладання.
Останнім часом завдяки Інтернету кожен, хто бажає, може долучитися до
цієї скарбниці досвіду та поділитись своїми надбаннями.   

Найпопулярнішою методикою викладання іноземної мови на даний
момент  є  комунікативний  підхід,  який  активно  й  успішно
використовується в Європі та США. Комунікативна методика, як слідує з
її  назви,  спрямована  на  практику  спілкування,  тому  з  чотирьох  видів
діяльності  (читання,  письмо,  говоріння,  аудіювання)  підвищена  увага
приділяється  саме  говорінню  й  аудіюванню.  Досконале  вивчення
граматики не так важливе, адже усне мовлення, навіть грамотної людини,
значно відрізняється від письмового. Комунікативний метод має на меті
перш  за  все  зняти  страх  і  подолати  бар’єри  у  процесі  спілкуванням.
Людина, яка має в запасі стандартний набір граматичних конструкцій та
словниковий запас у 600 – 1000 слів, може легко знайти спільну мову з
іноземцем,  якщо  спілкуватися  для  неї  звична  річ.  Проте  не  можна
зупинятися на обмеженій кількості клішованих фраз. Необхідне постійне
прагнення вдосконалення й розвитку. 

Широкою популярністю в  сучасній  системі  викладання іноземної
мови  користуються  навчальні  посібники  видавництва  Оксфорда  і
Кембриджа,  які  розроблені на основі  інтеграції  традиційних і  сучасних
методів  викладання.  Вони  базуються  на  комунікативній  методиці,  яка
уможливлює максимальне занурення студента  в іншомовне середовище
завдяки  майже  повному  униканню   використання  рідної  мови.
Індивідуальний  підхід,  який  є  необхідною  вимогою  в  сучасному
освітньому процесі, закладений в основу й цього курсу. Суттєвим є також
відсутність  механічних  вправ,  які  заміняються  інтерактивними
технологіями, ігровими ситуаціями, роботою в парі або групі, завданням
на  пошук  та  виправлення  помилок,  порівняння  та  співставлення,  що
розвивають  не  тільки  пам'ять,  а  й  логічне  та  образне  мислення.
Британські  курси  сприяють формуванню навичок, необхідних людині в
сучасному діловому житті – вміння робити доповіді,  презентації,  вести
листування.  Весь  комплекс  прийомів  допомагає  створити  англомовну
атмосферу,  в  якій  повинні  «функціонувати»  студенти:  читати,
спілкуватись,  висловлювати  свої  думки,  робити  висновки.  Курси
видавництва  Оксфорда  та  Кембриджа  відрізняються  гарною
систематизацією матеріалу та орієнтовані на розвиток не тільки мовних
знань, а й креативності та світогляду. Аутентичні тексти, пісні, вирази з
повсякденного  життя,  життєві  ситуації  відображають  сучасні  реалії
Британії.  Завдяки цьому вивчення мови тісно переплетено з вивченням
культурних  особливостей  країни.  Мова  при  цьому  виступає  потужним
об’єднуючим фактором,  який дозволяє легко орієнтуватися в сучасному
полікультурному світі. 
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Таким чином, невід’ємним елементом у викладанні іноземної мови
є  лінгвосоціокультурний  підхід.  Він  передбачає  вивчення  лексико-
граматичних форм з урахуванням соціального та культурного компоненту,
який іноді має вирішальне значення для правильного висловлення думки
та адекватного перекладу, рештою,й успішності комунікації представників
різних культур.  Прихильники такого комплексного підходу впевнені, що
мова позбавлена життя, якщо не враховується соціокультурний компонент
у процесі  її  вивчення[5;8]. Мова – продукт культури,  і  краще за все  це
підтверджується помилками, яких припускаються у процесі спілкування.  

Коли носії англійської мови чують, як їхньою мовою розмовляють
українські студенти, вони часто здивовані тій кількості виразів, які рідко
або  ніколи  не  використовуються  в  англомовному  світі  або  які  мають
використовуватись  по-іншому[7].  У більшості  випадків  ці  нестандартні
англійськи вирази є результатом дослівного перекладу відповідних фраз в
українській мові. Деякі з них зустрічаються доволі часто, і є необхідність
їх розглянути. 

Вираз «asfaras I know» перекладається українською – «наскільки я
знаю»,  але  треба  знати,  що  коли  воно  використовується  в  дещо
невимушеному  тоні,  то  воно  має  значення  «я  думаю».  У  більш
формальному тоні воно має значення «я знаю, я впевнений». Наприклад, у
рекомендаційному листі речення «As faras  I know, he is  an honest  man»
буде  перекладатись  «Я  знаю (я  впевнений),  що  він  чесна  людина».  У
професійній  та  академічній  сфері  цього  виразу  краще  уникати  і
використовувати вираз «To (the best of) my knowledge».   

Студенти  також  часто  використовують  фразу  «as  for  me»,  яка
перекладається «як на мене, на мою думку». Для передачі цього значення
носії  англійської  мови  надають  перевагу  виразу  «in  myopinion»,
«frommypointofview»,  «I  think»  (наголошуючи  I).  Вони  не  будуть
розпочинати речення з цієї фрази, а використають її після згадування про
когось  або  щось,  щоб  переключити  увагу  на  свою  особистість  або
протилежну ситуацію. Наприклад: «Tim and Rob enjoy rock music; as for
me, I much prefer Mozart». «Many birds can fly freely; as for the hens, they
can only flutter». 

Широко використовується  студентами  фраза  «frankly  speaking»  зі
значенням  «чесно  кажучи,  відверто  кажучи»,  як  у  реченні:  «Frankly
speaking, I am not feeling well». Адекватним перекладом англійською цієї
фрази  є  «Frankly,»  («Frankly,  I’m  not  feeling  well»),  або  «Actually,»,
«Honestly,», «Totell the truth,». 

«Good  luck»  передає  бажання  комусь  успіху  в  якійсь  справі.
Наприклад: «Good luck with your interview»,  «Good bye  and good luck».
Цей вираз в англійській мові не повинен означати «До побачення», «Хай
щастить», «Щасливо». 
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Студенти  зазвичай  використовують  вираз  «the  matteris  that…»  у
значенні  «справа  в  тому,  що…»,  але  треба  наголосити,  що  цю  фразу
скоріш за все Ви не почуєте в англійській мові. У цьому значенні носії
використовують фрази «The pointis that», «The factis that», «The problemis
that», «Thet hingis that», «Thet roubleis that».The matter використовується в
таких реченнях, як наприклад, «Something is the matter with…», «There is
something the matter with…» і перекладається як «Є проблема з…», «Щось
не так з…».    

Необхідно звернути увагу на привітання «How do you do?», яке в
сучасному британському та американському варіанті не є запитанням «Як
справи?» і  має  використовуватися  у  формальній  ситуації  зустрічі,  коли
люди зустрічаються вперше. Воно означає:  «Приємно познайомитись» і
зазвичай використовується після представлення однієї людини іншій.   

Отже,  мова  є  невід’ємною частиною культури,  яка  складається  з
певних правил мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, системи цінностей
та специфічного ставлення до реальності. Той, хто вивчає англійську мову,
може використовувати граматично правильний вираз, який для носія мови
буде  якщо і  зрозумілим,  то  незвичним,  як  наприклад:  «The  Queen  and
Herrelatives» («Королева та її родичі»), що має перекладатись «The Royal
Family».  В перекладі речення «Герой є виразником ідей автора» – «The
herois  the loud speaker  of  the author» («гучномовець  автора»)  необхідно
використати  слово  «mouth  piece»  замість  «loud  speaker».  Для  того,  хто
вивчає мову, поверхнево різниця між виразами «Don't you want to go?» і
«Would you like to go?» («Чи не хотіли б ви піти») невелика, у той час як
для  британця  вона  принципова,  адже  перший варіант  він  сприймає  як
неввічливий тон. Звичне запитання в нашому діловому спілкуванні «Які
проблеми вас цікавлять» часто перекладають як «What problems are you
interestedin?»,  не  враховуючи  той  факт,  що  в  англійській  мові  слово
«problems» має негативний відтінок. Правильно це запитання буде звучати
«What is sues are you interested in?»[5].

На сучасному етапі  викладач іноземної  мови має  ставити собі  за
мету не тільки навчити використовувати граматично й лексично правильні
одиниці  в  мовленні,  але  й  звертати  увагу  на  його  змістовність.  Бути
зрозумілим – це кінцева мета  спілкування,  яка безпосередньо залежить
від лікгвосоціокультурної компетенції співрозмовників.  Той, хто володіє
іноземною  мовою,  має  бути  бодай  певною  мірою  «бікультуралом»[1],
тобто  людиною,  яка  легко  орієнтується  в  національних  особливостях,
історії,  культурі,  звичаях  двох  країн.  Лінгвіст  В.  Гумбольдт  зазначає:
«Через  многообразие  языка  для  нас  открывается  богатство  мира  и
многообразие того, что мы познаем в нем...»[3, С.43].

Використання лінгвосоціокультурного методу у процесі викладання
допомагає  уникати  комунікативних  помилок,  правильно  висловлювати
свою думку та розуміти співрозмовника. Той, хто вивчає іноземну мову,
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має ставитись до неї як до дзеркала, у якому відображаються географічні,
національні,  історичні  особливості  народу,  його  традиції,  повсякденні
ритуали, умови життя, творчість. 

