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 ПРОЯВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА

Вступ.  Традиційно в суспільній свідомості і  в науковій літературі
при  вивченні  професійної  діяльності  фахівців  соціальної  сфери  акцент
робиться насамперед на позитивних аспектах роботи з людьми. Разом з
тим цілком очевидно, що саме робота з людьми, з огляду на пропоновані
нею високі вимоги, особливу відповідальність та емоційні навантаження,
потенційно  містить  у  собі  небезпеку важких  переживань,  пов’язаних  з
робочими  ситуаціями,  і  ймовірність  виникнення  професійного  стресу.
Соціальна  робота  висуває  жорсткі  вимоги  до  психофізіологічних
особливостей спеціаліста-професіонала і потребує науково обґрунтованих
методів відбору, адаптації та профілактики професійних ризиків. Але саме
дані  аспекти  залишаються  не  опрацьованими  проблемами  професії
соціального працівника.  Все  вищезазначене й обумовило  актуальність
даної статті.

Дослідження і публікації. Аналіз літератури свідчить, що проблема
синдрому  «професійного  вигорання»  знайшла  своє  відображення  у
роботах  зарубіжних  і  вітчизняних  учених,  присвячених  змісту  та
структурі  цього  синдрому  (Н.Е.  Водоп’янова,  Г.  Діон,  
Л.М.  Карамушка,  Н.О.  Левицька,  Г.В.  Ложкін,  М.П.  Лейтер,  
С.Д.  Максименко,  Л.  Малець,  Е.  Махер,  В.Є.  Орел,  Т.І.  Ронгінська,  
М.Л. Смульсон, Т.В. Форманюк, Х. Дж. Фрейденбергер, Л.С. Шафранова,
У.Б.  Шувелі  та  ін.),  а  також  методам  його  діагностики  (В.В.  Бойко,  
Н.Є.  Водоп’янова,  С.  Джексон,  К.  Маслач,  Т.І.  Ронгинська,  
О.С. Старченкова).

Деякі  вияви  синдрому  «емоційного  вигорання»  вивчалися  у
представників  різних професійних груп:  медпрацівників (Г.І.  Каплан ,  
І.П.  Куц,  К.  Маслач,  Г.Е.  Робертс,  Б.Дж.  Седок  ,  В.Є.  Семиніхіна,
К. Черніс, Л.М. Юр’єва та ін.), спортсменів ( Б. Вайт, В. Морган, Р. Сміт,
Р. Уейнберг, А. Хаксней), соціальних працівників (Т. Марек, К. Ван-Вак).
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Виклад основного матеріалу. Синдром «емоційного вигорання» –
це відповідна реакція на тривалі стреси міжособистісного спілкування на
роботі.  Вигорання  впливає  на  працездатність,  фізичне  та  психологічне
самопочуття, а також на інтерперсональне ставлення працівника.

М.  Яковлєв  зазначає,  що  синдром  вигорання  є  особливо
характерним  для  допоміжних  професій,  наприклад  для  соціальних
працівників  та  психотерапевтів,  яким постійно доводиться  стикатися  із
проблемами інших людей» [1, 227].  

Х. Фрейденбергер визначає вигорання як ураження, виснаження або
зношення,  які  відбуваються  усередині  особистості  внаслідок  занадто
завищених вимог до власних ресурсів і сил. 

С. Мейєр вважає, що це стан, у якому особа не очікує винагороду за
виконувати  роботу,  проте,  навпаки,  очікує  покарання,  що  виникає
внаслідок  недостатньої  мотивації,  контрольованих  результатів  або
недостатньої компетенції.

Усі попередні спроби визначити поняття вигорання ґрунтуються на
констатації  певної  визначальної  причини,  що,  зрештою,  призводить  до
вигорання.

В. Орел слідом за К. Маслач вважає, що нині існує єдина точка зору
шодо сутності психічного вигорання та його структури [2, 53].

Однією з базових основ змісту професії  соціального працівника є
концепція  ризику.  За  визначенням  С.І.  Ожегова,  ризик  –  це  можлива
небезпека; ризикувати – підлягати ризику, ставити себе перед можливою
небезпекою; ризикований – містить в собі ризик, небезпечний. Основні
джерела ризику: 

– екологічні аспекти;
– внутрішнє оточення;
– професійне оточення (професійні захворювання);
– непрофесійне оточення;
– соціальне оточення. 

Основними  факторами  негативного  впливу трудового  процесу  на
особистість соціального працівника є когнітивні, поведінкові, афективно-
мотиваційні  та  інші  стереотипи.  Повноцінна  професійна  діяльність
виражається  в  тому,  що  соціальний  працівник,  як  суб’єкт  праці,
покликаний  самостійно  і  творчо  підходити  до  визначення  і  вирішення
професійних  завдань,  досягати  результатів,  котрі  відповідають
стандартам. Відхилення та порушення у професійному розвитку можуть
мати важку динаміку прояву в процесі праці, а саме:

– відставання у професійному розвитку порівняно з
віковими соціальними нормами  (зарубіжний професійний досвід,
невідповідний вибір професії);

– несформованість  професійної  діяльності  та
недостатній професіоналізм, кваліфікація;
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– спрощеність  професійної  діяльності,  мотиваційну
недостатність, незадоволеність власною працею;

– ціннісну  дезорієнтацію  і  втрату  мотиваційної
діяльності у праці;

– ослаблення професійних даних;
– втрату  професійних  навиків,  професіоналізму  і

кваліфікації,  втрату  працездатності,  різке зниження  ефективності
праці і задоволеності своєю працею;

– відхилення від соціальних та індивідуальних норм
професійного  розвитку,  прояв  деформації  розвитку,  деформацію
професійної свідомості;

– завершення професійного розвитку.
Ці  та  інші  відхилення  у  професійному  розвитку  призводять  до

депрофесіоналізації [3, 49].
Такі професійній деформації особистості, як стан психічної втоми,

емоційної  напруги,  стреси  можуть  призвести  до  негативних  змін
особистості.

У  будь-якій  сфері  трудової  діяльності  специфіка  умов  праці
спричиняє в людини певні відхилення, а то й призводить до професійної
хвороби. У ситуаціях особливого ризику це може виявлятися у зниженні
працездатності  і  якості  роботи, втраті  ціннісних орієнтацій, а іноді  – і
появі  негативних  рис  у  психіці  через  внутрішні  конфлікти.  Ці  та  інші
порушення  торкаються  різних  сторін  трудового  процесу  –  професійної
діяльності, особистості професіонала, професійного спілкування [4, 12].

Незалежно від напрямків роботи, яку виконує спеціаліст соціальної
сфери, його праця належить до професій із підвищеною відповідальністю
і пов’язана з певним ризиком. Це зумовлено тим, що у своїй практичній
діяльності він має справу з людьми, які самі знаходяться в зоні ризику,
переживають  стрес,  мають  фізичні  та  психологічні  вади,  людьми,  за
здоров’я  і  життя  яких  він  бере  на  себе  моральну  і  юридичну
відповідальність як перед ними, так і перед суспільством.

Слід  зауважити,  що  професійна  діяльність  типу  «особистість  –
особистість»  зумовлює  небезпеку  професійної  деформації  більше  ніж,
скажімо,  типу  «людина  –  техніка»,  оскільки  спілкування  з  іншими
людьми  обов’язково  включає  їх  вплив  на  соціального  працівника.
Переймаючись  проблемами  клієнта,  співчуваючи  йому,  соціальний
працівник більшою чи меншою мірою сприймає його болі, що за певних
умов може позначитися на здоров’ї суб’єкта практичної соціальної роботи
[5, 23].

Незважаючи  на  те,  що  соціальна  робота  висуває  досить  жорсткі
вимоги  до  психофізіологічних  властивостей  спеціаліста-професіонала,
саме  ці  аспекти  досі  залишаються  недостатньо  дослідженою  і  мало
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розробленою  проблемою  професійної  роботи  соціального  
працівника [6, 98].

За  визначенням  російських  дослідників,  вихідними  чинниками
негативного  впливу  трудового  процесу  на  особистість  соціального
працівника  є  когнітивні,  поведінкові,  ефективно-мотиваційні  та  інші
стереотипи.  Повноцінна професійна діяльність тут  виражається  в  тому,
що  її  суб’єкт  праці  зобов’язаний  самостійно  і  творчо  підходити  до
визначення  і  розв’язання  професійних  завдань,  уміти  аналізувати  й
регулювати  технологічні  процеси,  урахувати  досягнення  науки  і
практиків,  досягати  результатів,  що  відповідають  певним  стандартам.
Відхилення в розвитку професіонала мають складну динаміку прояву у
процесі роботи [6, 134].   

Наслідком  тих  чи  інших  відхилень  є  часткова  або  повна
депрофесіоналізація.  А такі  деформації,  як  тимчасовий стан  психічної,
емоційної  напруги,  стреси  можуть  призвести  до  негативних  змін
особистості, її інтраперсональної деформації, вигорання.

Переважно  це  відбувається  за  несприятливих  та  екстремальних
умов  роботи,  які  спричиняють  порушення  узгодженості  різних  систем
організму і  психіки. Екстремальні ситуації  нерідко є причиною стресів.
Це  особливо  часто  виявляється  тоді,  коли  у  свідомості  соціального
працівника виникає конфлікт між вимогами, що їх до нього ставлять, і
об’єктивною  неможливістю  виконати  їх.  У  цілому  стрес,  як  стан
особливої  психологічної  напруги,  викликаної  певними  труднощами,  за
умови неперевищення ним критичного рівня, інформує людину, спонукає
до пошуків шляхів виходу зі скрутного становища. У випадку, коли стрес
перевищує  критичний  рівень,  він  перетворюється  на  дистрес,  що
призводить  до  зниження  результативності  роботи,  впливає  на  здоров’я
людини,  створює  дискомфорт.  Учені  кваліфікують  стреси  професійні,
інтраперсональні, стреси відповідальності [5, 45]. 

Професійні  стреси  пов’язані  із  входженням  працівника  у  нове
професійне  середовище,  змінами  вимог  до  професії,  ситуаціями,
пов’язаними  із  проблемами  професійного  зростання.  Незасвоєні
нововведення в соціальній роботі, з якими зустрічається фахівець, можуть
викликати в нього такі стресові прояви, як немічність, емоційну напругу,
зниження  рівня  самокритичності  і,  зрештою,  –  зниження  
працездатності [7, 59].

Причинами  особистісних  або  інтраперсональних  стресів  можуть
бути зміна чи втрата соціального статусу, ситуації,  пов’язані із втратою
посади  чи  роботи,  інші  екстремальні  умови.  Тут  постають  проблеми
вивчення  поведінки  фахівців  у  нетипових  ситуаціях,  виявлення
негативних явищ, що виникли при цьому, пошук шляхів їх ліквідації, як
має вести себе працівник в екстремальних умовах.
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Стреси  відповідальності  пов’язані  з  юридичним  і  моральним
ставленням  соціального  працівника  до  свого  клієнта,  співвідношенням
його здатності і можливості виконувати свої функції. Крім використання і
розвитку власних знань соціальної роботи, фахівець у своїй практичній
діяльності спирається на нормативні документи, які встановлюють межі
його  відповідальності,  регламентують  захист  і  утвердження  гідності  й
честі його професії. Дотримання їх разом з умінням передбачити можливі
небезпечні обставини є важливими чинниками підтримки працездатності
та збереження професійного довголіття, а отже, –запобігання ризикових
ситуацій [7, 123].

Несприятливим  чинником  у  роботі  соціального  працівника  є
професійні кризи. Вони виявляються не лише у низових фахівців, але й у
висококваліфікованих спеціалістів і виникають, як правило, на початковій
стадії, а також при переході до суміжної спеціальності. У межах професії
за необхідності перекваліфікації. Ознаками кризової  ситуації  може бути
зниження  професійної  самооцінки,  прояв  відчуття  вичерпності  своїх
можливостей, послаблення інтересу до подальшого просування по службі
або,  навпаки,  прагнення  до  посади,  яка  не  відповідає  ні  рівню
кваліфікації,  ні  компетенції.  Якщо  людині  не  вдається  подолати
критичний  стан,  можуть  виникнути  особистісні  деформації,  котрі
характеризуються  згасанням  позитивних  настанов,  посиленням
негативного ставлення до себе або до інших. 

Професійні  деформації  можуть  виникнути  саме  за  змістом
професійної  діяльності.  Як  показали  дослідження,  у  п’ятої  частини
працівників  соціальної  сфери  спостерігається  так  званий  синдром
«співчутливої  втоми»,  що  проявляється  в  байдужості  та  депресії.  Як
правило, синдром «співчутливої втоми» виникає в тих, хто постійно має
справу зі стражданнями людей [28, 36]. 

Другим  проявом  деформації  особистості,  викликаним  тими  ж
особливостями,  може  стати  черствість  та  цинізм.  Характерно,  що
представники професії  типу «людина – людина»,  постійно працюючи з
людьми,  у  тому  числі  й  соціальні  працівники,  підлягають  небезпеці
професійної  деформації  більше,  ніж  представники  професій  типу
«людина  –  техніка»,  «людина-природа».  Це  викликано  тим,  що
спілкування  з  іншими  людьми  обов’язково  включає  їх  вплив  на
соціального працівника. Соціальний працівник котрий відчуває до клієнта
співпереживання і бере на себе вирішення його проблем, наражає себе на
небезпеку [5, 25].

У  тих,  хто  постійно  має  справу  із  стражданнями  людей,
спостерігається так званий синдром «співчутливої втоми». Його прояви –
байдужість, депресія, черствість, цинізм.

Знання  особливостей  та  причин  зазначених  та  інших  можливих
професійних деформацій може допомагати працівникові соціальної сфери
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своєчасно  попередити  їх.  За  ступенем  впливу  на  здоров’я  людини
спеціалісти-психологи так класифікують умови праці:

– оптимальні умови і характер праці, які виключають
несприятливий  вплив  небезпечних  і  шкідливих  чинників  і
створюють  передумови  для  збереження  високого  рівня
працездатності;

– допустимі  умови  і  характер праці,  за яких рівень
небезпечних  і  шкідливих  чинників  не  перевищує  усталених
гігієнічних  нормативів,  час  відпочинку  і  не  спричиняють
негативного впливу на стан здоров’я;

– шкідливі  й  небезпечні  умови,  коли  внаслідок
порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних
і  шкідливих  чинників  у  показниках,  що  перевищують  гігієнічні
норми  і  психічні  чинники  трудової  діяльності,  що  викликають
функціональні  зміни  в  організмі,  які  можуть  призвести  до
зниження працездатності або порушення здоров’я людини.

Якщо  соціальний  працівник  через  свої  невдачі  чи  погане
самопочуття  займає  пасивну  позицію,  звинувачуючи  когось  із
зовнішнього оточення, почуття безсилля і безнадійності від цього лише
збільшується.  Навішування  ярликів  на  колег, клієнтів  обмежує  реальне
сприйняття  клієнта  і  веде  до  неефективної  роботи,  заважає  допомогти
клієнтові у вирішенні його проблем, у кінцевому підсумку призводить до
маніпулювання, професійного звуження особистості, професійної сліпоти
і до вирішення своїх власних проблем за рахунок клієнта [5, 39].

Одним з  найважливіших  факторів  ризику вважається  особистісна
незрілість психолога- консультанта та недостатня пропрацьованість його
власних  психологічних  проблем.  У  роботі  психолога  та  соціального
працівника  існує  дуже  високий  ризик  потрапити  в  різні  «пастки»,
розставлені  його  ж  почуттями,  мотивами  і  не  до  кінця  усвідомленими
завданнями. 

Як  свідчать  твердження  дослідників,  із  синдромом  вигорання
найбільше  пов’язані  соціальні  працівники,  незадоволені  професійним
зростанням,  ті,  хто  відчуває  нестачу  самостійності.  С.  Кондо  вважає
найуразливішим  тих,  хто  агресивно,  нестримано  реагує  на  стреси.  На
його  думку,  стресогенний  чинник  викликає  в  таких  людей  почуття
пригніченості, зневіри через нездійснення того, чого хотілося б досягти.
До типу «вигораючих» С. Кондо відносить також «трудоголіків», які через
нервове перенапруження «згорають» на роботі.

Соціальним  працівникам,  які  за  специфікою  своєї  діяльності
тривалий час напружено спілкуються з іншими людьми, властиве, як і в
цілому  спеціалістам  системи  «людина  –  людина»,  таке  професійне
захворювання, як синдром «емоційного вигорання». Це пов’язано з тим,
що, соціальний працівник, окрім знань, умінь і навичок, значною мірою
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використовує свою емоційну енергію, є своєрідним донором, що також є
чинником професійного ризику.

Важливе  значення  мають  такі  психоаналітичні  якості,  як
самоконтроль,  самооцінка,  а  також  стреси,  тривалі  якості  –  фізична
підготовка,  вміння  переключатися  та  управляти  своїми  емоціями.
Найважливішою для соціального працівника є навичка самоконтролю.

Роль соціального працівника, як професіонала, більш складна, ніж,
наприклад, роль лікаря чи психолога, оскільки вона ще не має такого ж
професійного статусу. Соціальному працівникові у своїй діяльності часто
доводиться стикатися з негативним «зворотним трансфертом» [5, 28].

Поняття  «зворотний  трансферт»  було  розроблено  З.  Фрейдом
«Зворотний трансферт» може бути як позитивним, так і негативним. Існує
багато  різноманітних  типів  проявів  «зворотних  трансфертів».  Так,
соціальному працівникові часто доводиться відчувати провину у випадку,
наприклад, суїциду клієнта. Іще одним типом «зворотного трансферту» є
агресивність, котра може виникнути  в ході роботи. Запал клієнта  може
спровокувати  відповідний  запал  соціального  працівника,  викликати  в
нього  відчуття  роздратованості,  бажання  помститися,  напруження  та
тривогу. Ключ до попередження таких ситуацій – підвищення культури
спілкування,  взаємодопомога  та  взаєморозуміння,  самовиховання  та
контроль. Важливо своєчасно знімати наслідки негативного «зворотного
трансферту», знаходити правильний вихід із критичної ситуації. 

Усі  заходи  щодо  профілактики,  лікування  та  реабілітації  осіб
емоційного  вигорання  повинні  спрямовуватися  на  зняття  дії  стресора:
зняття робочої напруги, підвищення професійної мотивації, вирівнювання
балансу  між  витраченими  зусиллями  й  одержуваною  винагородою.  З
появою  й  розвитком  ознак  синдрому  емоційного  вигорання  у  клієнта
необхідно звернути увагу на поліпшення умов його праці (організаційний
рівень), характер складних взаємин у колективі (міжособистісний рівень),
особисті реакції й захворюваність (індивідуальний рівень). 

Істотну  роль  у  боротьбі  із  синдромом  емоційного  вигорання
соціальний працівник повинен приділяти насамперед самому клієнту. Він
не тільки зможе запобігти виникненню синдрому емоційного вигорання,
але  й  досягти  зниження  ступеня  його  вираженості,  дотримуючись
перерахованих нижче рекомендацій, а саме:

– визначення  короткострокових  і  довгострокових
цілей (це не тільки забезпечує зворотний зв'язок, що свідчить про
те,  що  клієнт  перебуває  на  правильному шляху, але  й  підвищує
довгострокову  мотивацію;  досягнення  короткострокових  цілей  –
успіх, що підвищує ступінь самовиховання);

– використання  так  званих  «тайм-аутів»,  що
необхідні для забезпечення психічного та фізичного благополуччя
(відпочинок від роботи);
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– оволодіння  вміннями  й  навичками  саморегуляції
(релаксація,  ідеомоторні  акти,  визначення  цілей  і  позитивна
внутрішня мова сприяють зниженню рівня стресу, який призводить
до вигорання);

– професійний розвиток і самовдосконалення (одним
із  способів  запобігання  синдрому  емоційного вигорання  є  обмін
професійною інформацією із представниками інших служб, що дає
відчуття  більш  широкого  світу,  ніж  той,  котрий  існує  всередині
окремого колективу);

– відхід  від  непотрібної  конкуренції  (бувають
ситуації,  коли її  не можна уникнути,  але  надмірне прагнення до
виграшу породжує тривогу, робить людину агресивною, що сприяє
виникненню синдрому емоційного вигорання);

– емоційне  спілкування  (коли  людина  аналізує  свої
почуття й ділиться ними з іншими, імовірність вигорання значно
знижується або процес цей виявляється не настільки вираженим);

– підтримка  гарної  фізичної  форми  (не  варто
забувати,  що  між  станом  тіла  й  розумом  існує  тісний  зв'язок:
неправильне  харчування,  зловживання  спиртними  напоями,
тютюном,  зменшення  ваги  або  ожиріння  збільшують  прояви
синдрому емоційного вигорання) [7, 34].

Соціальний  працівник  повинен  пояснити  клієнтові,  що  з  метою
спрямованої профілактики синдрому емоційного вигорання необхідно:

– намагатися  розрахувати  й  обдумано  розподіляти
свої навантаження;

– вчитися перемикатися з одного виду діяльності на
інший;

– простіше ставитися до конфліктів на роботі;
– не намагатися бути кращим завжди й в усьому.

Висновки. Отже,  всі  заходи  щодо  профілактики,  лікування  та
реабілітації осіб емоційного вигорання повинні спрямовуватися на зняття
дії стресора: зняття робочої напруги, підвищення професійної мотивації,
вирівнювання  балансу  між  витраченими  зусиллями  й  одержуваною
винагородою.  З  появою  й  розвитком  ознак  синдрому  емоційного
вигорання у клієнта необхідно звернути увагу на поліпшення умов його
праці  (організаційний  рівень),  характер  складних  взаємин  у  колективі
(міжособистісний  рівень),  особисті  реакції  й  захворюваність
(індивідуальний рівень) [5, 56]. 

Допомога  при  «емоційному  вигоранні»  передбачає  також
психологічні  прийоми  самозахисту  в  ситуаціях  «негативного
спілкування»,  кімнати  і  методики  релаксації,  психологічного
розвантаження, індивідуальну і групову психотерапію.
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ВИДЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ОБЪЕКТ НЕЛИНЕЙНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Описание сложного невозможно без представления о нелинейности
и  современных  нелинейных  моделей.  В  условиях  современного  мира
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  парадигмы,  в  том числе  психологического
исследования [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 материалов по
нашему  проекту  [3,  4,  5,  6])  только  в  10  тезисах  (всего  около  3000
тезисов).  При  этом  чаще  это  общие  фразы  о  нелинейности  и  авторы
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далеки от конкретной реализации этой концепции.  
Используя  авторский  подход  (М.М.  Басимов)  к  понятию

статистической  связи  (нелинейной,  линейной)  в  психологических
(социологических)  исследованиях  [7,  8],  который  реализуется  через
применение  обобщенного  варианта  метода  множественного  
сравнения  [9,   10]  для  квантильных  разбиений  данных  (объектов)  по
каждому измеряемому параметру, можно отказаться от предварительного
выдвижения  гипотезы  о  форме  зависимости  (линейная  или  какой-то
конкретный  вид  нелинейной  зависимости)  и  для  изучаемой  матрицы
данных   определить  как  формы  зависимостей,  так  и  степени  их
выраженности  на  различных  отрезках  шкал  рассматриваемых
переменных.  Для  анализа  данных  также  используется  программно
реализованный метод классификации зависимостей [11].

Изучение  нелинейных  связей  по  авторскому  (М.М.  Басимов)  
методу  [12]  апробировалось  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
планах  населения  [31],  социологии  профессий  [32],  политической
социологии [33] и т. д.  

В настоящее время проблема толерантности стоит особенно остро.
Толерантность  –  это  сложный,  многоаспектный  и  многокомпонентный
феномен, имеющий множество линий проявления и развития, и потому
она  пронизывает  все  сферы  социальной  и  индивидуальной  жизни
человека.   Многомерность  феномена  толерантности  проявляется   в
многообразии видов и форм толерантности. Из осознания многообразия
видов  и  форм  толерантности  становится  ясно,  что  вряд  ли  корректно
вести  речь  о  «толерантном/интолерантном  обществе,  личности»  как
таковых, –точнее будет говорить об уровне или степени, о вариантах и
формах проявления толерантности/интолерантности.

В  междисциплинарном  исследовании,  отдельные  результаты
которого  мы  интерпретируем,  изучались  виды  и  компоненты
толерантности,  отношения  к  разным  национальностям,  социальным
группам,  отдельным политикам,  политическая  активность,  а  также тип
личности.  Всего  для  анализа  было  отобрано  84  количественные
параметра. 
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Рассмотрим из всех зависимостей только те, когда и зависимая, и
независимая  переменная  –  это  шкалы  видов  толерантности  
(параметры 1 – 10).

ШКАЛЫ ВИДОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Межпоколенная толерантность (другое поколение) (X01)
Гендерная толерантность (другой пол) (X02)
Межличностная толерантность (отношения с другими) (X03)
Межэтническая толерантность (другой этнос) (X04)
Межкультурная толерантность (другая культура) (X05)
Межконфессиональная толерантность (другая вера) (X06)
Профессиональная толерантность (другие профессии) (X07)
Управленческая толерантность (управление) (X08)
Социально-экономическая толерантность (социально-экономическая 

среда) (X09)
Политическая толерантность (политика) (X10)

Виды толерантности  линейно  друг  от  друга  не  зависят:  сильных
линейных  связей  (корреляционный  анализ)  не  обнаружено.  Линейные
зависимости,  что часто  ожидаемо,  тривиальны по содержанию и легко
предсказуемы.  Линейные  зависимости  являются  малой  частью  всех
сильных зависимостей и при этом часто не дают исследователю глубокой
и  содержательной  информации,  что  актуализирует  принятие
синергетической парадигмы в психологической науке. 

Рассмотрим  связи  при  разбиении  независимых  переменных  на
кварты  (для  триад  среди  рассматриваемых  параметров  связей  не
обнаружено).  По  каждому  изучаемому  интервальному  параметру  были
определены три  квартиля,  делящие совокупность  данных на  кварты.  В
результате  получено  разбиение  совокупности  данных  на  336
взаимопересекающихся групп (336=84*4).

Для  демонстрации  нелинейных  связей  нас  будут  интересовать
случаи,  когда  рассматриваемые  коэффициенты  силы  связи  SV>0.5,  а
линейные корреляции по модулю в 2 и более раза их меньше (близки к
нулю). Случаев, когда SV>0.5 и одновременно SV>2*R, оказалось 6. 

Приведем  обозначения,  которые  используются  в  таблице
коэффициентов  силы  связи:  №1  –  номер  параметра,  для  которого
производится  разбиение  на  кварты;   №2  –  номер  параметра,  значения
которого определяются для выделенных кварт параметра с номером №1;
SV – коэффициент силы связи, определяющий зависимость параметра с
№2 от параметра с №1; SV’ – коэффициент силы связи, определяющий
обратную по отношению к SV  зависимость параметра с №1 от параметра
с  №2;  R  –  коэффициент  линейной  корреляции  между  параметрами  с
номерами №1 и  №2.
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Таблица коэффициентов силы связи (Кварты:  нелинейные связи)

Зависимости параметров 
"ШКАЛЫ ВИДОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ"

  
№1

 №2     SV    SV’      R  Кварты
     №1

Параметр
      №2

1) 2 8 0.85 0.53 0.32 X02 X08
2) 3 10 0.54 0.25 0.22 X03 X10
3) 4 3 0.50 0.12 0.17 X04 X03
4) 4 7 0.77 0.36 0.29 X04 X07
5) 6 1 0.50 0.22 0.25 X06 X01
6) 9 1 0.56 0.19 0.24 X09 X01

1.  Зависимость  параметра  «Управленческая  толерантность
(управление)»  (X08)  от  параметра  «Гендерная  толерантность  (другой
пол)» (X02) в виде сравнительных весомостей параметра X08 для кварт
по шкале X02:

Кварты по
шкале X02

Сравнительная весомость
параметра X08 для кварт

X02-4 18466
X02-3 1433
X02-2 -16080
X02-1 -2559

Коэффициент силы связи = 0.85 (0.53)
Коэффициент корреляции = 0.32
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На  2  кварте  гендерной  толерантности  наблюдается  сильный
минимум  по  управленческой  толерантности  (-16080).  При  этом  имеем
общий  значительный  рост  зависимого  параметра  (с  -2559  до  +18466).
Таким образом, первоначальный рост гендерной толерантности (переход с
1  на  2  кварту)  дает  резкий  спад  проявления  управленческой
толерантности,  но  в  дальнейшем  рост  гендерной  толерантности
увеличивает  управленческую  толерантность  до  значений  значительно
больших, чем первоначальные. 

Формирование управленческой толерантности – непростой процесс,
и  стремление  к  гендерной  толерантности  на  первом  этапе  приведет  к
отрицательным  результатам  в  работе  руководителя,  но  в  дальнейшем
кризис будет преодолен. 

Коэффициент  силы  связи  SV=0.85.  Коэффициент  линейной
корреляции не представляет большого интереса (R=0.32), но в тоже время
подчеркивает общую возрастающую динамику. 

2.  Зависимость  параметра  «Политическая  толерантность
(политика)»  (X10)  от  параметра  «Межличностная  толерантность
(отношения  с  другими)»  (X03)  в  виде  сравнительных  весомостей
параметра X10 для кварт по шкале X03:

Кварты по
шкале X03

Сравнительная весомость
параметра X10 для кварт

X03-4 14851
X03-3 -742
X03-2 -4289
X03-1 -15877

Коэффициент силы связи = 0.54 (0.25)
Коэффициент корреляции = 0.22

Зависимость  политической  толерантности  от  межличностной
толерантности – это зависимость монотонная, возрастающая, но при этом
односторонняя  и далекая  от  линейной (коэффициент  корреляции равен
0.22).  С  ростом  межличностной  толерантности  неравномерно  растет
политическая  толерантность  (с  -15877  до  +14851  по  сравнительной
весомости).

3.  Зависимость  параметра  «Межличностная  толерантность
(отношения  с  другими)»  (X03)  от  параметра  «Межэтническая
толерантность (другой этнос)» (X04)  в виде сравнительных весомостей
параметра X03 для кварт по шкале X04:

Кварты по Сравнительная весомость

15



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

шкале X04 параметра X03 для кварт
X04-4 941
X04-3 -6987
X04-2 4903
X04-1 -3710

Коэффициент силы связи = 0.50 (0.12)
Коэффициент корреляции = 0.17

Зависимость  межличностной  толерантности  от  межэтнической
толерантности по форме – колебание, при этом можно отметить, что для
двух  средних  уровней  (отбросив  низкий  и  высокий  уровни
межэтнической  толерантности)  наблюдается  обратная  зависимость  в
терминах  корреляционного  анализа  (убывающая):  независимый
показатель растет, зависимый – убывает.   

4.  Зависимость  параметра  «Профессиональная  толерантность
(другие профессии)» (X07) от параметра «Межэтническая толерантность
(другой этнос)» (X04) в виде сравнительных весомостей параметра X07
для кварт по шкале X04:

Кварты по
шкале X04

Сравнительная весомость
параметра X07 для кварт

X04-4 23314
X04-3 147
X04-2 3946
X04-1 -12549

Коэффициент силы связи = 0.77 (0.36)
Коэффициент корреляции = 0.29

Зависимость  профессиональной  толерантности  от  межэтнической
толерантности – это зависимость монотонная, возрастающая (как и под
№2),  но при этом односторонняя и далекая  от линейной (коэффициент
корреляции  равен  0.29).  С  ростом  межэтнической  толерантности
неравномерно  растет  профессиональная  толерантность  (с  -12549  до
+23314 по сравнительной весомости).

5. Зависимость параметра «Межпоколенная толерантность (другое
поколение)»  (X01)  от  параметра  «Межконфессиональная  толерантность
(другая вера)» (X06) в виде сравнительных весомостей параметра X01 для
кварт по шкале X06:

Кварты по Сравнительная весомость
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шкале X06 параметра X01 для кварт
X06-4 9246
X06-3 -232
X06-2 3484
X06-1 -11715

Коэффициент силы связи = 0.50 (0.22)
Коэффициент корреляции = 0.25

Зависимость  межпоколенной  толерантности  от
межконфессиональной  толерантности  –  это  зависимость,  близкая  к
монотонной (но не монотонная в строгом понимании), возрастающая (как
и  под  №2),  но  при  этом  односторонняя  и  далекая  от  линейной
(коэффициент корреляции равен  0.25).  С ростом межконфессиональной
толерантности  неравномерно  и  не  строго  монотонно  растет
межпоколенная  толерантность  (с  -11715  до  +9246  по  сравнительной
весомости).

6. Зависимость параметра «Межпоколенная толерантность (другое
поколение)»  (X01)  от  параметра  «Социально-экономическая
толерантность  (социально-экономическая  среда)»  (X09)  в  виде
сравнительных весомостей параметра X01 для кварт по шкале X09:

Кварты по
шкале X09

Сравнительная весомость
параметра X01 для кварт

X09-4 1672
X09-3 -5292
X09-2 3320
X09-1 -12553

Коэффициент силы связи = 0.56 (0.19)
Коэффициент корреляции = 0.24

Зависимость  межпоколенной  толерантности  от  социально-
экономической  толерантности – это зависимость по классификации не
определяемая. Ее основное свойство – это резкий скачек межпоколенной
толерантности  (с  -12553  до  +3320)  на  первом  шаге  роста  социально-
экономической толерантности (переход с 1 на 2 кварту).  В дальнейшем
наблюдаются незначительные колебания, что сказывается на небольшом
по величине коэффициенте корреляции (0.24).
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Таким  образом,  изучая  толерантность,  необходимо  отслеживать
прежде  всего  простейшие  нелинейные  связи,  что  позволяет  сделать
авторский метод М.М. Басимова [18,  19],  основанный на сознательном
игнорировании  предварительного  выдвижения  гипотез  о  форме
зависимости  отдельно  для  каждой  пары  переменных,  что  делает  его
достаточно универсальным и результативным.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00273а
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПО
ФОРМУВАННЮ РІЗНИХ ТИПІВ КОМУНІКАЦІЙ ЛЮДЕЙ

ПОХИЛОГО ВІКУ

Вступ. Практична соціальна робота з людьми поважного віку може
здійснюватися  на  трьох  рівнях  1,  12:  індивідуальному  –  вирішення
проблеми  клієнта  шляхом  надання  йому  підтримки  та  заохочення
розібратися  у власних труднощах  і  подолати  їх.  Процес  індивідуальної
роботи складається з кількох етапів: встановлення контакту, вивчення та
аналіз  проблемної  ситуації,  визначення  цілей  і  завдань  співпраці,
здійснення  запланованого,  оцінка  досягнутого;  груповому  –  надання
допомоги  клієнту  через  передачу  досвіду  інших  для  розвитку  його
фізичних і духовних сил, формування соціальної поведінки; в громаді –
передбачає  розвиток  соціальних  зв’язків  у  селі,  мікрорайоні,  колективі
тощо,  організацію системи  взаємодопомоги  та  кооперації  певної  групи
людей, розробку, впровадження та оцінку ефективності різних соціальних
програм, що пов’язані з потребами чи інтересами населення 1, 11.

Результати  дослідження.  Найбільшого  поширення  в  практиці
вітчизняних  соціальних  служб,  які  надають  допомогу  людям  похилого
віку,  набули  такі  форми  і  методи  соціальної  роботи  як  реабілітація  та
соціальний захист. 

Соціальна  реабілітація  здійснюється  для  покращення
психологічного  стану  людини,  з  метою  її  адаптації  до  нових  умов,
швидшої соціалізації та профілактики негативних реакцій у майбутньому:
методи  стимуляції  спогадів  або  біографічного  інтерв’ювання;  методи
трудової  та  громадської  зайнятості;  метод  заохочення  до  праці  на
присадибних  ділянках;  залучення  до  роботи  клубів  за  інтересами  для
людей  похилого  віку;  залучення  до  волонтерської  діяльності  самих
пенсіонерів,  котрі  допомагають  доглядати  інших   –  надають  послуги
вдома (приготування  їжі,  прання,  прибирання,  доставка обідів),  у  тому
числі  санітарного,  гігієнічного  характеру  (допомога  у  прийомі  ванни
старою людиною, ін’єкції, перев’язки ін.).

Форми організації соціальної роботи з людьми похилого віку: клуби
за  інтересами;  денні  центри;  “ланчен-клуби”;  “соціальні  клуби”  і
“соціальні кафе”; будинки з обслуговування престарілих; клуби дозвілля

21



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

для  пенсіонерів;  організація  дозвілля  престарілих  на  природі,  біля  
моря 2, 26..

Головною метою соціальної  роботи  з  особами  похилого віку має
бути забезпечення умов для активного способу життя, надання морально-
психологічної  підтримки,  усунення  конфліктних  ситуацій,  формування
відчуття  власної  гідності,  доцільності  докладених  зусиль  і  позитивної
самооцінки,  уникнення  дестабілізуючих  факторів  життя.  Успішними
будуть  проекти  типу  “Срібний  вік”,  “Нова  професія”,  “Мистецтво  та
здоров’я”, “Відпочинок за містом”, “Активне дозвілля”, “Забуті історії”  
та ін  3, 78-80.

У  соціальні  роботі  з  людьми  похилого  віку,  спрямованій  на
підвищення  соціальної  активності  використовуються  різні  форми:
виготовлення  керамічних  виробів,  бальні  танці,  уроки
самообслуговування,  гра  в  бридж,  гуртки  живопису,  оздоровчі  заходи;
консультації  для родичів  і  близьких,  які  доглядають  осіб  літнього віку.
Прикладом  може  бути  створення  соціальних  проектів  і  програм
діяльності  ТЦ,  метою  яких  є  поєднання  інтересів  молоді  та  людей
похилого віку. Така  інтеграція  відбувається  шляхом творчої  активності
(участі  у танцювальних, музичних, театральних гуртках);  спортивної та
оздоровчої  діяльності  (спеціальні  програми  для  різних  вікових  груп);
організації дозвілля в клубах за інтересами та рекреаційних центрах.

Пріоритетами в успішній реалізації соціальної роботи з літніми та
старими людьми є:

1) види соціально-культурної  діяльності,  орієнтовані  на  творчу
активність  особистості  (танцювальні  вечори,  виступи  аматорських
колективів,  концерти  за  участю  самодіяльних  ансамблів  i  хорових
колективів);

2) спортивна і фізкультурно-оздоровча діяльність (гра з м’ячем,
туризм,  катання  на  човнах,  національні  ігри,  плавання)  для  зміцнення
здоров’я,  протистояння  старінню  організму,  підтримання  належної
фізичної форми;

3) створення  “хобі-груп”  на  основі  спільних  художніх,
естетичних, релігійних, літературних та інших інтересів, любительських і
клубних  об’єднань  за  інтересами,  що  урізноманітнюють  палітру
культурної діяльності людини;

4) задоволення  потреби  в  людському  спілкуванні  (дискусії,
бесіди, прогулянки, що позитивно впливають на загальний стан здоров’я,
життєвий тонус, психіку людини похилого віку) 3, 112-114.

Одним  із  видів  соціальної  роботи  спрямованої  на  задоволення
соціальних  потреб  людей  похилого  виступає  клубна  робота  на  базі
Територіальних  центрів  соціального  обслуговування  пенсіонерів  та
одиноких  непрацездатних  громадян  (ТЦ).  Участь  у  клубній  роботі  дає
змогу клієнтам Територіального центру реалізувати свої творчі здібності,
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подолати  дефіцит  спілкування,  підвищити  самооцінку.  Сумісна  клубна
діяльність дуже важлива для учасників в психологічному плані: виникає
почуття  причетності,  більшої  впевненості  у  собі,  позитивні  емоції,
підвищується комфортність, душевний стан у цілому  [4].

Клубна робота включає такі види діяльності: спорт або різноманітна
фізична активність (роль глядача, учасника, тренера або яка-небудь інша
організаційна  діяльність);  художня  діяльність  (живопис,  малювання,
літературна  творчість);  вироби  (вишивання,  в'язання,  плетіння  різних
виробів і інша ручна творчість);  турбота про тварин; хобі (різноманітна
діяльність по інтересах);  дозвіллєві свята,  обряди, конкурси,  фестивалі;
відвідування  музеїв,  театрів,  галерей,  екскурсії;  ділові,  комерційні,
логічні, інтелектуальні ігри і заняття (настільні ігри); спокійний пасивний
відпочинок  (перегляд  телепередач,  фільмів,  читання  літератури,
прослуховування  радіопередач);  спорт,  активний  рух,  екскурсії,  ігри;
спілкування  з  іншими  людьми  (телефонні  розмови,  написання  листів,
запрошень,  організація  і  відвідування  вечорів  і  інших  розважальних
заходів) [4].

При  плануванні  клубної  діяльності  пріоритет  належить
розвиваючим технологіям, пов’язаним із залученням людей старшого віку
в  різні  види  художньої,  технічної  і  прикладної  творчості.  Вони
забезпечують  на  них соціалізуючий  вплив,  який  розширює можливості
для  самоствердження  і  самореалізації,  соціальної  адаптації  і
самоактуалізації.

У  розпорядженні  фахівців  з  організації  клубів  відпочинку  та
дозвілля, а також реабілітації наявні ігрові і розважально-ігрові (рухливі,
малорухомі, театралізовані й ін.), художньо-видовищні, діалогічні (показ,
розповідь,  переказ,  пояснення,  ілюстрування),  репродуктивні  і  творчо
розвиваючі  (тренінг,  імпровізація),  навчальні  (вправи,  повтор),
проблемно-пошукові, інформаційні й інші технології.