Ще одна методика,  яка набуває  все  більшої популярності,  адже є
дієвим способом організації мовної взаємодії, – проектна. Під проектом
розуміють самостійну індивідуальну або групову роботу. За характером
кінцевого  продукту  проектної  діяльності  Н.Ф.  Коряковцева  [4]  виділяє
такі проекти:

– конструктивно-практичні  проекти  (придумування  гри  та  її  опис,
написання сценарію, розробка ситуації спілкування, тощо);

– ігрові  /  рольові  проекти  (розігрування  ситуації,  драматизація події
тощо);

– дослідницькі  проекти  («Особливості  поведінки  англійців  в  різних
ситуаціях  спілкування»,  «Різниця  між  британським  та
американським варіантами англійської мови»);

– проект соціологічного дослідження («Рівень володіння англійською
мовою людей у віці від 30 до 40 років»);

– видавничій проект (випуск газети, статті);
– сценарні проекти (свято, вистава, концерт, вечір англійської мови);
– творчі проекти (твір, творчий переклад твору або вірша, підготовка

виставки).
На відміну від індивідуального та фронтального підходу, в умовах

якого студент  виступає  індивідуальним суб’єктом навчального процесу,
відповідаючи лише за себе, проектна технологія створює умови взаємодії
та співробітництва в системі «студент-викладач-група»[6]. При взаємодії
студентів  у  групі  відбувається  взаємонавчання,  результатом  якого  є
мимовільне  запам’ятовування  та  актуалізація  лексичних  одиниць  та
граматичних  структур,  краще  засвоєння  матеріалу.  Цей  комплексний
навчальний  метод  дозволяє  індивідуалізувати  навчальний  процес,  дає
можливість студенту проявляти самостійність у плануванні, організації та
контролі  своєї  діяльності.  Можливість  працювати  над  обраною темою,
самостійно обирати джерела інформації  та спосіб презентації  матеріалу
надзвичайно  мотивують  студента.  Самостійний  підбір  матеріалу,  його
аналіз,  порівняння  сприяють  розвитку  критичного  мислення,
самостійності у вирішенні певних завдань, відповідальності.  Виконання
проектних  завдань  дозволяє  студентам  бачити результат,  практичну
користь від вивчення іноземної мови,  наслідком чого  є  підвищення
інтересу до предмету.

Усі  методи,  що  розглядалися  вище,  є  необхідними  у  процесі
викладання  іноземної  мови  на  сучасному  етапі.  Кожен  з  них  має  свої
завдання  і  специфіку,  але  неможливо  говорити  про  використання  цих
методів  ізольовано  один  від  одного.  Для  комплексного  підходу  у
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викладанні  та  вивченні  іноземної  мови необхідне поєднання,  взаємодія
різних методів і прийомів. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО
ДИСКУРСУ

Вступ.З давніх часів люди хотіли бути добре поінформованими про
навколишній світ, важливі події, приватне життя інших людей. Сучасний
світ змінюється дуже швидко, новини масова аудиторія отримує з преси,
радіо, телебачення, інтернет-ресурсів. Мас-медіа контролюють більшість
сфер життя того чи іншого суспільства або світу в цілому. “Якщо ви не
читаєте  газет,  ви  –  неінформовані,  якщо  читаєте  –дезінформовані”,  –
сказав М.Твен.  Актуальність нашого дослідження визначається вибором
об’єкта дослідження – англомовного публіцистичного дискурсу, оскільки
він  є  специфічним  явищем  лінгвістики,  що  відображає
соціокультурологічні  особливості  комунікативного  простору,  а,
враховуючи  багатогранність  та  мультинаціональність  саме  англомовної
публіцистики, можемо сказати, що цей дискурс включає в себе не тільки
культуру  народів  англомовних  країн,  а  й  усі  культури  світу.  Метою є
вивчення  особливостей  англомовного  публіцистичного  дискурсу  в
сучасному світі.  Об’єктом дослідження є  англомовний публіцистичний
дискурс, а предметом, відповідно, – його особливості. 

Результати  дослідження.  Термін  “дискурc”  використовується  в
різних  значеннях,  що  дає  змогу  говорити  про  “розмитість”  його
поняттєвих  меж. Існує  комунікативний  дискурс  (вияви  комунікації  в
суспільстві), дидактичний (навчальний) дискурс, міжкультурний  дискурс,
політичний, феміністичний тощо.

У  мовознавстві  поняттєвий  діапазон  терміна  “дискурс”  теж
широкий. З оглядуна розмаїття його тлумачень існує таке визначення, як
“тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік,
що  має  різні  форми  вияву,  відбувається  в  межах  конкретного  каналу
спілкування,  регулюється  стратегіями  ітактиками  учасників.  Дискурс  є
синтезом когнітивних,  мовних,  позамовних  чинників,  які  визначаються
конкретним колом “форм життя”, залежних від тематики спілкування. До
того  ж  дискурс  має  своїм  результатом  формування  різноманітних
мовленнєвих жанрів” [1, с. 138].

У  другій  половині  двадцятого  століття  поняття  “дискурc”
привертає  увагу  багатьох лінгвістів,  як-от Т.А.  ванДейк,  В.  І.  Карасик,
Дж.Кук.  Виокремлюють два основні  напрямки дослідження дискурсу –
комунікативний  та  діяльнісний.  Представники  першого  напрямку
досліджують  шляхи  взаємодії  мови  з  екстралінгвальними  чинниками  
(Н. Д. Арутюнова, Ю. М. Караулов). Представники діяльнісного напрямку
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(О.  С.  Кубрякова,  М.  Л.  Макаров)  розглядають  дискурс  як  соціальне
конструювання реальності та формувияву знань. Мова виступає засобом
реалізації активності людини[ 5, c. 137].

У  нинішньому  суспільстві,  де  рушійною  силою  є  інформація,  а
поширення  “всесвітньої  павутини”  перетворило  світ  на  “globalvillage”,
публіцистичний дискурс є одним із ключових. Ця тема цікавить багатьох
лінгвістів.  Варто  відзначити  праці  Ф.С.  Бацевича,  Н.І.  Кушиної,  
Е.С.  Кубрякової,  М.Н.  Лапшиної,  О.С.  Черемської,  О.В.  Раєвської,
Н.Ю.Новохачевої тощо.

Стівен  Крейн у поезії  “Newspaper”  змалювує гезети як колекцію
напівсправедливостей, як суд, ринок, гру: “Anewspaperisacollectionofhalf-
injustices /  Which,  bawledbyboysfrommiletomile, /Spreadsitscuriousopinion /
To a million merciful and sneering men…. / A newspaper is a symbol; / It is
fetless  life’s  chronicle,  /  A collection  of  loud  tales  /  Concentrating  eternal
stupidities,  /  That  in  remote  ages  lived  unhaltered,  /  Roaming  through  a
fenceless world”.

Публіцистичний  дискурс  визначають  як  різновид  інформаційно-
орієнтаційного інституційного дискурсу,  що реалізується  за  допомогою
засобів  масової  комунікації  та  передбачає  свідому  та  явно  виражену
авторську позицію [9, с. 5].

Публіцистичний  дискурс  дозволяє  охопити  значну  кількість
адресатів.  Інформація,  що  отримана  за  допомогою  публіцистичного
дискурсу,  сприяє  формуванню  у  свідомості  громадськості  політичної,
мовної, наївної картини світу [3, с. 30].

М.Р. Желтухіна виділяє такі функції дискурсу:
- інформаційна;
- регулятивна;
- функція  впливу (різновиди  –  ідеологічна,  політична,  сугестивна,

оцінна, апелятивна, пропагандистська, маніпулятивна) [2, с. 193].
На думку Н.Ю. Новохачевої,  публіцистичний дискурс  також може

тлумачитися  як символічна структура  відтворення влади,  у  рамках якої
здійснюється боротьба за встановлення цінностей. Тлумачення дискурсу
як  символічного  порядку  надає  можливість  прирівнювати  дискурс  до
ідеології,  символічної  структури,  що  дозволяє  соціальним  группам
боротися  заперерозподіл  влади,  встановлення  і  збереження  певних
цінностей.  Публіцистичний  дискурс,  відповідно,  може  розглядатися  як
ідеологічно  структурована  друкованими  засобами  масової  інформації
символічна  система.  Вона  відповідає  інтересам  домінуючої  соціальної
групи, зумовлює процес сприйняття соціального контексту, і в рамках цієї
системи відбувається репрезентація і коректування соціального контексту.
До функцій публіцистичного дискурсу можна віднести функцію впливу,
інформаційну, рекламну, розважальну функції та функцію конструювання
соціальної  дійсності  за  допомогою  ідеологій  певних  соціальних  груп.
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Успішне  конструювання  та  відтворення  соціальної  ієрархії  груп
зумовлено  латентним  характером  більшості  функцій  публіцистичного
дискурсу[7, с. 4, 11].

Ми проаналізували такі зразки англомовної “quality press,” як, The
Times,  New York  Times,  The  Wall  Street  Journal,  The Guardian,  Express:
Home  of  Daily  and  Sunday  Express,  ,  The  Day,  Voice  of  America,  The
Washington  Post,USATODAY  etc.  Можна  узагальнити,  що  найбільші
тематичні рубрики це: News, Sport, Culture. Business, Money, Life & style,
Travel,  Environment,  Politics,  Media,  Education,  Society,  Science,  Women,
Law, Football.

Для  прикладу  візьмемо  онлайн-ресурс  газетиTheGuardian за  
18  березня  2016  року.  Основними  темами  з  рубрики  “Політика”  є
випробування  балістичних  ракет  у  Північній  Кореї,  передвиборча
кампанія  у  США,  засідання  саміту  ЄС  і  т.д.  Як  бачимо,  подані  теми
зацікавлять  не  тільки  народи  англомовних  країн,  тому  що  події  в
Північній  Кореї,  Америці,  Європі  напряму  пов’язані  з  благополуччям
усього світу.

Проаналізувавши  різні  рубрики,  можна  виділити  найсуттєвіші
ознаки англомовного публіцистичного дискурсу:

1. Тексти легко доступні та мають високий рівень авторитетності, тому
здійснюють необхідний вплив на читача.

2. Лаконічні, стислість, при якій зберігається розкриття змісту.
3. Висвітлюються  найактуальніші  аспекти  життя,  без  обмежень

тематики завдяки політичній свободі англомовних країн.
4. Широке  функціонування  жаргонної,  арготичної,  просторічної

лексики,  скорочень,  абревіатур,  що  розраховано  на
“backgroundknowledge”.

5. Спрощені форми і засоби викладення матеріалу, що допомагає бути
ближчим  до  масової  аудиторії.Часте  висвітлення  одного  явище  в
різних площинах (як інформаційна стаття або ж погляди журналістів,
громадських діячів,  політиків тощо).  Це дає змогу читачу оцінити
різні погляди та зробити свій висновки.

6. Тексти  відзначаються  мовною  грою,  ідіомами,  метафорами,
алюзіями.

7. Персоніфікація адресанта.
8. Гібридизація  публіцистичного  стилю  через  жарову  і  видову

взаємодію.
9. Популяризація субстандартів.
10. Порушення стандартизованого мовлення.
11. Значна кількість кліше, мовленнєвих стереотипів.
12. Серед  безлічі  засобів,  що  характеризують  сучасний

публіцистичний  дискурс,  М.І.  Пташник  виокремлює  феномен,  що
виявляється  через  підбір  альтернативного  плану  вираження.  Він
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срямований на  інформаційно-емоційний  вплив  на  адреса  та  та
досягнення  позитивного  комунікативного  результату.  Вищезгаданий
феномен  виникаєв тих  випадках,  коли  безпосередня  номінація  не
відповідає вимогам комунікації[9, с. 10].

13. Зміни  у  стилістиці  (сфера  вживання  високого  стилю  звузилась,  а
розмовного – розширилась, що дає змогу сприймати інформацію не
як від нейтрального джерела, а нібито твій друг розповів тобі новини
на кухні за чашкою кави).

Висновки.  Тексти  англомовного  публіцистичного  дискурсу
відображають  стереотипи  масової  свідомості,  а  також  формують  їх,
нав’язуючи  вподобання,  пріоритети,  цінності  тощо.  Публіцистичний
дискурс зазнав трансформацій, що призвело до зміни елітарної культури
на  масову,  але  вбачати  в  цьому  трагедію  не  варто,  тому  що  масова
культура  –  це  феномен  постіндустріального  суспільства,  розділення
культури на масову й елітарну відбувається всередині нас самих.
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CULTURAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF
TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS (ENGLISH AND GERMAN

LANGUAGES)

German is indisputably one of the world's most widespread languages. It
is the most important second language for business. The need for German to
English translations and English to German translations is evident. It is also the
leading second language in science, technology and the social sciences. 

Culture  is  the  background  of  every  human  communication.  Cultural
embedding  as  a  feature  of  texts  in  general  is  also  valid  in  technical  and
scientific  texts.  As  translation  by  humans  is  based  on  understanding,  the
translator needs knowledge in order to detect cultural aspects. This is possible
by putting down implicit cultural references to certain structures on the text
level. Cultural elements appear in the text on all levels – from the concept and
form of words, to the sentence and text structure, to pragmatics.
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Texts, as the means of oral and written communication among persons,
are  carriers  of  messages.  And any message  within  a  technical  or  scientific
discourse field includes both subject-relevant  information and some implicit
references to the cultural background of the person speaking. There is no sterile
sphere  of  ‘optimal  text  coordination’  in  the  real  world.  Culture  as  the
background of every human communication is a dynamic phenomenon based
on historical tradition including the individuals’ personal development. Cultural
issues in translation are connected with the problem of understanding the texts
to  be  translated,  because  in  many  cases  the  translator  is  not  necessarily  a
member of the same culture.

The  translator  therefore  will  have  to  be  aware  of  his  or  her  own
hermeneutic  approach.  Understanding is never a  matter  of fact  but  requires
interpretation as  the process  of  searching  for  meaningfulness.  Hermeneutics
sees  comprehension  as  a  cognitive  revelation  of  meaning  to  the  interested
receptive reader; it is not an active construction of sense, and it may also fail.

Cultural  elements cannot  be reduced  to strange objects  that  would be
unknown elsewhere. Cultural elements are a background of knowledge which
is  generally  relevant  for  adequate  communication  within  a  society.  Culture
determines how people speak and write and perceive each other. Consequently,
cultural  elements,  therefore,  must  be  present  implicitly  in  texts,  but  as  a
background feature they are implicit. This becomes crucial in translation, when
a translator from a different culture may not be able to adequately interpret the
implicit cultural traces, or even misinterprets them.

Technical  translation  requires  the  formulation  of  communicatively
adequate technical texts in the other language. This includes clarity, precision
and linguistic economy, as the key function of language for specific purposes is
the  specification,  condensation  and  anonymity  of  the  propositions.  Cultural
elements in texts might be deemed superfluous here, but they are always there,
if only implicitly.

Cultural traces in texts certainly have a specific linguistic form. Hence it
is useful to present an overview of various linguistic manifestations of culture
in texts. This ranges from the word level and syntactic structures to the style on
the text level, and its pragmatic social function.

In  technical  translation  the  terminology  must  be  checked
conscientiously.  Of  course  no  cultural  differences  are  prevalent  in
internationally standardized terminology, e.g. words listed in relevant databases
with the mark CE or DIN or ISO. However, this type of terminology is very
much in the minority [2]. 

Understanding of terminology – which is essential for correct translation
– is  not  fully guaranteed  by the  consultation of  dictionaries  and  databases,
because new terms are constantly being created that partly even carry inherent
conceptual differences. Here, comparable terms may be not equivalent because
the concepts  they designate  are  different  for  cultural  reasons.  There  are for
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instance  varying  standards  for  the  steelmaking  between  the  U.S.A.  and
Germany: carbon steel is not equivalent to Kohlenstoffstahl (as is indicated in
many dictionaries), rather it is Baustahl, a less brittle type of steel.

Due  to  climatic  variations,  the  safety  and  construction  rules  may  be
different in countries, even if the terms designating the respective object are
apparently  the  same:  Wärmepumpe  (in  Germany  for  environment-friendly
house-heating) ~ heat pump (for heating and/or cooling in the U.S.). From a
linguistic  perspective  we  are  faced  with  “false  friends”.  There  is  also  the
example of apparently equivalent terms in the construction of power stations:
Druckhalter-Wasserstandsmesskanal  ~  pressurizer  water  level  sensing
channel,  or  integriertes  Blockregelsystem  ~  integrated  control  system,  etc.
Even if  the basic function of  the respective  object  is  the same,  e.g.  in  the
American and the German culture, the terms still are incongruent, because the
objects are constructed in a different way.

Problems of equivalence vary among the languages. For the combination
of materials the German and the English language have special words: löten –
to solder; schweißen – to weld. The Italian language is, by comparison, less
specific  and  so,  for  example,  the  word  saldare can  mean  löten/schweißen,
whereas French, another Romance language, has the terms brasage/brasure –
Löten and  soudage/soudure – Schweißen,  which are  occasionally even  used
interchangeably. 

Sometimes, new technical terms are created by means of metaphorical
terminology referring to similarities in the function, form, or position of an
object.  But  even  if  the  concrete  form of  an  object  might  lead  to  a  similar
cognitive concept in various cultures, this is not necessarily always the case.
Problems in translation can arise when the metaphors are not identical between
languages and translators are not aware of this possibility, for example:

male plug – Steckerstift 
head light – Scheinwerfer 
female mould – Negativform 
cable sleeve – Kabelmuffe[2]
Of course this problem can often be solved with the help of a dictionary,

but the translators need to be aware of the problem. It is necessary to be critical
and  possess  the  relevant  knowledge  in  order  to  be  able  to  select  the  right
expressions. The above examples present cultural differences in terminological
concepts between the languages. In addition to this variation there is the basic
difference  of  terminological  conceptualisation  in  the  sciences  and  in  the
humanities that will reflect in the texts. In the natural sciences terminology is
based on exact definitions and includes methodical deduction. Every term has
its place within a hierarchical system, but it is not always totally free of cultural
differences in the concepts,  as shown. In the humanities, on the other hand,
there  is  academic  convention  and  interpretation  of  concepts  to  be  agreed
among  scholars.  Whether  ‘translation’,  for  instance,  is  defined  as  an  inter-
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lingual transfer or a cultural manipulation or the representation of a message
understood  or  a  cognitive  decision  process,  etc.  depends  on  the  respective
academic ‘school’. Recognition of the relevant terminology and its distinction
from  general  language  forms  is  important,  in  order  to  prevent  false
understanding of a specialist text.

Structural  differences  between  languages  are  particularly  visible  in
communicative  situations  which  are  functionally  comparable,  for  instance
regarding  legal  relations.  Even  if  German  expressions  are  more  explicit  to
some extent,  as  shown,  we  can  also  note  that  the  English  language  has  a
tendency to express detailed semantic variations with more words. It presents
the feature  of  double phraseological  forms  that  would correspond to single
forms in German. Such forms concern both objects and actions, for example:

action or proceedings – Gerichtsverfahren 
administration & accounting – Geschäftsbuchhaltung 
conflict or inconsistency (in a contract text) – Widerspruch (im Text) 
costs, charges or expenses – Kosten 
custody & support – Sorgerecht 
executor & administrator of estate – Nachlassverwalter 
in force & effect – in Kraft 
to agree & warrant – vereinbaren 
to alter or modify – verändern
to construe & interpret – auslegen 
(this agreement is) made & entered into between – (diese Vereinbarung)

wird geschlossen zwischen [2]. 
The German language is more inclusive in its expressions here (but this

does not mean that a lack of expression would be a lack of statement giving
room for  legal  action).  For  translators  it  is  important  to  note  the  linguistic
difference which excludes a literal translation.