При  організації  соціальної  роботи  з  людьми  старшого  віку,
спрямованих  на  їх  активізацію,  варто  враховувати:  особистість  самої
людини;   відносини  і  контакти  людей  старшого  віку  з  навколишнім
середовищем і,  насамперед,  із  сімейним мікросередовищем;  культурно-
дозвіллєві форми і методи, що активно впливають на особистість літньої
людини, на її соціальну реабілітацію і становища 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, їхні нестатки, потреби, біологічні і
соціальні  можливості,  визначені  регіональні  й  інші  особливості
життєдіяльності,  як  то:  фізичний  і  емоційний  стан  літньої  людини,  а
також стан її зору, слуху, мобільності.

Ефективними засобами впливу на осіб  похилого віку вважаються
мистецтво  терапія  (арт-терапія),  бібліотерапія,  гарденотерапія,  терапія
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спогадів  3, 88-89.
Мистецтвотерапія,  або  арт-терапія,  включає  музичну,

хореографічну,  театральну,  художню  творчість.  До  цього  виду  терапії
можна також віднести ігротерапію, глинотерапію тощо.

Значущим,  при цьому є  не конкретний результат, а  саме  творчий
процес,  у  якому  мистецтво  виконує  інтегруючу  функцію.  Наприклад,
особливою продуктивністю (не лише в естетичному, а і в соціальному та
індивідуальному  аспектах)  відзначаються  художні  проекти.  Пластика,
живопис,  графіка  поєднують  самотніх  людей  літнього  віку.  Основною
метою  такої  роботи  є  творчість  учасників,  яка  приносить  їм  радість
спілкування, задоволення життям, відкриває багатьом нові перспективи.

Специфічними завданнями арт-терапевтичної  роботи при цьому є
подолання соціальної ізоляції, підвищення самооцінки людини похилого
віку,  створення  умов  для  актуалізації  її  життєвого  досвіду,  визнання
цінностей,  реалізація  нею  свого  творчого  потенціалу.  Безсумнівну
значимість має соціальний контекст, у якому реалізується робота такого
роду, зокрема, нерідка самітність і ізольованість людей похилого віку, їхня
безпорадність,  відносна обмеженість  матеріальних  ресурсів  суспільства
для допомоги їм. 

Надаючи соціально-психологічні послуги, представники соціальної
служби мають звертати увагу на психологічний стан людини. Інколи люди
пенсійного віку стають  пригніченими,  втрачають  сенс  життя.  Це може,
зокрема, трапитися через втрату життєвих цінностей. І тут у пригоді може
стати  так  званий  метод  біографічного  інтерв’ювання  або  стимуляції
спогадів, який допоможе людині пенсійного віку усвідомити, що «життя
не  минуло  марно».  Його  можна  використовувати  у  роботі  як  з  одним
клієнтом, так і з групою. Джерелами спогадів можуть стати фотографії,
старі  платівки з піснями чи музикою, якісь сувеніри чи старі  листівки,
відвідування музеїв, спогади про ті чи інші знамені події життя: навчання
в  школі,  одруження,  народження  дітей,  відпочинок  на  морі,  подорож
тощо.

Особливу  увагу  слід  звернути  на  людей  пенсійного  віку,  які
переживають  втрату  близької  людини.  І  тут  у  пригоді  мають  стати
відповідні  методи  соціальної  роботи.  Одним  і  найкращим  з  них  є
терапевтична короткотривала група. Можливість прийти до групи «Тяжка
втрата»  надзвичайно  важлива  для  людини  похилого  віку, яка  втратила
дружину або чоловіка. Вона переживає почуття смутку, відчаю або навіть
безпорадності  й  намагається  знайти  відповіді  на  запитання  «Чому  це
сталося?»,  «Що  робити  далі?».  Підтримка  з  боку  родичів  та  друзів  є
інтенсивною  впродовж  трьох  чи  чотирьох  тижнів,  а  потім  слабшає,  і
людина ще більше відчуває  свою самотність.  Вона може відчувати,  що
інші не розуміють її тяжких переживань, коли хтось радить перебороти
горе і припинити плакати. Тоді саме група може стати місцем, де можна
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висловити  власні  горе  і  смуток,  не  боячись  осуду  з  боку  інших,  та
звільнитися від тяжких переживань.

Висновки.  Призначення  технологій  актівізації  особистості  —
допомогти людям старшого віку освоїти навички спілкування, необхідні
для  адаптації  в  соціокультурному  оточенні.  Існують  психологічні
закономірності,  що  прискорюють  інтеграційні  процеси  в  суспільство,
соціальну  адаптацію.  Важливо  уміти  вибрати  і  запропонувати  старшій
людині таке цікаве заняття, що не дозволяло б йому зосередитися на своїх
хворобливих відчуттях і переживаннях. Найчастіше такі заняття пов’язані
з  прикладною  художньою  і  технічною  творчістю,  а  також  з  більш
пасивними  видами  діяльності  —  читанням,  переглядом  телепередач,
слуханням радіо і так далі. Завдяки цим заняттям у людей старшого віку
поліпшується самопочуття, полегшується хворобливий стан.

Високу  ефективність  показують  індивідуальні  програми
самореабілітації,  що  включають  у  себе  систему  різноманітних
спеціальних тренінгів,  що регулюють розумові  і  фізичні  навантаження,
інтенсивність яких зростає в міру поліпшення стану літнього пацієнта.

Прагнення  до  активних  форм  проведення  вільного  часу  також
сприяє соціальній адаптації,  тоді як орієнтація на пасивно-споглядальні
види дозвілля обумовлює зниження загального життєвого тонусу людей
старшого віку, допускає поглиблення їхньої соціальної ізоляції. Подібна
активність сприяє переходу їх від споживчої діяльності до продуктивної
діяльності,  до  свободи  вибору  занять,  які  відповідають  здібностям,
задаткам і захопленням людини.
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ

Вступ. Соціальна робота визнана у всьому світі назва спеціальності,
основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини. Потреба в
соціальній роботі збільшується саме під час соціальних та економічних
криз,  бо  в  таких  умовах  з’являється  чимало  людей,  котрі  не  можуть
обійтися без захисту і допомоги з боку інших членів суспільства.  Зміна
соціально-психологічної  основи  нашого суспільства  корегує  життя всіх
поколінь,  зокрема  і  старшого. Старість  є  останнім  етапом  онтогенезу
людини  [5,  с.  17].  Головною  її  особливістю  є  генетично  зумовлений
процес старіння, який проявляється в еволюційних змінах в організмі та
психіці,  послабленні  їх  функціонування.  Фізіологічні  перетворення,  а
також соціально-психологічні чинники впливають на особистісну сферу,
поведінку, спосіб життя  старої людини [2, с. 54].

У  період  старості  розвиток  і  функціонування  духовної,
інтелектуальної,  емоційної,  фізичної  сфер  людини  набувають
специфічного характеру. На цьому віковому етапі особистість припиняє
трудову діяльність, обмежуються її  соціальні контакти,  спостерігаються
зміни  в  її  поведінці.  Період  старіння  часто  називають  геронтогенезом
(грец. geron – стара людина і genesis – походження) [3, с. 40]. Більшість
дослідників вважає, що починається вона з 60 років і триває до смерті.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що проблема самотності
літніх людей в усьому світі має універсальний характер.

Результати  дослідження. В  Україні  на  тлі  масової  бідності
населення  проблема  самотності  літніх  людей  стоїть  особливо  гостро.
Проблема  самотності  літніх  людей  виявляється  в  незатребуваності,
відчуженості  їх  у суспільстві,  відчутті  своєї  непотрібності,  марності.  У
зв'язку  з  цим  пошук  ефективних  форм  і  методів  соціальної  роботи,
спрямованих  на  подолання  самотності  в  літньому  віці  є  актуальною
проблемою на сьогоднішній день. Трансформація соціально-економічних
відносин  і  політичних  умов  життєдіяльності  українського  суспільства
зажадала нової  соціальної політики держави і  розвитку у зв'язку з цим
нових видів професійної діяльності та підготовки кваліфікованих кадрів,
які  забезпечують  її  реалізацію.  Одним  з  нових  видів  професійної
діяльності  стала  соціальна  робота,  пов'язана  з  наданням  соціальної
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підтримки  та  допомоги  різним  соціально-демографічним  та  віковим
групами  населення,  у  тому  числі  людям  похилого  віку   як  найменш
економічно  захищеній  і  чисельно  зростаючій  частці  українського
населення [5, с. 36-53].

Соціальна робота з людьми похилого віку становить особливий вид
професійної діяльності [4, с. 38-57]. Отже, робота з людьми похилого віку
та  старими  людьми  в  її  сучасному  розумінні  є  складним  і  системним
процесом цілеспрямованої організації професійно-прикладної діяльності,
орієнтованої на дієве індивідуальне вирішення проблем літніх людей, що
опинилися у важкій життєвій ситуації. 

Основні  проблеми  людей  похилого  віку  пов'язані  з  погіршенням
здоров'я, бідністю і самотністю. У соціальній роботі з людьми похилого
віку вирішуються такі завдання [5]:

– попередження причин, які породжують проблеми літніх людей;
– сприяння  практичній  реалізації  прав  і  законних  інтересів,

забезпеченню можливостей самореалізації і самовиявлення людей
похилого віку  і  попередження  соціальної  ізоляції,  відсторонення
від активного життя;

– дотримання рівності і  врахування можливостей літніх людей при
отриманні соціальної допомоги і послуг;

– диференціація підходів до розв´язання проблем різних груп людей
похилого віку на основі врахування факторів соціального ризику,
які впливають на їхній стан;

– виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в соціальній
допомозі і обслуговуванні;

– адресність при наданні соціальних послуг з пріоритетом сприяння
літнім  людям  у  ситуаціях,  які  загрожують  їхньому  здоров´ю  і
життю;

– використання нових технологій соціальної роботи, яка спрямована
на задоволення потреб людей похилого віку;

– забезпечення  поінформованості  престарілих  громадян  про
можливості соціальної допомоги і послуг.

– Соціальна  робота  з  людьми  похилого  віку  провадиться  у  таких
напрямках [4]:

– соціальне забезпечення, соціальна допомога, створення необхідних
матеріальних  і  фінансових  умов  для  підтримання  нормальної
життєдіяльності;

– догляд і соціальна допомога в стаціонарних установах Міністерства
праці і соціальної політики;

– соціальна робота з людьми похилого віку в територіальних центрах
і відділеннях денного перебування;

– догляд і соціальна підтримка вдома.
Соціальна  допомога  людям  похилого  віку  –  це  забезпечення  у
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грошовій чи натуральній формах, у вигляді послуг чи пільг, які надаються
з урахуванням законодавчо закріплених державою соціальних гарантій із
соціального забезпечення. Соціальна допомога має характер періодичних
чи разових доплат до пенсій і  допомог, натуральних видач та  послуг  з
метою надання адресної диференційованої підтримки різним категоріям
літніх  людей,  ліквідації  чи нейтралізації  критичних життєвих ситуацій,
які  викликані  важкими  соціально-економічними  умовами  життя.
Виділяють  термінову соціальну допомогу, адресну соціальну допомогу,
бригадну соціальну допомогу для важкохворих [1].

Термінова  соціальна  допомога  –  це  надання  допомоги  разового
характеру людям похилого віку, які її гостро потребують. Вона включає:
разове  забезпечення  безкоштовним  гарячим  харчуванням  чи
продуктовими  наборами;  забезпечення  одягом,  взуттям,  предметами
першої необхідності; разове надання матеріальної допомоги; сприяння в
отриманні тимчасового житла; надання екстреної соціально-психологічної
підтримки  за  телефоном  довіри  і  юридичної  допомоги  у  межах
компетенції служби.

В  окремих  великих  містах  України  у  підпорядкуванні  органів
соціального захисту населення перебувають  соціальні  аптеки,  соціальні
лікарні.  До них слід  додати  соціальні  їдальні,  спеціалізовані  магазини,
будинки побуту та інші життєво важливі заклади для престарілих людей,
які  почали  створюватися  в  останні  роки  [5].  Працюють  перукарні,
майстерні  з  ремонту  побутової  техніки,  пункти  прокату,  які  надають
пенсіонерам  послуги  за  прийнятними  цінами.  Адресна  соціальна
допомога надається літнім людям, які перебувають в особливо складній
життєвій  ситуації.  Їх  відвідують  соціальні  працівники,  які  надають
необхідну побутову чи соціально-психологічну допомогу.

Бригадна  форма  допомоги  важкохворим  пенсіонерам  –  це
комплексне  обслуговування  з  надання  соціальних  і  медичних  послуг.
Соціальні  працівники  надають  пенсіонерам  послуги  побутового
характеру, а медичні сестри здійснюють сестринський догляд. 

Людина похилого віку повинна стати  для соціального працівника
суб'єктом індивідуального підходу. Почуття поваги до неї, зацікавленість
її  життєвим  шляхом  і  досвідом  звичайно  підвищують  довіру  до
соціального працівника,  його  авторитету  як  фахівця.  Ніколи  не  можна
забувати про те, що під час бесіди з такою людиною потрібно намагатися
зберігати  на  обличчі  вираз  зацікавленості,  інтересу,  співчуття  і
доброзичливості. Усе це дозволить ознайомитися з соціальним анамнезом
людини  похилого  віку,  місцем  і  умовами  проживання,  усвідомити
внутрішньосімейні  відносини,  їх  значущість,  зрозуміти  міжособистісні
відносини між молодими членами родини і старими, допомогти вирішити
їх  внутрішні  незгоди  і  образи  [4,  с.  22-47].  Сьогодні  повсюдно
спостерігається  тенденція  до  того,  що  особи,  які  присвячують  себе
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догляду за старими людьми і роботі з ними, стають дедалі молодшими. З
цих  позицій  догляд  за  старими  людьми  –  це  зустріч  різних  поколінь,
повага до віку з боку молодих співробітників, терпимість їх до принципів
і сформованих переконань людей похилого віку, їх життєвих установок і
цінностей.

Догляд за старими людьми – це уважне і турботливе спостереження
за іншими, вміння ввійти у світ їх переживань з одночасним сприйняттям
і  повторним  оглядом  власних  відчуттів,  це  вміння  сприймати  старих
людей такими, якими вони є. А також тактовність, заплановані дії, довіра і
допомога у процесах адаптації старої людини до змінених життєвих умов,
супровід  помираючих,  надання допомоги  членам родини в  цей  тяжкий
момент.  Тільки  сприйнявши  ці  принципи  і  поклавши  їх  в  основу
професіоналізму, можна витримати всі  психічні і фізичні навантаження,
пов'язані з доглядом за старими людьми.

Висновки.  Сутність соціальної  роботи з людьми похилого віку –
соціальна реабілітація. Переважна більшість старих людей має потребу в
найширшому  спектрі  послуг  і  допомоги,  що  надається  їм  сторонніми
людьми,  чи  то члени родини,  сусіди,  медичні,  соціальні,  чи благодійні
організації.  З  огляду на  процес  кардинальної  зміни,  що  відбувається  в
нашій  країні,  як  у  політичній,  так  і  в  економічній  сферах,  необхідне
створення  принципово  нової  системи  соціального  обслуговування  і
забезпечення соціальної реабілітації, соціального піклування та допомоги
людям  похилого  віку,  які  потребують  найбільш  уважного  ставлення  і
турботи  з  боку  тих,  хто  вибрав  професію  соціального  працівника.
Потрібно  дуже  доброзичливо  і  шанобливо  переводити  бесіду,
спрямовуючи її в потрібне для соціального працівника русло. Важливим є
також  вміння  гідно  закінчити  бесіду,  не  скривдивши  старої  людини  і
переконавши її своєю поведінкою, що всі її проблеми будуть враховані і,
за можливості, задоволені. Ніколи не потрібно категорично відмовляти у
проханнях або стверджувати, що всі прохання будуть виконані.

Найвищим показником професіоналізму соціального працівника є
довіра  старої  людини,  прийняття нею порад,  усі  зусилля  повинні  бути
спрямовані  на  активізацію  старої  людини,  спонукання  її  самостійно
розв'язати особисті проблеми.
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: НАВЧАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

Для  роботи  волонтерами  потрібна  відповідна  теоретична  і
практична  база,  однак  навчання  волонтерів  іноді  не  супроводжується
запитом щодо  використання  отриманих  ними  знань.  Нерідко навчання
волонтерів,  наприклад у рамках проектів  ЮНІСЕФ в Україні, проходить
тільки  заради  самого  навчання.  Мало  уваги  приділяється  проблемі
організації волонтерського руху, зокрема визначенню конкретних об’єктів,
де можуть застосовуватися волонтерські послуги. На жаль, ще й досі існує
думка, що головне – знайти волонтерів і вони почнуть активно вирішувати
конкретні соціальні проблеми. Насправді схема організації волонтерської
роботи набагато складніша. Спочатку необхідно знайти конкретний об'єкт,
котрий  потребує  соціальної  допомоги.  Після  цього  доцільно  перевірити
методи  роботи  з  цим  об'єктом,  визначити  ділові  якості  та  професійні
навички, необхідні людям для цього етапу соціальної роботи. На підставі
цих критеріїв уже слід добирати волонтерів, навчати їх і, головне, щоденно
організовувати їхню роботу [1, 69].

Організація  різних  форм  навчання  волонтерів  стає  актуальним
питанням  сьогодення.  Оскільки  більшість  волонтерських  угруповань
виникає стихійно та бере участь в одноразових акціях чи заходах, існує
нагальна  необхідність  розробки  системного  підходу  до  залучення
волонтерів,  організації  їх  діяльності  та  підтримки  розвитку
волонтерського руху. Головну роль у зміцненні позицій добровольців та
формуванні позитивного ставлення громадськості до їх діяльності відіграє
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впровадження  системи  навчання  волонтерів,  про  що  говорить  досвід
волонтерства інших країн. З огляду на специфіку діяльності та завдання
соціальних служб, центрів, використовуються досить різноманітні форми
навчання  добровольців  з  метою  формування  в  них  знань,  умінь  та
навичок, наприклад:

– протягом року – школа волонтерів;
– протягом півріччя тематичні волонтерські курси;
– протягом місяця – табір підготовки добровольців-помічників;
– протягом тижня – курси підвищення майстерності тощо [1, 123].

Характерною  особливістю  волонтерського  руху,  який  стихійно
розвивається  при  різних  соціальних  установах,  організаціях  та
об’єднаннях в  Україні,  є  включення до  добровільної  діяльності  молоді
віком від 15 до 25 років. Привертання уваги неповнолітніх, молоді, людей
похилого віку є ефективним засобом активізації саморозвитку особистості
в  діяльності  і  спілкуванні  як  культурному  процесі.  Якщо  детальніше
проаналізувати  складові  цього процесу,  то  стає  зрозумілим,  що молоді
волонтери завдяки соціально-педагогічній діяльності набувають змістовно
життєвих  орієнтирів,  оволодівають  мистецтвом   життєдіяльності
особистості  шляхом  самовизначення  самоорганізації  самопізнання
саморегуляції  та  самореабілітації  самореалізації  самоосвіти  та
самовиховання.

Слід  зазначити,  що  головною  проблемою  волонтерського  руху  в
Україні  залишаються  передусім  труднощі  організації  волонтерської
діяльності.  Організаторам  волонтерського  руху  потрібно  не  тільки
ознайомитись  з  історією  руху  в  інших  країнах,  організувати  роботу  і
контроль,  навчитися  складати  робочі  плани  і  ставити  завдання  для
волонтерів,  а й завжди враховувати  думку і  досвід самих добровільних
помічників.

Підготовка волонтера,  як  правило,  відбувається  одночасно  з  його
основною  діяльністю.  Система  заохочень  та  подяк  стимулює  його  на
більш-менш стабільну участь у соціальній роботі. Навіть широко розгор-
нуті інформаційні кампанії більше спрямовані на те, щоб родичі та ото-
чення волонтера розуміли і підтримували його роботу. 

При цьому не слід забувати, що керівник „Школи волонтерів” має
специфічні функціональні обов'язки, зокрема, він:

– у  своїй  діяльності  керується  чинним  законодавством,  розпоря-
дженнями соціальної служби;

– призначається керівництвом відповідної соціальної служби;
– розробляє навчальний план підготовки волонтерів відповідно до

програм діяльності відповідної соціальної служби;
– проводить заняття з волонтерами, залучає до їх проведення до-

свідчених  тренерів,  відповідає  за  науково-методичний  та
організаційний рівень занять;
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– здійснює  облік  волонтерів,  які  проходять  підготовку,  спільно  з
методичною комісією оцінює рівень їх знань, умінь та навичок;

– відповідає за дотримання правил техніки безпеки під час рейдів,
масових заходів та акцій за участю волонтерів;

– щомісяця подає звіт до відділу методичної роботи та кадрового
забезпечення соціальної  служби  про  роботу „Школи  волонтерів”
(тематика  занять,  план  їх  проведення,  кількість  волонтерів,  які
проходили  підготовку,  прізвища  тренерів,  котрі  розробляли  та
проводили заняття, кількість рейдів);

– складає статистично-аналітичний звіт про роботу за рік;
– бере  участь  у  навчально-пошукових  семінарах  для  керівників

шкіл волонтерів, підвищує свій фаховий та методичний рівні;
– організовує  участь  волонтерів  у  навчальних  семінарах  і

тренінгах,  які  проводять  соціальна  служба  та  громадські
організації.

Слід зазначити, що керівник має досить чітко усвідомлювати етапи
організації „Школи волонтерів”.

Основним  завданням  Школи  є  забезпечення  теоретичної  та
практичної  підготовки  волонтерів  до  реалізації  соціальних  програм.
Відповідно до покладених на неї завдань Школа: 

1) надає  волонтерам  знання  з  психолого-педагогічних,  правових,
соціально-медичних  питань,  необхідних  для  реалізації  соціальних
програм; 

2) сприяє  професійному  зростанню  та  набуттю  практичного  досвіду
волонтерів; 

3)  сприяє  розвитку  лідерських  якостей,  творчих  здібностей,
самовираженню  та  становленню  волонтерів  як  активних  членів
суспільства; 

4) розробляє  та  запроваджує  навчально-тематичні  плани  та  
програми  підготовки  волонтерів  за  пріоритетними  напрямками  
діяльності [1, 124]. 
Упроваджуючи  в  дію  соціальне  навчання,  слід  використовувати

наступні методи: 
Психологічні:

– діагностика  психологічного  стану  волонтера  на  різних  етапах
процесу соціального навчання, внутрішніх якостей;

– корекція  порушень  психологічних  функцій  волонтерів,  особливо
волонтерів-клієнтів;

– психотерапевтичні тренінги (успішності, розвиваючі комунікативні,
коригуючі,  стимулюючі)  з  групою  волонтерів  на  різних  етапах
соціального навчання з метою подолання у групі психічних стресів,
кризових станів, міжособистісних конфліктів;
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– психологічний відбір  волонтерів  до  підготовки  за  тим чи  іншим
напрямком соціальної роботи;

– консультування волонтерів або групи волонтерів;
– спостереження  як  метод  подальшого  коригування  та  виявлення

пріоритетних завдань для розвитку особистісних якостей і навичок
та сприяння поліпшенню психологічного клімату у групі;

– тестування  індивідуальне  та  групове  з  питань  діагностики  та
розвитку можливостей волонтерів або групи волонтерів;

– анкетування  волонтерів  з  метою  вивчення  рівня  підготовки
волонтера, особистісних якостей та ін.;

– опитування волонтера або групи волонтерів з питань обізнаності,
рівня підготовки, ефективності навчання, коригування навчальних
занять.

Педагогічні методи:
– методи формування свідомості;
– методи організації соціально-педагогічної діяльності;
– методи стимулювання доцільної активності волонтерів;
– методи заохочення та засудження діяльності;
– методи самовиховання та самокорекції.

Соціологічні методи:
– моніторинг;
– аналіз соціуму;
– соціометрія.

До найбільш типових форм роботи з різними групами волонтерів
належать такі: лекція як базовий метод при навчанні волонтерів, бесіда,
ділова  гра,  „мозковий  штурм”,  дискусія  (диспут),  колоквіум,  семінар-
практикум, тренінг, конференції, „круглий стіл”, збори.

Виявлення відповідності волонтера роботі залежить  від його ква-
ліфікації  і  від  його  темпераменту.  Звичайно,  волонтери  повинні  вико-
нувати роботу, для якої їх вибрали. Але при цьому важливо, щоб за своїми
інтересами і нахилами вони підійшли для даної роботи. Це свідчить, що
волонтер повинен бути задоволеним запропонованою роботою, бачити її
як бажану та цікаву, і означає, що певний вид діяльності (включаючи час
та місце) повинен підходити кожному волонтеру. Та, нарешті, це означає,
що  персонал,  з  яким  доведеться  працювати  волонтеру,  також  повинен
його задовольняти. Останній фактор можна з’ясувати кількома, відносно
особистими,  рішеннями,  які  базуються  на  таких  маленьких  речах,  як
особистісний тип,  стиль  роботи  або особистісна  поведінка  людини (як
говорить, чи палить, активна чи пасивна).

Оскільки  важко  визначитись  щодо  усіх  позицій  під  час  30-
хвилинної співбесіди, ми рекомендуємо проводити додатково виявлення
якостей  під час  випробувального терміну. Варто довести  до відома во-
лонтера, що перші тридцять днів будуть випробувальними і для нього, і
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для  організації.  Наприкінці  30-денного  терміну  буде  проведено  друге
інтерв’ю,  на якому передивляться та переоцінять рішення. Під час друго-
го інтерв’ю якась зі сторін може запропонувати певні зміни, базуючись на
додатковій інформації чи ситуації.

Початковий випробувальний період полегшує процес переконуван-
ня добровольця в його спроможності виконувати роботу, щодо якої він не
впевнений або сумнівається, чи підійде. Під час випробувального періоду
це чітко визначається та швидко коригується.

На закінчення доцільно навести кілька загальних рекомендацій, які
стосуються проведення співбесіди з потенційним волонтером.

1. Переконатися, що під час співбесіди ніхто сторонній її не перерве.
Це  дасть можливість  як  інтерв'юеру,  так  і  кандидатові  почувати
себе комфортніше.

2. Бути активним слухачем, оскільки потрібно зрозуміти кандидата, а
це  вимагає  великої  уваги  до  всього,  що  він  скаже,  та  про  що
промовчить під час співбесіди.

3. Відповідати на всі питання про організацію та її роботу відверто і
чесно. Це свідчить про щирість і тактовність у співбесіді. 

4. Нічого  не  обіцяти,  якщо  ви  не  впевнені,  що  зможете  включити
кандидата до волонтерської діяльності.

5. Чесно описати волонтерську роботу.  Не приховувати негативних
аспектів   роботи,  сподіваючись,  що  волонтер  не  запитуватиме,
виявивши їх після того, як погодиться працювати.

6. Оцінювати особистісні якості кожного окремо. Не думати, що він
такий, як і всі інші, з ким доводилось спілкуватися раніше.

Зазначені  позиції  для  спеціаліста  не  є  вичерпними  й  однозначно
незмінними. Особа кандидата волонтера, ситуація, соціальна робота, для
якої залучається  волонтер, – усе це, безперечно, впливає на хід вибору
волонтерів і характер  співбесіди.

Список використаних джерел:
1. Янц Н. Д.. Основи діяльності волонтерів. Курс лекцій / Н. Д. Янц.

― Переяслав-Хмельницький, 2014. —118 с.
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ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ОНКОХВОРИМИ ДІТЬМИ

ПОЛТАВЩИНИ

Кожна людина у своєму житті повинна зробити бодай крапельку
добра. Саме в університеті студент самореалізується, шукає своє місце в
суспільстві і житті, формує систему цінностей і визначає пріоритети. Крім
навчальної  роботи,  у  цьому  студенту  допомагає  активна  участь  у
студентському самоврядуванні.

Відомо, що студентське самоврядування розуміють як самостійну
громадську діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка
визначається  ними  і  здійснюється  відповідно  до  мети  та  завдань,  що
стоять перед студентськими колективами [1]. Традиційно вважається, що
діяльність студентського самоврядування спрямована на внутрішнє життя
університету  чи  факультету. Але  організація  «студентське
самоврядування»  зосереджує  свою  діяльність  не  лише  на  проблемах
студентства  у  площині  студент–студент,  студент–викладач,  студент–
навчання, студент–відпочинок, а й виходить за межі навчального закладу з
метою підтримати тих, хто цього потребує,  простягнути руку посильної
допомоги вразливим категоріям населення,  сприяти покращенню якості
їхнього життя.  Однією із  форм добровільної,  непрофесійної  соціальної
роботи на сьогодні виступає волонтерська допомога, основні підходи до
якої сформульовані у Всезагальній декларації волонтерів, прийнятій на ІХ
Конгресі Міжнародної асоціації волонтерів у Франції (1990 р.).

Загалом  соціальна  робота  розглядається  в  науковій  літературі  в
кількох значеннях Це і професійна діяльність, і галузь наукових знань, і
навчальна дисципліна.  І  все  це зводиться  до теорії  і  практики надання
професійної  допомоги  людям,  котрі  опинилися  у  скрутній  життєвій
ситуації.  Вважається,  що  одним  з  перших  напрямів  соціальної  роботи
були  заходи  із  соціальної  інтеграції  дітей  та  молоді  з  інвалідністю  та
підтримка сімей, у яких вони виховуються [2].

Особливе  місце  в  соціальній  роботі  з  дітьми  посідає  робота  з
онкохворими  діточками.  Так,  за  даними  ВООЗ  та  Національного
Інституту раку, за останні 100 років за рівнем захворюваності і смертності
у  світі  онкопатологія  перемістилася  з  десятого  місця  на  друге,
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поступаючись  лише  хворобам  серцево-судинної  системи.  За  темпами
поширення  онкозахворювань  Україна  знаходиться  на  другому  місці  в
Європі.  Щороку  в  Україні  близько  1000  дітей  віком  до  18  років
стикаються з онкологічним захворюваннями, з них 70% хворих мають усі
шанси  одужати,  але  третина  з  них  помирає  через  дорожнечу  ліків  і
несвоєчасність діагностики та лікування [3].

Звичайно,  хвороба  дітей  суттєво  обмежує  їхню життєдіяльність,
порушує  як  фізіологічний,  так  і  соціальний  розвиток  дитини,  сприяє
втраті  контролю за своєю поведінкою, а також здібностей до навчання,
спілкування,  можливої  подальшої  трудової  діяльності  тощо.  Тому
волонтерська  діяльність  студентів,  використання  ними  різних
комунікаційних методів допоможе хоч на деякий час відволіктися і дітям,
і  їхнім  батькам  від  болю  і  страждань,  викликаних  однією  з
найстрашніших хвороб сучасності.

Робота  студентської  ради  фізико-математичного  факультету
Полтавського  національного  педагогічного  університету  імені
В.Г. Короленка  відбувається  у  двох  напрямках.  Вона  спрямована,  по-
перше,  на  забезпечення  необхідними  матеріальними  засобами  дітей  –
пацієнтів  онкогематологічного  центру  Полтавщини,  по-друге,  на  –
створення підходящого для хворих дітей комунікаційного середовища.

Для  забезпечення  необхідними  матеріальними  засобами  дітей  –
пацієнтів онкогематологічного центру Полтавщини впродовж навчального
семестру  членами  студентської  ради  організовується  благодійний  збір
коштів. Із цією метою проводяться ярмарки, виставки, на яких студенти
можуть  продавати  власні  вироби  і  приготовлені  страви  та  віддавати
виручені  кошти  на  волонтерську  допомогу.  Це  дає  змогу  кожному
студенту  фізико-математичного,  і  не  лише,  факультету  відчути  себе
невід’ємною частиною чогось важливого, людяного, духовно-морального.

Після збору коштів студентська рада домовляється з адміністрацією
онкогематологічного  центру  про  дату  зустрічі,  перед  якою  дітям
закуповуються подарунки, деякий медичний інструментарій, розробляють
для  них розважальні  програми.  Такі  програми зазвичай  складаються  з:
танцювальних розминок, коли всі разом під жваву музику виконують рухи
(«танцювальна  розминка»  доволі  умовна  назва,  оскільки  ступінь
рухливості  у  хворих  дітей  різний);  будування  пластикових  веж,  коли  з
пластикових  стаканчиків  діти  будують  вежі,  намагаючись  звести  їх  за
допомогою  неквапливих,  обережних  рухів;  брейн-рингу,  коли  дітям-
учасникам дістаються картки із запитаннями, на які слід дати відповідь;
конкурсу  юного  художника,  коли  діти  малюють  на  ватмані
різнокольоровими фарбами,  виявляючи  свою фантазію і  талант;  співів,
коли разом з діточками обирається відома всім пісня і виконується гуртом.
У цих заходах-конкурсах, з одного боку, немає переможців, а з іншого, –
переможцями є всі, хто так чи інакше доклав зусиль своєю участю в них,
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при цьому переключившись  від  атмосфери  біди-хвороби до атмосфери
надії-виліковування.

Студентам  у  роботі  з  дітьми  допомагають  батьки  хворих.  Вони
також беруть  участь  у конкурсах,  щоб підтримати  своїх  дітей.  Чимало
часу студенти приділяють увагу спілкуванню з батьками, адже помічено,
що часто діти мають більше сил та наснаги до виліковування,  ніж їхні
родини.  Для  батьків  надто  важливою  є  така  психологічна  підтримка,
оскільки залишатися на самоті з такою проблемою дуже складно. 

Конкурси і розваги дають змогу дітям бодай на якусь мить забути
про свою тяжку хворобу. Приємно бачити усмішки і маленьких янголят, і
їхніх  батьків.  Та  й  працівники  центру  завжди  раді  бачити  студентів,
чекають їхніх візитів.

Цією  доброю  справою  студенти  показують,  що  студентське  
життя – це не просто розваги, а й доросла відповідальність, організація
вільного  часу  на  користь  суспільства  та  окремих  соціально  вразливих
груп.  Нами  було  проведене  опитування  серед  студентів  фізико-
математичного  факультету  з  приводу  мотивації  їхньої  участі  у
волонтерській  роботі  з  онкохворими  дітьми.  Результати  виявилися
такими:  64%  опитаних  хочуть  допомагати  людям,  які  потребують
допомоги, 6% займаються волонтерством для власного задоволення, 10%
вважають  це  відповіддю  «добром  на  добро»,  8%  опитаних  прагнуть
познайомитися  з  новими  людьми,  7%  хочуть  боротися  з  конкретною
проблемою  і  5%  опитаних  студентів  хочуть  мати  якесь  заняття.  Як
бачимо,  цінності  допомоги  ближньому,  доброти  і  співчуття  стосовно
нужденних превалюють у мотивації волонтерської діяльності студентства
фізико-математичного факультету педагогічного університету.

Таким  чином,  організація  соціальної  роботи  в  цілому  і
волонтерської  діяльності  з  онкохворими  дітьми  зокрема  є  однією  з
найбільш важливих  і  важких  завдань  як  на  мікро-,  так  і  макрорівнях.
Соціальна  робота  студентів  фізико-математичного  факультету,  яка
проводиться з онкохворими дітьми Полтавщини, не така масштабна,  як
робота  деяких  великих  волонтерських  організацій  і  на  перший  погляд
може здатися незначною. Але для студентів – це важлива частина життя,
оскільки  розкриває  та  розвиває  їхні  людяні,  духовні  і  душевні  якості
характеру. Для хворих дітей і їхніх батьків це означає, що вони не самотні
у своїй проблемі.
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ДЕВІАНТНЕ МАТЕРИНСТВО: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Вступ.  У  теперішній  час,  коли  відбуваються  швидкі  зміни  в
суспільстві, особливо важко доводиться підліткам з їх ще не сформованим
світоглядом. За останні роки у зв’язку з трансформаційними процесами в
Україні збільшилися прояви девіації серед підлітків. До основних форм
девіантної  поведінки  в  сучасних  умовах  можна  віднести  злочинність,
алкоголізм,  проституцію,  наркоманію.  Але  не  менш важлива  проблема
сьогодення – це відмова матері від дитини та вагітність у ранньому віці.

Дослідження  і  публікації.  Суттєвий  внесок  у  дослідження
проблеми,  що  вивчається,  внесли  українські  та  зарубіжні  дослідники  
І.Д.  Зверева,  І.В.  Братусь,  О.П.  Песоцька,  А.  І.  Антонов,  
А. О. Барвінський,  О. Смирнова, В. Перегуда, Л. Баз, Г. Скобло, І.С. Кон,
Г.Г. Філіпова,  Р. Геллес,  Д.  Боулбі,  Е.  Бадінтер,  М. Мід, В.  А. Раміх та
інші.

Виклад  основного  матеріалу.  Під  девіантною  поведінкою
розуміються:  1)  учинок,  дії  людини,  що  не  відповідають  офіційно
встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві  нормам
(стандартам, шаблонам); 2) соціальне явище, виражене в масових формах
людської  діяльності,  що  не  відповідають  офіційно  встановленим  або
фактично  сформованим  у  даному  суспільстві  нормам  (стандартам,
шаблонам) [1, 16]. У першому значенні девіантна поведінка – переважно
предмет психології, педагогіки, психіатрії. У другому значенні – предмет
соціології  та  соціальної  психології.  Зрозуміло,  що  таке  дисциплінарне
розмежування відносне.
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Розгорнуте  соціологічне  пояснення  девіацій  уперше  дав  Е.
Дюркгейм.  Він  пропонує  теорію  аномії,  яка  розкриває  значення
соціальних і культурних факторів. За Дюркгеймом, основною причиною
девіацій є аномія, буквально «відсутність регуляції»,  «безнормність».  За
суттю аномія – це стан дезорганізації суспільства, коли цінності, норми,
соціальні зв’язки або відсутні, або стають хиткими й суперечливими.

Усе,  що  порушує  стабільність,  призводить  до  неоднорідності,
нестійкості  соціальних  зв’язків,  руйнування  колективної  свідомості
(криза,  змішання  соціальних  груп,  міграцій  і  т.  под.),  породжує
порушення  суспільного  порядку,  дезорганізує  людей,  в  результаті  чого
з’являються різні види девіацій.

Аномія  закономірно  виникає  в  суспільствах,  що  переживають
трансформацію. Більше того, в умовах загальної кризи суспільства вона
може набувати тотального характеру, що породжує хворобливі соціально-
психологічні  стани.  На  тлі  посилення  кризових  явищ  наростає
незадоволеність  своїм  становищем.  За  даними  загальнонаціональних
опитувань, в Україні близько половини населення тією чи іншою мірою
незадоволена своїм становищем, одна третина вагається визначити своє
становище. Масове почуття соціальної незадоволеності, незатребуваності
призводить  до відчуження  від  суспільства,  до наростання тривожності.
Одним з наслідків соціальної незадоволеності в умовах тотальної аномії є
наростання  песимістичних  настроїв  і  навіть  поява  деморалізованості
населення (занепад духу, розгубленість) [2, 31].

У  наш  час  аспект  девіантного  материнства  є  однією  з  найбільш
гострих  галузей  дослідження  у  психології,  як  у  практичному,  так  і  в
теоретичному плані. Сюди включаються проблеми, пов'язані з матерями,
що відмовляються  від  своїх  дітей  і  проявляють  стосовно них відкриту
зневагу  й  насильство,  проблеми  порушення  материнсько-дитячих
відносин,  які  служать  причинами  зниження  емоційного  благополуччя
дитини  й  відхилень  в  її  оптимальному  психічному  розвитку. Що  ж
порушує  природне формування  готовності  до материнства?  Дослідники
вказують на ряд факторів, що призводять до цього. Одним з маловивчених
аспектів  проблеми є  виявлений на  початку століття феномен невірного
сприйняття  матір'ю  своєї  небажаної  дитини.  У  наступному  це
спостерігалося  в  жінки  з  післяпологовою  
депресією [3, 102].

Учені  припускають,  що  ці  зміни  пов'язані  з  емоційним  станом
жінки,  що  переживає  різку  розбіжність  між  реальною  й  ідеальною
дитиною,  про  яку  вона  мріяла  під  час  вагітності.  При  цьому  вона
сприймає  її  як  таку,  що  не  справдила  її  надій,  джерело  примусу  і
страждання.

Дослідники вважають, що до таких перекручувань особливо схильні
самотні матері з їхньою підвищеною тривожністю, потребою в подяці, з
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неусвідомленим  почуттям  провини.  Вони  проектують  на  дитину  свої
гірші якості. Для них вона втілює в собі зло, якого вони зазнали.

На думку дослідників, однією із причин девіантного материнства є
несприятливий  дитячий  комунікативний  досвід.  Майбутня  відмовниця
відкидалася  матір'ю  з  дитинства,  що  призводить  до  порушення
формування нормальної материнської поведінки. 

Одним  з  напрямків  вивчення  девіантного  материнства  є  аналіз
особливостей матерів, які  не мали змогу адекватно взаємодіяти з дітьми
на  перших  етапах  становлення  материнсько-дитячого  взаємозв'язку
(сепарація  у  зв'язку  з  порушенням  процесу  пологів,  неонатальною
патологією,  передчасними  пологами).  Ці  дослідження  показують,  що
формування  материнського  ставлення  пов'язано  не  тільки  з  історією
життя жінки і  її  особистісних якостей,  але  й особливостями дитини та
організацією післяпологової взаємодії з нею [4,  85].

Крім  того,  не  можна  не  відзначити  зростаючу  останнім  часом
проблему  ранньої  підліткової  вагітності.  Дані  нечисленних  досліджень
свідчать  про  перекручене  формування  материнської  сфери,
несформованої мотивації материнства й несерйозне, дитяче ставлення до
вагітності в дівчат-підлітків, які очікують на дитину.