The  culture-specific  use  of  language  is  closely  linked  with  the
communicative  situation,  and  frequently  recurring  situations  lead  to  the
creation of specific text types. A fixed structure of texts enhances intelligibility
for  the communication partners  within their  culture.  Linguistic  research has
grouped text types in various text genres, both for literary and for specialist
communication. The text  structure as a reflection of  cultural  norms is most
clearly visible in texts which are totally standardized for their situation rooted
in a culture, i.e. medical certificates, weather reports, tax declarations, school
certificates and employment references, court sentences, bills, business letters,
balance sheets, obituaries, menus, crossword puzzles, cooking recipes, tourist
information, etc.  Such texts are each time standardized within their cultural
background, and a possible translation may either focus on a literal and formal
re-presentation  or  on  a  target-specific  transformation,  depending  on  the
purpose.
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German CVs, for example,  generally begin with birth and present the
whole  development  of  the  person  from  schooling  to  studies  up  to  work
experience. In other countries the tradition is to focus on the present situation,
adding  information  on  the  past.  Whereas  German  testimonials  contain  a
detailed  description  of  the  employee’s  character  and  working  method,
American  credentials  are  a  simple  certificate  on  the  period  and  field  of
employment.  Court  sentences  in  Germany  show  first  the  substance  of  the
judgment in a sentence followed by a statement of facts and the presentation of
the reasons  for  the  decision,  quasi  as  a  justification of  the  sentence.  Court
sentences in France begin with the statement of facts followed by the reasons
for the decision based on a listing of relevant articles from the code, which
finally leads to the substance of the sentence. In Italy the court sentences begin
with a presentation of the lawyer’s conclusions, a description of the instruction
proceedings,  and  the  reasons  for  the  decision,  the  whole  ending  in  the
substance of the judgment.

In  British  or  American  court  sentences  the  can  be  found  the
accumulation  of  relative  sentences  as  a  typical  feature  of  this  text  genre.
Example: The court finds that… and that… - In German texts such long lists
are unusual. In British court sentences the motivation of the decision is often
given by the judge in a personal style according to the common law system
with independent judges, whereas this style in German decisions would not be
considered adequate, since they have a general legal effectiveness based on the
civil law.

Informative text types on a higher level – possibly with an international
perspective,  such  as  user  manuals,  patent  specifications,  patient  package
inserts,  scientific  papers,  monographs,  court  sentences,  articles  of law, sales
contracts, among others, are based as a text type on a specific communicative
situation, and in their content they focus on a specific technical object. And still
there  are  traces  of  culture  left  in  such  texts  which  have  not  yet  been
standardized  on  an  international  level.  Texts  as  language  usage  within  a
cultural situation are never a mere response to external conditions or technical
objects but, rather, a result of individual language usage. Cultural aspects are
mainly visible in the global text structure.

It is not always easy to distinguish between cultural text structures and
characteristics of a text type. We note, however, that macrostructures of texts
may  be  culturally  different,  even  if  the  extra-lingual  function  as  such  is
comparable.

Different legal structures too can have an impact on the text level. To the
unwitting translator with insufficient background knowledge this may lead to
an inadequate translation hardly comprehensible. 

Social science texts in most languages tend to be wordy. One way to deal
with  the  problem  in  translations  is  to  cut  grammatical  words.  If  a  text  is
particularly, say, repetitive or fuzzy, the translator may wish to point out the
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problem to the editor before setting pen to paper and inquire whether the editor
prefers the translation to mirror its faults or minimize them [1].

Generally speaking, a key term that occurs more than once should be
translated by the same word each time, but the translator must first determine
whether the meaning is in fact the same. If it is not, the translator may choose
another word, but the decision must be a conscious one. To foster consistency,
the editor can suggest that translators create a personal glossary of key terms as
they work through a text.

To guard against linguistic and cultural anachronism, translators should
rely on their awareness of differences in thought and convention between the
time the original was conceived and the time the translation is taking place. For
example, they should refrain from imposing politically correct language

retroactively.
There have been discussed various aspects of cultural diversity as they

appear in texts. Every text as an individual entity is different, and the translator
needs a relevant factual and procedural knowledge base in order to recognize
its characteristics.  As any translator  will  only represent  what  he or  she has
understood from the text  beforehand,  translation as  a  dynamic  process  is  a
hermeneutical problem.

When he or she becomes aware of a lack of technical knowledge, one
will start research activities, analyze parallel texts, ask specialists, or search the
Internet. But the awareness must first be created.

Just like finding one’s way in unknown territory, the translator should
use  a  cognitive  map  for  guidance.  Any  linguistic  feature  has  an  intrinsic
relationship to the whole of a text, and within a different proposition it may
have  a  different  meaning.  Hence  the  mere  description  of  linguistic  forms
indicating  cultural  aspects,  such  as  standard  formulae,  specific  word
compounds,  strange  propositions,  unusual  expressions,  is  not  sufficient.
Analysis does not lead to comprehension. We have, rather, to determine the
‘right culture’ which is relevant as the cognitive environment for the text and
determines  the value of  individual  structural  elements.  One will  first  try  to
grasp  the  text’s  message  as  a  whole,  and  only  later  analyze  details  with
reference to the text’s embedding.

The idea is that translators begin their work with a global view of the
text  to  be  translated,  rather  than  with  a  text  analysis  focusing  on  syntactic
structures  which  appear  difficult  to  translate.  The  translator’s  approach  in
practice is reversed from the sequential text processing to a vertical treatment
of the text as a whole. The global approach is applied similarly in dealing with
literary  and  with  technical  texts,  and  the  above  categories  for  specialist
communication  are  in  a  somewhat  different  manner  also  valid  for  the
translation  of  literature  where  the  knowledge  base  is  more  general  and
language allows more creative solutions. Establishing the right cultural context
from the beginning will enable a better understanding of the individual features
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in  a  text.  The  various  categories  of  attention  for  reading  and  writing  in
translation are  like a  cognitive map and have proved to be relevant  for  the
process of translating.
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АНАЛІЗ ВІДПОВІДНИКІВ СТАНДАРТНИХ
ПЕРФОРМАТИВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПОЗИТИВНОЇ РЕАКЦІЇ

Категорія  модальності  відіграє  значну  роль  у  формуванні
прихованого  змісту  висловлювання,  зокрема  позитивної  та  негативної
реакції. Вона дозволяє не лише об’єктивно відображати певні факти, а й
давати  їм  суб’єктивну  оцінку.  „Оцінка  ступеня  достовірності  думки  з
точки  зору  суб'єкта  думки  на  рівні  логіко-граматичного  членування
отримує своє формально-граматичне вираження” [8, 41]. А негопозитивні
висловлювання  містять  дві  першооснови  –  відображення  зовнішнього
світу та ставлення до нього мовця, які можна відобразити в мовленні за
допомогою інтонації та модальних слів.

За  допомогою  мовних  індикаторів  негопозитивної  модальності
адресант  має  можливість  у  висловлюванні  передавати  можливість  /
неможливість,  повинність  /  неповинність,  бажаність  /  небажаність
виконати  певну  дію,  достовірність  /  недостовірність  сказаного,  його
оцінку,  різноманітні  почуття  й  емоції,  як  позитивні  так  і  негативні:
радість, жах, огиду.

До  модально-семантичних  відповідників стандартних
перформативних висловлювань  із  функцією  згоди належать  конструкції
чотирьох семантичних груп:

1) модальна згода зі значенням можливості;
2) модальна згода зі значенням повинності;
3) модальна згода зі значенням бажаності;
4) модальна згода зі вставними словами різноманітної семантики.
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Модальна  згода  зі  значенням  можливості у  спілкуванні
репрезентована конструкціями  можу (-емо) погодитися;не можу (-емо)
не погодитися; не можу (-емо) заперечити  та(я) можу / (ми) можемо  і
становить  2%  використань.  Граматичну  основу  перших  двох  виразів
становлять модальне дієслово могти із заперечною часткою у препозиціі
(або без неї)  +  дієслово погодитися  із заперечною часткою або без неї.
Третього виразу – модальне дієслово  могти в першій особі однини або
множини теперішнього часу дійсного способуіз особовим займенником чи
без  нього.  Т. М. Свиридова  такі  конструкції  відносить  до  маркерів
можливості  й  зазначає,  що  вони  „виступають  у  якості  загального
організуючого  компонента  можливості  у  складі  відношень  згоди  /
незгоди” [10, 20].

Насамперед  розглянемо  формули  можу  (-емо)  погодитися;  не
можу  (-емо)  +  не  погодитися  та не  можу  (-емо)  +  заперечити,  які
вживаються як повне схвалення тверджень співрозмовника: – Я вважаю,
що він говорить правильні речі. –  Можу з тобою погодитися (З усного
мовлення);  –  Поярков  сказав  у  стилі  самого  Бузини,  тільки
інтелігентніше. – Не можу не погодитися (maidanua.org/news/view.php);
– Щоби  позбутися  задавненого  душевного  болю,  започаткованого
найчастіше  в  дитинстві,  необхідно вибачити тих,  хто образив.  –  Не
можу заперечити. Бо ж, погодься, затяжний біль ні до чого доброго не
приведе (talkaboutlife.narod.ru/book/page81.html).

Також як погодження слухача на пропозицію чи побажання мовця:
– Я його добре доглядатиму і вивчу говорити. – Не можемо заперечити
(Ю. Логвин); – Бажаю нам всім: вчасно відкривати очі!!! – Але відносно
очей я не можу не погодитись, так треба, але чи не варто ризикувати,
невже  не  варто  жити  надією,  невже тре  бути  лише  прагматиком і
зважувати всі за і проти (daily.lviv.ua /live/?tid=1307&lang=ukr).

Репліка  згоди  можу  (-емо) репрезентує  схвальну  відповідь  на
пропозицію: –  Води.  –  на  хвилину  вона  мов  замислилась.  –  Можу
(С. Тельнюк); на  запитання  –  Давай,  Саню?  –  Можу (В. Винниченко).
Адресант, використовуючи  подане дієслово,  усвідомлює свої  внутрішні
можливості для здійснення конкретної дії. І якщо вважає, що він здатен
виконати  пропозицію  чи  прохання  співрозмовника,  то  погоджується,  а
якщо ні, – то не погоджується.

Модальна  згода  зі  значенням  повинності (1% використань).  Такі
конструкції  можуть  уживатися  як  погодження на  пропозицію мовця:  –
Ходімо завтра в університет? – Мушу (повинен) (З усного мовлення) або
як  схвалення  слів  співрозмовника:  –  Швидко,  по-злодійськи  ти
підрахував.  –  Мусив підрахувати (М. Стельмах).  Це модальне дієслово
вживається тоді, коли адресат має певні зобов’язання і виконує їх. Коли
ми мусимо, то тут немає місця ні можливостям, ні бажанням.

582

http://daily.lviv.ua/live/?tid=1307&lang=ukr
http://talkaboutlife.narod.ru/book/page81.html


Міжнародна  науково-практична конференція 
«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Модальну  згоду  зі  значенням  бажаності  репрезентують
конструкції  згоди з  модальними  дієсловами  хотіти,  бажати,  воліти
(1%).  Така  реакція  можлива,  коли  адресант  пропонує  щось  адресату, а
другий, керуючись своїми бажаннями, дає  згоду:  „– Чаю. –  Бажаю” (З
усного  мовлення);  –  Ходімо  в  театр.  –  Хочу (З  усного  мовлення);  –
Відпочинете. – Волію (З усного мовлення).

Модальна  згода  зі  вставними  словами різноманітної  семантики
(3% вживань):

а) реактивні  репліки  погодження  з  відтінком  достовірності,
упевненості,  категоричності повідомлюваного (0,5%):  – Все якісь війни,
походи,  одним  словом  –  грішиш.  –  Дійсно,  я  вже  й  забув,  коли  так
безтурботно провів вечір, як нині (Б. Лепкий); – Але ж ти сам захотів
цього?  –  Звичайно, сам  (В. Нестайко);  –  Хай  іде.  Щось  поможе.
Здоровий уже хлопець, – сказав дід. –  Справді, хай (В. Нестайко); – Ми
мусимо  врятувати  людство  від  цього  страшного  злочинця.  –  Так,
безумовно, так, – підтакнув пан Адамек (С. Тельнюк);  – Ти мене кохаєш?
–  Звісно (певна річ),  кохаю (З усного мовлення).  Ці лексеми виражають
високий ступінь упевненості та достовірності мовця у своїй позитивній
реакції [13, 274].

б) МА  згоди із синтаксемами невпевненості, сумніву, припущення,
можливості,  ймовірності  (0,8%),  „які  репрезентують  низький  ступінь
упевненості” [11, 18]: мабуть, може, можливо, певно, напевно, очевидно і
под.  Може,  мабуть  та можливо виражають  припущення  із  відтінком
невпевненості  чи  то  вагань  під  час  погодження  із  думками  чи
твердженнями співрозмовника: – Сонце десь там, у небі, а ми на грішній
землі. – Можливо, – погодився він (Ю. Мушкетик); – Дивовижний народ
українці!  –  Мабуть,  це  так  (З  усного  мовлення)  або  при  схвальній
відповіді  на  його  запитання:  –  Михайло  Данько  з  Грайворона?  –
Можливо,… (М. Сиротюк); – Ти прийдеш? – Мабуть (ймовірно), прийду
(З усного мовлення);  – Не простудилися? – Може, трохи (У. Самчук). Ці
модальні  слова  мають  значення  сумніву  та  передають  здогад,
невпевненість у правильності наведеного твердження. Може та можливо
означають  припущення,  яке  не  суперечить  об’єктивним  умовам,  із
відтінком можливості.  І. М. Рудик  може, можливо та  мабуть відносить
до надслівних комунікативів згоди в англійській мові [9, 53].

Модальні слова певно, напевно, очевидно „означають припущення з
відтінком ймовірності, тобто передають майже повну впевненість мовця в
достовірності  висловленого  ним  речення”  [18,  49]: –  Ви  радієте?  –
спитала  Гаєвська.  –  Так,  певно,  що  так,  –  сказав  він  якось  нехотя
(В. Гжицький);–  І  це  була  хитрість,  Інно  Василівно.  –  Напевно,  так!
(В. Винниченко);  „– Друга не можна купити.  –  Очевидно,  ні  (З  усного
мовлення).  „Припущення  –  це  суб’єктивна  оцінка  ступеня  реальності
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висловлювання,  яка  зумовлюється  більш  чи  менш  правильним
сприйняттям мовцем об’єктивних чинників” [18, 49];

в) МА згоди з синтаксемами зі значенням підкреслення головного в
повідомленні  –  отже,  значить,  виходить,  одним  словом  (0,2%).  „Ці
вставні  вирази  формують  підсумкове,  висновкове  значення  (у
взаємозв’язку  з  попереднім  контекстом)”  [15,  282].  Наприклад,  як
схвальна  відповідь  на  думку,  твердження  співрозмовника:  –  Друга  не
можна купити. – Отже (одним словом, значить, виходить), ти правий,
не можна (З усного мовлення). Отже  „підкреслює структурний комплекс
із значенням згоди <…>, визначає його модально-змістову організацію”
[11, 20];

г) конструкції  позитивної  реакції,  у  складі  яких  є  вставні  слова
ментальної семантики (0,6%): – Усюди гаразд, а дома найліпше. – Знаєш
(чуєш), я з тобою цілком згоден (З усного мовлення);– Хто хоче щастя
зазнати, той повинен свій край шанувати. – Припустімо, що повинен (З
усного  мовлення).  Знаєш,  чуєш  „виражають  безпосереднє  звернення  до
особи, привносячи інтимізуючий, довірливий тон у висловлювання” [15,
280].  Припустімо вживається  в  першій  особі  множини,  а  знаєш,  чуєш
може стояти у другій особі як однини (знаєш), так і множини (знаєте);

ґ) МА згоди з синтаксемами емоційно-оцінного значення (0,9%):  –
У лиху годину пізнаєш вірну людину. – На жаль, саме так – у лиху годину
(З усного мовлення); – Де згода панує, там і горе танцює. –  На щастя
(на  радість), так.  (З  усного  мовлення);  –  Одна  бджола  мало  меду
наносить.  –  Як на зло,  мало.  (З  усного мовлення). Відповідні вирази в
основі мають позитивну (на щастя, на радість) чи негативну (на жаль,
як на зло) оцінку [14, 276–277].

Якщо у висловлюваннях згоди вживається жалкування, це свідчить
про те, що зміст репліки-стимулу є правильним, але зовсім небажаним: –
Не буде нічого, бо в Україні кожен сам за себе. –  На жаль, я не можу
вам  заперечити, так,  це  гірка  правда!  (forum.vosvoboda.info
/viewtopic_12716.php).

Модальне погодження представлене чотирма групами індикаторів і
може демонструвати можливість, необхідність та бажання схвалення слів
(думок,  поглядів,  припущень  тощо)  або  дій  запланованих  адресантом.
Також невпевненість адресанта  у своїх чи чужих можливостях у даний
час  або в  майбутньому для  здійснення певних дій,  намірів  тощо.  Але,
попри деякі вагання під час реакції, комунікант усе ж таки дає згоду і цим
робить  спілкування  успішним,  а  мету  досягнутою.  Проаналізувавши
конструкції  модальної  згоди,  було  виявлено,  що  інтенсифікатори  та
поширювачі  майже  не  трапляються  у  їх  складі.  Адже  саме  модальні
дієслова  та  синтаксеми,  вносячи  найрізноманітніші  відтінки  значень
(можливості,  повинності,  бажаності,  впевненості  /  невпевненості,
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припущення  тощо),  не  потребують  додаткових  компонентів  для
розуміння, і вони становлять 7% уживань.

Оцінні слова позитивної та негативної семантики досить поширені
засоби вираження МА згоди та незгоди в українському мовленні: Добре.
Прекрасно.  Дурниця!  та  под.  Н. Д. Арутюнова  та  О.  В.  Падучева
зазначають, що оцінні значення тісно пов’язані з комунікативною метою
МА, який програмує дію [7; 2]. Заперечна або негативна оцінка може бути
спрямована  на  припинення  певних  дій,  позитивна  оцінка  може
розцінюватися  як  заохочення,  схвалення  будь-яких  дій  [2,  14].  
Т. М. Колокольцева до комунікативів позитивної оцінки в російській мові
відносить:  Хорошо;  Прекрасно;  Чудесно  та  под.;  до  висловлювань
негативної  оцінки  –  Ужас;  Ужасно  та  под.  або  комунікативи,  які
передають оцінку, мало визначену семантично: Ничего [4, 115].

Згода, як  позитивна  реакція,  може  мати  оцінну  семантику  –
бездоганно;  гарно;  добре;  надзвичайно;  чудесно;  чудово й  под.  За
І. В. Нікіточкіною, „у плані змісту оцінку диференціюють на негативну та
позитивну. Оцінка „good” (добре) може означати як відповідність нормі,
так  і  перевищення  її”  [6,  284].  А  лексеми  оцінки  у  функції  згоди
„характеризуються  функціональним  різноманіттям  і  відображають
специфіку” МА згоди [10].

Зокрема  добре  (4%використань),  за  словником,  „уживається  на
означення згоди; є синонімом гаразд” [12, Т. І, 321]. Добре вживається як
згода з  інформацією  в  ініціальному  висловлюванні: –  Я  так  і  роблю:
шукаю, де  б більше купить землі,  бо скільки б  чоловік  її  не мав – все
бракує. – Добре (І. Карпенко-Карий); також як погодження на пропозицію
адресанта:  – Як  я  буду  йти заміж,  то візьму вас  за  свата.  –  Добре!
(І. Нечуй-Левицький) або на його прохання: – Дай мені решета великого. –
Добре (І. Карпенка-Карий) і  як  схвальна  відповідь  на  запитання:  –
Згоджуєтесь? – Добре. (В. Винниченко „Базар”).