 Із багатьох проблем, які експерти ООН виділяють стосовно дівчат-
підлітків, актуальними є примус до сексуальних відносин, психологічне
насильство  в  період  залицяння,  аборти,  труднощі  виживання  для
неповнолітніх матерів.

За  більш  ніж  десятилітній  період  змінилося  багато  попередніх
уніфікованих  норм  і  практик.  Соціальне  конструювання  віку  явно
проглядається  на зміні  понять  «дитина» і  «підліток» у  пострадянський
період.  Причому  цей  процес  пов'язаний  не  тільки  з  акселерацією.  У
стабільних, відносно благополучних суспільствах, наприклад США, цей
«соціальний  вік»  підлітка  значно  вищий,  ніж  у  бідних  країнах,  що
розвиваються. Сьогодні в нашій країні можна спостерігати зниження віку
«дорослішання»,  що  історично  досить  закономірно:  у  складні  періоди
соціально-економічного  розвитку  очікується,  що  діти  «дорослішають»
раніше. З одного боку, це позитивне явище. З іншого боку, з суспільних
міркувань часто випадає та обставина, що раннє соціальне дорослішання
повинно  супроводжуватися  просвітою  підлітків  з  багатьох  питань,
включаючи  розвиток  їхньої  правової  свідомості,  а  також  створення
системи служб допомоги для їхньої адаптації до дорослого життя [5, 9].

Ґрунтуючись на дослідженнях, зокрема В.І.  Брутман, А.Я. Варги,  
Н.Ю.  Хамітової,  ми  дійшли  висновку,  що  девіантне  материнство  –  це
проблема  не  нуклеарної  сім'ї,  а  проблема  багатьох  поколінь.  Причини
девіантного  материнства  кореняться в  драмі  жінки  з  девіантною
поведінкою і її власної  матері. Девіантна мати – це мати, якій недодали
материнства,  це  та,  яка  відкидалася  своєю  матір’ю з  дитинства.  Ця
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материнська  депривація  зробила  неможливим  процес  ідентифікації  з
матір’ю  як  на  психологічному  рівні,  так  і  на  рівні  формування
материнської  ролі.  Провідна потреба  жінки  з  девіантною поведінкою –
отримати любов і визнання своєї рідної  матері. Така потреба призводить
до емоційної залежності  від матері  і  багато в чому блокує  особистісне
зростання жінки, не дозволяючи в майбутньому стати матір’ю [4, 84].

Отже, девіантна мати походить з давно і глибоко порушеної сім'ї, де
в неї не було можливості сформувати материнську позицію, де існують
традиції  відмови від  дитини і  хороші  відносини складаються  більше з
батьком,  ніж  з  матір’ю.  Після  знаменитих  дослідів  Харлоу  визнається
доведеним,  що  вже  на  рівні  приматів  досвід  спілкування  з  матір’ю
відтворюється  в  наступних  поколіннях.  А  для  формування  нормальної
материнської поведінки необхідна ідентифікація з матір’ю, що, як відомо,
відбувається до 5 років, потім на її основі – емоційна сепарація. 

Відсутність соціальної підтримки, одного з могутніх середовищних
ресурсів  згубно  діє  на  жінок,  багатьом  з  яких  особистих  ресурсів
недостатньо  для  ефективної  боротьби  з  життєвими  труднощами.  Тим
більше, що саме жінка частіше стикається із стресом у вигляді низького
статусу,  безпорадності  (сюди  включаються  різного  роду  сексуальні
провокації й образи), різноманітні нестачі, а також нестачею часу й енергії
на домашні та  професійні  справи, через  що виникає багато конфліктів.
Жінка соціально навчена відповідати  за безліч дрібниць.  Неможливість
усе  тримати  під  контролем  і  на  роботі,  і  удома  веде  до  зростання
стурбованості і, у результаті, – постійного стресового стану.

Говорячи  про  девіантне  материнство,  не  можна  не  акцентувати
увагу  на  наслідках  цього  явища.  Втрата  материнського  виховання  є
основною  причиною  соціального  сирітства.  А  емоційна  депривація,
викликана, зокрема, неефективним і девіантним материнством, є витоком
психічних порушень у дітей. Дж. Боулбі, засновник теорії прихильності,
стверджував,  що  необхідною  умовою  збереження  психічного  здоров'я
дитини  є  наявність  емоційно  близьких,  теплих,  стійких  і  позитивних
відносин з матір’ю. «Достатньо хороша мати» (Д. Вінникот), щохвилини
відгукуючись на потреби дитини, створює фундамент для її психічного
здоров'я,  сприяє  спонтанній  реалізації  базисних  потреб  у  приєднанні,
аффеліації,  безпеці,  ухваленні  і,  як  наслідок,  –  самoсприйнятті.
Відсутність  позитивного самосприйняття  особливо  помітна в  поведінці
соціальних  сиріт.  Воно  виражається  в  уникненні  прямого  зорового
контакту як з партнером по спілкуванню, так і власним відображенням у
дзеркалі,  а  також  у  затримці  графічної  діяльності.  Причиною  є
невиконання матір’ю функції «біологічного дзеркала і біологічної луни»,
коли її обличчя, міміка, інтонації слугують підтвердженням бажаних форм
поведінки  і  відкиданням  небажаних,  формують  відчуття  «базисної
впевненості».
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З  моменту  народження  малюка  такі  жінки  мало  розмовляють  з
дитиною  в  режимні  моменти,  не  коментують  його  і  власні  дії,  не
використовують  особливо  інтоновану  «дитячу  мову»  і  рідко вживають
лагідні  слова.  Часто  важко  визначають  причини  плачу  дитини,  не
виражають їй співчуття, іноді навіть піддражнюють. При сповиванні рідко
враховують рухи дитини, практикують годування не на руках, а в ліжечку.
При  укладанні  спати  рідко  наспівують  або  вколисують.  Зазвичай  не
помічають ініціативних проявів дитини або ігнорують їх, не привчають
свою поведінку до поведінки дитини, не повторюють за нею  звуків,  не
спонукають до усмішок. Під час гри з дитиною не прагнуть зацікавити її
іграшкою і самі не виявляють цікавості, часто просто мовчки показують її
і відчужено спостерігають за дитиною [6, 37].

Проблему девіантного материнства,  на  жаль,  не  можна  вирішити
тільки  психологічними засобами.  Необхідні,  на  наш погляд,  соціально-
кризові  центри  для  жінок  з  дітьми,  де  б  вони  отримували  необхідну
медичну,  психологічну  і  соціальну  підтримку.  Оскільки  соціально-
реабілітаційні центри для неповнолітніх спрямовані перш за все на захист
дитини, вони не здатні вирішити проблему сім'ї, куди цій дитині рано чи
пізно доведеться повернутися [3, 96].

Освітній та  професійний рівень  матерів  з  девіантною поведінкою
досить  неоднорідний.  Зустрічаються  жінки  з  вищою  освітою,  які
займають  посади  в  різних  сферах  діяльності,  досить  успішні,  їхня
девіантна  поведінка  характеризується  намаганням  зберегти  шлюб  у
випадку зради, що має наслідком їх відмову від новонародженої дитини.
Крім того, існує  значна частка «матерів-відмовниць» серед студенток, в
основному  тих,  які  мешкають  у  гуртожитку  та  приїхали  навчатися  з
іншого міста або села. Проте переважну більшість матерів з девіантною
поведінкою складають безробітні жінки без вищої освіти, а також жінки,
які  працюють  без  офіційного  оформлення  на  роботу  продавцями,
офіціантками,  прибиральницями  та  займаються  іншою
низькооплачуваною  діяльністю.  Безумовно,  такі  жінки  без  сторонньої
допомоги не мають можливості доглядати й виховувати дитину.

Щодо  сімейного  статусу  жінок  з  негативною  материнською
поведінкою,  то їх  переважну більшість складають  незаміжні  жінки,  які
народжують та виховують дитину без чоловіка, оскільки батько дитини
невідомий  або  відмовляється  від  своєї  дитини  та  залишає  жінку,
дізнавшись  про  її  вагітність.  Якщо  жінка  з  негативною  материнською
поведінкою  перебуває  у  шлюбі,  то  в  цьому  випадку  девіантною
поведінкою  характеризуються  обидва  батьки,  причому  батько  в
асоціальній  сім’ї  практично  повністю  відсторонюється  від  догляду  за
дитиною, а його виховні функції виражаються через вплив на дитину за
допомогою фізичного та психічного насильства.
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Загальнодержавного резонансу набувають зараз проблеми раннього
материнства  та  збільшення  кількості  відмов  від  новонароджених.    Ці
проблеми  є  актуальними  для  Європи  та  США,  але  в  Україні  вони
особливо гострі у зв’язку з економічним неблагополуччям та політичною
нестабільністю.

Мати, яка відмовилася від новонародженої дитини та віддала її  під
опіку  держави,  –  гостра  соціальна  проблема.  Уважне  дослідження
обставин  і  причин  такої  поведінки  уявляється  дійсно  важливим  і
необхідним  як  з  наукового  погляду,  так  і  з  погляду  суспільних  
інтересів [3,  103].

 Проблема зростання кількості новонароджених дітей, залишених на
опіку  держави  в  пологових  будинках,  має  безліч  причин:  відсутність
житла,  соціальний  осуд,  непідтримка  з  боку сім’ї,  народження  дітей  в
асоціальних сім’ях, алкогольна чи наркотична залежність особи, жінки які
є носіями або хворими на ВІЛ/СНІД, криза стосунків, народження дітей у
результаті насилля.

Феномен  відмови  від  немовляти,  розглянутий  як  варіант
репродуктивної  поведінки  жінок,  пов'язаного  з  вирішенням  проблеми
небажаного  в  певний  момент  їхнього  життя  материнства,  виявляється
пов'язаним  з  такими  варіантами  рішення  проблеми,  як  аборти  й
використання контрацепції. Оцінювати його можна з погляду наступних
теоретико-методологічних підходів. 

У  радянській  і  пострадянській  літературі,  присвяченій  феномену
“відмови  від  материнства”,  як  правило,  підкреслюється  індивідуальна
“провина”,  або  індивідуальні  психологічні  “проблеми”  самої  матері-
відмовниці,  хоча  є  й  виключення.  Це  пов'язане  з  тим,  що  прийняті  в
недавньому  минулому  теорії  в  основному  розглядали  материнство  як
природний,  загальний,  соціально  необумовлений  феномен.  Воно
вважалося основою статевої ідентичності будь-якої “нормальної” жінки.
При  цьому  негласно  і  практично  одноголосно  малося  на  увазі,  що
проблема  небажаної  вагітності  повинна  вирішуватися  за  допомогою
аборту [7, 118].

У ранні пострадянські часи були оприлюднені факти негуманного
ставлення до дітей, залишених у дитячих будинках, що стало додатковим
аргументом  проти  “відмовництва”,  зміцнило  уявлення  про  “провину”
матерів-відмовниць. Аргумент, що “так дитина принаймні жива”,  у той
час як при аборті вона вбивається, мало кому спадав на думку. 

Ще  два  підходи  до  проблеми  в  західній  літературі  видаються
цікавими.  По-перше,  точка  зору  сучасних  соціобіологічних  теорій,  що
розглядають  залишення  дітей,  передачу  їх  у  розпорядження  до  когось
іншого,  у  даному  випадку  державі,  у  ряді  різних  форм  “виборчого
дітовбивства”,  або,  м'якше,  рятування  від  небажаних,  “зайвих”  дітей.
Прихильники цієї точки зору підкреслюють, що така поведінка властива
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як  людині,  так  і  тварині,  і  коріння  її  не  слід  шукати  в  соціальній
реальності  –  воно  знаходиться  у  сфері  біології.  Відповідно  до  
другого  підходу  до  залишення  дітей  –  з  погляду  західної  соціальної  
політики [3, 98] – найкращою формою вирішення ситуації неприйнятного
біологічного материнства є віддача дитини на всиновлення, або соціальне
материнство.  Це  найбільш  гуманно  стосовно  дітей  і,  йімовірно,  є
оптимальним  вирішенням  у  більшості  випадків,  але  часом,  і  нерідко,
призводить до більших проблем для матері-відмовниці, яка  згодом горює
за залишеною дитиною, шукає її, має потребу в ній. Вводиться практика
“відкритого  всиновлення”,  коли  біологічні  батьки  продовжують  мати
доступ  до всиновленої дитини, попри свою відмову вони знають про її
існування і навіть спілкуються з нею. В Україні  ж поки всиновлення є
таємницею, розголошення якої переслідується законом. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДЕЛІНКВЕНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ
В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА

МОЛОДІ

Вступ.  В  умовах  сьогодення  проблема  делінквентної  поведінки
підлітків залишається дуже гострою. За останні роки збільшилася питома
вага  правопорушень,  скоєних  неповнолітніми.  Дедалі  частіше
протиправна  поведінка  серед  підлітків  набуває  групового  характеру.  У
звіті Генеральної прокуратури України «Стан  злочинності  в  Україні у
 2014  році»  протягом  2014  р.  обліковано  529,1  тис.  кримінальних
правопорушень  (ураховуючи  дані  тимчасово  окупованої  території
Автономної  Республіки  Крим  та  м.  Севастополя  за  січень-березень  
2014  р.  та  всі  повідомлення  про  злочини,  які  вчинені  на  тимчасово
окупованій території та зареєстровані іншими територіальними органами
досудового  розслідування).  Із  загального  числа  зафіксованих
правоохоронними  органами  кримінальних  проявів  34%  –  тяжкі  та
особливо тяжкі. Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила
124,2 тис., з них неповнолітні – 5,8 тис. [5].

Результати  дослідження.  Різним  аспектам  соціальної  роботи  з
делінквентними  підлітками  присвячені  праці  І. Звєрєвої,Т.  Кальченко,  
Л.  Лінник, В.  Лютого,  В.  Оржеховської,  Н.  Онищенко, Т. Федорченко,  
М.  Фіцули  та  інших  науковців.  Зараз  у  країні  існує  низка  соціальних
інститутів,  діяльність  яких  спрямована  на  профілактику  делінквентної
поведінки  неповнолітніх  та  їх  ресоціалізацію.  Зокрема  важливого
значення набуває діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.  Різні  аспекти  соціальноїдіяльності  центрів  висвітлювалися  у
працях  українських  дослідників  О. Безпалько,  І.  Іванової,І.  Звєрєвої,  
О. Кузьменка, С. Толстоухової, М. Чайковського та інших. 

На сьогодні в Україні основними органами і  службами у справах
неповнолітніх  та  спеціальними установами,  що здійснюють соціальний
захист  і  профілактику  правопорушень  неповнолітніх,  є:  Державний
комітет України у справах сім’ї та молоді, служби у справах неповнолітніх
обласних,  районних  державних  адміністрацій,  виконавчих  органів
місцевих  і  районних  у  містах  рад;  школи  соціальної  реабілітації  та
професійно-технічні  училища  соціальної  реабілітації;  центри  медико-
соціальної реабілітації неповнолітніх; притулки для неповнолітніх; суди;
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кримінальна  міліція  у  справах  неповнолітніх;  приймальники-
розподільники  для  неповнолітніх;  виховно-трудові  колонії  державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань;  інші  органи
виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування,  підприємства,
установи та організації, окремі громадяни, що беруть участь у здійсненні
соціального  захисту  та  профілактики  правопорушень  неповнолітніх  у
межах своєї компетенції [1, с. 12].

Створення  Центрів  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
започатковане 1992 р. На думку одного з перших дослідників проблеми
соціально-педагогічної  роботи з  молоддю в Україні  І. Звєрєвої,  це було
обумовлено наявністю у 80-х рр. ХХ ст. всіх необхідних передумов для
переходу від окремих елементів передового досвіду соціальної роботи до
державного  рівня  вирішення  проблеми,  створення  системи  служб
соціальної  допомоги  населенню  з  розгалуженою  інфраструктурою  їх
кадрового забезпечення [3,с. 157]. Варто зауважити, що перші осередки
соціальних  служб  з  ініціативи  Міністерства  молоді  та  спорту України,
комітетів у справах молоді та спорту на місцях та за підтримки місцевої
влади почалистворюватися з 1991 р. у найбільш криміногенних східних
регіонах  (Харківській,  Луганській,  Дніпропетровській,  Донецькій
областях  та  Автономній республіці  Крим).  Юридичним підґрунтям для
офіційного  започаткування  таких  служб  став  Закон  України  «Про
сприяння  соціальному  становленню  тарозвитку  молоді  в  Україні»  від
05.02.1993 р.  [3,  с.  156].  На виконання цього Закону Кабінет Міністрів
України постановою від 13.08.1993 р. № 648 «Про соціальні служби для
молоді» затвердив Типове положення про соціальні служби для молоді,
згідно з яким соціальні служби для молоді отримали статус спеціальних
структур,  що надають соціальні  послуги  та  соціальну допомогу молоді
віком  від  15  до  28  років.  Постановою  колегії  Міністерства  України  у
справах  молоді  та  спорту  від  30.12.1994  р.  №  32  було  затверджено
Комплексну програму розвитку соціальних служб для молоді на 1994 –
1997 роки,яка передбачала план їх розвитку та поширення в Україні. За
період  з  1992  по  1994  роки  були  створені  обласні,  Український
державний,  міські  (у  містах  республіканського  значення)  центри
соціальних служб для молоді, деякі районні та районні у містах центри
соціальних  служб  для  молоді.  У  1995  –  1997  роках  була  продовжена
робота щодо розширення мережі центрів соціальних служб для молоді, а
також  формувалася  та  вдосконалювалася  нормативно-правова  база  їх
діяльності [2, с. 221].

Одним  із  пріоритетних  напрямів  діяльності  центрів  соціальних
служб для молоді завжди залишалася профілактична діяльність, зокрема
профілактика  делінквентної  поведінки  підлітків.  Її  початок  був
покладений  реалізацією  комплексної  цільової  державної  програми
боротьби  із  злочинністю на  1996  –  2000рр.,  програми  правової  освіти

46



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

населення  України,  Указу  Президента  України  «Про  затвердження
Комплексних  заходів  щодо  профілактики  бездоглядності  та
правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві» від
18.03.1998  р.  Отже,  у  90-х  роках  ХХ  ст.  з  метою  протидії
розповсюдженню  правопорушень  неповнолітніми  центри  соціальних
служб  для  молоді  реалізували  близько  130  регіональних  соціальних
програм [6, с. 120 – 134].

Програми  профілактики  правопорушень  і  злочинності  в
молодіжному середовищі в зазначений період передбачали комплексний
підхід  і  були  розраховані  на  проведення  профілактичної  роботи  серед
дітей,  неповнолітніх,  молоді,  їхніх  батьків  і  вчителів.  При  проведенні
профілактичної роботи фахівці центрів соціальних служб особливу увагу
приділяли таким категоріям, як: діти та молодь делінквентної поведінки;
неповнолітні,  які  стояли  на  обліку  у  кримінальній  міліції  у  справах
неповнолітніх;  безпритульні  та  бездоглядні  діти;  неповнолітні,  які
звільнились  з  місць  позбавлення  волі.  У комплексі  практичних заходів
соціальних служб для молоді щодо профілактики делінквентної поведінки
особливого значення набувало правове навчання і виховання підлітків та
молоді.  Аналіз  тенденцій  розвитку  правопорушень  та  злочинності  в
молодіжному середовищі,  виявлення причин правопорушень  обумовили
розширення кола напрямів профілактичної  діяльності  та  вдосконалення
соціальних технологій у діяльності центрів соціальних служб для молоді.
З метою проведення цільової індивідуальної роботи серед неповнолітніх
практично  всіма  обласними,  міськими  та  районними  центрами
створювалися  банки даних  неповнолітніх,  які  перебувають  на  обліку в
органах  внутрішніх  справ  як  такі,  що  вчинили  злочини  чи
правопорушення або схильні до їх вчинення, неблагополучних сімей,  у
яких  діти  перебувають  в  особливо  складних  морально-психологічних
умовах  життя,  та  неповнолітніх  і  молоді,  які  звільнилися  з  місць
позбавлення волі [6, с. 120 – 134].

Найбільш  розповсюдженою  формою  проведення  профілактичної
роботи в молодіжному середовищі в 90-х роках ХХ ст. були лекції. У них
висвітлювались основні положення Конституції України, Конвенції ООН
про права  дитини,  права  та  обов'язки  підлітків  та  молоді,  захист  прав
неповнолітніх  нормами  трудового,  шлюбно-сімейного,  житлового  та
цивільного  законодавства.  Особлива  увага  зверталась  на  питання
адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення злочинів і
правопорушень.  До  проведення  таких  лекцій  в  загальноосвітніх
навчальних  закладах  були  залучені  фахівці,  які  не  були  штатними
працівниками  центрів,  переважно  юристи  чи  представники  органів
внутрішніх справ.

З  метою  організації  відпочинку  дітей  та  неповнолітніх,
профілактики  негативних  явищ у  молодіжному  середовищі  спеціалісти
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центрів  соціальних  служб  для  молоді  організовували  роботу  щодо
створення таборів відпочинку, наметових таборів, залучали неповнолітніх
до спортивних секцій та гуртків, гуртків народно-прикладного мистецтва
тощо. Для неповнолітніх з делінквентною поведінкою спеціалісти центрів
соціальних служб для молоді створювали табори соціально-психологічної
реабілітації, спеціалізовані та профільні зміни тощо. Під час відпочинку
таким  дітям та  підліткам  надавалася  соціально-психологічна  допомога,
яка  спрямовувалася  на  корекцію  поведінки,  зняття  агресивності,
тривожності, розвиток комунікативних здібностей.

Починаючи  з  1998  року  з  метою  надання  спеціалізованої  та
висококваліфікованої допомоги фахівцями при центрах соціальних служб
для  молоді  створюється  мережа  спеціалізованих  соціальних  служб
зпитань  профілактики правопорушень  неповнолітніх  і  молоді.  Зокрема,
були створені консультаційні пункти, «Телефони довіри», школи правових
знань, громадські приймальні тощо. На початок 1999 року їх було близько
70 [6, с. 120 – 134]. Так, на виконання Указу Президента України «Про
Затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та
конфліктності,  агресивності,  формування  здорових  навичок  і  норм
правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві» від
18.03.1998  року  практично  всі  центри  соціальних  служб  для  молоді
створили свої консультативні пункти при притулках для неповнолітніх. У
них  вихованцям  притулків  надавалася  індивідуальна  та  групова
соціально-психологічна  допомога,  проводилися  благодійні  акції.
Спеціалісти  центрів  надавали  методичну  допомогу  колективам
працівників  притулків  для  неповнолітніх.  Консультативні  пункти,  до
штату яких входили юрист, психолог, соціальний педагог, були створені і
при  приймальниках-розподільниках,  зокрема  в  таких  обласних  центрах
соціальних  служб  для  молоді,  як  Житомирський  та  Полтавський.
Неповнолітніх,  які  перебували  у  приймальниках-розподільниках,
знайомили  з  чинним  законодавством  України,  з  ними  проводилася
індивідуальна психокорекційна робота.

З  метою  виявлення  бездоглядних  дітей,  дітей,  які  не  відвідують
школи, дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність,
запобігання правопорушень  серед підлітків центрами соціальних служб
для молоді широко використовувався метод вуличної соціальної роботи.
Основними завданнями вуличної  соціальної  роботи  були:  встановлення
довірливих  відносин  з  кризовими  категоріями  дітей  та  молоді,  які
більшість  часу  перебувають  на  вулиці;  сприяння  в  усвідомленні  та
прийнятті  дітьми  позитивних  стереотипів  соціальної  поведінки;
залучення громадськості  до вирішення соціальних проблем «вуличних»
категорій  дітей  та  молоді;  консультування  на  умовах  анонімності  та
конфіденційності; переадресування клієнтів до інших існуючих інститутів
соціальної  допомоги;  допомога  в  захисті  від  будь-якого  фізичного  та

48



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

психічного  насилля;  надання  первинної  медичної  допомоги;  надання
окремих  соціальних  послуг  (доставка  їжі,  одягу,  медикаментів  тощо).
Заслуговує на увагу досвід роботи соціальної служби м. Києва з питань
організації соціальної роботи на вулиці, яка спрямована на попередження
бездоглядності,  організацію  змістовного  дозвілля  дітей  та  підлітків
шляхом організації ігротек.

З  метою  соціальної  адаптації  та  залучення  підлітків  із
делінквентною поведінкою до праці та організації змістовного дозвілля з
1999 року в мережі центрів соціальних служб реалізовувалися соціальні
програми  «Трудові  об’єднання  молоді»  або  «Трудові  об’єднання
старшокласників». Мета таких програм – організація громадських робіт у
соціальній  сфері  для  дітей  та  молоді,  які  опинилися  у  скрутному
становищі,  забезпечення  тимчасового  працевлаштування  підлітків  та
молоді з метою поліпшення їх матеріального стану, залучення до участі в
суспільно-корисній  діяльності,  попередження  асоціальної  поведінки.  У
межах  реалізації  цих  програм  неповнолітні  в  канікулярний  період
залучалися  до  проведення  суспільних  робіт  у  своєму  мікрорайоні
(соціологічне  опитування,  розповсюдження  інформаційних  матеріалів
соціального  спрямування,  упорядкування  дитячих  майданчиків,
проведення вуличних ігротек, патронат ветеранів,  дітей-інвалідів, сімей,
які  знаходяться  у скрутному стані  тощо).  Такі  програми забезпечували
профілактичну  роботу  шляхом  залучення  підлітків  групи  ризику  до
волонтерської діяльності, що сприяло розвитку в них емпатії, альтруїзму
та милосердя [4, с. 144].

Якщо  раніше  діяльність  центрів  була  спрямована  на  реалізацію
різних  соціальних  програм,  то  сьогодні  вони  є  поліфункціональними,
оскільки  при  центрах  діють  різні  спеціалізовані  формування:  Служба
соціальної  підтримки  сімей,  «Громадська  приймальня»;  «Служба
юридичних консультацій для дітей, молоді та їх батьків»; «Центр медико-
соціальної  реабілітації  жертв  насильства»;  «Інформаційно-ресурсний
центр»;  «Центр  вуличної  соціальної  роботи»;  «Центр  студентських
соціальних служб»; «Школа волонтерського руху»; «Соціальний супровід
неповнолітніх  та  молоді,  яка  перебуває  або  повернулась  з  місць
позбавлення волі» тощо. Ці спеціалізовані формування надають молодим
людям  інформаційну,  правову,  соціально-педагогічну,  медичну  та  інші
види  соціальної  допомоги,  реалізують  різноманітні  заходи  з  метою
запобігання  негативним  явищам  у  молодіжному  середовищі,  зокрема
здійснюють профілактику делінквентної поведінки[4, с. 145].

Однією  із  найпоширеніших  ефективних  форм  профілактичної
роботи,  що  досить  часто  використовується  у  практиці,  залишається
лекція.  Так,  43%  загальної  кількості  лекцій,  проведених  центрами
соціальних  служб  для  молоді,  були  присвячені  питанням профілактики
негативних  явищ  у  молодіжному  середовищі,  соціальної  підтримки
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молоді  делінквентної  поведінки  та  осіб,  котрі  повернулися  з  місць
позбавлення  волі.  Під  час  лекцій  спеціалісти  соціальної  сфери
використовують  широкий  арсенал  форм  і  методів  просвітницько-
профілактичної роботи. Спостерігається тенденція поступового розуміння
цими  фахівцями  низької  ефективності  пасивних  методів  навчання  у
процесі  формування  життєвих  навичок  і  навичок  здорового  способу
життята переходу до активних. Нині все частіше з метою профілактики
делінквентної поведінки використовуються інтерактивні методи, зокрема
тренінги, дискусії та зустрічі з представниками правоохоронних органів,
юристами, психологами тощо.

У своїй роботі з підлітками, які мають делінквентну поведінку або
деякі її прояви, соціальні працівники України використовують соціально-
педагогічну підтримку.Соціально-педагогічна підтримка – особливий вид
соціально-педагогічної  діяльності,  яка  спрямована  на  виявлення  і
вирішення проблем підлітка з метою забезпечення і захисту його права на
повноцінний розвиток та освіту [1, с.  4]. Наукові  розвідки свідчать, що
метою  соціально-педагогічної  підтримки  підлітків  з  делінквентною
поведінкою є: формування базової культури особистості та забезпечення
кожному  рівних  умов  для  духовного,  інтелектуального  і  фізичного
розвитку; задоволення творчих та освітніх потреб; формування соціально
активної особистості, здатної до прийняття самостійних рішень, до зміни
соціальних  ролей  в  умовах  постійно мінливого  суспільства  [4,  с.  142].
Соціально-педагогічна підтримка підлітків  з  делінквентною поведінкою
виконує наступні функції: відновлювальну (відновлення тих позитивних
якостей,  які  переважали  до  появи  ознак  делінквентної  поведінки);
компенсуючу (формування прагнення компенсувати той чи інший недолік
посиленням тієї діяльності, яку любить, у якій досягає швидких успіхів);
стимулюючу  (активізація  позитивної  суспільно-корисної  діяльності,
використання  осуду  або  схвалення,  тобто  небайдужого  емоційного
ставлення  до  особистості,  її  вчинків);  розвиваючу  (зміна  мотивації,
розвиток  творчої  особистості);  захисну  (створення  умов  співчуття,
співпереживання, взаєморозуміння); коригувальну (корекція поведінки та
спілкування  підлітка  з  метою  попередження  негативного  впливу  на
формування особистості); інтегруючу (взаємодія всіх суб’єктів освітнього
процесу  в  наданні  допомоги  підлітку  з  делінквентною  поведінкою).
Аналіз  наукових  праць  доводить,  що  соціально-педагогічна  підтримка
підлітків  з  делінквентною поведінкою включає  в  себе  різні  напрями,  а
саме:  профілактичну  роботу  (створення  виховного  середовища,  що
дозволяє  гармонізувати  взаємини  підлітків  зі  своїм  найближчим
оточенням  за  місцем  проживання,  роботи,  навчання;  створення  груп
підтримки з  фахівців різного профілю; створення громадських освітніх
програм  для  посилення  усвідомлення  й  залучення  уваги  до  проблем
молоді  з  відхиленнями  від  норм  поведінкою  –  телевізійних  програм,
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навчальних  програм  тощо);  організацію  дитячого  дозвілля),  соціально-
педагогічну  реабілітацію  (повернення  підлітка  до  активного  життя  в
суспільстві  і  суспільно  корисної  праці);  діагностику (виявлення  різних
сторін  особистості,  рівня  міжособистісних  взаємин  тощо);  соціально-
правовий захист, консультування[2].

Висновки.  На  сьогодні  основними  видами  діяльності  центрів
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  щодо  профілактики
делінквентної  поведінки  є:  психологічне  обстеження  підлітків  з
делінквентної  поведінкою;  оцінка  соціальної  ситуації  та  соціально-
психологічного клімату в сім’ї неповнолітнього; психологічна реабілітація
неповнолітнього;  психологічна  допомога  його  батькам;  соціальний
супровід неповнолітнього (сприяння його зайнятості, отриманню освіти,
медичної допомоги, оздоровленню, відпочинку, подоланню особистісних
проблем);  профілактика адиктивної поведінки та  формування здорового
способу життя неповнолітнього; залучення неповнолітнього до соціально
позитивних груп однолітків (дитячих організацій, волонтерських загонів,
спортивних секцій, творчих студій тощо).

Проведений аналіз соціальної роботи центрів соціальних служб для
сім’ї,  дітей  та  молоді  дає  підстави  зробити  такі  висновки.  Основними
напрямами  роботи  з  підлітками  з  делінквентної  поведінкою  в  центрах
наприкінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.  були  первинна  та  вторинна
профілактика правопорушень,  соціальна  реабілітація  неповнолітніх,  які
мали  досвід  протиправної  поведінки,  та  психолого-корекційна робота  з
ними. Реалізація цих напрямів забезпечувалася шляхом: створення на базі
центрів  спеціалізованих  формувань;  здійснення  вуличної  соціальної
роботи,  надання  інформаційних  послуг  (лекції,  зустрічі  з  фахівцями,
підготовка та розповсюдження рекламної продукції, консультації юриста);
здійснення соціального супроводу неповнолітнього (вивчення соціальної
ситуації;  мінімізація  негативного  впливу  оточення;  вирішення
особистісних  проблем);  організації  зайнятості  підлітків  (залучення  до
суспільно  корисної  роботи,  волонтерство,  організація  змістовного
дозвілля);  сприяння  самореалізації  та  самовдосконаленню  підлітків  з
делінквентною поведінкою (тренінги, консультації психолога).
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 ЖИТТЄВИЙ УСПІХ: ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА

У  рамках  психолого-педагогічного  напрямку  проблематика
життєвого  успіху розглядається  в  контексті  проблеми життєвого шляху
особистості,  її  самовизначення.  У  рамках  уявлень  вітчизняних
дослідників  проблеми  життєвого  шляху  пріоритет  надається
характеристикам власної активності суб’єкта, його здатності організувати
й  скеровувати  власний  розвиток,  декларуються  ідеї  життєтворчості  як
особливої  форми  творчого  самовизначення,  самобудівництва  власного
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“Я”,  активного  та  свідомого  створення  людиною  відповідних  умов,
засобів  самореалізації  у  просторі  актуальних  та  майбутніх  життєвих
відносин (В. Доній, Г. Несен, Л. Сохань, І. Єрмаков) [1].

У  психологічній  науці  поняття  самовизначення  особистості
здебільшого розглядається як свідоме виявлення та ствердження власної
позиції в життєвих ситуаціях, як процес активного визначення людиною
свого  місця  в  системі  суспільних  відносин  на  засадах  особисто
сформованої  ціннісно-смислової  системи (С.  Рубінштейн,  М. Гінзбург,  
Л.  Божович,   Л.  Виготський, Т.  Буякас, В.  Сафін,   М.  Боришевський,  
О. Леонтьєв, Т. Титаренко, та інші). Сутністю життєвого самовизначення є
самостійне  та  усвідомлене  знаходження  особистісних  сенсів  у  виборі
життєвого шляху і всієї наступної життєдіяльності людини в конкретній
культурно-історичній  та  соціально-економічній  ситуації,  а  також
рефлексія у здійсненні цього процесу. 

Життєве  самовизначення  особистості  розглядається  вченими  як
результат і продовження розвитку рефлексії, самооцінки, самоконтролю,
що  виникає  на  певній  стадії  розвитку  самосвідомості  та  є  складовою
загального процесу становлення особистості. Життєву орієнтацію людини
зумовлює синтез образу “Я”, уявлення про себе та образу світу – світогляд
особистості,  когнітивними  умовами  формування  якого  є  засвоєння
суб'єктом  системи  наукових  знань,  розвиток  здібностей  до  творчого
мислення,  досягнення  високого  рівня  пізнавальної  активності.
Ствердження  власної  позиції  в  життєвих  ситуаціях  виявляється  через
систему  ціннісно-орієнтаційних  категорій  –  цілі,  потреби,  інтереси,
мотиви, цінності. Їх аналіз допомагає збагнути важливу форму активності
особистості – спрямованість, яка по праву може розглядатися як рушійна
сила життєвого самовизначення особистості (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв,
І. Мартинюк, Т. Титаренко, Є. Весна). 

Дослідження  процесу  самовизначення  в  юнацькому  віці
здійснюються вченими або шляхом безпосереднього аналізу суб’єктивної
картини  життєвого  шляху  (О.  Кронік,  В.Хомик),  або  шляхом
опосередкованого аналізу у формі визначення цінностей, цілей, життєвих
перспектив  та  життєвих  планів  (Є.  Головаха,  Ю.  Миславський,  
Т. Снегирьова, Н. Толстих). 

Життєве  самовизначення  людини  забезпечується  єдністю  і
взаємопов’язаністю  наступних  складових:  світоглядної  (інтеграція
досвіду, знань,  самосвідомості  –  усіх  проявів  усвідомленого  ставлення
людини до дійсності (індивідуально-особистісна картина світу) та до себе
(образ  “Я”);  ціннісно-цільової  (інтеграція  всіх  проявів  усвідомлення
людиною  свого  призначення  –  цілі,  цінності,  кредо,  пріоритетів);
мотиваційно-потребової  (зміст,  осмисленість  та  спрямованість  потреб,
інтересів  та  мотивів).  Тобто  з  погляду  змістовних  психологічних
характеристик  життєве  самовизначення  являє  собою  інтегроване
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поєднання  світоглядного,  ціннісно-цільового  та  мотиваційного
самовизначень особистості. Провідне місце серед цих компонентів займає
ціннісно-цільовий  компонент,  бо  саме  ціннісні  орієнтири  визначають
характер прийнятих рішень у ситуації життєво значущого вибору.

Стосовно особистості  старшокласника достатніми для визначення
рівня  розвитку  зазначених  складових,  їх  єдності  й  взаємопов’язаності
можуть  вважатися  психологічна  освіченість,  самосвідомість  та  її
компоненти – самовідчуття, самоаналіз (рефлексія), самооцінка, цінності
та система ціннісних орієнтацій, зміст і спрямованість потреб, мотивів та
інтересів,;  суб’єктність  поведінки,  здатність  до  відповідальних,
самостійних дій,  саморегуляції  емоційних станів  та  поведінки в різних
життєвих ситуаціях, креативність.

Стрижневим у процесі  юнацького самовизначення є усвідомлення
потреби в самопізнанні, самовдосконаленні, самовизначенні (М. Гінзбург,
І. Кон, О.Леонтьєв, С. Рубінштейн), що нерозривно пов’язане зі змістом
засвоєної  суб’єктом  системи  наукових  знань,  процесом  формування
світогляду особистості (В. Давидов, Г. Костюк, С. Максименко), мотивом
досягнення загалом,  самовизначення – зокрема.  Мотив самовизначення,
як рушійна сила поведінки, детермінується  не лише зсередини, а  й під
впливом соціальних умов, вимог суспільства, конкретних обставин життя
індивіда  (Л.  Анциферова).  Особистість  утворюється  сукупністю
діяльностей, які реалізують її ставлення до світу, а сутнісні особливості її
життєвого  самовизначення  безпосередньо  пов'язуються  з  характером
предметно-практичної, комунікативної та пізнавальної діяльностей [2].

У  прикладних  дослідженнях  проблеми  успішності  важливе  місце
займає  аналіз  взаємозв'язку  індивідуальних  поведінкових  стратегій,  що
виявляють  себе  в  багатьох  уже  в  дитинстві,  з  параметрами  життєвого
успіху. 

Розглянемо деякі компоненти поведінкових стратегій, які пов'язані
зі  стійкими  індивідуальними  особливостями,  що  впливають  на
досягнення успіху. 

Орієнтація  на  успіх  як  уникнення  невдачі. Ця  характеристика
описує  уявлення,  тісно  пов'язані  з  мотивацією  і  вибором  способів
поведінки. Індивідуальні  відмінності в інтенсивності реакцій на успіх і
невдачу наголошуються вже у чотирьох-шестилітніх дітей. 

Вивчення чинників, що впливають на формування переваги успіху
або уникнення невдачі, виявило ряд утворюючих ці стратегії компонентів.
Була  проаналізована  поведінка  матерів,  чиї  діти  за  час  навчання  в
першому  класі  стали  сильніше  боятися  невдачі  (тобто  привабливість
уникнення  невдач  виявилася  для  цих  дітей  вагоміше  за  силу
привабливості успіху),  порівняно з матерями дітей, що стали за цей же
час навчання впевненішими в успіху. 
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Наступні  чинники виявилися найбільш впливовими: орієнтація на
соціальні,  а  не  наочні  чи  індивідуальні  норми,  бажання  бачити
відповідність  вищим  стандартам  якості,  незадоволеність  досягнутим;
сильніша  регламентація  і  контроль  ситуації  (в  даному  випадку  –
виконання  домашнього  завдання);  матері  дітей,  що  уникають  невдачі,
рідше  зважають  на  бажання  дитини  і  рідше  заохочують  його  до
самостійної роботи; допомога виявляється у вигляді прямого втручання в
роботу; у бесіді успішне виконання завдань рідко пояснювалося високою
обдарованістю  дитини,  зате  невдача  часто  пояснювалася  малою
обдарованістю;  на  високі  досягнення  частіше  виявлялася  нейтральна
реакція; дітей рідше хвалять і пестять.

Вже у віці 3,5 – 4,5 років у дітей виявляється перевага наступальної
або  оборонної  стратегії  відносно  завдань  і  ситуацій  різного  типу  як
найбільш  рання  ознака  відмінностей  в  індивідуальних  (особистісних)
стандартах або рівні домагань. 

Портрети  дорослих,  які  досліджувалися,  складені  на  основі
критерію величини цільового відхилення і мають такий вигляд:

– високий реалістичний рівень домагань  поєднується з
упевненістю  в  цінності  власних  дій,  прагненням  до
самоствердження,  відповідальністю, корекцією невдач за рахунок
власних  зусиль,  наявністю стійких  життєвих  планів  з  елементом
ригідності;

– високий  нереалістичний  рівень  домагань
супроводжується  фрустрованістю,  вимогливістю  до  інших  і
звинуваченням  тих,  що  оточують;  такі  суб'єкти  тривожні,  не
терплять  підпорядкування,  але  нічого  не  роблять  для  реалізації
власних планів; нетовариські й інфантильно афектні;

– помірний  рівень  домагань  властивий  тим  суб'єктам,
які сприймають себе в цілому; вони не шукають самоствердження,
упевнені  в  собі,  налаштовані  на  успіх,  розміряючи  зусилля  з
цінністю того, що досягається;

– низький  рівень  домагань  поєднується  з  середніми
можливостями суб'єкта, як правило, усвідомлюваними ним самим;
установка на підпорядкування й очевидна безпорадність;  скромні
цілі  і  слабкість  перед  невдачею  часто  відображають  прагнення
стати  більш  опікуваним;  плани  на  майбутнє  неясні,  тимчасова
перспектива не достатньо структурована.

Поняття  успіху,  як  такого,  має  ключове  значення  для  будь-якої
людини.  Проте  далеко  не  завжди  розрізняються  рівні  цього
найважливішого  конструкта,  представлені  організованими  в  ієрархічну
структуру  чинниками  –  ступенем  самовдосконалення,  професійними
досягненнями й життєвим успіхом.

55



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

Особистий успіх виражається в досягнутому людиною рівні зрілості
особи, пов'язаному з відчуттям суб'єктивного й сімейного благополуччя.
Успіх  професійний  відображається  у  ступені  творчої  своєрідності
кінцевого результату або продукту діяльності.

Нарешті,  життєвий  успіх  може  бути  досягнутий  як  за  рахунок
одного з цих двох чинників (і в цьому випадку він неминуче будується на
основі  гіперкомпенсації),  так  і  за  рахунок  найбільш  оптимального
поєднання особистісного і професійного компонентів.

Характерологічний  чинник  також  виявляється  істотним
компонентом у загальній формулі життєвого успіху. Так, «несприятливий
симптомокомплекс  рис»,  що  сформувалися  в  дитинстві,  які  в  ужитку
часто  позначаються  як  «поганий  характер»,  нерідко  розвиваються
протягом усього подальшого життя. 

Важливо  підкреслити,  що  люди,  які  виявляють  цей  комплекс  (у
який, за результатами досліджень, входять такі соціально-небажані риси,
як  запальність,  соромливість  та  ін.)  у  віці  восьми  років,  ставши
дорослими, продовжують знаходитися під його впливом. 

Хлопчики  з  даним  симптомокомплексом  проявляли  тенденцію
кидати школу і, ставши чоловіками, вели нестійку і безладну професійну
діяльність. Це призвело їх до нижчого професійного статусу і зниження
кар'єрного  зростання.  Ефект  дії  комплексу  на  жінок  виявився  в  їх
домашньому житті. Вони, як правило, виходили заміж за представників
нижчих,  ніж  чекали,  соціальних  шарів,  набагато  частіше  розлучалися,
проявляли менше задоволеності своїми подружніми відносинами, а також
сприймалися своїм чоловіком і дітьми як «люди з поганим характером».
Ці  ознаки  чітко  були  виражені  у  даної  групи  жінок  порівняно  з  їх
однолітками,  що  не  мають  у  віці  восьми  років  виражених  рис
симптомокомплексу.

За  даними  тих  же  авторів,  соромливі  в  дитинстві,  у  віці  восьми
років, чоловіки пізніше одружувалися,  пізніше стали батьками і посвли
стабільне положення пізніше, ніж несоромливі. 

Жінки,  соромливі  в  дитинстві,  продовжували  залишатися  такими
без шкідливих для себе наслідків. Вони вчасно виходили заміж і заводили
дітей,  але  тільки  менше  часу  віддавали  професійній  кар'єрі.  Вони
виходили  заміж  за  чоловіків,  що  мають  вище  соціальне  становище,
можливо,  тому,  що  соромлива  жінка  більш  відповідає  дружині  для
домашнього життя.

Эрік Берн, розвиваючи створену їм концепцію життєвих сценаріїв –
стійкої системи уявлень суб'єкта про свою поведінку в різних ситуаціях –
описав  сценарії  того,  що  Виграє  і  Програє,  які  можна  співвіднести
відповідно з симптомокомплексами «особистого успіху» (високий рівень
прагнень, орієнтація на успіх, упевненість у собі, наступальна стратегія,
очікування позитиву) і «поразки» (низький або завищено нереалістичний

56



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

рівень  прагнень,  уникнення  невдачі,  оборонна  стратегія,  очікування
негативу).  Той,  що  програє,  охоплений  смутним  передчуттям  біди  і
викликає  неспокій  в  оточуюючих;  для  нього  типові  фрази  «Якби
тільки...», «Мені потрібно було...», «Я так і знав, що це трапиться...»; він
не знає, що робитиме в разі поразки, зате любить розповідати про те, що
трапиться  в  разі  успіху;  він  прагне відкинути  саму думку про провал,
замінюючи її мріями про наслідки перемоги. Той, що програв, сприймає
виграш як подарунок долі, а невдачу вважає характерною для свого життя
закономірністю.  Той,  хто  виграє,  сам  обирає  собі  цілі  і  способи  їх
досягнення; він знає, що робитиме, якщо програє, але не звик міркувати
про поразку; для нього характерні фрази «Я помилився, але наступного
разу  зроблю  правильно»  або  «Тепер  я  знаю,  що  мені  робити».
Переможець вважає успіх  закономірністю, а невдачу –випадковістю [3].
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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСТВА

Що може бути шкідливіше за людину,
котра володіє знаннями найскладніших

наук, але не має доброго серця.
Г.С. Сковорода

Благодійність у суспільстві існує упродовж тривалого часу. Інтерес
до цього явища на сучасному етапі активізувався. Спостерігається навіть
певний  вибух  доброчинності,  коли  все  більше людей  втягується  в  цей
процес.  Велика  кількість  людей  і  благодійних  організацій  проводять
роботу,  спрямовану  на  привернення  уваги  суспільства  до  проблем
вразливих верств населення, до тих, хто потребує особливої допомоги. І,
звичайно, допомагають їм.

Благодійність, доброчинність – це безкорисливе надання допомоги
потребуючим,  яке  не  пов'язане  з  благодійником  [1].  В  основі  терміна
«благодійність» лежить слово «благо», що у філософських науках здавна
наділено  позитивною  сутністю.  Із  часом  зміст  поняття  «благо»
змінювався.  Так,  наприклад,  в  античній  філософії  благо  розумілося  як
насолода,  як  утримання  від  пристрастей,  як  чеснота  в  розумінні
панування вищої і розумної природи над нижчою, емоційно-чуттєвою. У
період Середньовіччя  центральним у  сутності  і  змісті  поняття  «блага»
стає Бог, який виступає джерелом усіх благ та кінцевою метою людських
устремлінь.  У  Новий  час  сформувалися  два  підходи  до  тлумачення
поняття «благо»: в рамках першого керувалися тим, що в основі людських
чеснот перебуває розумне начало, другого – доброчинність виводилася з
емоційно-чуттєвого  начала  [2,  с.  16  –  20].  Трансформація  розуміння
сутнісного наповнення поняття «благо», слідування матеріалістичним чи
ідеалістичним  тенденціям  впливало  на  зміни  в  історії  людства
осмислення благодійності та її реалізації на практиці.

На сьогодні суттєву благодійну роботу проводять освітні навчальні
заклади.  Не  винятком  є  і  Полтавський  національний  педагогічний
університет імені В. Г. Короленка. Вважається, що його «добрим серцем»
є  фізико-математичний  факультет,  благодійну  роботу  якого  організовує
студентська  рада.  Значну  частину  своїх  зусиль  студрада  факультету
спрямовує  на  допомогу  нужденним  жителям  м. Полтави.  Віднайти
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спонсора, який би допомагав у реалізації благодійних планів і програм,
звичайно, дуже важко, тому студенти постійно покладаються на себе, на
свої ресурси, своїми силами намагаються повертати віру в добро та надію
на краще майбутнє тим, хто їх так потребує.  Головним гаслом тих, хто
творить добро, є таке: «Допомагати іншим – легко».

Благодійна діяльність студентів  фізико-математичного факультету
різноманітна:  допомога  переселенцям,  хворим  дітям,  ветеранам  та
учасникам бойових дій, студентам університету, які опинилися у складній
життєвій ситуації.

Одним із  джерел допомоги нужденним є благодійні ярмарки,  які
проводяться  на  факультеті  напередодні  кожного  важливого  свята,
наприклад перед Покровою або тижнем Вишиванки, свята Масляної та ін.
На ярмарок студенти власноруч готують різноманітні страви, пригощають
ними  студентів  та  викладачів.  Перед  початком  такого  заходу
розставляються  скриньки  благодійності  і  кожен,  хто  має  можливість  і
бажання допомогти, робить грошовий внесок, розмір якого спеціально не
визначений.  Також  на  подібних  ярмарках  студенти  представляють
власноруч  виготовлені  різноманітні  вироби.  Це  можуть  бути  в’язані  й
шиті  одяг  та  іграшки,  плетені  й  вишивані  серветки,  різна  сувенірна
продукція.  Їх  реалізація,  почасти  за  символічною  ціною,  дозволяє
поповнити скриньки благодійності додатковими коштами.

Одним  з  важливих  напрямів  благодійності  студентів  фізико-
математичного факультету є робота із хворими дітьми. Щорічно на День
Св.  Миколая  та  День  захисту  дітей  студенти  відвідують  дітей,  які
лікуються в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні м. Полтави.
Наприклад, на день Святого Миколая 19 грудня проводиться традиційна
акція «Зроби світ кольоровим», коли діти отримують розмальовки, фарби,
фломастери  та  інше,  розмальовуючи  своє  дитинство  в  яскраві  кольори
бодай поки що на папері та отримуючи потужний позитивний заряд віри й
надії на обов’язкове виліковування.

Дещо прикро визнавати, що Україна займає одне з останніх місць у
світовому  рейтингу  благодійності,  випереджаючи  лише  Бурунді  і
Мадагаскар  [3].  Однією  з  причин  низького  рівня  фінансових
пожертвувань спеціалісти називають відсутність довіри з боку населення
до  представників  благодійних  організацій  [4].  Слід  зазначити,  що
студрада  фізико-математичного  факультету  є  прикладом  відкритості  та
прозорості  у  збиранні  та  витрачанні  коштів  на  благодійні  заходи,  що
сприяє довірі з боку студентства факультету і стимулює його допомагати,
творити добро.
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АДАПТАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Вступ.  Право дітей з функціональними обмеженнями здоров’я на
інтеграцію  в  суспільство  та  адаптацію  в  ньому  –  одна  з  вимог
міжнародних  стандартів,  а  забезпечення  абітурієнтам  та  студентам  з
особливими потребами доступу до якісної освіти є основою інтеграції та
пріоритетом  соціальної  політики  різних  країн.  Доступність  освіти
зумовлює  навчання,  можливість  вибору форми навчання,  технологій та
методів,  які  застосовуються  для  адаптації  та  стимулювання
індивідуального  розвитку  кожної  дитини  з  особливими  потребами.
Навчання та  отримання соціального досвіду є  єдиною можливістю для
молоді  та  дітей  такої  категорії  включитися  в  суспільне  життя,
адаптуватися  до  його  умов,  набути  впевненості,  свободи  мислення,
максимально можливої самостійності. 

Важливим  завданням  держави  та  інших  соціальних  інститутів  є
створення  для  дітей  та  молоді  з  функціональними  обмеженнями
необхідних  умов  для  подолання  перешкод,  що  стоять  на  заваді
повноцінному життю в соціумі.  Зусилля повинні бути спрямовані на те,
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щоб ці люди стали повноцінними членами суспільства, поділяли людські
цінності,  ієрархізували  їх  на  основі  оцінки  стану  свого  здоров’я  та
реалізували  свої  інтереси  відповідно до власних  особливих потреб.  Не
завжди можна подолати фізичний недолік людини, але потрібно зробити
все,  щоб  навчити  інвалідів  осмислено  і  продуктивно  адаптуватися  та
самореалізуватися в  суспільстві,  яке  апріорі  збудовано  з  урахуванням
потреб  здорової  людини.  Тому  напрямок  дослідження  виходу  дітей  та
молоді  з  обмеженими  функціональними  можливостями  зі  стану
соціальної  ексклюзії,  адаптації  та  інтеграції  їх  у  суспільство  є  дуже
вагомим питанням.

Виклад основного матеріалу.  Інклюзивна школа – заклад освіти,
який забезпечує  інклюзивну модель  освіти як систему освітніх  послуг,
зокрема:  адаптує  навчальні  програми  та  плани,  фізичне  середовище,
методи  та  форми  навчання,  використовує  існуючі  у  громаді  ресурси,
залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг
відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у
шкільному середовищі[1].

Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне
навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні вади здоров’я.
Проблема,  яка  стоїть  перед  інклюзивною  школою,  полягає  в  розробці
особистісноорієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили успішне
навчання  всіх  дітей,  у  тому  числі  дітей  з  розумовими  чи  фізичними
розладами.  Основний принцип створення інклюзивної  школи полягає  в
тому,  що  всі  діти  мають  навчатися  разом  у  всіх  випадках,  коли  це
виявляється можливим, попри певні труднощі чи відмінності, що існують
між ними. Інклюзивні школи мають визнавати і враховувати різноманітні
потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання, а
також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних
навчальних  планів,  запровадження  організаційних  заходів,  розробки
стратегії  викладання,  використання  ресурсів  і  партнерських  зв'язків  зі
своїми громадами.

Реалізація  інклюзивної  моделі  освіти  потребує  розв'язання  низки
завдань, а саме:

– організації  навчально-виховного  процесу  який  би  задовольняв
освітні потреби всіх дітей;

– розробки системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг
для дітей з особливими освітніми потребами;

– створення  позитивного  кліматув  шкільному  середовищі  та  поза
його межами. 

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається
тим,  наскільки  враховуються  та  реалізуються  потенційні  можливості
навчання й розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Якими б
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не були фізичні чи психічні обмеження, у дитини завжди є резерви для
розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя.

Більшість  дітей  з  особливостями  психофізичного  розвитку  може
навчатися  в  загальноосвітніх  школах  за  умови  реалізації  інклюзивної
моделі  освіти.  Пріоритетними  напрямами  є  сприяння  соціальному,
емоційному та когнітивному розвиткові  кожної дитини з тим, щоб вона
відчувала  себе  неповторним,  повноцінним  учасником  суспільного  
життя [3].

Інклюзивна модель освіти охоплює:
– систему освітніх послуг, зокрема адаптацію навчальної програми та

плану,  фізичного  середовища,  методів  і  форм  навчання,
використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків;

– співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно
до потреб дітей;

– створення позитивного клімату в шкільному середовищі.
Виважене  ефективне  навчання  приносить  користь  усім  учням.

Однакучням з особливими потребами може стати знадобитися додаткова,
а  іноді  і  спеціальна  підтримка  в  навчанні,  яка  допоможе  їм  брати
повноцінну  участь  у  заняттях  та  реалізовувати  свій  потенціал.
Універсальних  рецептів  не  існує,  особливо  коли  йдеться  про  учнів  з
порушеннями в розвитку.

Щоб досягти успіху та  задовольнити  різноманітні  потреби  учнів,
зумовлені  їхніми  здібностями,  рівнем  розвитку,  інтересами  та  іншими
відмінностями,  педагогам  необхідно  змінювати  методи  навчання,
навчальне середовища, матеріали тощо. Педагоги, котрі досягають успіху
в  навчанні  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  застосовують
різноманітні  методи навчання, які  змінюються залежно від спеціальних
потреб учня.  Ці зміни або пристосування до потреб учнів відбуваються
через адаптації або модифікації.

Адаптація  змінює  характер  навчання,  не  змінюючи  зміст  або
понятійну сутність навчального завдання. Наприклад, під час виконання
завдання з математики учням потрібно розсортувати палички для лічби.
Однакбільш  ніж  у  половини  учнів  виникають  труднощі  в  організації
матеріалів на робочому місці. Учитель має здійснити адаптацію (обійти
перешкоду), надавши учням допомогу в організації матеріалу: він роздає
картонну  основу  з  бічними  обмежувачами.  Ці  обмежувачі  не  дають
паличкам скочуватися  зі  столу, що й допомагає  учням зосередитися  на
виконанні завдання [2].

Модифікації навчання змінюють характер навчання, змінюючи зміст
або  понятійну  складність  навчального  завдання.  Наприклад,  у
тематичному блоці, присвяченому екосистемам, передбачена екскурсія до
найближчої річки з відповідними спостереженнями, польовими записами
та письмовим звітом. Однак після детального аналізу вчителька з'ясувала,
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що половина її учнів пише дуже повільно (необхідна умова – володіння
навичками самостійного вивчення),  а  чверть  учнів  недостатньо володіє
навичками  спостереження.  Оскільки  вчителька  прагне,  щоб  заняття
мотивувало  дітей,  вона  вирішує  модифікувати  ту  його  частину,  що
пов'язана з веденням польових записів і написанням звітів: учні матимуть
вибір:  або  вести  польові  записи,  або  робити  замальовки.  Окрім  цього,
вона попросить учителя-помічника зробити відповідні замальовки. Коли
діти  повернуться  до  класу,  вони  матимуть  вибір:  або  написати  звіт,
заснований  на  їхніх  польових  записах,  або  зробити  текстівки  та  опис
ілюстрацій, які намалював помічник учителя. 

Підкріплення/доповнення  навчання.Додаткові  заняття/завдання
можуть  бути  необхідними,  щоб  дати  учням  змогу  засвоїти/вивчити
навчальний  матеріал.  Наприклад,  у  темі  «Транспорт»  згадується  про
швидкісний пасажирський потяг. Однак більш ніж половина учнів ніколи
не  виїжджала  за  межі  того  району  (села),  де  вони  живуть.  Учителька
розуміє,  що брак таких знань (необхідна умова когнітивного навчання)
може завадити учням зрозуміти матеріал, і тому вирішує поповнити цю
прогалину  додатковим підкріпленням.  Перед  тим,  як  читати  історію,  в
якій  говориться  про  потяг,  учні  розглядають  фотографії  швидкісних
пасажирських потягів. Крім створення базових уявлень, таке підкріплення
полегшує розуміння і тим учням, які мають базові знання про швидкісні
пасажирські потяги [4].

Багато  педагогів  здійснюють  адаптацію  навчання,  вважаючи,  що
саме  така  практика  і  є  гарним  навчанням.  Наприклад,  учитель  може:
записувати  ключові  слова  крейдою  на  дошці,  зображувати  ці  слова;
вивісити  на  стіні  графік  роботи  у  класі,  щоб  допомогти  учням
організувати свій час;  надати учням кілька вербальних підказок під час
переходу  до  іншого  виду  діяльності  тощо.  Хоча  загальна  адаптація
навчання може суттєво допомогти учням з порушеннями розвитку брати
участь у роботі, їм можуть знадобитися більш індивідуалізовані адаптація
та модифікації [45, с.120 – 126].

Адаптація дає вчителеві змогу розширити обсяг методів навчання,
врахувати  вікові  потреби  учнів,  їхні  інтереси  та  різноманітність.
Адаптація також покликана допомогти окремим учням компенсувати їхні
фізичні, інтелектуальні або поведінкові відмінності й труднощі. Учителі
здійснюють адаптацію, щоб надати дітям рівні можливості для участі  у
процесі навчання.

Під  час  вибору  того  чи  іншого  виду  адаптації,  що  має  сприяти
участі учня в навчальному процесі, слід бути обачним. Не використовуйте
адаптацію, якщо вона не потрібна. Вибір виду адаптації має відбуватися
на основі аналізу тих попередніх умов (тобто наявності в учнів певних
навичок і вмінь), які необхідні для успішного застосування цього методу
навчання.
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Існує  багато  способів,  за  допомогою  яких  педагоги  можуть
здійснювати  адаптацію  під  час  навчання.  Адаптацію  у  класі  можна
організувати в наступних сферах: 

Фізичне  середовище  –  адаптація  змінює  середовище  (побудова
пандусу, пристосування туалетних приміщень, розширення дверей, зміна
освітлення, розташування меблів в класній/груповій кімнаті тощо).

Навчання  –  адаптація  змінює  процес  навчання  (спосіб
повідомлення  педагогом матеріалу;  спосіб  організації  занять  учнів,  що
має  на  меті  залучення  дітей  до  виконання завдань  і  сприяння їхньому
навчанню). 

Адаптація  навчального  плану  –модифікація  навчального  плану
або  цілей  і  завдань,  прийнятних  для  конкретної  дитини;  видозміна
завдань; визначення змісту, який необхідно засвоїти тощо.

У навчально-виховному процесі вчителі аналізують відповідність
вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроках,
актуальним  і  потенційним  можливостям  дитини.  У  такий  спосіб
досягається  ефективність  організації  навчальної  діяльності  дітей  з
особливостями психофізичного розвитку [5].

Вказівки  –  адаптація  змінює  процедури,  методи  та  щоденні
заняття, які використовує вчитель.

Матеріали  –  адаптація  полягає  у  пристосуванні  навчальних
інструментів  і  матеріалів  до  індивідуальних  потреб  учнів  (матеріалами
можуть  бути  книги,  іграшки,  аркуші  із  завданнями,  маніпулятивні
предмети тощо).

Сучасна  дослідниця  О.  М.  Дікова-Фаворська  виділяє  наступні
види адаптації:

-  активну  адаптацію, яка полягає  в  перетворенні  середовища
відповідно до умов, інтересів особистості; 

-  пасивну  адаптацію  – сприйняття  впливу  середовища  як
незмінного та підкорення умовам, що диктує життя; 

-  креативну адаптацію,  що виступає певним компромісом щодо
двох попередніх типів. Вона ґрунтується на фільтруванні впливів соціуму,
сприймає те, що вважає слушним та необхідним. Якщо активна модель
адаптації  вражає  своїм  героїзмом,  то  креативна  захоплює  відчуттям
необмежених можливостей людського духу. 

У науковій літературі зустрічаємо й таку класифікацію:
-  статична  адаптація,  коли  абітурієнт  націлений  лише  на

сприйняття  моделей  і  відтворення  загальноприйнятих  алгоритмів
поведінки ;

-  динамічна адаптація,  що  припускає не тільки «вписування» в
середовище, але і його зміну [2].
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Адаптації та модифікації здійснюються з урахуванням конкретних
потреб  дитини   включаючи  поведінку,організаційні  навики,сенсорні
потреби.

Поведінка.  Адаптація  спрямована  на  вирішення  проблем,  що
пов'язані  з  мотивацією та  виконанням встановлених правил і  вимог до
поведінки.  Наприклад,  учень  з  порушенням,  пов'язаним  із  дефіцитом
уваги, може потребувати більше можливостей для руху. Вчитель робить
адаптацію з урахуванням цієї потреби, надаючи учневі часті перерви. Або
ж  учень  з  особливостями  розумового  розвитку,  можливо,  не  засвоїв
порядок  переходу  до  ігор  на  свіжому  повітрі.  Учитель  враховує  цю
потребу і виготовляє ламіновану картку з підказками, на якій у вигляді
малюночків  послідовно  зображені  необхідні  дії  (наприклад,  дитина
складає  іграшки,  дитина  одягає  пальто  і  рукавички,  дитина  дістає  із
шафки м'яч).

Організаційні  навики.  Адаптація  допомагає  дітям  зосередити
увагу на завданні, що виконується. Наприклад, учень, який має труднощі
у навчанні,  читаючи вголос губить рядок, який читає.  Учитель виконує
адаптацію з урахуванням цієї потреби, дозволяючи учневі користуватися
лінійкою, яка кладеться під речення, яке читає  дитина. Або ж дитині з
порушенням  зорового  сприйняття  важко  зосередити  увагу  на  робочих
аркушах,  що  містять  багато  інформації.  Педагог  здійснює  адаптацію  з
урахуванням  цієї  потреби,  зменшуючи  обсяг  інформації  в  робочих
аркушах,  і,  за  необхідності,  розрізає  сторінку на розділи,  використовує
виділення різних розділів на сторінці. 

Сенсорні потреби.  Адаптація шляхом надання учневі  допоміжних
засобів (слуховий апарат, окуляри, техніка для комунікації), устаткування і
допомоги для того, щоб компенсувати сенсорні порушення.  Наприклад,
учневі  з  порушенням слуху відводять робоче місце ближче до вчителя,
подалі від вентиляторів і шумних місць (наприклад вікна, дверей тощо).
Учня  з  церебральним  паралічем,  якому  важко  говорити,  вчать
користуватися спеціальним електронним пристроєм, який синтезує голос.
Його однокласників також вчать спілкуватися  з  дитиною за допомогою
цього допоміжного пристрою [1 ].

У  деяких  випадках  певні  види  адаптації  задовольняють  загальні
потреби учнів з порушеннями розвитку. Так, наприклад, під час навчання
дітей,  які  мають  порушення  слуху, важливо  уникати  ситуацій,  коли  ви
стоїте спиною до учня, коли у вас за спиною горить яскраве світло, коли
ваш  артикуляційний  апарат  не  видно;  під  час  роботи  з  учнем,  який
страждає  на  травматичне  ураження  мозку  з  характерним  зниженням
витривалості та підвищеною втомлюваністю, педагогу, коли це необхідно,
слід робити перерви, аби учень відпочив.

Учителю необхідно докласти  зусиль,  аби  залучити  батьків/членів
родини  учня  до  процесу  пошуку  ідей  щодо  адаптації.  Сім'ї  дітей  з
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особливостями розвитку часто мають значний досвід здійснення адаптації
у себе вдома. Крім участі у створенні індивідуального навчального плану,
члени родини можуть пропонувати свої ідеї упродовж усього навчального
року. Наприклад, розпитайте членів сім'ї про всі види адаптації, які вони
використовують  удома.  Залучіть  їх  до  обговорення,  яку допомогу вони
можуть надати дитині у процесі вивчення чогось нового. Крім того, коли
ви створюєте учневі адаптацію, рекомендується обговорити з батьками, як
вони могли б здійснити її вдома [4].

При застосуванні різних видів адаптації зміст навчання залишається
незмінним, а  при застосуванні  модифікацій він  зазвичай  змінюється.  В
окремих випадках використання модифікацій може виявитися необхідним
для  того,  щоб  надати  конкретній  дитині  можливість  брати  участь  у
класних заняттях. Модифікації можуть бути виконані шляхом:

– скорочення  змісту  матеріалу,  який  необхідно  засвоїти;учень
може  брати  участь  лише  в  окремих  частинах  уроку  і/або
опановувати  лише  частину  змісту  навчального  матеріалу;  іноді
вимоги уроку перевищують можливості учня, однак від нього все ж
вимагається  часткова участь  у роботі на уроці;наприклад,  учня  з
особливостями розумового розвитку можна попросити прочитати
спрощений  виклад  теми,  тоді  як  його  однокласникам  необхідно
прочитати повністю розділ у підручнику;

– зниження вимог до участі в роботі:учень може виконувати лише
частину  завдань;у  цьому  випадку  від  школяра  може  вимагатися
засвоєння  всього  матеріалу  або  лише  його  частини;наприклад,
дитину  з  особливостями  фізичного  розвитку,  які  впливають  на
швидкість її письма, можна попросити виконати лише 10 пунктів
замість  20,  як  це  вимагається  від  решти  дітей  у  класі;учневі  з
дисграфією  можна  дозволити  продиктувати  історію  помічникові
вчителя  і,  таким  чином,  обійти  вимогу,  пов'язану  з  охайністю
письма [2].

Будь-які  види  модифікацій  необхідно  обговорювати  з  родиною
дитини, скільки у більшості випадків модифікація змінить те, що дитина
має знати і вміти зробити.

Висновки.  Інтегроване/інклюзивне  навчання  створює  умови,  що
сприяють  підвищенню  соціальної  активності,  спрямованої  на
встановлення суспільних зв'язків і контактів,  що призведе до зростання
подальшої  значущості,  прагнення  до  досягнень  і  самореалізації,
продуктивної  життєдіяльності,  і  як  наслідок,–  до  соціального
благополуччя.  Саме  інтегроване  навчання  дає  можливість  дітям  з
функціональними  обмеженнями  напрацювати  досвід  життя  у  світі
«здорових людей». 

Тому  інклюзія  значною  мірою  залежить  від   індивідуального
підходу  викладачів  до  учнів та  адаптації  освітніх  програм  навчальних
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закладів.  Отже,  послуги  інклюзивного  навчання  потребують  гнучких
підходів, спеціальних знань, кваліфікованих фахівців, додаткових послуг
та ресурсів. 

Гострою залишається проблема адаптації,  інтеграції  в суспільство
та  можливість  самореалізації  дітей  з  обмеженими  функціональними
можливостями,  особливо  адаптації  дітей  із  функціональними
обмеженнями  і  всіх  суб’єктів  навчально-виховного  процесу.  Тому,  на
нашу думку, адаптувати потрібно як дітей з особливими потребами, так і
колектив фахівців, які найбільш тісно  будуть працювати та спілкуватися з
даною категорією клієнтів у стінах навчального закладу.

Україна  на  даний  час  недостатньо  на  практичному  рівні
підготовлена  до  створення  інтегрованого  середовища  для  студентів  із
функціональними обмеженнями, а тим паче – для надання інклюзивної
освіти  дітей  та  молоді  даної  категорії.  Не всі  навчальні  заклади готові
прийняти дітей з особливими потребами й організувати інтегровані групи
з  інклюзивним навчальним процесом,  тому що ні  персонал,  ні  здорові
діти не підготовлені  достатньою мірою для роботи з даною категорією
дітей.
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ОЦІНКА СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ ПІДЛІТКІВ
СОЦІАЛЬНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Вступ. З кожним роком у світі спостерігається невпинне зростання
підліткової  суїцидності.  Самогубство,  за даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, серед населення віком від 14 до 17 років є третьою за
частотою  причиною  смерті  після  нещасних  випадків  і  вбивств  серед
підлітків.  Щороку  в  світі  близько  мільйона  людей  покінчують  життя
самогубством, а це приблизно одна людина кожних 40 секунд, при цьому
тільки  35  –  40%  з  них  страждають  психічними  розладами.  За  час
існування  незалежної  України  внаслідок  самогубств  загинуло  
207 609 осіб. Щороку за останні десятиріччя добровільно з життя йдуть
понад 10 000 осіб. За статистикою близько третини суїцидів здійснюють
саме підлітки.

Результати  дослідження.  Самогубство  –  це  проблема  сучасного
суспільства,  яка являє собою відкритий прояв саморуйнівної  поведінки
людини. Підліткове самогубство може відбуватися з різних причин: втрата
близької,  коханої  людини;  шкільні  проблеми;  переживання  чи  образи;
вагітність;  почуття  помсти,  протесту,  загрози;  бажання  привернути  до
себе увагу, викликати співчуття; ухилення від наслідків поганого вчинку
або  складної  життєвої  ситуації.  Як  відомо,  однією з  основних  причин
суїцидальних  дій  вважають  соціально-психологічну  дезадаптацію
особистості. Також слід зазначити, що дуже часто схильність до суїцидної
поведінки переростає в постійну психологічну проблему, що викривлює
та  спотворює  психіку  підлітка,  нівелюючи  способи  адаптуватися  в
соціумі.

Аналіз наукових джерел доводить, що про наявність суїцидальних
намірів  можна  стверджувати  з  поведінки  і  висловів  людини.  Увагу
соціальним  працівникам  варто  звертати  на  тих  клієнтів,  які  раптом
починають дивно, незвично поводитися. Більшість суїцидентів немовби
виставляють  перед  собою  «застережливі  знаки».  Це  їхній  крик  про
допомогу. Заяви типу «Я не хочу більше жити» є прямим висловленням
суїцидальних  думок.  Найсерйознішого  ставлення  заслуговують  і  такі
вислови: «Я втомився від цього життя», «Від мене лише неприємності»,
«Мої  справи  ніколи  не  поліпшаться»,  «Я  жив  марно».  Іноді  підліток
виявляє свої суїцидальні наміри в такому завуальованому вигляді, що сенс
його  натяків  можна  зрозуміти  лише  ретроспективно.  Так,  наприклад,
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ідучи  додому, підліток  може сказати:  «Думаю,  я  більше не  побачуся  з
вами».  Або,  відправляючись  спати,  замість  «добраніч»  говорить  своїм
близьким «прощайте». Хоча за такими висловами, як «я не в змозі більше
терпіти таке життя» не обов'язково стоїть намір убити себе,  вони, поза
сумнівом,  свідчать  про  те,  що  людина  відчуває  сильне  бажання
відключитися,  хоча  б  на  деякий  час,  від  обтяжливих  роздумів  і
переживань. Підлітки, схильні до суїциду, прямо або побічно дають своїм
друзям і близьким зрозуміти, що збираються піти з життя: «Я збираюся
накласти  на  себе  руки»,  «У  наступний  понеділок  мене  вже  не  буде  в
живих» тощо. До прямих погроз, навіть якщо в них відчувається надрив,
ставитися потрібно украй серйозно. Непрямі погрози, багатозначні натяки
важче відслідкувати. Якщо клієнт скаже: «Без мене життя гірше не буде»
або «Іноді хочеться зі всім цим покінчити раз і назавжди», «Боже, як жити
набридло!», то як його розуміти: він збирається накласти на себе руки чи
в  нього  просто  не  вдався  день?  Непрямі  погрози  важко  виділити  з
розмови,  іноді  їх  можна сприйняти  за звичайні  «скарги  на  життя»,  які
властиві  всім  під  час  роздратованості,  втоми  або  пригніченості.  До
прямих і  непрямих погроз  варто ставитися  дуже  уважно,  хоча  непрямі
погрози розпізнати буває досить складно[4, с. 27].

Соціальному  працівникові  варто  звертати  особливу увагу  на  такі
словесні  попередження,  як:   «Я  вирішив  накласти  на  себе  руки»,
«Набридло!  Скільки  можна!  Ситий  по  горло!»,  «Краще  померти!»,
«Пожив – і досить!», «Ненавиджу своє життя», «Ненавиджу все і всіх!»,
«Єдиний  вихід  –  померти!»,  «Більше  не  можу!»,  «Більше  ти  мене  не
побачиш!»,  «Ти  віриш  в  переселення  душ?  Коли-небудь,  може,  я  і
повернуся в цей світ!», «Якою ми більше не побачимося, спасибі за все»,
«Виходжу з гри. Набридло!».

Коли підлітки раптом починають поводитися незвично, це знак того,
що  з  ними  щось  недобре.  Потенційні  суїциденти  зазвичай  сумні,
задумливі або ж напружені, озлоблені, часто ненавидять себе. У поведінці
та зовнішньому вигляді тих, хто виношує плани самогубства, виявляються
їх негативні емоції. Встановлено, що підлітки з хорошим апетитом стають
перебірливі, ті, у кого апетит завжди був поганим, починають багато їсти.
Відповідно, худі підлітки стають товщими, а товсті, навпаки, худнуть [9,
с.  107–108].  Зазвичай  суїцидальні  підлітки  багато  часу  сплять.  Деякі,
навпаки, втрачають сон і перетворюються на «сов»:  допізна вони ходять
по своїй кімнаті, деякі лягають спати лише під ранок без вагомих причин.
Підлітки,  які  раніше  вчилися  на  «добре»  і  «відмінно»,  починають
прогулювати навчальні заняття, їх успішність різко знижується [3, с. 37].

Відомі випадки, коли суїцидальні підлітки зовсім не хочуть стежити
за своїм зовнішнім виглядом. Вони не розчісуються, неохайно одягаються
і  навіть  не приймають  вранці душ.  Підлітки,  які  опинилися у кризовій
ситуації,  неохайні,  ходять  у  пом'ятому  і  брудному  одязі,  їм  абсолютно
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байдуже,  яке  враження  вони  справляють.  Підлітки,  які  переживають
кризу,  втрачають  інтерес  до  всього,  що  раніше  любили.  Спортсмени
кидають свої  команди, музиканти припиняють грати на своїх  музичних
інструментах. Багато хто перестає зустрічатися з друзями, уникає старих
компаній [8, с. 77].

Підлітки,  схильні  до  суїциду,  часто  замикаються,  уникають
оточення,  довго не виходять зі  своїх  кімнат. Вони включають  музику і
відсторонюються від життя. Іноді прагнуть піти непомітно, щоб ніхто не
звернув увагу на їхню відсутність; іноді поводяться так, ніби життя для
них  нічого  не  варте  і  все  їм  набридло.  Якщо  твій  товариш  чи  друг
несподівано  необґрунтовано  замикається  в  собі,  відмовляється
зустрічатися з однокласниками, – це означає, що у нього могли з'явитися
думки  про  смерть.  До  думок  про  самогубство  підлітків  може
підштовхнути смерть близьких – батьків, братів або сестер.  Після такої
втрати життя підлітка змінюється кардинально, тепер йому доводиться не
лише змиритися з втратою рідної людини, а й заповнити цю порожнечу
новим сенсом життя.  Деякі  підлітки взагалі  не можуть  собі  уявити,  як
вони  житимуть  далі  без  батька  чи  матері,  брата  чи  сестри.  Втрати  не
обмежуються смертю близьких. Деякі підлітки починають замислюватися
про  самогубство  після  сварки  з  дівчиною  або  переживши  розлучення
батьків. Іноді молоді люди не хочуть більше жити, якщо перенесли тяжку
хворобу або потрапили в аварію, яка їх спотворила. Люди, які збираються
піти з життя,  часто роздають речі,  які  дуже багато  для них означають.
Якщо  підліток  подумує  про  те,  щоб  скоїти  суїцид,  він  може  почати
роздавати  свої  улюблені  компакт-диски,  відеокасети,  плакати.  Підлітки
відомі  своєю  щедрістю,  але  якщо  вони  дарують  якусь  цінну  річ  без
жодного приводу і  якщо ці  подарунки  їм особливо дорогі,  це  повинно
викликати підозру. Особливо, якщо до того ж хлопець чи дівчина скаже:
«Мені ця річ більше вже не знадобиться» або «Я хочу, щоб у тебе щось
залишилося від мене на пам'ять» [9, с. 107].

Одні  суїцидальні  підлітки роздаватимуть  свої  улюблені  речі,  інші
вважають за необхідне перед смертю «привести свої справи в порядок».
Одні почнуть прибирати будинок, інші поспішать розплатитися з боргами,
сядуть  писати  листа,  на  який  давно  повинні  були  відповісти,  або  ж
захочуть  повернути  річ,  вимити підлогу  в  кімнаті,  розібрати  бюро або
письмовий стіл.  У всіх  цих вчинках немає нічого підозрілого; навпаки,
сам по собі кожен з них абсолютно нормальний і закономірний. Проте в
поєднанні з іншими «застережливими знаками» така прискіпливість може
означати,  що  підліток  довго  затримуватися  в  цьому  світі  не  
збирається [8, с. 72].

Підлітки,  які  хочуть  розпрощатися  з  життям,  часто  ущемлені  й
озлоблені:  вони  злі  на  батьків,  учителів  або  друзів,  які  чимось  їм  не
догодили,  образили,  не  виправдали  їхніх  очікувань.  Буває,  вони
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гніваються на самих себе, це виявляється в агресії, бунті й непокорі. Як і
зміна  настрою,  подібні  ситуації  мають  насторожувати.Відвадити  вони
можуть не лише безпосередніх об'єктів агресії, а й тих, на кого ця агресія
не  спрямована.  Адже  ніхто  не  захоче  спілкуватися  із  роздратованим,
запальним, непередбачуваним хлопцем, тому така людина може мимоволі
опиниться в ізоляції, від нього відвернуться ті, хто міг би у разі потреби
надати реальну допомогу. Самота ж лише «налаштовує на суїцидальний
лад» [3, с. 42].

Деякі суїцидальні підлітки постійно прагнуть заподіяти собі шкоду,
поводяться  «на  межі  ризику».  Вони  стрімголов  ганяють  на  машинах,
велосипедах і мотоциклах. Де б вони не знаходилися – на перехрестях, на
гірській  дорозі,  на  вузькому  мосту  або  на  залізничних  коліях,  –  вони
скрізь  їдуть  на  межі  швидкості  і  ризику. Деякі  навіть  мають  із  собою
вогнепальну  зброю  і,  роблячи  вигляд,  ніби  вони  відважні  гангстери,
безтурботно  розмахують  пістолетом,  спрямовують  дуло  собі  в  лоб,
заявляють, що «жартують», – чим демонструють свою холоднокровність.
Деякі  молоді  люди,  які  знаходяться  у  групі  суїцидального  ризику,
перестають  стежити за  своїм  здоров'ям.  Вони  можуть  почати  палити  і
пити, вживати наркотики або поєднувати наркотики з алкоголем.  Буває,
що суїцидальні підлітки, особливо дівчата, починають голодувати. Ті, хто
страждає анорексією, перестають їсти зовсім або ж їдять дуже мало, на
межі можливого. Ті, у кого булімія, блюють після кожного прийому їжі.
Існує думка, що ці дівчата голодують і доводять себе до знемоги, оскільки
прагнуть  «зберегти  фігуру»,  проте  багато  психологів  і  психотерапевтів
бачать  у  цих  порушеннях  прийому  їжі  не  стільки  бажання  схуднути,
скільки крик про допомогу.

Бувають  дні,  коли  будь-який  підліток  відчуває  себе
найпотворнішою, найнезграбнішою і найдурнішою істотою у світі. Проте
таке  «самобичування»  триває  зазвичай  недовго.  Відбувається  якась
приємна  несподіванка,  і  самобичування  враз  змінюється
самовихвалянням,  усе  стає  на  свої  місця.  Зазвичай  у  молодих  людей
вистачає самоповаги і самовпевненості, що допомагає їм пережити важкі
часи  і  зміни  настрою,  до  яких  вони  схильні.  Зовсім  інша  справа  –
підлітки, які втратили самоповагу. Вигляд у них такий, ніби вони щось
втратили:  спина  прогинається  у  вигляді  знаку  питання,  у  вічі
співбесіднику  не  дивляться,  говорять  фрази  типу  «Нічого  у  мене  не
виходить»,  «Який я дурень!»,  «Я  нікому непотрібний!».  Найжахливіше,
що  вони  самі  вірять  у  те,  що  говорять.  Враження  таке,  ніби  вони
абсолютно не вірять, що хтось ставиться до них інакше. Молоді люди зі
заниженою самооцінкою або ті, хто ставиться до себе без жодної поваги,
вважають  себе  нікчемними,  непотрібними,  їм  здається,  що  вони
аутсайдери і невдахи, що в них нічого не виходить і їх ніхто не любить. У
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цьому  випадку  в  них  може  виникнути  думка,  що  їм  краще  
померти [2, с. 34 – 35].