Бездоганно,  гарно,  надзвичайно,  прекрасно,  чудово  (чудесно)  та
правильно  – це також мовленнєві засоби вираження оцінної  згоди (3%).
Вони  можуть  уживатися  як  повне  погодження  з  планованими  діями
комуніканта:  – Хочу додержати слова. – Гарно! (Б. Лепкий); – Завтра…
Об такій порі. –  Прекрасно. (В. Минко);   – Давай краще попрацюємо. –
Чудесно. (В. Гжицький); – Треба знайти ще одного коханця Феодосії. –
Чудово,  барон.  (Г. Акуленко);  –  От  давайте  у  цей  день  виступимо!  –
Правильно!  (В. Малик).  Або  ж  як  схвальна  відповідь  на  запитання,
виражаючи  захоплення,  задоволення  тощо:  –  Добре?  –  Бездоганно.
(В. Винниченко);   – То, я мушу сказати, є дуже цікаво? –  Надзвичайно!
(О. Чорногуз);  – Підходить? –  Прекрасно.  (В. Гжицький);  – Підходить
план? – Чудово! (В. Гжицький). Прекрасно, чудово яскраво відображають
у  спілкуванні  позитивні  настрої  мовця  і  притаманну  його  мовленню
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гармонізуючи макростратегію [4,  165].  Слід додати,  що цією функцією
володіють і інші перераховані оцінні позитиви.

Відповідні  індикатори  також  вживаються  в  конструкціях  із
дієсловами мовлення: – Ірша мені теж каже, щоб не сунула носа… – І
правильно  каже (Ю. Мушкетик);  –  Решта  піде  з  нами.  –  Мудро
 сказано,  –  підтримав свого  князя  Вепр.  (Д. Міщенко).  Отже,  адресант
наголошує на тому, що він погоджується зі словами адресанта й оцінює їх
як правильні, мудрі.

Для  підсилення  позитивної  оцінки  попереднього  висловлювання
оцінні лексеми можуть  повторюватися декілька разів й ускладнюватися
присяганнями:  –  Приходьте,  може,  й  погодимось,  коли  у  вас  язик  не
такий, як ваші бритви. –  Добре-добре. (І. Нечуй-Левицький); – Може, й
узнаєте?  –  Чудесно!  Чудесно!  (В. Винниченко);  –  Нападемо  вночі  на
станцію,  видеремо  вікно,  вліземо  в  кімнату  та  дамо  йому  стільки
стусанів і різок, скільки він колись надавав нам на економії. –  Добре, їй-
богу, добре! (І. Нечуй-Левицький).  Повтори та оклична інтонація надають
висловлюванням згоди піднесеності, експресивності та емоційності.

Частки  от,  ото,  це в  цих конструкціях  увиразнюють значущість
згоди:  – Все зроблю, як кажеш! – От і добре… (В. Малик); – Тільки взяти
в лавці білі трясучки на голову та дещо до сукні попришпилювати, та хоч
завтра до вінця. – Ото й добре! (І. Нечуй-Левицький); – Князь Святослав
ждатиме нас, як і домовилися, на Пслі. – Це добре. (І. Нечуй-Левицький).
Частки  ще  раз  звертають  увагу  на  те,  що  попереднє  висловлювання
позитивно  оцінене  і  викликає  погодження  адресата,  на  якому  він
наголошує. 

Іноді  для  повноти  та  ввічливості  згоди в  реактивних  репліках
співрозмовник  використовує  повтори  ініціального  висловлювання  та
звертання:   –  Не  забудь.  –  Добре,  не  забуду.  (І. Карпенко-Карий);  –
Приходьте, дівчата! – Добре, Марино, прийдемо! (І. Нечуй-Левицький).

Якщо  у  складі  конструкцій  наявна  частка ну,  то  такі  реакції-
відповіді  виражають  згоду-поступку:  –  Та я ж на ферму іду, щоб вона
згоріла.  А  ти  байдики  б’єш.  –  Ну  добре,  добре, йду.  (В. Минко).
Поступатися  можна  у  відповідь  на  наполегливе  твердження:  –  Це  –
великий інстинкт.  –  Ну, добре.  (В. Винниченко);  наполегливе  прохання
або  спонукання:  – Не хочу  я  про це  балакати!  –  Ну добре,  добре,  –
примирливо  пробуркотів  Білий.  (К. Світличний).  Адресант  удається  до
наполегливості у своїх мовленнєвих діях, бачачи, що адресат не схильний
виконати  бажане,  тому,  щоб  почути  згоду,  здійснює  моральний  та
емоційний тиск.

Семантичні  відповідники  з  оцінною семантикою у  функції  згоди
виражають найвищий ступіть інтенсивності позитивної реакції, тому що
згода-схвалення  представлена  індикаторами  позитивної  оцінки.
Проаналізовані конструкції можуть вживатися як самостійно, так і мати у
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своєму  складі  додаткові  компоненти,  зокрема  конкретизатори  та
інтенсифікатори,  які  надають  виразності,  емоційності  та  повноти  МА
згоди. Вони становлять 7% від усієї кількості розглянутих формул згоди.

До семантичних відповідників актів згоди з ментальним значенням
належать:  гадаю;  думаю;  знаю;  розумію.  Граматичну  основу  таких
висловлювань  становлять  ментальні  дієслова  гадати,  думати,  знати,
розуміти.  Ці  дієслова  були  предметом  дослідження  А. П. Агапій,
Ф. С. Бацевича, Т. В. Товстенко та інших [1; 3; 16]. Ф. С. Бацевич дієслова,
які  позначають  ментальні  процеси  в  широкому  сенсі  слова  (радити,
заперечувати,  пропонувати,  визнавати,  припускати  тощо),  пропонує
називати  ментальними  перформативами.  Згідно  з  його  класифікацією,
ментальні  перформативи  поділяються  на  три  групи:  1) „класичні”;
2) метатекстові;  3) побутові  [3,  194].  Для  першої  групи  дієслів
характерною є сема „говорити”, яка потребує нашого коментаря.

Т. В. Товстенко  розглядала  перцептивні  та  ментальні  дієслова  як
маркери  кута  зору  в  англомовному  газетному  дискурсі  [17].  За
дослідницею, до ментальних дієслів належать думати, мислити, вивчати,
обмірковувати, вважати, припускати, пропонувати, радити, приймати,
прогнозувати, розуміти, уявляти і под. Указані одиниці авторка ділить на
дві  групи  –  темпоральні  предикати  мислення,  які  описують  тривалі
розумові  процеси  (обмірковувати),  та  одиниці,  які  позначають  процеси
уявлення (думати, мислити, уявляти і т. д.) [17, 1].

Саме до другої групи і належать дієслова-індикатори МА  згоди у
спілкуванні,  які  демонструють  продуману  згоду  [5,  68].  Інтенційним
смислом такого підтипу є те, що комуніканту відома повна або часткова
інформація,  розкрита  у  висловлюванні-стимулі.  У  зв’язку  з  тим,  що
інформація певною мірою відома, реакція-відповідь у своєму складі має
дієслова  розумової  діяльності  –  знати:–  Я  не  художник.  –  Я знаю.
(О. Чорногуз);  розуміти:  –  Трави,  так  сказати,  п’ють для того,  щоб
довше жити! – Я розумію, – погодився Ковбик. (О. Чорногуз); думати: –
Невже  чимось  схожий?  –  Думаю.  (Ю. Мушкетик).  Їх  мета  у  
спілкуванні – пом’якшення впливу на співрозмовника та демонстрування
інтересу й небайдужості до нього.

Дієслово  знати,  на  відміну  від  розуміти,  вказує  не  лише  на
усвідомлення  змісту  висловлювання  чи  ситуації,  а  ще  й  на  знання
дійсного стану речей. Знати можна напевно, а розуміти – не обов’язково.
За Т. З. Товстенко,  розуміти репрезентує  незначну впевненість мовця,  а
знати  – найбільшу впевненість у вияві  кута  зору [16, 3].  Порівняймо:  
1) – Наче й не з полохливого десятка, однак… – Знаю! (М. Бажан); 2) –
Льоня не приїхав, і хлопців, виходить, менше ніж дівчат. – Я розумію, –
кивнув  Адам.  (В. Минко).  Перший  приклад  демонструє  впевненість  та
категоричність  у  позитивній  реакції  на  висловлювання-стимул  і
підсилюється  окличною  інтонацією,  другий  приклад  –  згоду  – із
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незначною  впевненістю,  оскільки  адресат  не  знає  повідомлюваної
інформації сам, а припускає її, довіряючи словам адресанта.

Іноді такі  репліки-реакції у своєму складі мають прислівник  так,
який підтверджує інформацію із репліки-стимулу, також прислівник теж
(само)  і  дієслова  гадати,  думати  в  особовій  формі  або  прикметник
певний: – Ти так думаєш? – Я певний. (В. Гжицький); – Я то, звичайно,
можу, але я гадаю, що буде краще, як її  все ж зачитає Євграф… – Я
теж так гадаю,  – мовив Ковбик.  (О. Чорногуз);  – Для наших західних
земель – це початок нової історії, переоцінка всіх цінностей! – Я розумію
вас. Я  так само думаю, й тому я взявся, скажу просто, за карколомну
працю. (О. Олесь); – Наш сусіда, калічка, пропав, – міркує чоловік, – не
інакше як до родичів пішов: там і пропав. – І я так думаю: порізали на
м’ясо. (В. Барка); – Так що до обіду матимемо час, а потім поведу до
болота, здається там є прохід, в крайнім випадку перечекаємо. – Я теж
так  думаю,  навряд  чи  вони  полізуть  у  болото.  (О. Гончар);   –  Вони
далеко не втекли! – Я  теж так гадаю.  (В. Малик).  Продумана взаємна
згода демонструє повну тотожність думок, поглядів, бажань, почуттів і т.
п. в ініціальній та реактивній репліках.