Необхідно  запам’ятати  ці  застережливі  знаки!  Якщо  підліток
загрожує накласти на себе руки, демонструє несподівані зміни настрою,
недавно переніс важку втрату, роздає улюблені речі,  упорядковує справи,
стає агресивним, бунтує, не бажає нікого слухати, живе на межі ризику,
абсолютно  не  береже  себе,  втратив  самоповагу,  –  це  означає,  що  він,
можливо, розглядає думку про здійснення суїцидальної спроби.

Соціальний  працівник  повинен  дослідити  референтну  групу
суїцидента,  адже  вона  може  становити  загрозу.  Так,  до  суїцидально
небезпечної  референтної  групи  належать:  молодь  із  порушенням
міжособистісних  відносин,  «самотні»,  які  зловживають  алкоголем  чи
наркотиками,  відрізняються  девіантною  чи  кримінальною  поведінкою
(фізичне насильство); надкритичні до себе; особи, які недавно пережили
приниження  чи  трагічні  втрати;  підлітки,  фрустровані  невідповідністю
між  очікуваними  успіхами  і  реальними  досягненнями;  люди,  які
страждають від хвороб чи покинуті оточенням.

Соціальний працівник повинен володіти інформацією про те, хто з
підлітків входить до «групи ризику».   Якщо йому відомі «застережливі
знаки»  суїциду,  якщо  знати,  які  групи  піддаються  більшому,  а  які  –
меншому  суїцидальному  ризику,  то  можна  вирішити,  до  кого  зі  свого
оточення потрібно ставитися з більшою турботою, увагою і розумінням.
Також  можна  визначити,  кому  ти  знадобишся,  якщо  загрожуватиме
небезпека суїциду [1, с. 60].

Депресія  і  бажання  накласти  на  себе  руки  –  не  одне  й  те  саме.
Можна страждати від депресій, але про суїцид навіть не замислюватися.
Водночас  більшість  суїцидальних  підлітків  об'єднує  схильність  до
депресій.  Пригніченості  передує  зазвичай  відчуття  суму,  нерідко
несвідомого, і безвиході. Майже всі молоді люди час від часу відчувають
тугу  і  меланхолію.  Перепади  настрою  властиві  молоді,  проте  вони
тривають  не  більше  одного-двох  днів.  Так  звана  ситуативна  депресія
безпосередньо  пов'язана  з  тим,  що відбулося  або  відбувається  в  житті
підлітка: хлопці і дівчата швидко реагують на погані оцінки, на сварки з
друзями і подругами, на сімейні негаразди, втрату роботи. Підлітки, які
стикаються  не  з  однією,  а  з  кількома  проблемами  одночасно,  стають
депресивними,  потроюють  здатність  знаходити  вихід  із  ситуації,  що
створилася.  Депресія  може  підштовхнути  молодь  до  здійснення
суїцидальної спроби, оскільки депресивні підлітки часто думають, що їхні
нещастя  безмежні.  Їм  здається,  що вони нещасливі,  а  «далі  буде  лише
гірше»,  а отже, виходу із ситуації,  що склалася,  у них немає і не може
бути,  їм  уявляється,  що  те  життя,  яке  вони  ведуть  тепер,
продовжуватиметься  завжди.  Виходом  із  цього  стану  безвиході  може
стати суїцид.У такому разі підлітки втрачають інтерес до життя, до людей,
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які їх оточують. Вони перестають спілкуватися з друзями, робити те, що
раніше їх  цікавило.  Вигляд  у  них зазвичай  сумний,  пригнічений,  вони
багато  сплять,  розмовляють  тихим  утомленим  голосом.  Складається
враження, що вони живуть  через  силу. Суїцидальні підлітки залучені  в
порочне  коло:  депресія  призводить  їх  до  відчуження,  відчуження
породжує тугу, туга – новий виток депресії. І що довше триває цей цикл,
то більший ризик, що підліток, намагаючись покінчити з меланхолією і
самотою, покінчить із життям [8, с. 66].

Якщо хтось перебуває  у пригніченому стані,  це означає, що йому
просто потрібний друг, який би його розвеселив, зацікавив, відвернув. Він
потребує вашої уваги, адже любовна драма чи догана на роботі ще дуже
свіжі  в  пам'яті.  Якщо  ж  підліток  почне  демонструвати  й  інші
«застережливі» суїцидальні ознаки або якщо він входить до соціальної чи
етнічної  групи  підвищеного  ризику,  значить  йому  знадобиться  щось
більше, ніж дружна опіка. У цьому випадку йому не обійтися без друга,
який  допоможе  знайти  досвідченого  психотерапевта,  щоб  той,  у  свою
чергу, надав потенційному суїциденту своєчасну і кваліфіковану допомогу
[8, с. 67].

Можна  виділити  три  способи  дії  алкоголю  і  наркотиків  на
«депресивного» підлітка.  Якщо підліток не п'є і не вживає наркотики, але
знаходиться в стані депресії  і  подумує  про суїцид, випивка і наркотики
можуть  затуманити  його  свідомість  і  підштовхнути  до  суїциду.  Якщо
підліток п'є і вживає наркотики, випивка і наркотики можуть викликати в
нього депресію і  суїцидальні думки.  Якщо батьки підлітка алкоголіки і
наркомани,  то  викликані  цією  обставиною  сімейні  скандали  і  нелади
можуть  істотно  подіяти  на  психіку  підлітка,  підвести  його  впритул  до
суїцидальної межі. Приблизно третина підлітків, які здійснюють суїцид,
перебувають  під  впливом  алкогольного  або  наркотичного  сп'яніння.
Найчастіше  підліток  не  вживає  наркотики,  а  випиває  пиво,  адже  воно
дешевше. Навряд чи пиво уявляється «смертельною зброєю», проте якщо
під його дією друг відправляється на той світ, – воно, погодьтеся, не менш
небезпечне,  ніж  заряджений  пістолет.  Більшість  молодих  людей,  що
здійснюють самогубство під впливом алкоголю або наркотиків, насправді
не  наркомани  і  не  алкоголіки.  Якщо вони  випили або  «вкололися»,  то
лише тому, що їм погано. Алкоголь і наркотики затуманюють свідомість,
позбавляють  підлітків  можливості  тверезо  мислити.  Суїцидальним
підліткам,  чиї  мізки  затьмарені  алкоголем  або  наркотиками,  набагато
легше ухвалити рішення піти із життя. Вони і без того пригнічені – під
дією  алкоголю  і  наркотиків  самогубство  може  здатися  їм  єдиним
способом  зупинити  душевний  біль.  Наркотики  й  алкоголь  згубно
впливають і на життя тих підлітків,  чиї батьки алкоголіки і  наркомани.
Самі по собі діти можуть не бути залежними від наркотиків чи алкоголю,
проте їхнє життя повне страждань через те, що розпадається сім'я. У цю
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групу  суїцидологи  зараховують  і  тих  підлітків,  які  випили  і  прийняли
наркотик прямо перед здійсненням суїцидальної спроби, і тих, хто вживав
алкоголь  і  наркотики  регулярно,  і  тих,  у  кого  батьки  алкоголіки  і
наркомани, – всього 75% підлітків, які вчиняли самогубство. Буває і так,
що підлітки,  які  вживають  алкоголь,  але  яким суїцид не загрожує,  так
захопляться спиртним і наркотиками, що теж можуть опинитися в «зоні
ризику».  Вони починають їздити на автомобілі  на високих швидкостях,
здійснювати необдумані вчинки, необережно поводитися із вогнепальною
зброєю. Під впливом наркотиків і алкоголю такі підлітки здійснюють дії,
які можуть виявитися несумісними з їхнім життям [7, с. 27].

Наступна  група  –  підлітки,  які  вже  намагалися  накласти  на  себе
руки,  або підлітки,  у  чиїй сім'ї  здійснювався  суїцид.  Зазвичай підлітки
намагаються  накласти  на  себе  руки  лише  один  раз  у  житті,  проте
зафіксовані  випадки  повторної  суїцидальної  спроби.  Відбувається  це
насамперед  приблизно  через  три  місяці  після  попередньої  спроби.
Ризикують  зробити  суїцидальну  спробу  й  ті  підлітки,  у  чиїх  сім'ях
помирали через суїцид. Вони відчувають порожнечу, біль, тугу, гнів, горе,
нерідко в тому, що їхній родич вирішив піти із життя, винним вважають
себе.  Іноді  депресія  від  втрати  близької  людини  стає  абсолютно
нестерпною, і підліткові починає здаватися, що далі так жити неможливо.
Родич, який скоїв самогубство, немов би налаштував його на думку, що
самогубство – це вихід із безвихідної ситуації, а тому не дивно, що ті, хто
пережив  втрату  близької  людини,  можуть  скористатися  його  досвідом,
вирішивши, що суїцид – це прийнятний спосіб виходу із кризи[8, с. 69].

До групи ризику входять і обдаровані підлітки. Важко повірити, що
розумні,  талановиті підлітки можуть зіткнутися з проблемами, через які
вони  зроблять  спробу  піти  із  життя.  Справа  в  тому,  що  обдаровані
підлітки  зазвичай  звикли  демонструвати  свою  перевагу  в  усіх  сферах
життя, що, природно, накладає на них чималі  зобов'язання. Багатьом із
них починає здаватися, що люблять не їх, а їхні нагороди, призи і почесті,
яких  вони  удостоюються,  здібності,  якими  вони  наділені  від  природи.
Тому  варто  їм  отримати  лише  одну  погану  оцінку,  вибороти  у
спортивному змаганні не перше, а друге місце або по-іншому «довести»,
що  їхні  обдарування  перебільшені,  –  і  вони  впадають  у  депресію,  їм
починає здаватися, що вони всіх підвели, зокрема і самих себе. Відчуття
сорому  і  провини  за  «невдачу»  може  підштовхнути  їх  до  думки  про
суїцид.  Обдаровані  підлітки  часто  бувають  надмірно  досвідченими,
дріб'язковими; кожен свій крок вони ретельно вивіряють, продумують; їм
здається, що будь-яке рішення, яке вони приймуть, повинне бути єдиним
можливим, а іншого шляху, окрім ними вибраного, не існує, їм складно (і
навіть неможливо) уявити, що вони помилилися у своїх розрахунках і що
потрібно вибирати інший шлях. Така дійшлість, методичність може бути
дуже небезпечною, особливо якщо рішення скоїти суїцид уже ухвалене.
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Обдаровані діти можуть піти на цей відчайдушний крок лише тому, що
вони ухвалили таке рішення і ніякого іншого не існує[6, с. 27].

Підлітки, яким важко вчитися і які мають погану успішність, часто
страждають від низької самооцінки і, як наслідок, впадають у депресію. І
те, й інше може призвести до суїциду. Такі діти можуть скаржитися, що їм
не вистачає  здібностей.  Насправді  це не дефект, а  невідповідність:  для
навчання таким учням необхідні інші методи, які б дали їм можливість
закінчити  школу  й  отримати  професію.  Оскільки  у  класі  такі  учні
стикаються  з  особливими  труднощами,  вони  перебувають  у  стані
підвищеного  стресу,  їхня  самооцінка  постійно  страждає  від  уїдливих,
неприємних  зауважень  однокласників  і  вчителів,  тому  в  них  може
виникнути  відчуття,  що  вони  дурніші  і  ніколи  нічого  не  досягнуть.
Кожній  дитині  хочеться,  щоб  її  любили  вчителі  і  однокласники,  –
відсутність  такої  любові  може  стати  важким  тягарем,  позбутися  якого
підліток зможе лише удавшись до відчайдушних заходів.

З  кожним  роком  підлітки  стають  дедалі  більш  сексуально
активними.  Це  спричиняє  ранню  незаплановану,  а  отже,  небажану
вагітність.  Чимало  дівчат,  тільки-но  запідозрюють  чи  переконуються  у
вагітності,  лякається  і  панікує.  Більшість  із  них  бояться  батьківського
гніву.  Деяких  хвилює,  що  вони  скажуть  вчителям  і  друзям,зокрема
хлопцям.  Рішення,  які  їм  доводиться  приймати  у  зв'язку  з  вагітністю
(«Залишати  чи  не  залишати  дитину?»,  «А  якщо залишити,  то  хто нею
опікуватиметься?»),  також  дуже  неоднозначні.  Часто  так  буває,  що
дівчинка не знає, який зробити правильний вибір. Вона боїться, що батьки
або  її  друг  змусять  зробити  той  вибір,  який  небажаний  для  неї.  Для
багатьох  дівчат  вагітність  –  це  неабияка  проблема.  Вони  розуміють:
вагітність – не така річ, яку приховаєш, і вважають, що їхні відносини з
батьками і друзями будуть зіпсованими назавжди. Тому, на їхню думку,
смерть  –  це  єдине,  що їм залишається.  Дуже  важливо,  щоб у  цей  час
дівчата відчували дружню підтримку, їм потрібно пояснити, що вони не в
безвихідній  ситуації  і  що ця ситуація  на їхньому майбутньому ніяк не
позначиться. І дівчата, і хлопці повинні знати: у цей непростий час їм є до
кого звернутися по допомогу[5].

Наступна група – підлітки-жертви насильства. Таких підлітків дуже
важко виявити.  Їм  зазвичай нелегко пояснити,  що з ними відбулося  чи
відбувається.  Наочним доказом наявності  емоційної  травми є  занижена
самооцінка,  а  також грубі  словесні  суперечки  з  батьками.  Утім молоді
люди  з  емоційною  травмою  тримаються  боязко,  сором'язливо,  немов
боячись привернути до себе увагу. Їх привчили до думки, що вони ні на
що не здатні, дурні й неосвічені. Тому часто їм не вистачає впевненості в
собі. Сексуальну травму відстежити особливо важко, адже зазвичай вона
тримається в таємниці,  це лякає дівчат, вони відчувають сором і огиду.
Передусім вони бояться того, щоб ґвалтівник не розправився з ними або з
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членами їхньої сім'ї.  Підлітки, які  постійно потерпають від насильства,
несуть  тяжку утрату,  не  лише фізичну, а  й  моральну, і,  не  побачивши
іншого виходу, намагаються піти із життя. Багатьом із них, на жаль, це
вдається.  Загроза  самогубства  стає  реальною.  Підліткам  не  загрожує
суїцид,  поки  до  головної  проблеми,  до  основного  страждання  не
приєднуються інші. Якщо все в них у житті нормально відбувається, одна
проблема не вважається небезпекою[1, с. 61].

Отже, підлітки, які перебувають у групі підвищеного суїцидального
ризику,  особливо  потребують  підтримки  друзів,  які  не  відвернуться,  а
допоможуть у нелегкий час.

Висновки.  Більшість  підлітків,  що  мають  суїцидальні  наміри,
коливаються  між  бажанням  жити  і  бажанням  померти.  Звернення  по
допомогу  до  фахівців  говорить  про  цю амбівалентність  і  надії  знайти
інший вихід. Соціальному працівнику в роботі з уцілілими після суїциду
потрібно:  бути  сприйнятливим  і  турботливим;  давати  можливість
неодноразово повертатися до обговорення сумних подій; підкреслювати,
що  переживання  є  природними;  інформувати  про  системи  підтримки
особистості, наприклад про групи самодопомоги.

Важливою  ділянкою  роботи  соціального  працівника  в
загальноосвітніх  навчальних  закладах  є  профілактика  суїцидальної
поведінки  серед  дітей  та  учнівської  молоді.  Соціальним   працівникам
рекомендується низка профілактичних заходів: виявлення дітей, які мають
труднощі в навчанні, проблеми у поведінці та ознаки емоційних розладів,
як  учасників  можливої  «групи  ризику»;  визначення  причин  труднощів
учнів  «групи  ризику»;  використання  можливих  шляхів  подолання
труднощів; психологічна просвіта вчителів та батьків.

Список використаних джерел:
1. Бернацька О. Суїцид у підлітковому середовищі / О. Бернацька //

Практичний психолог: школа. — 2013. ― № 7. — С. 58―62.
2. Дубик  Г.В.  Суїцид  у  підлітковому  середовищі  /  Г.В.  Дубик  //

Педагогічна майстерня. —2014. ― № 10. — С. 25―36.
3. Духновский  С.В.  Психологическое  сопровождение  подростков  в

критических  ситуациях:  уч.  пос.  /  С.В.  Духновский.  — Курган:
Изд-во КГУ, 2003. ― 124 с.

4. Калініна Ю. Запобігання суїцидальній поведінці серед підлітків /
Ю. Калініна // Психолог. — 2005. ― № 35. — С. 26―31.

5. Психолого-педагогическая помощь детям в кризисних ситуациях.
Суицид.  Возрастные  аспекты  суицидального  поведения
[Электронный  ресурс]  //  Ваш  психолог.  Работа  психолога  в  
школе.  —  Режим  доступа  :  http://www.vashpsixolog.ru/
documentation-school-psychologist/88-information-for-school-

76

http://www.vashpsixolog.ru/


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

psychologist/1023-psixologo-pedagogicheskaya-pomoshh-detyam-v-
krizisnyx-situacziyax?start=3

6. Романовська  Д.  Робота  з  підлітками,  схильними  до  суїциду  /  
Д. Романовська, С.  Собкова // Психолог. – 2006. – № 15. – С. 26–29.

7. Синягин  Ю.В.  Детский  суицид:  психологический  вид  /  
Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина.  ― СПб. : КАРО, 2006. — 176 с.

8. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до
суїциду: навчально-методичний посібник. ― Ужгород, 2002. — 140 с.

9. Ушакова  Е.С.  Суицидальные  риски  /  Е.С.  Ушакова  //
Социологические исследования. ― 2008. — № 2. ― С. 106—110.

Лісіна Наталія Григорівна,
соціальний робітник IV кваліфікаційного розряду 

УПСЗН  Ленінської районної у м. Полтава ради,
студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота»,

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини Університету «Україна»

Клевака Леся Петрівна,
к. п. н., доцент кафедри соціальної роботи,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ

Вступ.  Теорія  і  практика формування  здорового  способу життя
(ФЗСЖ)  висувають  рівень  інформованості  суспільства  в  цілому  і
окремих його членів зокрема з проблем здоров’я як один з найважливіших
чинників  передумови  успіху  ФЗСЖ.  Надання  
інформації  –  одна  зі  стратегій  ФЗСЖ,  і,  природно,  її  ефективність
безпосередньо  пов’язана  з  рівнем  розвитку  засобів  масової  інформації
(ЗMI), особливостями їх функціонування в певному соціумі.

Результати  дослідження.  Загальновідомо,  що  в  наш  час  ЗМІ
справляють  найбільш  вагомий  вплив  на  громадянську  свідомість.
Здатність  швидко  і  майже  тотально  охоплювати  найбільш  широкі
аудиторії  дає  їм  можливість  трансформувати  традиційну  систему
духовного  виробництва,  і  зараз  у  розвинутих  соціально-політичних
системах  панує  теза,  що  ті,  хто  володіє  ЗМІ,  володіють  громадською
думкою.

Відповідно  до  концепції  відомого  канадського  соціолога  i
культуролога  Г. Маклуена  ера  мас-медіа  й  електронної  інформації
радикально  змінює  як  життя  людини,  так  i  її  саму.  Сучасні  ЗMI,  як
складова  частка  масової  культури,  знищують  на  планеті  пpocтip  i  час,
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національні  кордони,  пов’язуючи  в  єдину  мережу  найвіддаленіші  
куточки [3, с. 138].

Значний ступінь впливовості ЗMI забезпечується досить високим i
сталим  рівнем  довіри  з  боку  населення,  про  що  свідчать  соціологічні
дослідження.  Крім  кредиту  довіри,  сьогодні  українські  ЗMI  мають
технічні можливості для реального впливу на населення. Підтвердженням
тому є такі дані.

Інформаційний  простір  України  протягом  останніх  років  зазнав
значних  кількісних  i  якісних  змін.  Насамперед  з’явилося  багато  нових
періодичних друкованих видань, зараз загальна кількість зареєстрованих
газет i журналів становить 8300 назв (що у кілька разів більше порівняно
з 1991 р.). Їхніми засновниками головним чином виступають комерційні
структури,  науково-дослідницькі  установи,  громадські  організації,
навчальні заклади [4, с. 114].

Наявність великої кількості недержавних ЗMI утруднює контроль з
боку  держави  за  їхнім  змістом  i  відкриває  шлях  для  проникнення  в
інформаційний  простір  України  західної  продукції,  яка  пропагує  свій
cпociб  життя  та  культурно-ціннісні  орієнтації.  Цей  процес  значно
посилюється  відсутністю  в  Україні  чітко  сформованої  національної
ідеології,  єдиних  державно-політичних  орієнтирів.  Тому  через  пресу,
радіомовлення  широкому  загалу  населення  прищеплюються  зразки  так
званої  масової  культури.  Але  найбільш  виражені  ці  процеси  на
телебаченні,  тому  що  з  ycix  ЗMI  воно  є  найпотужнішим  сучасним
інструментом  пропаганди  та  впливу,  адже  через  телеефір  (зорове
сприйняття)  найшвидше поширюються  культурно-ціннісні  стереотипи  i
формується  сучасний світогляд  людини.  До того ж телебачення значно
дешевше,  аніж  передплата  або  купівля  пресових  видань,  що  значною
мірою спричинило різкий нахил інформаційного попиту в бік перш за все
телебачення.  Така асиметрія  існує  зараз  у  багатьох суспільствах,  але  у
вітчизняних  реаліях  це  викривлення  посилюється  надто  різким
зниженням попиту на кіномистецтво в умовах кінотеатру (загальносвітові
тенденції передбачають повільніше зниження ролі культури кінотеатру),
зведенням до мінімуму контактів з театральним мистецтвом.

Сьогодні  аудиторією  телебачення  є  практично  все  доросле
населення.  Згідно  з  опитуванням  Українського  інституту  соціальних
досліджень та Центру «Соціальний моніторинг» 99% дивляться програми
телебачення, у тому числі 80% – щоденно, а ще 12% – один-два рази на
тиждень. При цьому найбільшою популярністю серед постійних глядачів
користуються  канали  «Інтер»  –  49%;  «Студія  1+1»  –  48%;  Перший
національний – 33%, місцеві канали – 24% [4, с. 115].

Аналізуючи  стан  сучасного  українського  телебачення,  можна
виділити  основну  тенденцію  його  розвитку,  яка  помітна  будь-якому
телеглядачу,  –  зростаючу  комерціалізацію.  Контент-аналіз  програм
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телебачення,  які  публікують  у  пресі,  свідчить  про  значне  збільшення
кількості  передач  комерційних  жанрів.  3  вересня  2000  р.  частка
розважальної  продукції  в  загальному репертуарі  мовлення підвищилася
від  п'ятої  частини  до  третини  –  на  державному  телебаченні  (Перший
національний); від третини до половини – на недержавних національних
каналах («1+1»,  «Інтер»);  від половини до 70 % – на такихкомерційних
каналах,  як   ICTV.  Якщо  врахувати,  що  великі  рекламні  блоки
відкривають  та  закривають  більшість  передач,  тим  більше  у  вечірні
години,  то фактична модель  національних каналів  (меншою  мірою це
стосується державного) виявиться, очевидно, комерційною [4, с. 115].

За  змістом  комерційна  модель  природним  чином  орієнтована  на
масову  культуру,  а  наймасовішою  сьогодні  є  так  звана  «американська
популярна  культура»,  що  поширюється  глобальними  механізмами
виробництва інформації. Саме її, з її легковажністю діалогу, соціальним
керівництвом,  насильством,  еротикою  тощо,  й  подає  український
телеефір. Щодо відмінностей телеканалів державної i недержавної форм
власності варто відзначити чітку спеціалізацію художньої кінопродукції.
Зокрема, у структурі польського телеефіру простежується розмежування
функції  комерційних  (приватних)  i  державних  телеканалів:  на
комерційних телеканалах частка художніх фільмів i  cepiaлів  досягає 20
годин на добу, а державні канали транслюють велику кількість наукових,
пізнавальних,  документальних  фільмів,  забезпечуючи  цим  функцію
пропаганди  національної  освіти  i  культури,  формування  національної
системи цінностей,  у  тому числі  цінностей  ФЗСЖ. Таке розмежування
функцій  забезпечує  певний  баланс  інформаційно-пізнавальної  та
розважально-комерційної продукції в національному телепросторі Польщі
[1, с. 589 – 590].

Отже,  за  результатами  дослідження,  наявні  в  державі
загальнонаціональні  телеканали-програми  пропагують  будь-які
(американські, російські тощо), окрім національних культурно-ціннісних
opієнтацій.  Винятком  є  лише  один  державний  національний  (Перший
національний)  канал,  причому  фінансово  слабкий  i,  відповідно,  не  з
найвищим  рейтингом.Поширювана  Заходом  масова  культура  через
розважальну  літературу,  кінофільми  і  телепрограми  легкого  змісту
здебільшого спричиняє руйнацію існуючих норм поведінки і споживання,
усталених  уявлень  і  орієнтацій,  замінюючи  їх  новими  міфами  та
фетишами. Найбільше це позначається на нашій молоді – її уподобання в
усьому – чи то музика, фільми, танці, нові захоплення, манера одягатись,
манера  себе  поводити  –  є  копіюванням  того,  що  нині  прийнято у  так
званому  демократичному  світі,  тобто  те,  що  сьогодні  Захід  вважає
модним.  Через  мережу  ЗMI  відбувається  й  нав’язування  західних
цінностей, основоположними серед яких можна назвати такі. Насамперед
це  такі  цінності,  як  «досягнення  й  успіх».  Невипадково  популярними
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сюжетами і в пресі,  і на телебаченні є інформація про те, як вирватися
завдяки  своїм  здібностям  і  прагненню  із  жебраків  у  багачі,  із  бідної
емігрантської родини у висококоштовну «зірку» масової культури тощо.
При  цьому  однією  з  головних  проблем  залишається  відповідність
орієнтації  на  успіх  нормам  моралі.  Наявність  значного  відсотку
літератури  та  художніх  фільмів,  де  герої  досягають  успіху  нечесними,
аморальними  або  навіть  злочинними  методами,  підсвідомо  орієнтує
глядача  або читача  саме  на такий шлях.  Хоча  не можна сказати,  що в
західному  суспільстві  методи  надбання  багатства  цілком  ігноруються.
Викриття несплати податків або причетність до наркобізнесу викликають
там  гогучні  скандали.  Але  в  більшості  наданих  нам  творів  багатство
залишається  самоцінністю  i  припускається  думка  про  можливість
порушення  моральних  норм  та  принципів  при  збереженні  показової
благопристойності [4, с. 119].

Ще однією цінністю можна  назвати  «споживацтво».  Зараз  можна
спостерігати поступову зміну гуманістичної i духовної цілеспрямованості
значної  частини населення,  зокрема молоді.  Колишні моральні,  духовні
цінності  замінюються  цінностями  матеріального комфорту, поширеного
споживацтва. Західна масова культура тісно пов’язана з консьюмеризмом,
тобто  з  погонею  за  тими  речами,  модою,  послугами,  знаннями,  що
начебто визначає приналежність до вищих прошарків суспільства.  Тому
нерідко орієнтація  на  споживацтво  виявляється  у  штучно  прискореній
зміні  споживчих товарів, моди i стилів, що мають не стільки змістовний
сенс, скільки відповідають принципу престижності.

Наприклад,  універсальний,  майже  магічний  характер,  за
спостереженням соціологів,  має  в багатьох молодих людей акт купівлі-
продажу гарно розрекламованих товарів. Залучення до світу престижних і
красивих речей стає самоціллю існування,  змістом буття. Таким чином,
засіб стає метою, відчужуючи особистість від світу духовних цінностей,
деформуючи саму структуру їхнього засвоєння.Так, за даними опитування
молоді,  на  запитання  «Чи  є  у  Вас  ідеал?» позитивно  відповіли  тільки
19,6%  респондентів.  Ця  самооцінка  певною  мiрою  є  індикатором
культурної ідентичності. Уже сама наявність ідеалу в структурі цінностей
особистості  є свідченням її духовного потенціалу, здатного протистояти
прагматизму суспільства споживання і тиску масової культури. До того ж
жадоба  споживання  не  завжди  відповідає  можливостям  індивіда,  що
спричиняє гострі емоційні стреси та зриви [4, с. 120].

Заохочуючи  прагматичні  погляди  на  життя,  масова  культура
нав’язує  думку  щодо  першорядного  значення  індивідуальних  потреб,
особистих  інтересів,пропагуючи  таким  чином  таку  цінність,  як
«індивідуалізм»,  що  визнає  пріоритет  прав  особистості,  її  свободи  i
незалежність  від  суспільства  i  держави.  Ця  цінність  тісно  пов’язана  з
такими  поняттями,  як  свобода,  рівність  можливостей,  конкуренція,
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особистий ycпix. З огляду на те, що в нашому суспільстві тривалий час
домінуючими вважалися суспільні інтереси, пропагування індивідуалізму
призводить  до  психологічної  розгубленості,  моральної  дезорієнтації
певної  частини населення.  Зрозуміло,  що такий стан  речей  аж ніяк  не
сприяє зміцненню духовного i психічного здоров’я населення.Найбільшу
занепокоєність  викликає  поширення  у  ЗMI  так  званої  негативної
інформації  (як  соціально-політичного  змісту,  так  і  повідомлення  про
вбивства, насильство, стихійні лиха, аварії тощо) [5, с. 4].

Варто відзначити також так звану «бульваризацію» ринку ЗMI, яку
виправдовують,  як  правило,  формулою  ринку  «попит  диктує
пропозицію»,  ігноруючи  другий  бік  цієї  формули  –  «товар  створює
споживача».  Значна частина теле-, радіоефіру, преси пропонує аудиторії
низькопробну продукцію у  вигляді  пліток,  скандальних  повідомлень  із
життя  «зірок»,  сексу,  мaгії  тощо.  Така  «бульваризація»  деморалізує
суспільство,  нав’язуючи  йому  штучно  занижене  уявлення  про  норми
йцiнностi  людського  буття.  «Жовті  мас-медіа»  можуть  не  становити
загрозиу суспільній  моральності  за  умови  наявності  потужного масиву
так  званої  «високої»  культури.  Але  сьогодні  в  Україні  така  культура
поставлена на межу виживання i не може відчутно протистояти натиску
примітивізму та вульгаризації.

Окремого висвітлення потребує  реклама,  яка досягла  величезного
розмаху і стала одним з основних засобів стимуляції споживання. Реклама
завжди на поверхні. Вона не тільки формує споживчі потреби, а й певним
чином впливає на всю життєдіяльність людини. Доведено,  що реклама,
виконуючи роль зброї переконання, впливає на цінності та уклад життя, i
цей вплив має як позитивні, так i негативні аспекти. З огляду на це вона
викликає  цілком протилежні  почуття  i  має  своїх  як  прибічників,  так  i
критиків. Прибічники реклами визнають її необхідність для господарської
діяльності,  бо  вона  сприяє  збуту  товapiв,  розширює  ринки,  регулює
збільшення  споживання,  а  отже,  –  випуск  продукції.  На  їхню  думку,
реклама пропонує покупцю інформацію для продуманого вибору, сприяє
естетизації  повсякденного  життя  та  його  різноманітності,  забезпечує
споживачеві  незалежність у прийнятті рішень. Часто-густо вона змінює
усталені  ціннісні  орієнтири у  бік  їx  осучаснення  i  адаптації  до нового
світу, виробляє у споживачів нові смаки і бажання, до цього часу невідомі
й невиражені [4, с. 122].

Критики  реклами  бачать  її  слабкі  сторони  в  наступному.  В
економічному плані витрати на рекламу становлять дуже велику частку
продукції,  що  призводить  до  недоцільного  використання  pecypciв  за
рахунок  більш  необхідних  соціальних  потреб.  Вона  створює  в  людей
штучні  потреби,  зайві або навіть шкідливі.  Інформаційне навантаження
реклами здебільшого зводиться до мінімуму на користь маніпулюванню
емоційними  i  підсвідомими  чинниками.  Вона  націлює  людину  на
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реалізацію первинних вітальних цінностей,  пов‘язаних iз  задоволенням
матеріальних  потреб,  або  прагнення  до  соціального престижу знову ж
таки  через  придбання  певного  предметного  втілення.  Як  зазначають
культурологи,  реклама  стверджує  повагу  до  матеріального продукту як
повноцінного замінника духовного, уявлення про матеріальне багатство i
розширене  споживання  як  мети  людського  буття.  Через  рекламу
предметний світ  набуває магічних якостей, на що людина може вплинути
самим  актом  купівлі-споживання.  Маніпуляція  підсвідомістю  створює
ілюзію незалежного вибору, підкоряючи індивіда двічі – нав’язуючи йому
ілюзорну  потребу  i  примушуючи  його  вишукувати  засоби  для  її
задоволення.  Пропонуючи  індивіду  наочно  широку  різноманітність  у
другорядних  аспектах,  реклама  сприяє  деперсоналізації  поведінки.
Реклама,  що апелює до  тенденції  масового  продажу товарів  та  послуг,
сприяє  послуху;  апеляція  до  престижу  заохочує  розвиток  заздрості,
гордості,  духу суперництва  у  суспільстві;  апеляція  до  страху збільшує
занепокоєність;  апеляція  реклами  до  всього  нового  сприяє  неповазі  до
традицій, довговічності або icтopiї; апеляція до молоді зменшує авторитет
родини;  апеляція  реклами  до  сексуальності  призводить  до  поширення
розпусти [2, с. 68 – 69].

Щодо впливу реклами, то основними питаннями є такі: які цінності
й уклад життя в суспільстві заохочуються як здорові і якого укладу життя
необхідно уникати. Цi теми зараз жваво дискутуються на міжнародному
рівні. ООН, наприклад, навіть створила спеціальну комісію для вивчення
цих  проблем.  У  підсумковому  документі  цієї  комісії,  відомому  як  звіт
Макбрайда,  міститься  82  рекомендації,  спрямовані  переважно  на
потенційну безпеку реклами або необхідність контролю за практичною
діяльністю в  галузі  реклами.  Думки  комісії  з  приводу цього документа
полярно  розділилися  –  від  підтримки  до  незгоди.  Найбільшу  увагу
привернули такі аспекти: 1) взаємозв’язок реклами і  меркантильності; 2)
можливий  внесок  реклами  щодо  просування  на  ринок  шкідливих
продуктів. Під час дискусії американський соціолог М. Джонс довела, що
реклама,  зокрема  телевізійна,  не  тільки  створює  або  заохочує
меркантильність,  стільки  відбиває  ціннісні  та  соціальні  норми,  що
існують у cycпiльстві [4, с. 123].

Реклама є також невичерпним постачальником зразків стилів життя,
передусім для молодої генерації. Часто-густо вона пропонує «соціальну
адресу»  інших  стилів  життя,  які  більшістю  в  суспільстві  можуть
заперечуватися через різні причини. Так, реклама пропонує стиль життя
«нових  росіян»  («нових  українців»),  сегментуючи  групи  людей,  котрі
можуть дозволити co6i такий cпociб i стиль життя. Проте така реклама
дратує  переважну  більшість  своїх  споживачів,  котpi  розцінюють  її  як
неетичність з боку ЗMI; вона навіть справляє деградуючий вплив на тих,
хто хоче, але не може дозволити coбi такий стиль життя [5, с. 5].
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Висновки. Таким чином, можна констатувати, що українські засоби
масової  інформації  є  сьогодні  вагомим  чинником впливу на  свідомість
людини.  Тому  саме  від  їхньої  позиції  значною  мірою  залежить,  яким
шляхом розвиватиметься українське суспільство. Зараз в інформаційному
просторі  України бракує  потужної  системи узгоджених конструктивних
ідеологем,  здатних  консолідувати  суспільство  для  подолання  наявної
кризи. Натомість він  містить низку негативних тенденцій, що за умов їх
подальшого  розвитку  можуть  призвести  до  критичного  ступеня
деморалізації  населення.  Природно,  що  така  ситуація  суттєво
перешкоджає  ефективній  реалізації  стратегії  інформованості  з  ФЗСЖ.
Йдеться  не  про  відсутність  окремих  теле-  і  радіопрограм,  друкованих
матеріалів, соціальної реклами з проблем здоров’я (вони є і певною мірою
виконують  своє  призначення),  а  про  відсутність  єдиної  системи
пріоритету ФЗСЖ у ЗMI,  керованої  на державному рівні  й закріпленої
законодавчо. У ситуації сучасної соціально-психологічної нестабільності
доцільніше,  щоб  засоби  масової  інформації  взяли  на  себе  місію
вироблення  національної  ідеології,  орієнтованої  на  оптимістичну
перспективу.  На  нашу  думку,  одним  із  суттєвих  компонентів  такої
ідеології може стати пропагування в ЗMI ідеї згуртування народу України
навколо цінностей здорового способу життя в усій його різноманітності –
фізичних, психічних, духовних, соціальних.
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ ПОЛТАВИ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАВЧАЛЬНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ)

Вступ. Молодість – це час мрій, відкриття нових обріїв, це спроби
набуття  нового  досвіду  та  виявлення  меж  своїх  можливостей.  Для
більшості  з  нас  –  це  надзвичайно  багата  і  натхненна  частина  життя.
Добре,  міцне  здоров'я  –  головна  умова  повноцінного  життя.  Здоров'я
допомагає реалізувати свої плани, успішно розв'язувати життєві завдання
й долати труднощі. Здоров'я значною мірою залежить від самої людини, її
свідомості та поведінки. Для того щоб люди були не тільки фізично, але й
соціально здоровими, за висловом Гіппократа, вони мають дотримуватися
«благопристойної поведінки». Однак стан здоров'я нашої молоді останнім
часом викликає тривогу. І серед основних проблем сучасної молоді – це
проблема  поширення  алкоголізму  в  цьому  середовищі.  Тому  ми  й
вирішили  дослідити  поширення  алкоголізму  серед  полтавської  молоді
засобами  навчального  соціологічного  дослідження,  а  саме  –  методом
опитування  вибіркової  сукупності  респондентів,  відібраних  за
відповідною вибіркою. Отримані результати опитування ми поширили на
генеральну  сукупність,  яка  в  нашому  дослідженні  відповідає  об’єкту
дослідження  [5].  Наша  стаття  –  це  короткий  виклад  програми  нашого
навчального соціологічного дослідження та результатів, отриманих після
проведення дослідження та аналізу отриманих результатів.

Мета соціологічного дослідження – вивчити ставлення полтавської
молоді до алкоголю та проблем молодіжного алкоголізму.

Актуальність  дослідження.  Молодь  –  це  соціально-демографічна
група,  відокремлена  на  основі  сукупності  вікових  характеристик  і
особливостей соціального стану [2]. Сучасна молодь довше навчається в
школіта, відповідно, пізніше починає самостійне життя.

Здоров’я  –  найбільше  надбання  кожної  людини.  Його  потрібно
берегти змолоду. Людський організм володіє величезними можливостями
для його збереження та підтримки. Але ці можливості не безмежні. Якщо
шкідливий  чинник  існує  систематично,  то  стан  організму  неминуче
починає  погіршуватися  і  виникає  хвороба.  Саме  таким  чинником  є
алкоголь. Шкода його не вичерпується тільки тим, що часте зловживання
ним  призводить  до  тяжкої  хвороби.  Навіть  одноразовий  непомірний
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прийом алкоголю може бути причиною багатьох тяжких наслідків. Тому
кожна  людина  повинна  контролювати  своє  ставлення  до  алкоголю.  У
боротьбі  з  пияцтвом  та  алкоголізмом  серед  підростаючого  покоління
важливо працювати не тільки з молоддю, але і з дорослими [6].

Алкоголізм  –  найсерйозніша  загроза  здоров'ю  населення  після
серцево-судинних  захворювань  і  раку.  Більшість  смертей,  пов'язаних  з
алкоголізмом, викликане цирозом печінки. Життя людини коротшає на 10
– 15 років. При довгому його вживанні алкоголь з руйнівною силою діє на
мозок. Щороку на дорогах гинуть тисячі людей і в десятки разів більше –
отримують серйозні пошкодження [3].

У старших класах і в коледжах увійшли в моду вечірки з пивом та
іншими  алкогольними  напоями,  і  ніхто  вже  не  дивується  підліткам  на
вулиці,  які  розпивають  легкі  алкогольні  напої.  У  цілому  близько 40%
співвітчизників у віці  від  14 до 18 років вживають  «градусні» напої,  а
щотижневе розпивання пива в Україні серед найбільш юної публіки за
останні чотири роки зросло удвічі [4].

Одним із факторів алкоголізації молоді є особливості їхнього віку.
Незважаючи на те, що психологічний вплив на індивідів алкоголю досить
різний, майже всі  молоді люди, які знайомі з його дією, підтверджують
ефект розслаблення, веселощів. У більшості випадків – це психологічне
навіювання  самому  собі  [1].  Тому  важливо  систематично  пояснювати
молоді  про  негативний  вплив  алкоголю.  Головну  роль  тут  повинні
відігравати  батьки,  даючи молоді  правильне  виховання  і  регулюючи  їх
соціальну поведінку, хоча основне рішення все ж таки залежить від самої
молодої людини. 

Сьогодні алкоголізм  став серйозною проблемою як в усьому світі,
так  і  в  нашій  країні,  в  нашому  місті.  За  останній  час  він  значно
помолодшав.  Проблема  вживання алкоголю серед  молоді  на  сьогодні  є
дуже актуальною, турбує і батьків, і педагогів, і суспільство в цілому.

Предмет нашого дослідження – проблема алкоголізму серед молоді
Полтави.

Об’єкт дослідження  – молодь  міста  Полтави  віком від  16  до  25
років.

Гіпотези дослідження:
– Полтавська молодь зловживає алкоголем через недостатню

кількість різноманітних гуртків та секцій.
– Молодь  Полтави  зловживає  алкогольними  напоями  через

недостатню увагу батьків, які й показують негативний приклад.
– Алкогольна залежність у полтавської молоді виникає через

вплив оточуючих її друзів та однолітків.
– Молоде  покоління  вбачає  в  алкоголі  засіб  для  подолання

всіх проблем.
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– Алкоголь є лише засобом відпочинку для молоді й ніякого
негативного впливу на подальше життя він не має.
Завдання дослідження:

– з’ясувати, який відсоток молоді Полтави відвідує гуртки та секції;
– дізнатися, як ставиться сучасна молодь Полтави до алкоголю;
– з’ясувати, чи впливає на молоду людину негативний приклад батьків,

які вживають алкоголь;
– визначити,  з  якого саме  віку молодь  Полтави  починає  зловживати

алкоголем;
– з’ясувати,  чи  впливає  оточення  молодої  особи  на  її  ставлення  до

алкоголю;
– визначити, чи часто молоді люди дозволяють собі випити;
– виявити, з якої причини молодь вживає алкогольні напої;
– дізнатися, чи розуміє молодь наслідки вживання алкоголю;
– дослідити,  чи  вважає  себе  полтавська  молодь  залежною  від

алкоголю;
– з’ясувати відсоток молоді, яка принципово не вживає алкоголь.

Метод дослідження – опитування, а саме – анкетування.
Вибірка –  випадкова.  Генеральна  сукупність  –  уся  молодь  міста

Полтави у віці від 16 до 25 років,а вибіркова сукупність складає 60 осіб.
Суть  випадкової  вибірки  полягає  у  випадковому  відборі  одиниць,  які
досліджуються.

Метод аналізу – ручний і машинний. Після занесення інформації з
анкет у комп’ютер використовуємо метод побудови діаграм та змістового
аналізу цих діаграм.

Інструментарій – анкети, ручка, комп’ютер тощо.

Результати дослідження.
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Висновки.  Під час навчального соціологічного дослідження нами
було опитано 60 респондентів – 30 жіночої та 30 чоловічої статі різного
віку  від  16  до  25  років.  Анкетування  дало  нам картину  того,  як  саме
ставиться сучасна полтавська молодь до алкоголю.

Більшість  опитаної  молоді  нейтрально  ставиться  до  алкоголю  –
50%. 33% респондентів принципово не вживають алкоголь. Цікавим є те,
що  під  час  опитування  виявилося,  що  відсоток  жінок,  які  вживають
алкоголь, на 10% перевищує відсоток чоловіків, який становить 28%.

Молоді  люди  найчастіше  починають  вживати  спиртні  напої  з  15
років.  Основною  причиною  цього  є  просто  цікавість,  яка  згодом
переростає в засіб для відпочинку та ефективний спосіб забути про всі
негаразди і просто розслабитися.

Ми  дізналися,  що  36%  батьків  наших  респондентів  вживають
алкогольні напої, але це ніяк не впливає на їхнє ставлення до алкоголю. А
причина вживання спиртних напоїв приховується у впливові оточуючих
та друзів на молодих людей, з цим погодилося 73% опитаних.
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Звичайно, молодь Полтави розуміє, які саме можуть бути наслідки
від  вживання  алкоголю,  тому  32%  опитуваних  не  вживають  спиртних
напоїв. Але є й ті, які, знаючи про негативні наслідки, продовжують пити,
і вони, нажаль, складають більшість, а саме – 37% респондентів.

Молодь міста Полтави не вважає себе залежною від алкоголю, так
відповіло 55% опитуваних.

– Гіпотеза  «полтавська  молодь  зловживає  алкоголем  через
недостатню  кількість  гуртків  та  різноманітних  секцій»  була
підтверджена, але частково. Так, відсоток тих, хто відвідує гуртки
та секції є меншим (28%), але опитувані не вважають це основною
причиною звернення до алкоголю.

– Гіпотеза  «молодь  Полтави  зловживає  алкогольними
напоями  через  недостатню  батьківську  увагу,  які  й  показують
негативний приклад» не підтвердилася.

– Гіпотеза  «алкогольна  залежність  у  молоді  виникає  через
вплив оточуючих її друзів та однолітків»  підтвердилася.

– Гіпотеза  «молоде  покоління  вбачає  в  алкоголі  засіб  для
подолання всіх проблем»  підтвердилася.

– Гіпотеза «алкоголь є лише засобом відпочинку для молоді й
ніякого  негативного  впливу  на  подальше  життя  він  не  має»
підтвердилася лише частково, оскільки алкоголь дійсно є засобом
для відпочинку молоді, але вона розуміє всі наслідки продовження
такого способу життя.

Наші рекомендації для сучасної полтавської молоді:
- почати приділяти увагу своєму здоров’ю, вести здоровий спосіб

життя, їсти здорову їжу, займатися спортом, відвідувати різні гуртки та
секції;

- не  піддаватися  на  тиск  та  вмовляння  оточуючих  або  друзів  з
пропозицією випити, а краще відділити себе від такого оточення;

- пам’ятати,  що алкоголь не вирішує проблеми, а  лише викликає
оманливі відчуття спокою і радості, які розвіються на наступний ранок;

- думайте про майбутнє,  адже кожен із нас  – це майбутні  тато й
мама, і тільки від нас залежить, якими будуть наші діти, чи будуть вони
здоровими та щасливими.
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ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Постановка  проблеми. Однією  із  проблем,  з  якою  доводиться
стикатися громадянам України при працевлаштуванні та під час роботи, є
гендерна нерівність на ринку праці.

Аналіз  ринку  праці  вочевидь  доводить  існування  проблеми
гендерної дискримінації. Вона стосується як чоловіків, так і жінок, але в
більшості випадків жертвами дискримінації стають саме жінки. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що проблема гендерної
рівності  на ринку праці  залишається  однією з  найважливіших проблем
сьогодення,  а  тому  потребує  детального  аналізу  та  вивчення  з  метою
створення  механізму  реалізації  демократичних  засад  функціонування
цивілізованого громадянського суспільства.

Результати  дослідження. Зайнятість  населення  забезпечується
через відносини на національному ринку праці, де формуються й діють
сукупний попит та сукупна пропозиція робочої сили. Ринок праці – певна
система  суспільних  відносин,  які  узгоджують  інтереси  роботодавців  і
найманих працівників [3, 193].

Зайнятість  населення  базується  на  особистій  праці  конкретних
індивідуумів  та  передбачає  отримання  ними  доходу,  а  також  визначає
передумови  ефективного  використання  трудового  потенціалу  держави,
регіону  та,  нарешті,  окремого  працівника.  Як  суспільне  явище,  вона
пов’язана з відображенням масштабів, умов та форм включення людей у
суспільну працю. Зайнятість вказує на рівень забезпечення працездатного
населення робочими місцями в системі відносин суспільної праці. 

Питаннями розробки методологічних засад статистичного вивчення
зайнятості  населення  займалися  зарубіжні  вчені  Н. Грегорі  Менк’ю,
К. Друрі, К. Макконнелл, П. Самуельсон, Р. Солоу, та вітчизняні науковці
С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, С. Герасименко, О. Гладун, А. Головач, В.
Данилко,  М.Долішній,  Ю.  Краснов,  І.  Кузьменко,  Е.  Лібанова,
В.Лишиленко, В. Онікієнко, О. Осауленко, Н. Парфенцева, І. Пилипенко,
Л. Ткаченко, В. Швець та інші.

Оскільки  праця  є  одним  з  основних  видів  ресурсів,  проблема
зайнятості  населення  потребує  чіткого  визначення  відповідного
теоретико-методичного і категоріального апарату.
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Трактування змісту зайнятості  населення з точки зору соціальних
пріоритетів  полягає  в  тому,  що  зайнятість  населення  –  це  ступінь
задоволення потреби населення у праці, у робочих місцях.

Право на зайнятість ширше за право на працю. Право на зайнятість
і  право на працю не можна ототожнювати,  оскільки суспільно корисна
праця  завжди  є  зайнятістю,  але  останню  не  слід  зводити  лише  до  
праці [4, 119].

Дослідження  зайнятості  чоловіків  та  жінок  гендерні  особливості
сучасного ринку праці. Узагалі гендер, на відміну від статі, стосується не
суто біологічних чи фізіологічних властивостей, притаманних чоловікам і
жінкам,  –  це  соціально  сформовані  риси,  властивості  «жіночості»
(фемінність)  та  «чоловічості»  (маскулінність).  Гендер  є  соціально-
рольовим статусом, який визначає соціальні можливості жінок і чоловіків
в  освіті,  професійній  діяльності,  доступі  до  влади,  сімейній  ролі  та
репродуктивній поведінці.

Гендер конструюється суспільством: це ролі й обов’язки чоловіків і
жінок, яке суспільство приписує «справжньому» чоловікові і «справжній»
жінці.  Вони  залежать  від  особливостей  культури  та  соціально-
економічних відносин певної країни.

Зумовлені гендерні ролі диференціацією всіх членів суспільства на
дві категорії  – чоловіків і жінок. Проте гендерні соціальні ролі не слід
розуміти як поділ усіх соціальних статусів, а відповідно, й ролей на такі,
що  їх  можуть  виконувати  лише  чоловіки  або  жінки.  Біологічно
зумовленими,  а  отже,  унеможливленими  до  виконання  представником
протилежної  статті  є  лише  кілька  ролей  –  вагітної  жінки,  матері,
годувальниці  груддю,  дочки,  дружини,  бабусі  тощо  –  для  жінок  та
генетичного  батька,  чоловіка,  сина  тощо  –  для  чоловіків.  Усі  інші
соціальні  ролі,  які  мають  гендерне  маркування,  тобто очікування  щодо
виконання  представниками  однієї  з  двох  статей,  зумовлені  соціально-
культурними, а не біологічними чинниками. Іншими словами, доглядати й
навчати дітей, прати, прибирати, куховарити, вишивати, ткати, виконувати
секретарську  роботу,  забивати  цвяхи,  ремонтувати,  видобувати  вугілля,
пілотувати  літаками,  керувати,  підіймати  штангу  може  будь-хто
незалежно від біологічної статі [1, 4].

У межах тематики гендерних відмінностей та нерівності на ринку
праці  плідно  працюють  такі  науковці,  як  К.  Возьний,  М.  Ворона,  
Ю. Гаврилечко, О. Іващенко, О. Лібанова, О. Лободинська, Т. Марценюк,
Т. Розумей, Т. Романюк, Г. Чепурко та інші, у працях яких висвітлюються
результати теоретичних та емпіричних досліджень. Дослідженням питань
захисту трудових прав жінок та сприяння їхньої зайнятості займаються  
С.  Аксьонова,  К.  Левченко,  О.  Макарова,  А.  Ноур,  В.  Пузирний,  
Ю. Черепанова, О.О. Яременко. 
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Загалом стан  розробки  тематики  гендерної  нерівності  у  трудовій
сфері є значним, однак, з урахуванням актуальності даної проблематики, є
сенс  продовжувати  дослідження  та  здійснювати  розробку  практичних
рекомендацій.

Концепція  і  практичне  застосування  гендерної  рівності  є
центральними  поняттями сталого  розвитку  суспільства.  У  гендерній
рівності  не  йдеться  про  питання  жінок.  Мова йде  про  рівну  участь
чоловіків та жінок у покращенні умов як їхнього власного  життя, так і
життя громади. 

Хоча  за  останні  часи  було  досягнуто  значного  прогресу  у  сфері
гендерної  рівності,  все  ще  дуже  багато  залишається  зробити.  Метою
гендерної  рівності  є  підтримка  досягнення  рівності  між  жінками  та
чоловіками,  аби забезпечити стабільний розвиток суспільства,  подолати
будь-які прояви дискримінації. 

Метою політики гендерної рівності та її практичного застосування
є: 

– підтримка  рівноправної  участі  жінок  поряд  з  чоловіками  у
прийнятті  рішень  для  забезпечення  стабільного  розвитку
суспільства;

– підтримка жінок та дівчат у реалізації своїх людських прав;
– зменшення  гендерної  нерівності  в  доступі  до  ресурсів та

результатів розвитку, а також у здійсненні контролю над ними.
Серед принципів досягнення гендерної рівності можна назвати такі:

– гендерна рівність є інтегральною частиною всіх програм, проектів
та стратегій; 

– досягнення гендерної  рівності  вимагає  визнання того,  що кожна
політика, програма чи проект рівною мірою стосується чоловіків та
жінок; 

– досягнення гендерної рівності не означає того, що  жінки стануть
такими самими, як чоловіки;

– надання жінкам більших повноважень є центральним питанням у
досягненні гендерної рівності;

– забезпечення  рівної  участі  жінок  та  чоловіків  у  прийнятті
економічних, соціальних та політичних рішень;

– гендерної  рівності  не  можна  досягти  через  партнерство  між
жінками та чоловіками; 

– досягнення  гендерної  рівності  вимагає  спеціальних  заходів  для
усунення гендерної нерівності людей.

Поступ жінок та досягнення рівності між жінками та чоловіками є
основою  людських  прав  та  умовами  для  досягнення  соціальної
справедливості,  тому  його  не  можна  розглядати  окремо  від  питання
проблем  жіноцтва.  Це  є  єдиний  спосіб  побудови  стабільного
справедливого суспільства.  Повноваження жінок та  гендерна рівність є
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реквізитами  для  досягнення  політичної,  економічної,  культурної та
соціальної безпеки всіх людей. Гендерна рівність посідає важливе місце в
забезпечені  розвитку  здорового  суспільства  та  знаходиться  в  центрі
економічного  та  соціального  прогресу.  Результати  розвитку  не  можна
максимізувати та підтвердити, не приділивши належної уваги потребам та
інтересам жінок і чоловіків [2].

Цілі  зниження  рівня  малозабезпеченості  та  досягнення гендерної
рівності  є  чіткими  та  взаємопов'язаними.  Гендерна  нерівність  сприяє
посиленню малозабезпеченості, збереженню її від покоління до покоління
послаблює спроможність жінок та дівчат подолати її.  Нерівність не дає
можливості жінкам та дівчатам скористатися можливостями, які роблять
їх  більш стійкими у  кризових  ситуаціях.  Щоб досягти  зниження рівня
малозабезпеченості,  нерівності,  необхідно усунути  обмеження,  з  якими
стикаються  дівчата  та  жінки.  Такі  обмеження  включають  низьку
мобільність,  низьку  самооцінку,  недостатній  доступ  до  ресурсів  та
контроль над ними, основних соціальних послуг,  навчання й загального
розвитку  особистості,  інформації  та  технології,  прийняття  рішень  у
державі,  юридичних  організаціях та  організаціях  приватного сектору, а
також недостатню роль у громадах та родині.

Гендерна  справедливість передбачає  справедливе  ставлення  до
жінок та чоловіків. Для забезпечення справедливості необхідним є доступ
до  заходів,  які  компенсують  історичні  та  соціальні  невигоди,  які
позбавляють  можливості  чоловіків  і  жінок  діяти  на  провідному  рівні.
Справедливість веде до рівності. Гендерна рівність передбачає однаковий
статус для чоловіків та жінок. Гендерна рівність означає, що чоловіки та
жінки  мають  однакові  умови  для  реалізації  своїх  людських  прав  та
однаковий  потенціал  для  здійснення свого  внеску  в  національний,
політичний, економічний, соціальний, культурний розвиток, а також рівні
права  на  користування  результатами  цього  розвитку.  Таким  чином,
гендерна  рівність  означає  рівну  оцінку  суспільством схожого  та
відмінного між чоловіками та жінками, а також змінність ролей, які вони
відіграють, визнання рівності їх повноважень. 

Повноваження  для  жінок  і  чоловіків  означають  можливість
здійснення контролю  над  своїм  життям  –  побудову  особистих  планів,
набуття  вмінь  та  навичок,  виховання  самовпевненості,  вирішення
проблем та  виховання віри  у  власні  сили.  Це не  є  лише  колективним,
соціальним та політичним процесом, це також індивідуальний процес – і
не  лише  процес,  а  й  результат.  Сторонні  люди не  можуть  надати
повноважень  жінкам –  лише жінки  можуть  уповноважити себе  робити
вибір,  чи  виступати  від  свого  імені.  Проте  різноманітні  заклади,
включаючи  міжнародні  агенції  співпраці,  можуть  надавати  підтримку
процесам розвитку самовпевненості,  віри  у  власні  сили  та  допомагати
жінкам будувати власні плани.
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Концепція  ґендера  також  включає  можливі  характеристики,
здібності та типову поведінку, притаманну жінкам та чоловікам (жіночому
та чоловічому роду).  Ці ролі та обов’язки змінюються з плином часу, у
різних  культурах вони є різними. Гендерний  поділ праці визначають як
різну роботу, яку, як правило, виконують жінки і чоловіки в суспільстві чи
вдома.  Такі  фактори, як  освіта,  технологія,  економічні зміни та  раптові
кризи, війна та  голод призводять до змін у розподілі гендерних ролей та
гендерного поділу праці. 

Висновки.  Отже,  дослідження  гендерного  поділу  праці  дає
зрозуміти, що завдання жінок та чоловіків є незалежним одне від одного і
що жінки,  як  правило,  виконують  більший обсяг неоплачуваної  роботи
вдома  та  у  громаді.   Гендерний аналіз  надає  інформацію,  яка  створює
можливість  визначити  найефективніші  стратегії  та  їх  результати  у
конкретних ситуаціях для підтримки гендерної рівності.

Список використаних джерел:
1. Безпальча  Р.  Гендерна  рівність  як  фактор  сталого  розвитку

суспільства / Р. Безпальча // Вісник програми сприяння парламенту
Укр. Університету Індіани. — 2003— № 6. ―С. 4—9.

2. Іващенко О.В. Гендерна сегрегаціячи гендерна асиметрія на ринку
праці:  теоретичні  засади  та  емпіричні  прояви  при
працевлаштуванні в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Іващенко,
О.М.  Лободинська.  ―  Режим  доступу:  http://www.ukr-
socium.org.ua/Arhiv/Stati/1_2013/43-62.pdf

3. Соціологія : Терміни. Поняття. Персоналії :[навч. словник-довідник
для  студентів/  укл.:  В.М.Піча,  Н.М.Хома;  Соціологічна  асоціація
України]; . ― К.: Каравела; Львів: Новий Світ–2000, 2002. ― 474 с.

4. Трудове право України : підручник: навчальне видання. ― 2-е вид.,
допов.― К.:Вікар, 2004.—725c.

100

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


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

Неженцева Тетяна Олексіївна,
студентка 2-го курсу фінансово-економічного

факультету спеціальності «Міжнародна економіка»,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Науковий керівник: Волик Наталія Григорівна, 
старший викладач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДОЗВІЛЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАВЧАЛЬНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ)

Вступ.  Наше  навчальне  соціологічне  дослідження  спрямоване  на
вивчення  дозвілля  сучасної  полтавської  молоді.  Дозвілля  для  сучасної
молоді є однією з першорядних цінностей, адже в цій царині реалізується
багато  соціокультурних  потреб  молодих  людей.  Саме  у  сфері  дозвілля
молоді люди, більш ніж будь-де, виступають як вільні індивідуальності.
Сфера  дозвілля  характеризується  свободою від  професійних і  сімейно-
побутових обов'язків, у ній послаблюється інституційний тиск на особу.
Саме тому в сучасному українському суспільстві, у якому спостерігається
нестабільність  нормативно-ціннісних  систем,  проблема  дозвілля  молоді
набуває особливої гостроти.

Для проведення навчального соціологічного дослідження нами була
підготовлена Програма, що складається з Методологічної та Методичної
частин. У Методологічній частині ми обґрунтували актуальність обраної
теми,  визначилися  з  метою,  предметом  та  об’єктом  дослідження,
сформували  гіпотези  та  завдання  нашого  навчального  соціологічного
дослідження. У Методичній частині ми дібрали метод дослідження, метод
вибірки,  методи  аналізу,  інструментарій  та  склали  питання  до  Анкети
нашого  навчального  соціологічного  дослідження.  В  Анкеті  нашого
дослідження 23 питання різного виду та типу складності  [4]. Ці Анкети
ми роздали респондентам, відповідно до нашої вибірки, і, отримавши їх
заповненими,  проаналізували  отримані  результати.  На  базі  отриманих
матеріалів  ми  зробили  певні  висновки  та  запропонували  деякі
рекомендації щодо вирішення проблемних ситуацій з досліджуваної теми.
Далі ми більш докладно познайомимо Вас з нашим дослідженням.

Актуальність  дослідження.  В  останні  роки  в  Україні  відбулися
радикальні зміни у всіх сферах суспільного життя, які  стали причиною
виникнення  низки  гострих  проблем,  серед  яких  і  проблеми  молоді.
Однією  зі  сфер  молодіжної  життєдіяльності,  де  найбільш  яскраво
виявляються наслідки цих трансформацій, є дозвілля. У цій сфері помітні
зміни  всієї  системи  ціннісних  орієнтацій  у  зв’язку  з  падінням  рівня
загальної  культури,  руйнуванням  традиційних  норм  і  цінностей,
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поширенням елементів  спрощеної  масової  культури.  У  таких  нинішніх
умовах  молоді  люди втрачають визначеність у виборі лінії  нормативної
поведінки і, навіть знаючи норми й правила, не завжди дотримуються її.
Суперечливість ціннісних орієнтацій у сучасній соціокультурній ситуації
призводить  до  того,  що  молоді  люди  втрачають  здатність  протистояти
впливу негативним тенденціям, що сформувалися в системі молодіжного
дозвілля. У зв’язку з цим особливо актуальним є вивчення нових потреб і
цінностей,  що  формуються  у  просторі  дозвілля,  окремих  дозвіллєвих
видів, визначення ролі й місця дозвілля в житті сучасної молоді [3].

Специфіка молодості  особливим чином відбивається в її  дозвіллі,
що,  порівняно  з  дозвіллям інших  вікових  груп,  відрізняється  більшою
мобільністю,  активністю,  розмаїтістю.  Тобто  на  дозвілля  молоді
впливають  її  психологічні  особливості  віку. Як  відзначають  психологи,
поводження молоді зумовлене не тільки її суспільним становищем, але й
вразливістю,  психічною  рухливістю  та  збудливістю,  інтелектуальною
мобільністю, перевагою емоцій над розумом тощо. До того ж молодь має
вдвічі-тричі  більше  вільного  часу,  ніж  дорослі  люди.  От  чому  деякі
дослідники  відзначають,  і,  на  наш  погляд,  досить  справедливо,  що
вільний  час  –  проблема  молодіжна.  Однак  було  б  неправильним
характеризувати  дозвілля  молоді  в  цілому,  не  відзначаючи  того,  що  й
усередині цієї соціально-демографічної групи існує багато особливостей
організації дозвіллєвого простору. Навіть коротка, 4 – 5 років, дистанція
між  віковими  групами  молоді  виявляє  помітні  розходження  в  ієрархії
ціннісної  орієнтації  молоді  при  виборі  типів  поведінки.  Специфіка
дозвіллєвої сфери життєдіяльності молоді залежить як від психологічних,
так  і  від  вікових  її  особливостей  та  пов’язана зі  своєрідністю способу
життя в цілому [2].

Дозвілля,  як  фактор  виховання  й  розвитку  молоді,  є  сферою
самореалізації  молодої  людини,  що  позначається  на  її  соціальному
самопочутті  й  на  тому,  які  здібності  вдалося  розвинути  молоді  та  які
навички опанувати. Раціонально організована структура дозвілля молоді,
таким чином, буде підставою для її всебічного й гармонійного розвитку.
Дозвілля  дає  можливість  сучасній  молодій  людині  розвивати  багато
якостей  своєї  особистості,  навіть власний талант. Для цього необхідно,
щоб до вибору дозвілля ми підходили з позицій своєї життєвої мети, свого
покликання  –  всебічно  розвивати  власні  здібності,  свідомо  формувати
себе. Для значної частини молодих людей соціальні інститути дозвілля є
основними  джерелами  соціально-культурної  інтеграції  й  особистісної
самореалізації. Однак усі ці переваги діяльності сфери дозвілля поки що
не стали надбанням, звичним атрибутом способу життя всієї молоді [3].

Вільний час сучасна молодь проводить здебільшого за так званим
«пасивним дозвіллям» або на природі. Популярними є й розважальні види
дозвілля, які потребують матеріальних витрат, – клуби, кафе, кінотеатри.
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Третина присвячує  вільні хвилини своєму хобі.  На вибір виду дозвілля
впливають рівень освіти й матеріального благополуччя, тип поселення і
регіон проживання, стать і вид зайнятості. Матеріальний рівень впливає
на вибір виду дозвілля,  на формування духовної  культури.  Найнижчим
авторитетом у молоді користуються державні культосвітні заклади. Однак
поряд із надзвичайною різноманітністю видів та способів дозвілля існує
низка проблем, яка притаманна цій сфері [1].

Із  сказаного  вище  випливає  актуальність  дослідження  дозвілля
сучасної молоді та проблем і тенденцій, які з ним пов’язані. З одного боку,
дозвілля  є  необхідною  складовою  для  нашого  з  вами  всебічного  та
гармонійного  розвитку.  З  іншого  ж  боку,  ми  бачимо,  що  з  розвитком
науково-технічного  прогресу  змінилася  і  трансформувалася  сфера
дозвілля,  і  все  частіше  під  час  дозвілля  молодь  втрачає  здатність
протистояти впливу негативним тенденціям, що сформувалися в системі
молодіжного дозвілля. У зв’язку з цим особливо актуальним є вивчення
нових потреб і цінностей, що формуються у просторі дозвілля, окремих
дозвіллєвих видів та практик, визначення ролі й місця дозвілля в житті
сучасної молоді загалом та полтавської молоді зокрема.

Мета  нашого  соціологічного  дослідження  –  виявити  особливості
використання вільного часу сучасною полтавською молоддю.

Предметом  дослідження  є  проблеми  і  тенденції  сучасної
полтавської молоді у сфері дозвілля.

Об’єктом дослідження  є молодь міста Полтави віком від 18 до 25
років.

Гіпотези дослідження:
– більшість  полтавської  молоді  проводить  своє  дозвілля  в  гучній

компанії з друзями;
– дозвілля для сучасної полтавської молоді є однією з першорядних

цінностей;
– нестача вільного часу для більшості сучасної полтавської молоді є

наслідком великих навантажень.
Завдання дослідження:

– виявити  особливості  проведення  дозвілля  сучасною полтавською
молоддю;

– з’ясувати,  чи  сприяє  дозвілля  самовихованню  особистості
полтавців;

– розглянути  вподобання  сучасної  полтавської  молоді  при  виборі
форм дозвілля;

– виявити, яким видам дозвілля віддає перевагу сучасна полтавська
молодь;

– дізнатися  думки  полтавської  молоді  щодо  роботи  установ
соціально-культурної сфери з організації дозвілля в місті;
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– з’ясувати, чи відчуває полтавська молодь наслідки нестачі вільного
часу на свій духовний і фізичний стан;

– виявити  причини,  що  призводять  до  нестачі  вільного  часу  в
полтавської молоді.

Метод дослідження – опитування, а саме – анкетування.
Метод вибірки – гніздовий.
Генеральна сукупність дослідження – сучасна молодь міста Полтави

віком  від  18  до  25  років,  а  вибіркова  сукупність  складає  50  осіб,
відібраних за гніздовою вибіркою.

Метод аналізу –  ручний і  машинний.  Після  занесення отриманої
інформації з Анкет у комп’ютер використовуємо метод побудови графіків
та змістового аналізу цих графіків.

Інструментарій – анкети, папки, ручки, комп’ютер.
Результати дослідження.
Переходимо до аналізу відповідей респондентів на питання нашої

Анкети.
Питання 1. Скажіть, будь-ласка, як багато у Вас вільного часу?:
а) практично немає вільного часу;
б) близько 2 – 4 годин на добу;
в) стільки, скільки потрібно для гарного відпочинку.

Питання 2. Що для Вас є «вільний час»?:
а) час коли можна нічого не робити;
б) час для спілкування з друзями;
в) час, який можна провести з користю;
г) інший варіант.
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Питання 3. Як Ви проводите свій вільний час?:
а) вдома за телевізором або комп’ютером;
б) гуляю на свіжому повітрі;
в) відвідую театри, кіно, кафе.

Питання 4. Чи подобається Вам культурний відпочинок?:
а) так, мені подобається відвідувати театри, музеї, виставки тощо;
б) інколи, особливо з хорошою компанією;
в) ні, мені це не цікаво.

Питання 5. Чи займаєтесь Ви спортом?:
а) так, регулярно;
б) інколи;
в) ні.
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Питання 6. Як часто Ви проводите свій час з друзями?:
а) кожного дня по декілька годин;
б) декілька разів на тиждень;
в) дуже рідко.

Питання 7. Маєте хобі, яке поглинає Ваш вільний час?:
а) так, маю;
б) так, але вільного часу не вистачає;
в) ні, не маю.

Питання 8. Якщо б у Вас був вибір: зайнятися домашніми справами
чи провести вечір з друзями, що Ви б обрали?:

а) зайнятися домашніми справами;
б) провести вечір з друзями.
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Питання 9. Чи працюєте Ви у свій вільний час?:
а) так;
б) ні.

Питання  10.  Чим  Ви  будете  займатися,  якщо  ненароком у  Вас
з’явиться вільна хвилина?:

а) займуся тим, на що раніше не вистачало часу;
б) піду в бібліотеку;
в) посиджу з друзями в кафе;
г) залишуся вдома;
д) інший варіант.

Питання 11. Чи любите Ви читати у вільний час?:
а) так, я прочитую 1-3 книжки за місяць;
б) так, я прочитую більше 3-ох книжок за місяць;
в) ні, я не люблю читати.
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Питання 13. Чи відвідуєте Ви театр?:
а) відвідую хоча б раз у місяць;
б) рідко буваю в театрі;
в) не відвідую театр.

Питання 15. У чому Ви бачите причину нестачі вільного часу?:
а) великі навчальні навантаження;
б) забагато часу йде на сон;
в) я не вмію розподіляти свій час;
г) у мене купа домашніх турбот;
д) я працюю;
е) інший варіант.

Питання 16. Скільки годин на добу Ви витрачаєте на сон?:
а) 4-6 годин;
б) 6-7 годин;
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в) 7-8 годин;
г) більше 8 годин.

Питання 17.  Скільки Вашого дорогоцінного часу  йде на домашні
клопоти?:

а) менше 1 години;
б) 1-3 години;
в) 3, а іноді й 4 години;
г) більше 4 годин.

Питання  18.  Яку  кількість  вільного  часу  Ви  вважаєте
оптимальною для себе?:

а) 1-2 години;
б) 2-3 години;
в) 3-5 годин;
г) більше 5 годин.
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Питання  19.  Як  позначається  брак  часу  на  Вашому  духовному
житті?:

а) я рідко спілкуюся з друзями;
б) мало читаю книжок, газет, журналів;
в) рідко буваю в кінотеатрах, на виставках;
г) ніяк не позначається.

Питання 20. З ким Ви проводите своє дозвілля?:
а) з друзями;
б) з сім’єю;
в) один/одна;
г) з коханою людиною;
д) інший варіант.

Питання 21. Чи є у Вашому місті центр культурного розвитку?:
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а) так, є;
б) ні, немає.

Висновки.  Аналізуючи  результати  дослідження,  ми  дійшли
висновків, що полтавській молоді все ж таки не вистачає вільного часу,
щоб займатися своїми улюбленими справами. Ми можемо з упевненістю
сказати,  що  гіпотези,  які  ми  висунули  на  початку  дослідження,
справдилися.

20% хлопців та 60% дівчат вважають, що чинник, який зумовлює
нестачу  вільного  часу,  –  це  великі  навчальні  навантаження,  а  тому
гіпотезу, яка полягає в тому, що для більшості сучасної полтавської молоді
нестача  вільного  часу  є  наслідком  великих  навчальних  навантажень,
можна вважати достовірною.

68% хлопців і 44% дівчат полюбляють проводити свій вільний час
гуляючи  в  компанії  друзів,  а  тому  можна  сказати,  що  гіпотеза,  що
більшість сучасної полтавської молоді проводить своє дозвілля в гучній
компанії з друзями, – достовірна.

Більшість сучасної молоді під «вільним часом» розуміють час, коли
можна нічого не робити. При цьому більшість дівчат вважають, що це ще
й час,  який можна провести  з  користю.  Дівчата  можуть  з  упевненістю
сказати, що все ж таки вільного часу їм не вистачає. А от хлопців цілком
задовольняє  кількість  дозвілля  в  їхньому  житті.  Обидві  статеві  групи
вважають,  що  вільного  часу  їм  не  вистачає  через  великі  навчальні
навантаження,  крім того, дівчата  вважають,  що додатковим фактором є
невміння правильно розподіляти час, а більшість хлопців у свій вільний
час працюють. Обидві статеві групи витрачають на сон 7 – 8 годин. На
домашні клопоти сучасна полтавська молодь витрачає близько 1 – 3 годин
на день. Дівчата оптимальною кількістю вільного часу для себе вважають
близько 2 – 3 години на день, у свою чергу, хлопці – 3 – 5 годин на день.

нестача  часу  негативно  впливає  на  духовне  й  фізичне  життя
сучасної полтавської молоді. Більшість молоді вважає, що через нестачу
вільного часу вони мало читають книжок, журналів, відвідують театри та
кіно,  рідко спілкуються  з  друзями,  недосипають,  часто  втомлюються.  І
лише  в  незначної  кількості  опитаних  нестача  вільного  часу  ніяк  не
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впливає на їхнє духовне життя. Якщо молодь знаходить вільний час, то
проводить його гуляючи з друзями.  Хлопці надають перевагу спорту, а
дівчата  –  книжкам.  Однак  можна  сказати,  що  молодь  таки  полюбляє
відвідувати театри, виставки й музеї з веселою компанією, а це свідчить, у
свою чергу, що все  ж таки дозвілля для сучасної  полтавської  молоді  є
однією з першорядних цінностей та невід’ємною частиною їхнього життя,
що і є підтвердженням нашої гіпотези.

Погляди  щодо  читання  –  розділилися:  більша  половина
респондентів читає 1 – 3 книжки на місяць, а інша – взагалі не полюбляє
читати. Значний відсоток молоді не має хобі або ж вільного часу на нього
не  вистачає.  Проте  велика  частина  сучасної  молоді  бодай  інколи
займається спортом, що сприяє покращенню їхнього фізичного розвитку.

Отже,  можемо  сказати,  що  дозвілля  виступає  як  структурний
елемент вільного часу, його зміст наповнений діяльністю, що дозволяє не
тільки долати стреси і втому, але й розвивати духовні та фізичні якості з
огляду на соціокультурні  потреби особистості.  У той же час дозвілля є
відносно  самостійною  сферою  життєдіяльності  сучасної  полтавської
молоді.

Рекомендації.  Для  того  щоб  вирішити  проблему  вільного  часу
полтавської молоді, ми пропонуємо наступне.

1. Зменшити навчальні навантаження для школярів і студентів.
2. Молодим полтавцям необхідно навчитися правильно розподіляти

свій вільний час, і  тоді з’явиться достатня кількість годин на навчання,
розваги та на домашні клопоти.

3.  Міським  органам  влади  частіше  проводити  концерти,
організовувати  заходи  на  спортивних  майданчиках,  проводити
соціологічні опитування в мікрорайонах міста.

4. Для того щоб підвищити інтерес молоді до соціально-культурних
заходів  нашого  міста,  потрібно  створити  групу  людей,  які  будуть
намагатися  залучати  молодь  до  діяльності  закладів  культури  за
допомогою колективної творчості, загальних зборів, майстер-класів тощо.

5.  Міській  владі  та  активістам також  потрібно  проводити
різноманітні акції, флеш-моби поблизу навчальних закладів для залучення
більшої кількості учасників.

6. Для того щоб молодь відвідувала вечори відпочинку, театрально-
музичні  вистави,  диско-програми,  культурно-пізнавальні  програми,  –
зробити  ці  вечори  більш  сучасними,  цікавими  для  молоді,  можливий
варіант тематичних вечірок, вечорів.

7.  Для  вирішення  проблеми  відвідування  заходів  за  участю
полтавської молоді потрібно якомога більше акцентувати на рекламі таких
заходів,  тому  що  найчастіше  молодь  не  знає  про  майбутні  концерти,
вечірки, фестивалі, театральні вистави за участю молоді.
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8.  Потрібно  акцентувати  не  тільки  на  культурно-дозвіллевих
заходах, але й на спортивних.

9.  Щоб  підвищити  якість  дозвілля  молоді  в  місті,  пропонуємо
організовувати фестивалі, форуми, конкурси із залученням представників
інших регіонів країни для обміну досвідом та з метою залучення більшої
кількості молоді міста.
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СІМ’Я ТА ШЛЮБ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Шлюб  і  родина  протягом  багатьох  століть  є  невід'ємними
елементами  соціальної  структури  будь-якого  суспільства.  Вони
вважаються  фундаментальними  соціальними  інститутами,  що
забезпечують відтворення і стійкість людського суспільства.

Сім’я  –  динамічна  мала  група  людей,  котрі  разом  проживають,
пов’язані  родинними  відносинами  (шлюбу,  кровної  спорідненості,
усиновлення,  опіки),  спільністю  формування  і  задоволення  соціально-
економічних  та  інших  потреб,  взаємною  моральною  
відповідальністю [1, 156]  

Є. Гідденс розглядає родину і шлюб як взаємопоєднувані поняття.
Так,  родина  –  це  група  людей,  пов'язаних  прямими  родинними
відносинами, дорослі члени якої беруть на себе зобов'язання з догляду за
дітьми,   шлюб  же  можна  визначити  як  схвалений  з  боку  суспільства
сексуальний  союз  двох  дорослих  осіб.  Томпсон  Дж.  і  Прістлі  Дж.
визначають сім’ю  як «групу, що складається з людей, які пов'язані один з
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одним  або  кревним  спорідненням,  або  інтимними,  сексуальними
відносинами. Сім’я  часто заснована на підвалинах шлюбу і, як правило,
має  більшу  сталість,  ніж  інші  типи  укладів  і  суспільних  відносин».  
Н.Г.  Юркевич  трактує  родину  як  множинність  тривалих  відносин,
пов'язаних з задоволенням біологічних і  соціальних потреб індивідів,  в
основі яких лежать подружні відносини.

А.І.  Антонов і В.М. Медков дають таке визначення: «Родина – це
заснована  на  єдиній  загальносімейній  діяльності  спільність  людей,
пов'язаних  узами  шлюбу-батьківства-споріднення,  яка  тим  самим
здійснює відтворення населення й наступність сімейних поколінь, а також
соціалізацію дітей  та  підтримує  існування  членів  родини»[2,  28  –  29].
Важливим  моментом  у  розумінні  сім’ї,  як  інституту,  є  розуміння
взаємозв'язку родини та шлюбу. 

Шлюб,  як  найпоширеніша  (але  не  єдина!)  підстава  виникнення
родини в сучасному суспільстві,  видозмінюється,  з'являються  його нові
форми, які якщо й не одержують правового закріплення, не викликають
відторгнення в суспільства. Наприклад, такі шлюбні форми, як пробний
шлюб,  свінгерство,  «відкритий»  шлюб,  гостьові  шлюби,  нарешті,
гомосексуальний  шлюб.  Шлюб,  як  соціальне  явище  і  як  соціальний
інститут,  що  регулює  статеві  відносини  людей,  сьогодні  все  більше
акцентується на особистісному аспекті й усе  частіше ігнорує  соціальну
складову.   Поширення  спільного  проживання  чоловіків  і  жінок  без
юридичного  оформлення  шлюбних  відносин  призводить  до  того,  що
збільшується кількість так званих позашлюбних народжень. Проте, якщо
дотримуватися  соціологічного  визначення  шлюбу,  фактичне  спільне
проживання – це теж форма шлюбу, тільки без правового закріплення. 

Сьогодні  ситуація  співвідношення шлюбу й  родини буває  далеко
неоднозначною.  Адже  юридично  зареєстрований  шлюб  може  не
перерости  в  сім’ю  в  її  традиційному  розумінні.  У  ньому  можуть
домінувати сексуальні чи емоційно-психологічні відносини. При цьому в
ньому навіть може не бути спільного проживання й загального ведення
господарства (гостьові шлюби, наприклад, що одержали поширення серед
заможних  людей  та  людей  творчих  професій).  З   іншого  боку,
нетрадиційні  форми  шлюбу  можуть  стати  основою  для  виникнення
родини як спільності близьких людей [2, 37 – 38].