У  діалогічному  спілкуванні  іноді  через  певні  причини  виникає
часткове або повне нерозуміння. Для вирішення цієї причини, яка полягає
в неповному або неадекватному тлумаченні повідомлюваної інформації, у
мовленні  використовуються  позитивні  індикатори.  Вони  вказують  на
успішність декодування отриманої інформації або труднощі, які виникли
під  час  цього  процесу  [4,  108].  Для  індикації  позитивного  результату
інформаційного обміну використовуються слова ясно, зрозуміло. Подібна
реакція з’являється в діалогах, які мають таку структуру: твердження чи
певна  інформація  –  позитивна  реакція: –  Але  то  для  зими.  –  Ясно.
(В. Малик);– А це значить, якщо Ізяслав захоче захопити великокняжий
престол,  ніхто  йому  не  завадить.  –  Зрозуміло.  (О. Гончар)  або
спонукання  (прохання,  пропозиція,  наказ  тощо)  –  відповідь:  –  Якщо
йтиме група – січіть їх  на капусту. –  Зрозуміло,  –  бадьоро прозвучав
голос Гаркуші.  (П. Гуріненко);  запитання – відповідь: –  А ви  певні,  що
переможете?  –  спитав.  –  Ясно.  (В. Гжицький).  Зрозуміло та  ясно  –
означають, що отримана інформація почута, декодована, розтлумачена, не
викликає  складнощів  для  розуміння  та  додаткових  питань  у
співрозмовника і він може легко її реалізувати.

У цих конструкціях може вживатися частка це для підкреслення та
підсилення  загальної  виразності,  значущості  всього  висловлювання,  з
яким погоджуються:  – Але привезли вони не тільки дань, а й звістку про
те, що до Преслави незабаром приїде київська княгиня Ольга. – І це знаю.
(С. Скляренко); – Але – наказ то є наказ. – Це ясно! (С. Тельнюк).

У складі розглядуваних висловлювань часто трапляються звертання:
– Володимир – княжич, прийде час – стане князем. –  Знаю, Добрине.
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(С. Скляренко); – А коли розіб’ємо ромеїв, може, не будемо платити й
оброку  та  уставів.  –  Я  думаю,  Радишу,  що  розіб’ємо  ромеїв.
(С. Скляренко). Звертання,  категоріально  не  порушуючи  синтаксичної
будови  висловлювання,  все  ж  надає  репліці-реакції  певного
функціонального забарвлення, бо частково чи й суттєво змінює всю його
тональність і мовленнєву орієнтацію.

Отже, семантичні відповідники з ментальним значенням у функції
згоди демонструють  взаємну  продуману  тотожність  думок,  поглядів,
переконань, бажань співрозмовників, і вони становлять 7% використань у
мовленні.

У  висловлюваннях  згоди істинність  та  щирість  передають  такі
конструкції:  правда;  справді;  безперечно;  безумовно;  достеменно.
Звичайно,  кожна  людина  сприймає  світ  по-своєму  і  щось  уважає
істинним,  а  дещо  –  ні.  Проте  справжня  істинність  наших  знань
визначається не суб’єктивними міркуваннями про ці знання самих людей,
а їх відповідністю дійсності.

Індикатор  правда найповніше виражає  правильність  та  істинність
попереднього  висловлювання.  Адже  правда –  „1.  Те,  що  відповідає
дійсності,  істина  //  Певна  сукупність  достовірних  відомостей  про  що-
небудь”  [12,  Т. 7,  497  –  498].  А  „істина“  –  1.  Те  саме,  що  правда.
2. Моральний  ідеал,  справедливість.  3.  Філос.  достовірне  знання,  що
правильно відображає реальну дійсність у свідомості людей” [12, Т. 4, 50].
Наприклад: – Та біда знайде, хоч і в піч замажся. – Правда. (І. Карпенко-
Карий).

Значення підтримки та згоди може подаватися за допомогою дієслів
мовлення: правду  кажеш.  Така  реакція  вживається  для  підтвердження
істинності  попереднього  висловлювання:  –  Роки  збігають.  –  Це  ти
правду  кажеш,  –  відповіла  Оляна,  –  не  вік  же  за  телятами  бігати.
(А. Багдай).

Формули погодження  безперечно; безумовно; достеменно; справді
вживаються як підтвердження думок чи поглядів співрозмовника:  – Але
ж  трапляються  випадки.  –  Безперечно.  (О. Чорногуз);  –  Картина,
котику,  картиною,  а  свинство  свинством.  –  Безумовно!
(В. Винниченко); –  Це  ж  не  порядно,  Кнюх.  –  Достеменно так,
непорядно… (О. Чорногуз);  –  Пальни,  Арсене,  в  пістоля  –  хай  гине  до
дзябла! – І справді! (В. Малик). Також як схвальна відповідь на запитання
адресанта: –  Ви  скористувалися  інформацією  Петренка,  Андрію
Павловичу? – Безумовно. (І. Вєтров); – Ні, я тільки питаю, ти проти? –
Безперечно. (В. Гжицький).

Розглядувані індикатори, як позитивна реакція, можуть вживатися і
самостійно, виконуючи роль нечленованого речення: – Ви гадаєте, що не
треба давати? – Безумовно. (Б. Антоненко-Давидович), і несамостійно –
у складі більш поширених структур: – Еге, – буркнув він, – уже ніч. – Так,
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справді, була  ніч.  (В. Підмогильний). Уживаючись  несамостійно,  цей
індикатор  виконує  функцію вставного слова  із  відтінком достовірності
повідомлення,  впевненості: –  Златко,  Драгане,  ходімо!  –  Справді,  не
будемо гаяти часу. (В. Малик);  –  Вона повернеться,  як  ви думаєте? –
Безумовно, повернеться, – запевнив Микола. (В. Гжицький).

Частки  це, то в цих конструкціях підсилюють загальну виразність
згоди та вказують на зміст попереднього висловлювання, з яким адресат
погоджується, визнаючи його достовірним: – Поки гуляють – обриднуть
одно  другому,  а  дружаться  з  тими,  хто  судився.  –  То  правда.
(І. Карпенко-Карий);  – Тепер за ті гроші можна купить десять тисяч
овець! – Це правда. (І. Карпенко-Карий).

Емоційні  вигуки,  звертання  (ніжні  найменування)  й  оклична
інтонація  також увиразнюють та  інтенсифікують  позитивну реакцію:  –
Усе то через ті книги, – підтакнув другий голос. – О, то свята  правда,
ласкаві  панове!  (Р. Іваничук);  –  Краще  вже  хай  від  кульги,  ніж  від  
голоду. –  О, то правда. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду.
(В. Барка). Коло  почуттів  і  переживань,  що  передаються  цією  групою
вигуків,  надто  широке  й  різноманітне.  Так,  вони  можуть  виражати
„захоплення,  урочистості,  біль,  розпач,  здивування,  несподіванки  
тощо” [13, 428].

Повтори індикатора та якісні конкретизатори надають упевненості
та  беззаперечності  цим  реакціям:  –  Не  всім  же,  дядюшка  Марин,  і  в
чиновники  йти.  –  Правда,  правда! (І. Карпенко-Карий);  –  Правда,  мій
графе? –  Абсолютна правда. (О. Чорногуз);– Не пускать його, коли вiн
так  уперто  хоче  вийти,  це  для  його  натури  однаково,  що  навмисне
дратувать, тривожить, i вiн цим самим ще гiрше себе розіб’є, нiж тим,
що вийде. – Святая правда! (І. Карпенко-Карий).

Отже, семантичні відповідники з істиннісним значенням виражають
позитивну  реакцію  –  згоду на  зміст  висловлювання-стимула  внаслідок
припущення  адресата  про  його  істинність,  правильність,  бажаність  й
очікуваність.  Кількість  цих  індикаторів  становить  6,4%  від  усіх
розглянутих конструкцій згоди.
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Таран Зінаїда Михайлівна,
старший викладач кафедри романо-германської філології,

ПНПУ імені В.Г. Короленка

РОМАННА СПАДЩИНА БРАТІВ ГОНКУРІВ У НАУКОВО-
КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Творчість талановитих французьких письменників-романістів XIX
століття  братів Гонкурів займає почесне місце в літературному просторі.
Едмон та  Жуль  Гонкури  залишили у спадок величезну скарбницю, яка
детально  не  вивчена  і  до  цього  часу.  Їх  твори  перекладені  багатьма
мовами  світу,  проте  російською  мовою  були  перекладені  лише  кілька
романів  та  двотомне  видання  «Щоденника».  В  Україні  Гонкури  відомі
лише  за  російськомовними  перекладами  Е.Л.  Лінецької  «Жерміні
Ласерте», Д.Г. Лівшиц «Актриса Фостен»,  Є.А Гунста «Брати Земганно»
та   О.Н.  Тетеревнікової  «Уривки із  «Щоденника».   Значний інтерес  до
творчості Е. І Ж. Ґонкурів виявляли Леся Українка та Іван Франко, але, на
жаль, жодного їх твору  українською мовою так і не було перекладено. І,
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хоча праці  Ґонкурів висвітлюється у  всіх  літаратурознавчих довідниках,
грунтовних сучасних досліджень, присвячених аналізу їх романів,  дуже
мало.  Важливим кроком у розвитку українського гонкурознавства стала
кандидатська дисертація О.О. Пономацьової «Естетика і художня система
творчості братів  де Гонкурів» (Київ, 1994) та окремі дослідження наших
сучасників  –  О.М.  Ніколенко,  Н.Я.  Яцків,  Н.П.  Науменко,  
Г.П. Гавришевої. 