Зміст  діяльності  сім’ї  розкривається  в  її  функціях  [3,  278]  .  Під
функціями сім’ї розуміють способи реалізації активності, життєдіяльності
сім’ї та її членів, спрямовані на вдоволення базисних потреб суспільства й
індивідів. Одна із сімейних функцій є найважливішою, вона найбільшою
мірою  характеризує  сім’ю  як  соціальний  інститут  і  наявна  в  усіх
суспільствах  без  винятку.  Це  –  репродуктивна  функція,  яка  полягає  у
відтворенні  населення  –  дітонародженні  й  духовно-моральному
відтворенні  людини в сім’ї.  Вона має  соціальний характер, оскільки не

114



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

обмежується  біологічним  розмноженням,  а  передбачає  відтворення
людини, яка б відповідала сучасному рівню суспільства.  Репродуктивна
функція  безпосередньо  пов’язана  з  функцією  регулювання  і  контролю
сексуальної  поведінки  людини  в  суспільстві.  Реалізація  функції
соціалізації відбувається через цілеспрямований вплив на людину з метою
формування  певних  моральних  і  фізичних  якостей,  звичок,  навичок,
установок, цінностей, прищеплення відповідних взірців і норм поведінки.
Виконуючи  цю  функцію,  сім’я  забезпечує  спадковість  у  розвитку
культури,  збереження цінностей  та  трудових навичок.  Сімейна функція
виховання  була  й  залишається  актуальною  на  всіх  етапах  розвитку
суспільства,  незважаючи  на  те,  що  вихованням  дітей  займаються  й
державні установи. Поряд з виховною функцією важливою є рекреативна
функція,  яка  сприяє  розвитку  особистості  у  членів  сім’ї.  Сім’я  є  тим
життєвим осередком,  де людина знаходить позитивні емоції, розуміння,
заспокоєння, знімає психологічне напруження, душевно оздоровлюється,
задовольняє потребу в особистому щасті, коханні. Водночас сім’я виконує
комунікативну функцію, тобто задовольняє потребу людини в духовному
спілкуванні, яке ґрунтується на взаєморозумінні і взаємопідтримці. Нині
значущості  набула  економічна  функція  сім’ї.  За  умов  ринку докорінно
змінюється економічний аспект сімейного життя – набувають особливого
значення  проблеми  родинної  економіки.  Родинна  економіка  –  це
сукупність різних видів сімейної економічної та фінансової діяльності, які
забезпечують  задоволення  потреб  членів  сім’ї  (приватне  домашнє
господарство,  формування  й  витрачання  сімейного  бюджету  тощо)  [3,
279].

Наприкінці  ХХ  —  на  початку  ХХІ  ст.  в  умовах  соціально-
економічної  та  постіндустріальної  трансформації  українського
суспільства  тенденції  розвитку  шлюбу  й  сім’ї  сповнені  протиріч,
відбуваються значні зміни у шлюбно-сімейних процесах і структурах, що
безпосередньо  впливає  на  динаміку  народжуваності.  Їх  причиною є  ті
кардинальні  зміни  в  матримоніальній  та  репродуктивній  поведінці
населення розвинених країн, якими характеризується постіндустріальний
етап розвитку цивілізації, – зниження рівня шлюбності, підвищення віку
укладання  шлюбу,  поширення  різноманітних  форм  шлюбного
партнерства,  нестабільність  подружніх  відносин  і  зростання  рівня
розлучуваності,  поширеність  позашлюбної  народжуваності  і  неповних
сімей тощо [4,  8].  Нині Україна належить до країн Європи з високими
показниками шлюбності, хоча рівень її поступово знижується. У перше
десятиліття  незалежності  коефіцієнти  шлюбності  –  як  загальний
(кількість шлюбів з розрахунку на 1 000 осіб), так і спеціальний (кількість
шлюбів  з  розрахунку  на  1 000  неодружених  осіб  шлюбного  віку)  ―
суттєво знизилися, однак з 2001 року окреслилася позитивна тенденція до
підвищення загального рівня шлюбностіз 6,4 на 1 000 осіб у 2001 р. до 7,6
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у 2006 р. і 9,0 у 2007 р. передусім за рахунок міського населення. Високі
показники  2007  р.  можна  пояснити  як  збільшенням  чисельності
шлюбоактивних контингентів молоді за рахунок поколінь, народжених у
1983  –1986  рр.,  так  і  високою  шлюбною  активністю  населення,  яку
підсилює традиція вважати високосний рік несприятливим для укладання
шлюбу (а таким був 2008 р.).  Важливою характеристикою шлюбності є
середній  вік  взяття  шлюбу.  Як  і  в  інших  країнах  Європи,  в  Україні
підвищуються вікові показники укладання шлюбу: середній вік вступу до
шлюбу чоловіків за 1989 – 2007 рр. підвищився з 26,8 до 29,6 року (до
першого шлюбу – з  23,9 до 26,0);  жінок відповідно з  25,3 до 26,8 (до
першого  шлюбу  –  з  21,9  до  23,5).  Відповідні  зміни  відбуваються  і  в
розподілі шлюбів за віком наречених. Зменшується частка ранніх шлюбів
у їх загальній кількості.  Якщо 1989 року в 20,2% укладених шлюбів (у
тому числі у 26,6% перших шлюбів) наречена була віком до 19 років, то
2007-го,  відповідно,  –  у   8,5% і  10,9%.  Водночас  збільшується  частка
шлюбів,  укладених  після  30  років,  особливо  в  чоловіків.  Однак  у
західному  регіоні  України  ще  досить  великою  залишається  схильність
населення до ранніх шлюбів. Середній вік укладання першого шлюбу в
Україні є нижчим, ніж у більшості країн Європи. Наприклад, середній вік
наречених  при  укладанні  перших  шлюбів  у  Болгарії,  Литві,  Латвії,
Румунії, Чехії, Угорщині та дорівнює 24 – 25 рокам, Бельгії, Німеччині,
Норвегії, Фінляндії – понад 27 років  (в Україні – 23,5 року). [4, 9 – 10].

Однією  з  найскладніших  і  найактуальніших  проблем  розвитку
населення України у шлюбно-сімейній сфері  є нестабільність шлюбних
відносин,  високий рівень розлучуваності  шлюбних пар,  у  тому числі  з
неповнолітніми  дітьми.  Високий  рівень  розлучуваності  населення
сформувався в Україні ще у 70-ті роки минулого століття, і всі наступні
роки зберігалася ця модель демографічної поведінки – «легкий» вступ до
шлюбу  і  «легкий»  розрив  шлюбних  відносин.  Найвищого  значення
загальний коефіцієнт розлучуваності (кількість розлучень у розрахунку на
1  000  осіб)  досяг  у  1992  –  1993  рр.  –  4,2–4,3%.  Хоча  з  1995  р.  і
спостерігається певна тенденція до зменшення кількості розлучень, вона
не є стійкою. Після певного спаду в 2001 – 2004 рр., у 2005 р. коефіцієнт
розлучуваності  знову підвищився  і  становив 3,9%, у 2006 та  2007 р.  –
3,8%.  Регіони  України  значно  розрізняються  за  показниками  «міцності
шлюбу»: найнижчим рівнем розлучуваності традиційно характеризується
населення  західного  регіону  України,  особливо  Закарпатської  області,
найвищим – населення півдня та сходу країни [4, 11 –12]. Високий рівень
розлучуваності  є  головною  причиною  поширення  в  Україні  неповних
сімей, де діти проживають без одного з батьків,  як правило, тільки – з
матір’ю. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, кожна
четверта українська сім’я з неповнолітніми дітьми є неповною (при цьому
в 92,5% таких сімей діти ростуть  без  батька,  у 7,5% – без  матері),  а  в
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містах України – це кожна третя сім’я. За даними вибіркових обстежень
умов життя домогосподарств, здійснених Держкомстатом України, частка
індивідуальних домогосподарств, де проживали діти віком до 18 років, які
не мали одного чи обох батьків, у загальній кількості домогосподарств з
дітьми у 2005 р. становила 18,9%, у 2006 р. – 20,9%, 2007 року – 19,2%.
Неповні сім’ї з дітьми поширені у всіх без винятку регіонах України, але
найбільшою є їх питома вага у промислово розвинених областях сходу
країни [4, с. 13]. Соціально-демографічне дослідження «Молодь України»
дало  змогу  визначити  шлюбний  стан  молоді  на  початку 2014  року.  За
результатами дослідження, більшість молоді 15 – 19 років (майже 96%)
ще не має досвіду подружнього життя, у 20 – 24 років цього досвіду не
має вже тільки 66% опитаних, а починаючи з 25 років більшість молоді
перебуває у шлюбі: серед 25 – 29-річних – 60%, серед 30 – 34-річних –
78%, традиційно дівчата починають подружнє життя раніше, ніж хлопці,
відповідно, серед них більше тих, хто у віці 15 – 24 років уже перебуває у
шлюбі.  Разом з тим уже у віці 25 – 34 роки майже кожен десятий молодий
українець має негативний досвід подружнього життя, тобто є розлученим.
При цьому для близько 9% тих, хто перебуває  у шлюбі,  цей шлюбне є
першим (8,6% одружених чоловіків і 9,6% заміжніх жінок). Перебувають
у другому (дуже рідко – у третьому) шлюбі респонденти після 25 років, а
серед  одружених  30  –  34-річних  повторно  у  шлюбі  14%.  Отже,
розлучення  з  подальшим  взяттям  нового  шлюбу  є  не  рідкістю,  а
звичайною  моделлю  поведінки  для  української  молоді.  Однією  з
найсуттєвіших  рис  сучасного  світу  є  різноманітність  моделей  і  стилів
поведінки  сучасної  людини,  її  вільний вибір  стилю власного  життя.  У
шлюбно-сімейній  сфері  це  знаходить  вираження  у  плюралізації  форм
шлюбного  партнерства,  в  існуванні,  поряд  з  традиційним  офіційним
шлюбом, інших форм партнерських відносин між чоловіком і жінкою –
незареєстрованого  шлюбу,  гостьового  шлюбу,  дистанційного  шлюбу,
партнерства, яке не є шлюбом [5, 46-48]. В Україні, як і в інших країнах,
простежується  тенденція до зростання ролі незареєстрованих шлюбів у
формуванні  сімейної  структури  населення,  що  є  наслідком  складних
процесів трансформації шлюбно-сімейних відносин, а також скорочення
державної  регламентації  особистого  життя.  Незареєстровані  шлюби
найбільш поширені на півдні та сході  України, водночас для населення
західного регіону вони є менш характерними.  

За  результатами  соціально-демографічного  дослідження  «Молодь
України»,  неофіційні  форми  шлюбного  партнерства  доволі  поширені
серед  молоді  України,  хоча  основною  формою  шлюбу  залишається
традиційний зареєстрований шлюб. Більша частина молоді проживає саме
в такому шлюбі або планує жити в офіційному шлюбі в майбутньому, хоча
в  багатьох  є  бажання  спочатку  випробувати  свої  стосунки  в
незареєстрованому шлюбі.  У теперішній час, коли сексуальна та шлюбна
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поведінки  не  поєднані,  як  у  традиційному  суспільстві,  а  набули
автономного характеру, значна частина молодих  людей має  партнера,  з
яким  підтримує  стійкі  інтимні  стосунки,  однак  не  вважає  ці  стосунки
шлюбом. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ
ПОХИЛОГО ВІКУ В СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВАХ 

ПРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

Вступ. Соціальна робота, як вид професійної діяльності, включає в
себе  соціальну  роботу  з  людьми  похилого  віку.  Соціальна  робота  з
людьми похилого віку завжди вважалась і вважається однією з найважчих
у психологічному плані, тому особливості, проблеми соціальної роботи зі
старими  людьми  в  даний  час  знаходяться  в  центрі  уваги  багатьох
соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих
на забезпечення прийнятного рівня життя літніх і старих людей.

Соціальна  робота  з  людьми  похилого  віку  –  багатопланова  і
багатоаспектна. Вона торкається таких сфер життєдіяльності, як здоров’я,
фінанси,  організація  дозвілля,  подолання  криз,  і  тут  вирішального
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значення для соціальних працівників набувають знання про психологічні
особливості людей даного віку, їхні потреби та можливості [9].

Результати  дослідження.  Характерною  рисою  нинішньої
демографічної ситуації у світі є мала чисельність дітей та молоді і висока
частка людей похилого віку. За даними  міжнародної статистики, сьогодні
вік кожного десятого жителя Землі становить 60 і більше років. До 2050
року  кожен  п'ятий  стане  шістдесятирічним,  а  до  2150  –  одна  третина
світового  населення  досягне  цього  віку  [5].  Результати  досліджень
інституту демографії НАН України свідчать про те, що лише 1% людей
похилого  віку  є  практично  здоровими,  у  них  відсутні  хронічні
захворювання. Кожен п’ятий з тих, кому за 60 років, живе сам, а кожен
десятий – не може сам себе обслуговувати, 5 – 6% пенсіонерів – це люди,
прикуті  до ліжка [3].  Тому одним з головних сучасних завдань нашого
суспільства  є  створення  умов  гідного  життя  літнім  людям не  тільки  в
домашніх  умовах,  а  й  у  таких  спеціальних  закладах,  як  будинки-
інтернати,  стаціонарні  заклади   при  територіальних  центрах  та  інші.
Перехід  на  нові  принципи  розвитку  та  перегляд  системи  цінностей,
притаманних  країні,  вносять  корективи  в  життя  всіх  поколінь,  зокрема
старшого.  Зміна  соціального  статусу  старої  людини,  насамперед
припиненням  або  обмеженням  трудової  діяльності,  трансформацією
цілісних  орієнтирів,  самого  способу  життя  та  спілкування,  а  також
виникнення різноманітних ускладнень як у соціально-побутовій, так і в
психічній адаптації до нових умов диктує необхідність відпрацювання  та
реалізації  специфічних  підходів,  форм  і  методів,  вимог  до  соціальної
роботи з людьми похилого віку у вищезазначених установах.

Особливістю соціальної роботи з людьми похилого віку займаються
науковці,  серед  яких  можна  назвати  Є.І.  Холостову,  яка  у  своїх
дослідженнях  вивчає  життєдіяльність  людей  похилого  віку  впродовж
усього  життя,  описує  похилий  вік  як  соціальну  проблему,  аналізує
ставлення  до  даної  вікової  групи  в  суспільстві,  сім'ї  та  близького
оточення, висвітлює основні проблеми, з якими стикаються особи даного
вікового прошарку [6,  с.  56–73],  В.М. Шахрая, котрий досліджує  теорії
старості  та  принципи  соціальної  роботи  з  людьми  похилого  віку  [7],
І.Д. Звєрєву  [2],  яка  досліджує  рівні,  на  яких  здійснюється  соціальна
робота з людьми похилого віку та принципи цієї діяльності, А.І. Капську,
що  аналізує  соціальний  захист  людей  похилого  віку  та  напрями  його
здійснення, [4] та ін.

Щодо  досліджень  стаціонарних  установ,  то  ними  займалися  
М.А.  Гуліна,  яка  у  своїй  роботі  «Психологія  соціальної  адаптації  й
дезадаптації  особистості»  зазначає,  що  серед  установ  соціального
обслуговування  літніх  людей  особливе  місце  займають  стаціонарні
заклади системи соціального захисту населення, основним видом яких є
будинки-інтернати,  стаціонарні  відділення  територіальних  центрів
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соціального  обслуговування  громадян  похилого  віку,  геріатричні
пансіонати,  спеціалізовані  будинки-інтернати.  Розвиваючи  і
вдосконалюючи  діяльність  служб  соціальної  допомоги  людям похилого
віку та інвалідам, органи соціального захисту виявляють постійну турботу
про  створення  більш  комфортних  умов  для  життєдіяльності  та
повноцінного  функціонування  людей  похилого  віку.  Вітчизняний
науковець  у  галузі  соціальної  роботи  О.Ю  Новікова  у  своїй  роботі
«Інтернаті  заклади  для  людей  похилого  віку  як  складна  соціально-
педагогічна  система»   дає  визначення  поняттю  «cтаціонарні  заклади
соціального  обслуговування»  як  традиційної  форми  стаціонарного
медико-соціального  обслуговування  громадян  похилого  віку  в  Україні.
Вона також наводить перелік установ, які, на її думку, можна віднести до
стаціонарних  установ  системи  соціального  захисту  населення  установ.
Отже,  до  стаціонарних  закладів  соціального  обслуговування  людей
похилого  віку  Новікова  відносить   наступні:  будинки-інтернати,
спеціалізовані будинки-інтернати, геріатричні пансіонати.

На сьогодні у стаціонарних установах проживає понад 30 тисяч осіб
похилого віку та  інвалідів,  7  тисяч  ветеранів  війни,  5  тисяч  ветеранів
праці [3]. Ними є установи, які створені для довготривалого утримання
підопічних, як правило, до набуття певного віку або до кінця життя. 

Мета  статті  –  проаналізувати  поняття  «людина  похилого віку»  в
Україні,  розкрити  особливості  соціальної  роботи  з  літніми  людьми   у
спеціальних  закладах  постійного  перебування  при  територіальних
центрах.

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 похилого віку, 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.

Актуальність  роботи  полягає  в  тому,  що  люди  похилого  віку  є
потенційно  соціально-побутово,  фізично,  психологічно  незахищеною
категорією  населення,  бо   зі  збільшенням  тривалості  життя  зростає  і
період безпомічного існування людей похилого віку з різними хронічними
і  психічними  захворюваннями,   у  багатьох  випадках  постає  проблема
самотності,  пов’язана  зі  зменшення  зв’язків,  виходом  на  пенсію,
відокремленням дітей, а надалі – з остаточним відходом із життя друзів і
рідних, постійним відчуттям марності і непотрібності свого існування.
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Для  вирішення  першочергових  завдань  обслуговування  людей
похилого  віку  необхідна  наявність  кваліфікованих  кадрів  соціальних
працівників на всіх рівнях, тому стаціонарні установи при територіальних
центрах є тими інституціями,  у яких людям похилого віку надають усі
можливі  умови  для  їхнього  безпечного  та  покращеного  перебування
протягом багатьох років.

Особливі  життєві  обставини  змушують  частину  людей  похилого
віку  значний  період  свого  життя  проводити  у  стаціонарних  закладах
соціального обслуговування,  які  мають  свою  специфіку та  організацію
способу життя. Відтак від організації діяльності таких установ, їхнього,
розташування,  середовища,  від  організації  дозвілля,   зайнятості,
соціально-медичної  допомоги,  ступеня  контактів  із  зовнішнім  світом
залежить стан фізичного і психологічного здоров'я літньої людини, рівень
соціально-психологічної, побутової адаптації людей похилого віку.

Зміна соціального статусу людини у старості викликана перш за все
обмеженням трудової діяльності, змінами ціннісних орієнтирів, способу
життя та спілкування, що є проявами ускладнень у соціально-побутовій,
психологічній  адаптації  до  нових  умов.  Тому  вищезазначене  потребує
пошуку особливих підходів, форм і методів у  роботі з людьми похилого
віку. Важливість повсякденної уваги до вирішення соціально-побутових
та  психологічних   проблем цієї  категорії  громадян  зростає  у  зв’язку зі
збільшенням потреб людей похилого віку не лише  у структурі населення
України,  а  й  в  усьому  світі.  Відтак  особливість  соціальної  роботи  з
людьми  похилого  віку  в  стаціонарних  установах  полягає   у   вивченні
соціально-психологічної,  побутової  адаптації  людей  похилого  віку  до
умов  стаціонарних  установ,  вирішенні  конфліктних  ситуацій,  які
виникають між персоналом та літніми людьми, зокрема пошуку шляхів
їхнього  розв’язання  та  забезпечення  даній  категорії  населення  гідного
соціального  функціонування  в  даних  установах  та  дотримання  всіх
встановлених законодавством норм. 

Стаціонарне  відділення  для  постійного  або  тимчасового
проживання  територіального  центру  (далі  –  стаціонарне   відділення)
утворюється для обслуговування не менш як 10 і не більш як 50 одиноких
громадян,  до  якого  на  постійне  або  тимчасове  проживання,  повне
державне  утримання  безоплатно  приймаються  одинокі  громадяни
похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа  осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але
не  більш  як  чотири  місяці),  які  відповідно  до  висновку  лікарсько-
консультаційної  комісії  закладу охорони здоров'я  за станом здоров'я  не
здатні  до  самообслуговування,  потребують  постійного  стороннього
догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших
соціальних послуг. 

У  стаціонарному  відділенні  громадяни  перебувають  на  повному
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державному  утриманні,  одержують  необхідні  їм  соціальні  послуги  та
відповідно  до  встановлених  норм  забезпечуються:  1)  житлом,  одягом,
взуттям,  постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим
посудом;  2)  раціональним  чотириразовим  харчуванням,  у  тому  числі  з
урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування,
передбачених  для  мешканців  інтернатних  установ;  3)  цілодобовим
медичним  обслуговуванням;  4)  слуховими   апаратами,  окулярами,
протезно-ортопедичними  виробами,  засобами  пересування  (крім
моторизованих),  медикаментами  відповідно  до  медичного висновку;  5)
комунально-побутовим  обслуговуванням  (опалення,  освітлення,
радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

Перебування в будинку для престарілих (стаціонарному відділенні
при  територіальному  центрі)  має  багато  переваг:  постійний  догляд,
чотириразове харчування, лікування та спілкування. Старим не потрібно
купувати  продукти,  прибирати,  думати  про  одяг  і  взуття,  хвилюватися
через погане самопочуття. Але на даний час, хоча Україна і пройшла шлях
ратифікації  міжнародних  конвенцій  та  визнання  людей  похилого  віку
повноцінними  членами  соціуму,  на  жаль,  перебування  у  стаціонарних
установах  для  людей  похилого  віку  системи  соціального  захисту
населення  для  багатьох  усе  ще  означає  майже  повну  ізольованість  від
суспільства,  а  отже,  –  втрату  можливості  брати  повноцінну  участь  у
суспільному житті поза межами установи. Розвиваючи і вдосконалюючи
діяльність служб соціальної допомоги людям похилого віку та інвалідам,
органи соціального захисту виявляють постійну турботу про створення
більш  комфортних  умов  для  життєдіяльності  людей  похилого  віку  в
стаціонарних  установах.  Широка  мережа  стаціонарних  установ
геріатричного  профілю  системи  соціального  захисту  населення  надає
можливість людям похилого віку  перебувати там не тільки постійно, але
й  тимчасово,  маючи  можливість  на  вихідні  чи  на  інші  періоди  часу
відвідати родичів чи добрих знайомих.

Таким чином, можемо зробити висновок, що при роботі з людьми
похилого віку  актуальними є завдання оптимального задоволення потреб
людей  похилого  віку  за  умов  стаціонарної  установи,  створення
оптимальних умов перебування в стаціонарних установах людей похилого
віку,  забезпечення  функціонування  стаціонарних  установ  соціального
обслуговування,  створення  в  них  домашніх  умов  проживання  і
психологічного  комфорту,  зміцнення  матеріально-технічної  бази  і
кадрового потенціалу закладів соціального обслуговування,  раціональне
розміщення установ з урахуванням соціальних інтересів людей похилого
віку,  їх  психологічних  потреб  і  уподобань  у  певному  середовищі
проживання.

Висновки. Аналіз  методичної,  наукової  літератури,  ресурсів
інтернет-джерел дає підставу стверджувати, що збільшення частки людей
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похилого  віку  зумовлює  актуалізацію  проблеми  щодо   вдосконалення
соціальної роботи з цією категорією населення,  бо  люди похилого віку
стикаються з багатьма проблемами, що лежать у площині економічного,
побутового,  психологічного,  медичного,  соціального  обслуговування.
Також  для  людей  похилого  віку  характерною  є  проблема  соціальної
ізоляції,  страждання  від  самотності,  нерозуміння  оточуючих  через  їхні
звички та небажання їх змінювати.

Соціальна робота з даною віковою групою здійснюється не завжди
ефективно  і  на  достатньому  рівні  через  відсутність  обґрунтованих
стратегій  обслуговування  та  обмеження  соціально-економічних
можливостей  держави  забезпечити  достатніми  ресурсами  цей  напрям
діяльності.  Зауваживши  викладене,  можна  зробити  висновок,  що  дані
проблеми потребують подальшого наукового дослідження і розроблення
нових стратегій та форм обслуговування людей похилого віку.
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ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 
В ЗОНІ КОНФЛІКТУ

Вступ.  Сучасна  ситуація  в  Україні  характеризується  соціально-
психологічною,  економічною  нестабільністю,  зниженням  рівня  життя
більшості  населення,  девальвацією  моральних  норм  і  цінностей  у
суспільстві,  зростанням  злочинності  і  насильством.  Соціально-
психологічні  проблеми  в  Україні  позначилися  на  психологічному
самопочутті  різних  верств  населення.  Ще  більш  чітко  визначилася
категорія людей, які потребують допомоги.

Революція  Гідності  та  спричинені  нею  подальші  події  в  Україні
призвели  до  суттєвих  змін  у  політичному  та  соціокультурному
середовищах  українського  суспільства.  Водночас  унаслідок  цілої  низки
чинників,  передусім  зовнішньої  агресії  Російської  Федерації  проти
України,  проявилася  кричуща  неготовність  державних  структур
ефективно  реагувати  на  виклики  та  діяти  в  екстремальних  умовах
суспільного  конфлікту,  територіальної  анексії  та  окупації  частини
української території. За такого перебігу подій вітчизняне громадянське
суспільство  продемонструвало  вражаючу  здатність  до  консолідації  і
мобілізації,  зумівши  створити  дієву  мережу  громадських  ініціатив  та
об’єднань, які взяли на себе вирішення найбільш гострих та невідкладних
проблем,  з  якими українська спільнота  не стикалася  від часів  здобуття
державної  незалежності  1991  р.:  різнопланова  допомога  біженцям  з
окупованих  територій,  матеріально-технічне  забезпечення  військових,
збір  коштів  та  продовольства,  закупівля  медичного  обладнання  та
медикаментів  для  поранених  тощо.  Гнучкі  форми  волонтерської
діяльності на практиці виявилися найбільш продуктивними, адже обхід
бюрократичних процедур  за екстраординарних обставин призводить  до
економії часу та рятує людські життя. Волонтерська діяльність є основою
побудови  та  розвитку  громадянського  суспільства.  Вона  втілює  в  себе
найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та
справедливості для всіх людей.

Результати  дослідження.  Зону  проведення  антитерористичної
операції (АТО) можна розділити на зону активних військових дій та на
«прифронтові» території, де, хоч і розташовані українські війська, але не
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ведуться бойові дії. Ситуація з постачанням у першій та другій зоні різна,
різними  є  також  потреби  та  можливості  доставки  допомоги.  У
безпосередній близькості до лінії фронту ситуація складніша. Залежно від
інтенсивності обстрілу проїзд до окремих позицій та місцевостей може
бути  ускладнений,  тому  виникають  проблеми  з  постачанням.  Це
стосується  як  військових,  так  і  цивільних  осіб.  Однак  військові  більш
мобільні, і зараз практично кожен підрозділ має «своїх» волонтерів, – це
означає,  що  при  зниженні  інтенсивності  обстрілу  військові  можуть
розраховувати на постачання [3].

Більшість  гуманітарної  допомоги  і  допомоги  для  військових
надходить  до  «прифронтової»  зони –  в  тил.  Тут  розташовані  військові
бази  і  склади,  де  часто  зберігаються  привезені  волонтерами  речі.
Території в зоні АТО за лінією фронту – це також місця, де в першу чергу
з’являються  переселенці.  Тут  їх  приймає  місцева  громада  або  вони
знімають  житло  (або  живуть  в  наданому  безкоштовно),  звідси  також
виїжджають до інших областей України.  Зазвичай тут  вони отримують
першу допомогу (речі, продукти харчування, ліки).

Військові, які перебувають на лінії фронту, а також волонтери, які їм
допомагають,  часто  висловлюють думку, що «якщо щось  потрапляє  до
штабу, то зазвичай там і залишається» [2]. Кращі (за їхніми словами) речі
зазвичай  вибирають  ті,  хто  знаходиться  в  тилу,  а  на  лінію  фронту
потрапляє те, що залишиться після поділу. Більше того, практика показує,
що речі на лінію фронту зі штабу не завозяться організовано, – солдати
можуть отримати нову куртку і  т. п. лише тоді,  коли виїжджають з так
званої  «передової»  (тобто  з  позиції  на  першій  лінії  фронту)  в  тил  і
особисто приходять на склад. Безпосередньо до солдатів на фронт возять
речі  тільки  волонтери,  більш  досвідчені  з  яких  намагаються  діяти,
оминаючи штаб. Однак цей спосіб передачі допомоги останнім часом був
обмежений директивою, прийнятою Генеральним штабом Збройних Сил
України 24.02.2015 р. Вона обмежує доступ до позицій на лінії фронту як
волонтерам,  так  і  неакредитованим  журналістам.  Це  обґрунтовується
міркуваннями безпеки. На практиці це може означати, що допомога, яка
потрапляла  раніше  безпосередньо  до  солдатів,  прийматиметься  в  тилу
(наприклад  у  секторі  А  – місті  Сватовому).  Волонтери  вже  почали
висловлювати  своє  невдоволення таким рішенням і  ставити  під сумнів
його обґрунтованість. 

Те, що волонтери часто діють, оминаючи офіційні канали (відвозять
одяг  та  амуніцію  безпосередньо  солдатам),  вони  виправдовують  також
обмеженнями,  накладеними  на  армію  відповідними  нормами.  Згідно  з
розпорядженням,  прийнятим  Міністерством  оборони,  для  солдатів,  що
несуть  службу  в  зоні  АТО,  передбачається  один  комплект
обмундирування.  Це  підтверджує  представник  штабу  батальйону
«Айдар»,  який  зазначив,  що  кожен  офіційно  має  один  комплект
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обмундирування, і якщо він буде знищений або забруднений, то солдатові
не буде у що переодягнутися. Волонтер Альона Чорна, відповідальна за
постачання  форми,  переданої  офіційно  канадською  стороною  для
української  армії,  посилається  на  слова  офіцера  однієї  з  бригад,  який
вважає, що офіційне отримання бригадою цієї форми означало б передачу
її  на  склад,  оскільки  на  той  момент  солдати  мали  по  одному  –  у
відповідності з правилами – комплекту обмундирування [4, с. 145].

Згідно з  відповідними нормами у разі  знищення обмундирування
під  час  несення  служби  та  виконання  бойових  завдань  в  зоні  АТО
Міністерство  оборони  зобов’язане  видати  нову  форму.  За  словами
офіцерів,  виконання  такої  заявки  вони  будуть  очікувати  місяцями,  а
єдиним шансом на отримання необхідних речей без  зайвих і  тривалих
формальностей є звернення з проханням до волонтерів. Подібна ситуація
стосується, наприклад, постачання запчастин до ремонтних баз Збройних
Сил, що розташовані в зоні АТО. За словами командира однієї з баз, яка
обслуговує  транспортні  засоби  80-ї  механізованої  бригади,  замовлення,
спрямовані у відповідні армійські структури,  виконуються максимум на
15%.  Співрозмовник  розповів  кореспондентці  Фундації  «Відкритий
Діалог»,  що часто вони отримують не те, про що просили, а те, що, за
його словами, було в наявності. Тому самі механіки та водії транспортних
засобів  купують  необхідні  запчастини за власні  гроші або просять про
допомогу волонтерів [1].

Питання допомоги солдатам викликає також іншого роду сумніви,
пов’язані з постачанням одержуваного обмундирування та амуніції. Усе
частіше лунають повідомлення про те, що як в армійських структурах, так
і в добровольчих батальйонах діють механізми, які дозволяють заробляти
на  постачанні  допомоги,  що  виділяється  державою,  і  переданій
волонтерами допомозі. Це складно довести, але багато окремих випадків
це підтверджують.

Прикладом може слугувати «допомога з Канади» – близько 30 000
одиниць  форми  та  7 000  пар  взуття,  офіційно  переданих  канадською
стороною  Україні.  За  словами  Богдана  Ковальова,  який  координує
співпрацю з цих питань у Міністерстві оборони, основна роль волонтерів
– контроль за системою розподілу форми, щоб не виникало порушень.
Ковальов вважає, що проблемою є не сама система, а людський фактор, –
наприклад  офіцери  або  рядові  солдати,  охочі  заробити.  Тому  саме
волонтери розподіляють, рахують і каталогізують кожну одиницю одягу,
приймають  заявки,  видають  підрозділам  відповідну  кількість  форми.
Кореспондентка Фундації «Відкритий Діалог» була присутня при роботі
волонтерів в Одесі  і  могла спостерігати,  що командири частин були як
мінімум  незадоволені  присутністю  волонтерів,  –  як  вважають  самі
активісти, бо вони заважають комусь вести «бізнес» [1].
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Розмови з солдатами та їхніми родинами, а також волонтерами із
зони  АТО  допомогли  знайти  ще  одну  сферу,  де  все  більше  потрібна
допомога. Виявляється, що часто в дуже складній ситуації  перебувають
солдатські  родини,  які  залишилися  вдома  –  як  у  зоні  АТО,  так  і  за  її
межами.  Частина  цих  родин  жила  бідно  й  до  початку  війни,  а  від’їзд
чоловіка/батька/сина на фронт ще більше ускладнив фінансову ситуацію.
Проблема  стосується  також  багатьох  солдатів,  матеріальне  становище
яких раніше було стабільним [5, с. 40].

Солдати  потрапляють  у  зону  АТО  за  однією з  двох  процедур:  у
рамках мобілізації або йдучи в армію (або спеціальний батальйон міліції)
як  контрактники.  Однак  багато  хто з  добровольців,  особливо в першій
фазі АТО, виїхали на схід України не подбавши про необхідні документи.
Частина  з  них  протягом  наступних  місяців  підписали  відповідні
контракти з армією (у випадку батальйонів Збройних Сил) або вступили
до  лав  міліції  (спеціальних  батальйонів  міліції)  і  почали  отримувати
виплати.

Однак  не  всі  солдати  можуть  пройти  відповідні  процедури,
наприклад,  у  зв’язку  з  судимістю  або  перевищенням  граничного  віку.
Деякі  прямо  говорять,  що  «приїхали  сюди  не  за  грошима»  і  хочуть
воювати,  а  не  заробляти  [8].  Їхні  сім’ї  в  більшості  підтримують  такий
вибір, але – після року конфлікту – це часто призводить до життя на межі
виживання  (особливо  це  стосується  тих  сімей,  де  чоловік  був  єдиним
годувальником).  Те  ж  саме  стосується  солдатів,  які  подали  відповідні
документи. Часто процес триває настільки довго, що доводиться кілька
місяців чекати першої виплати, яку можна відіслати додому. Якщо в цей
час солдат був поранений або загинув, це ускладнює процес отримання
компенсації або покриття витрат на лікування [6].

Деякі  організації  в  Україні  почали  займатися  контролем  процесу
отримання  офіційного  статусу  солдатами  та  виявленням  зволікань  і
порушень  з  цим  пов’язаних,  а  також  допомагати  солдатам  отримати
відповідний статус і, відповідно, – фінансову компенсацію. До цієї роботи
підключилася  також  Фундація  «Відкритий  Діалог»,  яка  підготувала
брошуру, що інформує солдатів про процедури, необхідні для отримання
статусу учасника АТО, і права, набуті завдяки цьому. Однак цей процес
має супроводжуватися діяльністю «знизу», що полягає в допомозі сім’ям,
яким  у  цей  момент  вона  необхідна.  У  даний  час  сім’ями  солдат  (як
загиблих, так і тих, які з інших причин не можуть підтримувати свої сім’ї)
займаються в основному волонтери, які мають безпосередній доступ до
інформації про таких завдяки особистим контактам із солдатами та їхніми
родинами.  Однак  здається,  що за  умов  конфлікту, який  триває  досі,  та
погіршення  економічної  ситуації  в  Україні,  сімей,  яким  потрібна
матеріальна підтримка, буде ще більше [7].
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Поки сім’ї солдатів, що перебувають у складній ситуації, обходить
стороною  допомога,  яку  охоче  надають  біженцям.  Самі  чоловіки,  які
воюють на фронті, часто занадто горді, щоб зізнатися в тому, що ситуація
вдома  дуже  складна.  Тому  ми  вважаємо,  що  необхідно  долучатися  до
надання такої допомоги більш систематично [1].

Крім  продуктів,  медикаментів,  одягу,  взуття,  запасних  частин  до
техніки,  волонтери  не  оминають  і  ще  один  дуже  важливий  аспект  –
психологічний.  У  колишньому  Радянському  Союзі  під  час  так  званої
інтернаціональної  допомоги  афганському  народу  на  психологічну
допомогу  військовослужбовців  не  звертали  уваги.  У  результаті  до
посттравматичного стресового розладу були схильні більше 50% солдатів,
а це вже стало проблемою не індивідуума,  а соціуму. Тому сьогодні під
час  проведення  АТО, а  особливо  після  її  закінчення,  не  можна
недооцінювати роль військових психологів у реабілітації наших воїнів. На
жаль, в українському війську маємо серйозні прогалини у становленні і
функціонуванні психологічної служби.

Існує  думка,  що  «військовий  синдром»  цієї  антитерористичної
операції  буде  набагато  важчим  від  «афганського».  Відомий  військовий
психолог Леонід Кітаєв-Смік назвав посттравматичний стресовий розлад
синдромом помсти.  Так звані  «військові  синдроми» – це багато в чому
сором і  недосягнення  бажаного результату.  Наслідки  залежатимуть  від
того,  з  чим  ми  вийдемо  з  цього  конфлікту.  Причому  «афганський»  і
«в’єтнамський» синдроми були такими важкими не тільки тому, що там
були  програшні  війни.  Вони  закінчилися  ще  і  знеціненням  і
дискримінацією тих, хто в них брав участь.  У нас війна визвольна:  ми
захищаємо  свою  незалежність.  Ступінь  травматизації  залежатиме  від
успішності кампанії і виправданості всіх жертв, від відношення держави
до захисників,  серйозних реформ у нашій країні.  Для уникнення цього
синдрому  важливо  те,  як  суспільство  зустріне  тих,  хто  повернувся  з
фронту, і як їм допомагатиме. Людей, які повертаються з фронту, травмує
те,  що  вони  психологічно  вже  не  збігаються  з  життям,  з  якого  вони
вийшли.  У  добровольців  з  Донбасу  найвища  мотивація.  Вони  воюють
більш усвідомлено, адже війна йде у прямому розумінні в їхніх домівках.
Бійці  хочуть,  щоб  на  їхній  землі  змінилося  життя,  вони  не  бажають
повертатися  до  «совка».  Тому  зараз  велику  роль   у  проведенні
психологічної  роботи  з  військовослужбовцями  в  зоні  конфлікту
відіграють  волонтери-психологи,  бо,  на  жаль,  держава  не  може
забезпечити військовослужбовців не лише речами першої необхідності, а
й своєчасною та якісною психологічною допомогою [1].

Висновки.  Усвідомлення  масштабу сучасного  конфлікту  на  сході
України потребує пошуку ефективних заходів глобального, регіонального
й національного рівнів. Дана проблема набуває особливої актуальності з
огляду  на  те,  що здійснювана  сьогодні   політика  держави  націлена в
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основному на нарощування силової складової, яка, всупереч сподіванням
її  організаторів,  призводить  до  посилення   протестних  настроїв  у
суспільстві  та  ставить  на  межу  випробування  демократичні  надбання
світової  спільноти.  Виходячи  з  цього,  волонтерство  та  волонтерська
діяльність  у  зоні  конфлікту  видається  складним  і  довготривалим
процесом,  який  спонукає  до  перегляду  стереотипних  підходів  в  оцінці
даного явища, вимагає подолання конфронтаційної свідомості, що робить
наукові дослідження з цієї проблематики актуальними та перспективними.
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ ІНВАЛІДНОСТІ

Вступ.  У  1960-ті  роки  була  опублікована  праця  П.  Бергера  і  Т.
Лукмана  «Соціальне  конструювання  реальності»,  у  якій  науковці
розглядають  соціальну  реальність  як  прояв  об’єктивного,  так  і
суб’єктивного.  Вона  є  об’єктивною,  бо  незалежна  від  індивіда,  але  її
можна  вважати  і  суб’єктивною,  оскільки  вона  індивідом  створюється.
Загалом  соціальний  конструктивізм,  як  теорія,  розглядає  соціальну
реальність як продукт конструювання внаслідок діяльності різних агентів
соціуму.  Завдяки  цим  агентам  людина  засвоює  усталені  в  суспільстві
принципи, норми і правила, відповідно до яких вона починає діяти.

Результати  дослідження.  Розглянемо  більш  докладно  теорію
соціального конструювання реальності.  За П. Бергеромі  Т. Лукманом[1]
індивід  не  народжується  членом  суспільства.  Він  народжується  зі
схильністю до соціальності і потім стає членом суспільства. Відправний
пункт  цього  процесу  –  інтерналізація  –  безпосереднє  пізнання  або
інтерпретація  об'єктивного факту як певного значення,  тобто як прояву
суб'єктивних процесів, що відбуваються з іншими, завдяки чому цей факт
стає суб'єктивно значущим для самої людини. Таке розуміння виникає не
унаслідок самостійної роботи окремих індивідів із створення значень, а в
результаті  «перейняття-від-іншого» того світу, в якому інші вже живуть.
Відтепер індивіди не тільки живуть в одному світі, вони беруть участь у
бутті один одного. 