У зв’язку з цим, актуальність статті зумовлена потребою уведення в
український   науковий  дискурс  романної  спадщини  Едмона  і  Жуля
Ґонкурів. Мета статті – розглянути творчість братів Гонкурів у науково-
критичному огляді зарубіжної літератури. 

Гонкури залишили у спадок більше сімдесяти титанічних праць: це
і 12-томник  «Мистецтво XVIII століття»/ «L'Art du XVIIIe siècle» (1860 –
1868),  і  дев’ятитомне  видання  «Записки  Гонкурів» / «Journal des
Goncours»  (1851–1895),  велику  кількість  творів  з  історії  Франції,
мистецтва Франції  та  Японії,  з  життя французського суспільства  XVIII
століття, але найбільшу увагу літературознавців привертають їх романи.
Характерною  особливістю  кожного  роману  є  те,  що  він  має  назву
головного героя:   «Шарль Демaлі» / «Charles Demailly»  (1860),  «Сестра
Філомена» / «Soeur Philomène»  (1861),  « Рене  Моперен»  /  «Rénée
Mauperin»  (1864),   «Жермини  Ласерте»  /  «Germinie Lacerteux»  (1864),
«Манетт  Саломон»  /   «Manette Salomon»  (1867), «Мадам  Жервезе»  /
«Madame Gervaisais» (1869), «Дівка Еліза» / «La fille Elisa» (1875), «Брати
Земганно»  /  «Les Frres Zemganno»  (1879),  «Актриса  Фостина»  /  «La
Faustine» (1882),  «Шери» /  «Chérie» (1884) та  інші.  Натуралістичним у
романах  було  прагнення  братів  Ґонкур  розширити  сферу  художнього,
ввести  в  неї  зображення  низів  суспільства  і  детально відтворити  живу
натуру. 

Серед критичних праць про Е. і  Ж. Гонкурів  вирізняються статті
видатного  французького  письменника  і  друга  митців  Е.  Золя,  котрий
присвятив  їм  розвідки  «Едмон  і  Жуль  де  Гонкур»,   «Романісти-
натуралісти», «Про роман», «Жерміні Ласерте».  Еміль Золя відзначив, що
в романних формах Е. і Ж. Гонкурів відчувається, з одного боку, глибока
відраза до сучасної дійсності, а з іншого, – прагнення глибоко пізнати її,
виявити в усій її повноті й розмаїтті форм. Е.Золя писав: «Гонкури нічого
не  робили,  щоб  привернути  публіку,  не  потурали  її  смакам;  вони
підносили  їй  гірку  пігулку,  а  це  було  доволі  неприємно  порівняно  із
популярними романами» [4, с. 531]. Найбільше сподобався Е. Золя роман
«Жерміні Ласерте»: «Я вбачаю в цій книжці такі відступи від канонів, що
викликають у мене захоплення: нестримну енергію, надзвичайну зневагу
до суду дурня й боягуза, величезну сміливість, яскравість барв і думок,
ретельність і добросовісність художнього втілення»  [4, с. 46].
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 Літературний критик К.К. Арсеньев у статті «Французьскі романи
1884  року»  відзначав,  що  майже  всі  твори  Братів  Гонкурів  присвячені
детальному вивченню жіночої  натури,  а  саме  –  жінки  з  низів.   Проте,
проголошуючи  лозунг  «документально  точного  відтворення  життя» у
романах,  вони  часто  приходили  до  пасивного  спостереження,  до
натуралістичного  підкорення факту.   І  лише у  творі  «Шері»  Едмон де
Ґонкур,  ознайомлюючи  читача  з  життям  шляхетної  внучки  Маршала,
показує  цілком відкриті  прояви почуттів  до героїні і  навіть  готовність
захистити  її  від  можливих  нападів.  Порівнюючи  Шері  з  так  названим
article  de Paris,  автор завчасно протестує  проти можливих висновків із
цього порівняння, наголошуючи, що: «Хіба жінка тільки тоді заслуговує
бути коханою, ... коли вона втілює в собі чоловічі риси (une  intelligence
hommasse)?  Ні, жінка нас більше приваблює жіночими якостями розуму,
дотепним веселим жартом, грайливою іронією, більш витонченною (але
не  глибокою)   спостережливістю,  замріяністю,  сприйманням зовнішніх
вражень,  гарними  словами,  непередбаченим,  орігінальним  проявом
антипатії чи ентузіазму, –  одним словом, таким виявленням думок, у яких
відчувається грація, чарівність (привабливість), навіть нервовість жіночої
натури» [1, с. 297]. 

Німецький літературознавець Е. Ауербах у книзі «Мімесис» (1946)
розмістив  розділ  про  роман  «Жерміні  Ласерте»,  у  якому  науковець
відзначив  реалістичність  роману:  «Матеріал  майже  всіх  гонкурівських
книжок узятий із їхнього власного досвіду і спостережень» [2, с. 416].  
Е.  Ауербах  порівняв  творчість  братів  Гонкурів  із  «Квітами  зла»  
Ш.  Бодлера,  наголосивши  на  тому,  що  Е.  і  Ж.  Гонкури  перенесли
бодлерівські мотиви у твори, висловивши «протест проти високих форм у
мистецтві».  Як  і  Ш.  Бодлер,  вони  стверджували  право  митця  на
зображення «будь якої натури – як високої, так і низької, як прекрасної,
так і брутальної».  

У  слов’янському  літературознавстві  найбільш вагомою  працею з
літератури Франції стала монографія «Французький роман XIX століття»
(1969) Б. Г. Реїзова, де один з розділів «Гонкури» присвячено загальному
огляду творчості письменників. Б. Г. Реїзов визначив такі специфічні риси
митців,  як  достовірність,  історизм,  нове  розуміння  краси,  прагнення
створити нові образи «героїв часу».  Науковець підкреслив самобутність
творчого методу письменників. Кожен письменник хотів зберегти власне
обличчя й відділитися від інших. І всі  вони були засмучені  й водночас
втішені ілюзіями своєї гіркої й «героїчної» самотності» [7, с. 215]. 

У  монографії  «Брати  Гонкури»  (1986)  Г. Ф.  Меньшикова  значну
увагу  приділено  роману  «Жерміні  Ласерте»,  який  літературознавець
розглядає як вихід за межі натуралізму:  « … Зображення фізіологічних
явищ  не  затуляє  зображення  явищ  соціальних»  [5,  с.  20].  
Г.  Ф.  Меньшиков  вважає,  що,  порівняно  з  ранніми  творами  Е.  і  Ж.
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Гонкурів,  де  виразнішою є  саме  натуралістична  тенденція,  в  «Жерміні
Ласерте»  поєднуються  фізіологічна  й  суспільно-критична  лінії,  тому
роман перетворюється  на «сповнену глибокого й безнадійного трагізму
історію»  [6,  с.  21].   Г.  Ф.  Меньшиков  відзначив  також  незвичайність
романів  «Манет  Саломон» та  «Дівка  Еліза» як «приземленої  поезії»,  а
також «поетичний реалізм» твору «Брати Земганно». На думку науковця,
«Брати  Земганно»  Е.  Гонкура  –  це   «алегорична  картина»,  а  не
документальна біографія братів [6, с. 60]. 

Сучасна  англійська  письменниця  Катрін  Ашлей  у  своїй  книзі
«Едмон де Гонкур і його романи» висвітлила творчу діяльність старшого
брата, наголосивши на тому, що чотири романи Едмона Гонкура – це не
лише спільний творчий проект братів, але і намагання автора відійти від
натуралізму,  з  яким  була  пов’язана  вся  їх  попередня  творчість.
Аналізуючи  документацію  братів,  а  також  сюжети  й  теми   романів,
письменниця досліджує  взаємозв’язок романів Гонкур  з натуралістичними
тенденціями французької  літератури XIX століття [11].

Велику статтю, присвячену Едмону і Жулю, «Брати Гонкури: їхня
естетика  і  романи»  опублікував  В.  Є.  Шор  у  «Бібліотеці  Всесвітньої
літератури»  (1972).  В.  Є.  Шор зауважив,  що письменники продовжили
справу, розпочату романтиками, котрі зламали класицистичну «ієрархію»
жанрів і стилів, при тому Гонкури «не були прихильниками філігранної
обробки  фрази,  характерної  для  Флобера»,  увівши  в  практику  письма
«нервовий»  синтаксис  і  розмаїття  лексики,  знайденої  в  реальній  
дійсності. [8, с. 14].

Цікаву  монографію  «Брати  Гонкур»  про  життя  і  творчость
французьких  письменників  написав  Андрій  Біллі.  Автор  детально
відобразив умови народження братів, їх формування, як особистостей та
передумови  написання  перших  історичних  романів  «історія-це роман,
який було написано; роман – це історія про те, як усе могло трапитися.
Або,  іншими  словами,  ...  історики  розповідають  про  минуле  новим
оповідачам сучасності [12, c. 60]. 

Засоби  відтворення  «правди  життя»,  у  тому  числі  портретні
характеристики та описи, розглядає у своїх статтях сучасна дослідниця  
Н. Я. Яцків [8]. Вона ж ґрунтовно висвітлила й питання творчої  рецепції
романів  Е.  і  Ж.  Гонкурів  у  спадщині  Івана  Франка  [10].  Праці  братів
досліджували й такі зарубіжні сучасні літуратурознавці, як Кабарне Жан-
Луї, Дюфієф Пьєр-Жан, Корр Роберт,  Moліи Жан-Ів, А. Дельза та інші.

 Творчість Гонкурів справила великий вплив на розвиток світової
літератури.  Їх  твори вивчаються і  перекладаються різними мовами і  до
цього часу, а романи вважаються неперевершеними. 
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03115, м. Київ, вул.. Львівська, 23, тел../факс (044) 424-40-69, 424-56-26

E-mail: ukraina.vdc@mail.ru
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