Розглянемо  деякі  загальні  соціально-структурні  аспекти  «успіху»
соціалізації.  Під  «успішною  соціалізацією»  П.  Бергері  Т.  Лукман[1])
розглядають  установлення  високого  рівня  симетрії  між  об'єктивною  і
суб'єктивною  реальностями  (а  так  самой  ідентичності).  І  навпаки,
«неуспішну соціалізацію» розглядають як асиметрію між об'єктивною і
суб'єктивною  реальностями.  За  П.  Бергеромі  Т.  Лукманом абсолютно
успішна соціалізація антропологічно неможлива. Неуспішна соціалізація
є щонайменше вкрай рідкісною, обмежуючись випадками тих індивідів, у
яких навіть мінімальна соціалізація безуспішна через  крайню органічну
патологію. Наприклад, первинна соціалізація дитини може бути порушена
через  його  фізичну  недугу,  яка  соціально  стигматизується  (або
стигматизація  ґрунтується  на  соціальних  дефініціях).  Біологічні
перешкоди  взагалі  можуть  виключити  можливість  соціалізації,  як  це
трапляється  при крайніх  розумових порушеннях.  Усі  ці  випадки мають
характер індивідуальної нещасливої долі. Вони не надають підстави для
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інституціоналізації  контр-ідентичності  або  контр-реальності.  Звичайно,
такі біографії дають нам свого роду міри нещастя. У суспільстві людина з
інвалідністю практично не  володіє  суб'єктивними засобами захисту від
приписаної  їй стигматичної ідентичності.  Вона є тим, ким їй належить
бути,  як  для  себе  самої,  так  і  для  значущих  інших  і  співтовариства  в
цілому.  Звичайно,  вона  може  реагувати  на  свою  долю  обуренням  або
гнівом, але це обурення і гнів не допоможуть їй подолати ту стигму, якою
наділило її суспільство. Людина з обмеженими можливостями ув’язнена в
об'єктивну реальність свого суспільства,  хоча суб'єктивно ця реальність
постає  для неї  відчуженням і  покаліченим образом.  Такий індивід буде
неуспішно  соціалізований,  тобто  буде  високий  ступінь  асиметрії  між
соціально визначеною реальністю, в яку він ув’язнений як у чужий йому
світ, і  власною суб'єктивною реальністю, яка лише найбіднішим чином
відображає  цей  світ.  Проте  така  асиметрія  не  викликає  кумулятивних
структурних  наслідків,  оскільки  вона  позбавлена  соціального базису, в
рамках  якого  вона  могла  б  викристалізуватися  в  контр-світ  з  власним
інституціоналізованим  набором  контр-ідентичностей.  Неуспішно
соціалізований  індивід  сам  по  собі  соціально  приречений  як
профілюючий  тип.  Отже,  які  б  протилежні  самоідентичності  часом не
виникали  в  його  свідомості,  вони  позбавлені  всякої  структури
вірогідності,  яка  могла  б  їх  зробити  чимось  більшим,  ніж  ефемерні
фантазії.

Соціалізація  має  інше  забарвлення,  коли  мова  йде  про  людей  з
обмеженими  можливостями.  Індивід  формується  за  законами  того
базового  конструкту,  який  сформувався  в  соціумі  стосовно  людей,  що
мають інвалідність. На етапі первинної соціалізації відбувається взаємодія
із  значущими  іншими,  які  під  впливом  власної  соціалізації  засвоїли
картину бачення інвалідності очима суспільної свідомості.  Коли дитина
стикається  зі  ставленням  до  неї  як  до  інваліда,  коли  її  виховують  за
принципами,  заангажованими  стереотипами,  подальший  процес  її
ідентифікації  буде спрямований у річище асоціації  себе «не  таким» як
інші.

Як  же  відбувається  соціальне  конструювання  інвалідності?
Російська  дослідниця  О.Р. Ярська-Смірнова умовно  поділяє  уявлення
про інвалідність на два типи [6, 38]. Перша точка зору – традиційна –
починає пояснення інвалідності з констатації органічної патології або
дисфункції,  приписуючи  інвалідам  статус  девіантів,  і  доходить
висновку  про  необхідність  їх  виправлення  або  ізоляції.  Розглянемо
кілька прикладів таких уявлень. 

Поради для інвалідів, опубліковані в журналі "Соціальний захист",
транслюють позиції здорової більшості, що не чекає від інваліда іншого
образу, окрім як людини "з  яскраво вираженою потворністю",  що "має
ознаки деформації  особи не тільки через свою зовнішність, але й через
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нездатність створити сім'ю", "того, що постійно знаходиться вдома», тощо
[2]. Що стосується здорових людей, то вони, "неправильно поводячись з
інвалідами, ...  підбадьорюють їх, стверджуючи, що фізичний недолік не
перешкодить спілкуванню з іншою статтю, не розуміють, що... для хворої
людини було б куди корисніше спілкуватися з собі подібними...". Автор
радить "перш за все  постаратися  навчити підлітка-інваліда  правильним
формам  контакту  і  відносин  з  собі  подібними".  Вислів  "собі  подібні"
маркує  акт  типізації,  основу  соціального  виключення.  Типізація
відбувається на базі упереджень і негативних стереотипів, згідно з якими
нормальність  повинна  бути  чітко  обмежена,  гарантована,  якщо  не
самоочевидністю  загальноприйнятих  стандартів,  то  насильницьким
способом з боку соціальних інститутів. Соціальні інститути здійснюють
типізацію  людей,  відносин,  об'єктів,  щоб  контролювати  і  гарантувати
стійкість владних відносин [ 4].

Інша  точка  зору  пояснює  феномен  інвалідності  з  позицій  теорії
соціального конструювання реальності. З цієї точки зору стан людського
організму  може  бути  по-різному  сприйнятий  самою  людиною  й
оточуючими та мати різні наслідки для учасників взаємодії залежно від їх
статі й віку, культурних традицій і соціальних умов, тобто контексту даної
ситуації.  Якщо  це  так,  то  інвалідність  можна  розуміти  не  тільки  як
фізіологічну  патологію  організму,  дефект  зовнішнього  вигляду  або
поведінки людини, але і як соціальне визначення, "ярлик". Цей ярлик –
знання  про  інвалідність  –  може  приклеїти  людині  якась  конкретна
соціальна система, у якій даний стан прийнято вважати відхиленням від
норми.  Змінивши  соціальне  оточення,  перейшовши  в  іншу  соціальну
групу, цей  ярлик  можна  зняти  або  змінити  його  іншим,  який меншою
мірою обмежуватиме можливості.

Американська дослідниця Джейн Мерсер провела в 1960-ті роки
дослідження  в  інтернаті,  де  утримувалися  молоді  американці  з
розумовою відсталістю. Простий аналіз облікових карток показав, що в
інтернаті  після  певного  терміну  лікування  і  навчання  залишалися
пацієнти  з  сімей  з  високим  соціальним  статусом,  а  представники
бідних, малоосвічених прошарків, частіше за все етнічних меншин, не
тільки  поверталися  до  батьків,  але  ще  й  заводили  свої  сім'ї  та
працювали.

Пояснюючи  причини  такого  становища,  Дж.  Мерсер  відзначає,
що сім'ї відрізнялися: по-перше, тим, наскільки визначення розумової
відсталості  родичами  співпадає  з  офіційним  ярликом  (діагнозом,
поставленим  лікарем,  і  соціальним  змістом  діагнозу,  визнаним
домінантною культурою);  по-друге,  ступенем упевненості  в  тому, що
пацієнт  здатний  змінюватися;  по-третє,  силою  очікування  того,  що
людина зуміє жити за межами інтернату і, можливо, виконувати роль
самостійного  дорослого;  по-четверте,  тим,  кому  належала  ініціатива
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відправити  дитину  до  установи,  –  офіційному  експерту,  лікарю  або
самим батькам. Сім'ї  з високим освітнім та економічним статусом, як
правило,  самі  привозили  дитину  в  інтернат,  оскільки  їх  визначення
ненормальності  співпадало  з  офіційним  діагнозом,  який  стверджує
неможливість  самостійного життя,  здорового  спілкування  і  розвитку.
"Низькостатусні"  сім'ї,  навпаки,  виражали  свою  незгоду,  коли  лікар
ставив діагноз і радив відправити дитину до установи.

Висновки.  Соціокультурне  упередження  глибоко  вкорінене  в
клінічній  практиці  і  тих  установах,  які  проводять  експертизу здоров'я,
навчання й реабілітацію інвалідів. Виходить, що не природні дані, а саме
суспільство дискримінує індивідів і їх сім'ї, лишаючи їх соціальних прав,
відтворюючи  нерівність  та  соціальну  стратифікацію  [4].  Соціальна
диференціація інвалідів і не інвалідів, очевидно, утворена за допомогою
відтворювання  "природної"  стратифікаційної  системи,  яка  колись
панувала в родовому суспільстві [3]. Найбільшим престижем тут володів
той,  хто  здатний  здійснювати  насильство  над  природою  і  людьми  або
протистояти  такому  насильству.  Система,  що  диференціює  людей  за
здібністю до фізичного насильства, у сьогоднішній реальності не зникає,
але переплітається з іншими стратифікаційними типами.

Стратифікаційний аналіз  інвалідності – новий напрям вітчизняної
соціології,  який  з'ясовує  соціальний  статус  людей  з  обмеженими
можливостями,  ступінь  їх  соціальної  інтеграції  і  способи  підтримки
статусних меж цієї соціальної групи, стратегії відтворювання соціальної
нерівності відносно інвалідів. Соціальна стратифікація інвалідності може
розроблятися  як  соціокультурне  пояснення  нерівності,  важливе  для
розуміння  проблеми  дискримінації  і  становища  меншин,  що
дискримінуються. 

Соціальні  проблеми  інвалідів  слід  розглядати  не  з  точки  зору
патологічності  суб'єкта  або  групи,  що  слід  вилікувати  або  взяти  з
"нормального" контексту. Більшого значення набуває  процес повсякденної
взаємодії,  визначення і  пере визначення життєвих ситуацій їх  учасниками
насущних труднощів і стратегій адаптації, що виробляються самими людьми,
їх оточенням, системами підтримки [5, 45].
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ 

ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ

Вступ. У  науковій  літературі  при  вивченні  професійної  діяльності
фахівців соціономічних професій (лікарів, педагогів, соціальних працівників
та ін.) акцент робиться перш за все на позитивних аспектах роботи з людьми.
Разом з тим цілком очевидно, що саме робота з людьми вимагає особливої
відповідальності  й  емоційних  навантажень  та  потенційно  містить  у  собі
небезпеку переживань,  пов'язаних  з  робочими ситуаціями,  та  ймовірність
виникнення професійного стресу. Негативні  психічні переживання і  стани
можуть  зачіпати  різні  грані  трудового  процесу  – професійну  діяльність,
особистість  професіонала,  професійне  спілкування,  в  цілому  негативно
позначатися на професійний розвиток особистості.

Соціальна робот,а як вид професійної діяльності, вимагає від фахівця
особливих знань, умінь і навичок, а також особистісних якостей, без яких
здійснення  соціальної  допомоги  практично  неможливе.  Серед  важливих
якостей  можна виділити такі,  як  гуманістична спрямованість особистості,
особиста  й  соціальна  відповідальність,  загострене  почуття  добра  і
справедливості, почуття власної гідності й повагу до гідності іншої людини,
терпимість, ввічливість, порядність, емпатійність, готовність зрозуміти інших
і  прийти  їм  на  допомогу,  емоційна  стійкість,  особистісна  адекватність
самооцінки, рівня домагань і соціальної адаптованості.
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Проблема  синдрому  емоційного  вигорання  фахівців,  які
обслуговують літніх людей на дому, є актуальною на сьогоднішній день,
оскільки  емоційне  вигорання  негативно  впливає  не  тільки  на  самих
соціальних  працівників,  їх  діяльність  і  самопочуття,  але  й  на  тих,  хто
знаходиться поруч  з ними.  Це близькі  родичі,  друзі,  а  також клієнти –
люди  похилого  віку,  які  змушені  звертатися  за  допомогою  до  даних
фахівцям і тому стають «заручниками синдрому».

Результати  дослідження. Аналіз  наукових  джерел  доводить,  що,
незважаючи  на  те,  що  багато  авторів  виділяють  умови  і  чинники,  що
сприяють  формуванню  синдрому  емоційного  вигорання  (В.  Бойко,  
Н. Водоп'янова, Н. Гришина, Е. Малер, К. Маслач, Т. Немчин, В. Орел,
Г. Сельє, Т. Форманюк, Х. Фроудінберг, А. Шафранова та ін.), публікації,
що  описують  особливості  формування  синдрому вигоряння  соціальних
працівників, які обслуговують літніх людей на дому, відсутні.

Професійна  діяльність  соціального  працівника,  незалежно  від
різновиду виконуваної роботи, належить до групи професій з підвищеною
моральною відповідальністю за  здоров’я  і  життя  окремих  людей,  груп
населення  і  суспільства  в  цілому.  Постійні  стресові  ситуації,  у  які
потрапляє соціальний працівник у процесі складної соціальної взаємодії з
клієнтом,  постійне  проникнення  в  суть  соціальних  проблем  клієнта,
особиста  незахищеність  та  інші  морально-психологічні  чинники
негативно  впливають  на  здоров’я  соціального  працівника.  Соціальним
працівникам,  залученим  у  тривале  напружене  спілкування  з  іншими
людьми,  властивий,  як  і  іншим  фахівцям,  що  працюють  у  системі
«людина – людина», так званий синдром «емоційного вигорання» [5].

Згідно  з  сучасними  даними  під  «психічним  вигоранням»
розуміється  стан  фізичного,  емоційного  й  розумового  виснаження,  що
виявляється  у  професіях  соціальної  сфери.  Синдром  «вигорання»,  за
описом  Согеу  (1986)  і  Naisberg-Fennig  (1991),  виражається  в
депресивному  стані,  почутті  втоми  і  спустошеності,  нестачі  енергії  та
ентузіазму,  втраті  здібностей  бачити  позитивні  результати  своєї  праці,
негативній установці відносно роботи і життя взагалі.  На даний час не
існує  єдиної  точки  зору  на  сутність  психічного  вигорання  і  його
структуру. Синдром «емоційного вигорання» деякі автори (Е. Махер, К.
Кондо) розглядають як різновид стресу, в якому клієнти соціальних служб
виступають  як  стресогенні  фактори.  Однак  інші  дослідники  не
ототожнюють  ефекти  вигорання  і  професійні  стреси,  розглядаючи
«емоційне  вигорання»  не  як  різновид  стресу,  а  як  результат  впливу
комплексу стресогенних чинників (А. Абрумова, В. Бойко, С. Маслач) [6].

В.  Бойко  розглядає  «вигорання»  як  вироблений  особистістю
механізм  психологічного  захисту  у  формі  повного  або  часткового
виключення  емоцій  у  відповідь  на  вибрані  психотравмуючі  впливи,
набутий  стереотип  емоційної,  частіше  за  все  професійної,  поведінки.
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Автор  описує  різні  симптоми  «вигорання»  –  емоційний  дефіцит,
деперсоналізацію  або  особистісну  відстороненість,  психосоматичні  й
психовегетативні  порушення  [1].  С.  Маслач та  інші  вважають,  що цей
синдром включає в себе три основні складові – емоційну виснаженість,
деперсоналізацію (цинізм) і редукцію професійних досягнень. Емоційне
виснаження  –  почуття  емоційної  спустошеності  та  втоми,  викликане
власною  роботою.  Деперсоналізація  передбачає  цинічне  ставлення  до
праці та об'єктів своєї праці. Зокрема, у соціальній сфері деперсоналізація
припускає бездушне, негуманне ставлення до клієнтів, що приходять для
лікування,  консультації,  отримання  освіти  та  інших  соціальних  послуг.
Клієнти  сприймаються  не  як  живі  люди,  а  всі  їхні  проблеми і  біди,  з
якими вони приходять до професіонала, з його точки зору, є благом для
них.  Нарешті,  редукція  професійних  досягнень  –  виникнення  у
працівників  почуття  некомпетентності  у  своїй  професійній  сфері,
усвідомлення неуспіху в ній [2].

Одним з показників синдрому емоційного вигорання у професійній
діяльності  є  стан  психічної  напруженості,  викликаний  конфліктами,
труднощами у вирішенні складних соціальних проблем, що призводять до
відчуттів дискомфорту, тривоги, фрустрації, песимістичних настроїв [3].

Як показують результати досліджень, розвиток «вигорання» більш
імовірний у людей з меншим ступенем зрілості і самодостатності, більш
імпульсивних і нетерплячих, що не мають сім'ї, але потребують тих, хто
міг би їх підтримувати або схвалювати, що мають цілі й домагання, які не
цілком узгоджуються з реальністю. До цього також додається вказівка на
те,  що  з  віком  імовірність  розвитку  вигоряння  зменшується,  тобто  до
нього більш схильні працівники- початківці,  люди більш молодого віку.
Однак більшість дослідників вважають, що вік, стать, стаж роботи та інші
соціально-демографічні характеристики не пов'язані прямо з професійним
«вигоранням».  Більше  значення  має  індивідуальний  тип  реагування  на
стресогенні ситуації [2].

Аналіз  конкретних  досліджень  синдрому «психічного  вигорання»
показує,  що основні  зусилля  психологів  були  спрямовані  на  виявлення
факторів, що викликають вигорання. Традиційно вони групувалися у два
великі блоки – особливості професійної діяльності (об'єктивні фактори)
та  індивідуальні  характеристики  самих  професіоналів  (суб'єктивні
фактори). Деякі  автори виділяють і третю групу чинників, розглядаючи
змістовні аспекти діяльності як самостійні [4]. До об'єктивних факторів
(організаційні та рольові) можна віднести ті, які породжуються умовами
самої роботи або неправильної її  організації. До суб'єктивних факторів,
крім індивідуально-психологічних особливостей фахівця, варто віднести
спрямованість  особистості,  мотивацію  професійної  діяльності,
задоволеність  нею,  а  також  задоволеність  соціально-психологічним
кліматом  у  колективі,  відносинами  з  колегами  тощо.  Обидві  групи
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факторів пов'язані між собою. З одного боку, тривалий психотравмуючий
вплив  об'єктивних  чинників  може  призводити  до  змін,  деформацій
професіонала.  З  іншого  боку,  суб'єктивні  чинники  особливо  негативно
виявляють  себе  саме  при  додатковому  впливі  об'єктивних  чинників.
Зазвичай причина «вигорання» – це комбінація цілого ряду факторів, але
індивідуальна  ситуація  професійного  розвитку  може  посилювати  або
згладжувати їх вплив [5].

Формування  синдрому  «вигорання»  у  професійній  діяльності
соціального  працівника  може  бути  пов'язано  з  такими  факторами,  як:
ситуаційні зміни або втрати соціального статусу; ситуації втрати роботи;
ситуації ризику; ситуації з екстремальними умовами; невизначені ситуації
тощо.  Характерними  для  ситуацій  «вигоряння»  є  перевантаження  –
занадто багато клієнтів, багато вимог, надлишок інформації. 

Ризик виникнення «емоційного вигорання» особистості  фахівця в
соціальній  роботі  може  збільшуватися  в  наступних  випадках:
монотонності  роботи,  особливо  якщо  її  сенс  здається  сумнівним;
вкладання  в  роботу  великих  особистісних  ресурсів  за  недостатності
визнання  й  позитивної  оцінки;  суворої  регламентації  часу  роботи,
особливо  за  нереальних  термінів  її  виконання;  роботи  з
«невмотивованими»  клієнтами,  що  постійно  чинять  опір  зусиллям
допомогти їм, і незначними, важко відчутними результатами такої роботи;
напруженості  і  конфліктності у професійному середовищі,  недостатньої
підтримки з боку колег і їх зайвого критицизму;  нестворення умов для
самовираження  особистості  на  роботі,  коли  не  заохочуються,  а
придушуються  експериментування  та  інновації;  роботи  без  можливості
подальшого  навчання  та  професійного  вдосконалення;  недозволених
особистісних  конфліктах  фахівця;  незадоволеності  професією,  яка
заснована  на  усвідомленні  неправильності  її  вибору,  невідповідності
власних здібностей вимогам професії, результативності своєї праці тощо
[1].

Синдром  емоційного  вигорання  соціальних  працівників,  які
обслуговують  літніх  людей  на  дому,  викликаний  низкою  специфічних
особливостей  їх  діяльності.  До  їх  числа  можна  віднести:  величезну
відповідальність за життя і здоров'я  клієнтів похилого віку, яка важким
тягарем  лягає  на  їхні  плечі;  тривале  перебування  в  «полі»  негативних
емоцій – страждання, болю, відчаю, роздратування і так далі, які так чи
інакше за механізмом емоційного зараження передаються співробітникам
центрів, крім того, люди похилого віку вмирають, що теж впливає на стан
співробітників  соціальних  центрів;  заробітну  плату  співробітників,  яка
явно не відповідає ступеню їх соціальної відповідальності, що викликає
почуття незадоволеності своєю професією.

Дослідження особливостей вияву синдрому емоційного вигорання в
соціальних  працівників,  які  обслуговують  літніх  людей  на  дому,
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дозволяють стверджувати, що: зі збільшенням віку соціальні працівники
не  намагаються  полегшити  або  скоротити  обов'язки,  які  вимагають
емоційних витрат; соціальні працівники, незалежно від загального стажу і
стажу  роботи  в  конкретному центрі,  схильні  до  формування  синдрому
емоційного вигорання: ті,  у кого стаж понад 30 років,  і  ті,  хто працює
перші роки, однаковою мірою схильні до емоційного вигорання; соціальні
працівники з середньою освітою більшою мірою схильні до формування
симптому  «психосоматичні  та  психовегетативні  порушення»  і  фази
«Виснаження», ніж співробітники з вищою освітою; соціальні працівники
з середньою спеціальною освітою більшою мірою, ніж співробітники з
вищою освітою, схильні до формування таких симптомів, як «загнаність у
клітку»,  неадекватне  вибіркове  емоційне  реагування,  редукція
професійних  обов'язків,  емоційний  дефіцит,  емоційна  відстороненість,
фази «Резистенції» і «Виснаження» [5].

Реагування  без  почуттів  і  емоцій  –  найбільш  яскравий  симптом
«вигорання».  Він  свідчить  про  професійну  деформацію  особистості  та
завдає  шкоди  суб'єкту  спілкування,  у  даному  випадку  –  клієнтам-
пенсіонерам. Люди похилого віку зазвичай переживають виявлену до них
байдужість  і  можуть  бути  глибоко  травмовані.  Особливо  небезпечна
демонстративна  форма  емоційної  відстороненості,  коли  соціальний
працівник всім своїм виглядом показує: «плювати на вас».

Співробітники  соціальних  центрів,  у  яких  особистісні  якості  –
здатність до самопізнання, широта інтересів, прийняття цінностей інших,
гнучкість поведінки, активність і продуктивність – мають високий рівень
розвитку, мають високий рівень стресостійкості.  Такі стрес-фактори, як
конфліктність,  перевантаження,  сфера  діяльності  і  напруженість  у
відносинах з керівництвом, присутні у професійній діяльності соціальних
працівників, які обслуговують літніх людей на дому [3].

Отримані  в  ході  дослідження  результати  дозволяють  визначити
послідовність надання психологічної допомоги співробітникам центрів, а
також  зміст  роботи  з  профілактики  та  корекції  емоційного  вигоряння
соціальних працівників, які обслуговують літніх людей на дому. У першу
чергу  психологічна  допомога  повинна  надаватися:  молодим  фахівцям;
соціальним працівникам з середньою спеціальною освітою; жінкам,  які
перебувають у розлученні,  вдовам і жінкам, які ніколи не перебували у
шлюбі. Робота з профілактики та корекції емоційного вигоряння має бути
спрямована на підвищення стійкості до професійних стресів, на розвиток
таких  особистісних  якостей  як  здатність  до  самопізнання,  широта
інтересів,  прийняття цінностей інших, гнучкість поведінки, активність і
продуктивність,  а  також  на  підвищення  стійкості  до  дії  таких  стрес-
факторів,  як  конфліктність,  перевантаження,  сфера  діяльності  і
напруженість  у  відносинах  з  керівництвом.  Вищезазначене  досягається
завдяки підвищенню самооцінки, упевненості в собі, розвитку здатності
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самопізнання,  формування  потреби  в  розширенні  кругозору  (широта
інтересів),  почуття  «потрібності»  й  «важливості»  їх  професії,
усвідомлення  позитивних  результатів  професійної  діяльності,
виробленню комунікативних навичок, навичок конструктивної поведінки
в конфліктних ситуаціях, важких життєвих ситуаціях, розвитку навичок
управління  часом,  навичок  саморегуляції,  аутогенного  тренування,
дихальних технік, медитації та релаксації [4].

Висновки.  Вигорання  –  це  стан  вираженої  втоми  та  емоційного
виснаження,  який  характеризується  втратою  здатності  надання
психологічної  підтримки  іншим,  байдужим  ставленням  до  колег  та
клієнтів, зниженням продуктивності, знеціненням поточних результатів та
минулих  досягнень,  зменшенням відчуття  самоактуалізації  в  результаті
хронічного стресу, фрустрації та внутрішньоособистісних конфліктів під
час виконання професійних обов’язків. «Синдром» вигорання формується
протягом відносно тривалого періоду, але виникає гостро. Констатовано,
що необхідна цілеспрямована робота з профілактики та корекції синдрому
вигорання  соціальних  працівників,  але  для  цього  необхідно  знати,  що
впливає  на  розвиток  синдрому  вигорання  і  що  є  «ресурсом»,  який
дозволяє зупинити цей процес.
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СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ ЯК СОЦІАЛЬНА
ПРОБЛЕМА

Постановка  проблеми. Проблема  насильства  стосовно  жінки  є
надзвичайно актуальною в Україні. Без подолання цього згубного явища в
суспільстві  неможливо  створити  сприятливі  умови  для  самореалізації
людини,  вільного  її  волевиявлення,  розвитку  паритетної  демократії,
реалізації  принципу  рівних  прав,  свобод  і  можливостей  для  жінок  і
чоловіків.

Насильство в Україні все ще залишається латентним явищем, яке
виходить  на  поверхню  тільки  тоді,  коли  приховати  проблему  вже
неможливо. Уявлення про те, що насильство має місце тільки в соціально
неблагополучних сім’ях, не відповідає дійсності: воно є характерним для
будь-яких  категорій  населення,  незалежно  від  класових,  культурних,
соціально-економічних аспектів.

У нашій країні питання гендерної рівності та насильства стосовно
жінок у родині стали предметом публічного обговорення тільки протягом
останніх  років.  За  даними  зарубіжних  соціологічних  досліджень,  97%
жертв  насильства  в  сім’ї  –  жінки  [4].  За  результатами  вітчизняних
соціологічних опитувань, 70% жінок в Україні підпадають різним формам
приниження  і  знущання  в  родині,  стосовно  20%  жінок  ці  знущання
здійснюються постійно [2].

Сімейне насильство над жінками, як соціальна проблема, потребує
поглибленого вивчення, що є важливим у підборі технологій, методів та
форм  соціальної  роботи,  спрямованих  на  профілактику  та  корекцію
віктимної  поведінки в жінок.  Увага до даної  проблеми пояснюється не
тільки  її  практичною  актуальністю,  але  й  недостатньою  кількістю
спеціальних  робіт,  у  яких  висвітлюється  проблематика  сімейного
насильства стосовно жінки. 

Результати  дослідження. Сталий  людський  розвиток  передбачає
економічне,  соціальне,  культурне,  духовне  зростання,  гуманізацію
менталітету  громадян  і  збагачення  позитивного  загальнолюдського
досвіду. Але, на жаль, наша країна, як і більшість країн світу, переживає
негативні  соціальні  процеси,  наповнені  небезпечними  соціальними
явищами, які супроводжуються значними змінами в суспільстві. До таких
явищ слід віднести і насильство.

Насильство вивчається в різних системах та у взаємовідносинах між
різними  категоріями  людей,  зокрема:  насильство  в  сім’ї  (О.  Бойко,  
Т. Голованова, М. Коваль, Л. Міщик, Дж. Робертсон та ін.),  насильство
стосовно жінок та людей похилого віку (О. Моховіков, О. Шинкаренко та
ін.);  насильство  стосовно  дітей  та  підлітків  (О.  Кочемировська,  
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В. Ролінський, І. Сарженко, І. Хозраткулова та ін.) [1, 43].
Можливості  застосування  соціальної  реабілітації  для  категорії

жінок,  постраждалих  від  насильства  в  сім’ї,  окреслені  в  роботах  
Г.  Лактіонової  та  І.  Трубавіної.  Особливості  надання  психологічної
допомоги  в  межах  проведення  реабілітаційних  заходів  стосовно
постраждалих  від  насильства  в  сім’ї  жінок  подані  в  наукових  працях  
І. Грабської, О. Кочемировської, О. Савчук, С. Фролової, О. Шинкаренко.
Соціально-медичну  складову  реабілітаційного  процесу  розглядають  у
своїх  роботах  О.  Андріанов,  Ю.  Онишко.  Законодавче  забезпечення
процесу реабілітації  постраждалих від насильства в сім’ї  знайшло своє
відображення в роботах К. Левченко, О. Руднєвої, Г. Христової.

Поняття  насильства   та  проблем  насильства  торкаються  різних
галузей  знань.  Юриспруденція  акцентує  увагу  на  порушенні  правових
норм. Соціологія виявляє причини і поширеність насильства як соціальної
девіації і визначає його як явище дискримінації особи і сім'ї,  утиск або
обмеження її/їх  прав  і  свобод.  У філософії  насильство визначається  як
застосування сили або загроза її  застосування, як зведеннясили в закон
людських  відносин.  Всесвітня  організація  охорони  здоров'я  визначає
насильство як навмисне застосування фізичної сили або влади, дійсне або
у вигляді загрози, спрямоване проти себе, проти іншої особи, групи осіб
або громади, результатом якої є тілесні пошкодження чи високий ступінь
їх вірогідності, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або
різного роду збитки [6, 121].

Провідний дослідник у галузі психології агресії Леонард Берковіц
використовує термін «насильство» тільки щодо крайньої форми агресії,
навмисного прагнення заподіяти серйозну фізичну шкоду іншій особі. Він
відзначає,  що  схильність  до  насильства  може  бути  результатом різних
впливів.  У їх числі такі: брак любові і ніжних почуттів з боку матері і
батька; жорсткість і непослідовність батьків у застосуванні виховних дій у
ранні формуючі роки дитини; спадковість; рівень стресових станів і те, у
якою мірою дитині  вдається  або  не  вдається  реалізувати  свої  особисті
прагнення [7, 119].

Щодо  визначення  самого  терміна  «сімейне  насильство»,  то,
незважаючи  на  часте  використання  його  в  літературі,  єдине  його
визначення покищо не сформульовано вченими. У літературі щодо даного
явища вживається  кілька  термінів,  розглянутих  як  синоніми.  Найбільш
часто  можна  зустріти  термін  «домашнє  насильство».  Окрім  цього,
використовуються  терміни  «насильство  в  сім’ї»,  «внутрішньо  сімейне
насильство» і «сімейне насильство». 

У психолого-педагогічній літературі існує безліч пояснень насильства.
Психоаналіз вбачає у ньому перенесення індивідом примітивного потягу до
смерті (якому Фрейд дав назву «інстинкт смерті») із самого себе на зовнішні
об'єкти.  Необіхевіоризм  вважає  насильство  наслідком  фрустрацій,  що
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переживаються особистістю в процесі соціального научіння (А. Бандура, Дж.
Доллард, Міллер,). Інтеракціонізм вважає насильство наслідком об'єктивного
«конфлікту  інтересів»,  «несумісності  цілей»  окремих  особистостей  і
соціальних груп (Д. Кзмибелл, М. Шериф). Когнітивізм розглядає насильство
як результат «дисонансів» і «невідповідностей» у пізнавальній сфері суб'єкта 
(Г.  Тешфел,  Л.  Фестингер,).  З  позицій  системної  сімейної  психотерапії,
представником якої є Б.Г. Ей-деміллер, жорстока поведінка в сім'ї –показник
дисфункційної сімейної системи, структурна ознака порушення внутрішньо-
сімейних стосунків,  спроба неадекватними засобами стабілізувати сімейну
систему (наприклад, насильство може застосовуватися в контексті боротьби
за контроль,  порядок і  владу в родині).  Акти сімейного насильства рідко
бувають  поодинокими,  зазвичай  вони  повторюються  багаторазово,
насильство стає складовою частиною сімейних відносин. Малоймовірно, що
перша жертва насильства залишиться єдиною.

З  домашнім  насильством  найбільш  часто  пов'язують  чотири
соціально-психологічні  фактори,  а  саме  стрес,  суспільну  ізоляцію,
алкоголізм і споконвічну прихильність до насильства [5, 107].

Насильство  тісно  пов'язано  із  соціальним  стресом у  сім'ї.  Серед
проблем,  що  можуть  підвищити  рівень  напруженості  та  призвести  до
жорстокості,  варто назвати такі,  як розбіжності у вихованні дітей, секс,
вагітність,  грошові  труднощі,  безробіття.  Постійне  роздратування
частково  можна  пояснити  хронічним  занепокоєнням  невирішеними
проблемами  і  вимогами,  що  висуває  суспільство,  розбіжністю  між
бажаннями і можливостями.

У  результаті  застосування  тих  чи  інших  підходів  вітчизняні  
(Л.  Алєксєєва,  А.  Бондаровська  та  ін.)  та  зарубіжні  дослідники  
(Дж. Барпз, X. Вільфіпг та ін.) емпірично одержали деякі характеристики
сімейного  насильства.  У  насильстві,  як  інтерактивному
процесі,виділяються  суб'єкт,  що  здійснює  його,  і  жертва.  Якісний  і
кількісний аналіз даних із зареєстрованих випадків сімейного насильства
свідчить про  наступне:

- Насильницькі дії найчастіше відбуваються стосовно жінок і
дітей;

- психологічне  і  фізичне  насильства  є  найбільш
розповсюдженими;

- ґвалтівниками  найчастіше  виступають  родичі,  а  не  чужі
люди, тобто насильство відбувається в родині;

- насильство в переважній більшості – це неодиничний акт, а
повторюване явище;

- потерпілі та їх родичі, як правило, не звертаються в міліцію, а
шукають  підтримки  і  допомоги  у  друзів  (але  не  в  родичів)  чи  у
спеціалізованих організаціях;

- рівень освіти не корелює з частотою насильства;
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- питома вага душевнохворих серед ґвалтівників досить низька
–  10  –  15%,  тоді  як  люди  з  різними  психічними  розладами  типу
депресій і важких тривожних розладів складають близько 60%;

- насильство  зустрічається  частіше  в  родинах,  де  шлюб
зберігається заради дітей;

- сімейне  насильство  має  циклічний  характер,  причому
замкнуте сімейне коло з  залежними членами родини найчастіше є
причиною відтворення його в наступних поколіннях [3, 165].
Висновки. Узагальнюючи  вищевикладене,  можна  відзначити,  що

існує велика кількість причин, що викликають прояви насильства. Проте,
якими б не були причини насильства, воно завжди спричиняє негативні
наслідки, з якими жертва насильства найчастіше неспроможна впоратися
самостійно.
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Постановка  проблеми.  Особливості  соціалізації  і  соціально-
психологічної  адаптації  людей  похилого  віку  є  в  даний  час  однією  з
найактуальніших проблем.  Дослідження особливостей протікання кризи
літнього  віку  в  людей,  що  знаходяться  в  різних  життєвих  ситуаціях,
дозволяє виявити новітні причини і  закономірності  генезису психіки. З
точки  зору  соціальної  практики  для  суспільства,  що  переживає
перехідний  період,  психологічна  зручність  і  стійкість  великої  групи
людей,  яка  зростає  в  останні  десятиліття,  служать  необхідними
чинниками соціальної стабільності.

Результати  дослідження.  Сучасна  соціальна  обстановка  в  усьому
світі, орієнтація на юність, на активний спосіб життя, філософію досягнень
роблять  людей  похилого  віку,як  прошарок  суспільства,більш  уразливим.
Зміна  психосоціального  статусу  в  старості  відрізняється  від  колишніх
звуженнями  кола  можливостей,  як  фізичних,  так  і  соціальних,  і
складається з декількох стадій: прихід старості, вихід на пенсію, вдівство.
Задоволеність життям і удачливість, пристосування до настання старості
залежать у першу чергу від здоров’я [1, 281-282]. 

Також важливу роль відіграє матеріальне становище, орієнтація на
іншого,  прийняття  змін.  Реакція  з  виходом  на  пенсію  залежить  від
бажання кинути  роботу, здоров’я,  грошового забезпечення,  а  також від
ступеня планування виходу на пенсію. Вдівство, як правило, приносить
самоту і небажану незалежність. У той же час воно може дати людині нові
можливості для особистого зростання [5].

Попри  існування  багатьох  визначень  поняття  “адаптації”,
об’єктивно існує декілька форм прояву цього феномена, які дозволяють
стверджувати,  що  адаптація,  з  одного  боку,  –  динамічна  якість,
безпосередній процес пристосування до умов зовнішнього середовища, а
з іншого, – якість будь-якої живої само регулятивної системи, подальша її
стійкість до умов зовнішнього середовища. 

Аналіз  загальних  закономірностей  соціальної  адаптації  людей
похилого віку вимагає визначення співвідношення цього поняття з близьким
до  нього  поняттям  соціалізації.  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 особі (групі)
вдало  працювати  в  умовах  динамічного суспільного оточення».  По-друге,
вона  дає  індивідууму  можливість  сприймати  соціальні  ролі  у  процесі
адаптації.  Соціалізацію  і  соціальну  адаптацію  розглядають  як  процеси
близькі, взаємозалежні, взаємообумовлені, але не тотожні [2, 43].

Вдала  соціалізація  людей  похилого віку  –  одна  з  головних  умов
підтримки  високої  властивості  їх  життя.  Психологічна  складова  стилю
життя  є  однією  з  найгостріших  і  на  сьогоднішній  день  не  досить
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досліджених  проблем,  пов’язаних  з  адаптацією  літніх  людей.  Досить
багато уваги приділяється економічним і медичним проблемам, з якими
стикаються люди літнього віку. Але рівень медичного обслуговування і
матеріального  забезпечення  не  має  прямого  співвідношення   з  рівнем
психологічного комфорту. Це доводиться і тим, що проблеми, пов’язані з
психологічним  станом  і  соціально-психологічною  адаптацією  літніх
людей,  у  першу  чергу  почали  досліджуватися  в  більшрозвинених  і
економічно благополучних країнах, де пенсійне забезпечення і медичний
сервіс  людей  похилого  віку  знаходяться  на  досить  високому  рівні.
Складність полягає в тому, що коли економічні і медичні питання можуть
вирішуватися централізовано і стандартно для всіх людей певної вікової
групи,  то психологічні труднощі мають вирішуватися індивідуально,  на
основі  особистих  властивостей  людини  похилого  віку  і  соціальної
ситуації [3, 59–68].

Таким  чином,  попри  актуальність  медичного  обслуговування  й
доходів, фактично всі люди похилого віку стикаються з психологічними
труднощами – порушенням звичного способу життя, відсутністю уваги з
боку суспільства і близьких, самотністю [4, 76–77].

Чинниками,  що  впливають  на  соціальну  адаптацію,  є  ціннісні
норми,  зразки,  традиції  суспільства  в  цілому  і  людей  похилого  віку
зокрема. З точки зору В.С.Агєєва,  «успішність адаптації  до нових умов
прямо  пов’язана  з  успішністю  (швидкістю,  об’ємом,  «точністю»)
опанування  стереотипів  нової  групи».  При  цьому  процеси  групової
ідентифікації  і  засвоєння  групових  стереотипів  ідуть  паралельно  і
доповнюють один одного. 

Лише  невелике  число  людей  похилого  віку  може  оминути  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 похилоговіку, в яких позитивно оцінюються їх досвід,
знання й уміння вистояти у складних життєвих ситуаціях. Це означає,що в
людей похилого віку можна сформувати  установку на їхзначущість для
молодих, на допомогу їм, а у молодих – на прийняття даної допомоги,
причому  не  тільки  в  домашньому  господарстві,  а  й  у  професійній  та
соціальній діяльності.

Розширення  і  поглиблення  спілкування  стає  неодмінною умовою
соціалізації  в  цьому  віці.  Складність  формування  новітніх  особистих
контактів  пов’язана  з  тим,  що  багато  людей  похилого  віку  зазнають
комунікативних  труднощів.  Автори  відзначають  специфіку  взаємодії
людей  похилого  віку  між  собою.  Так,  вони  прагнуть  уникнути
розчарування у знайомствах, помічаючи дрібні деталі поведінки останніх,
які  досить  часто  не  відповідають  їх  зразку,  що  ідеалізується.  Люди
похилого віку бояться бути такими, яких не розуміє найближче оточення,
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побоюються  розчарувань  та  емоційних  потрясінь,  вони  прогнозують
невдачі у спілкуванні,  а в результаті–уникають його, хоча і страждають
потім від цього самі [6, с.132].

Незрозуміла багатьом молодим людям політична активність літніх,
їх  роль  на  мітингах  і  демонстраціях  часто  пояснюється  завзяттям  до
спілкування, час від часу неусвідомленим. Не у всіх людей похилоговіку
за  даною  мітинговою  злістю  перебуває  усвідомлений  вибір  соціальної
позиції, швидше це ностальгія за молодістю. 

Дослідження  свідчать,  що  існує  кілька  способів  компенсації  тієї
емоційної напруги,  у  якій знаходяться люди похилого віку, підвищення
рівня їх соціально-психологічної адаптації. Це– спілкування з природою,
захоплення мистецтвом (як у плані творчості, так і в плані сприйняття),
поява  нової  важливої  діяльності,  нових  інтересів,  перспективи  (це
особливо принципово для людей старших 70 років).

Емпіричні  дані  свідчать  про  те,  що  спілкування  з  природою,
домашніми  тваринами  (кішками,  собаками  та  іншими),  догляд  за
кімнатними  рослинами,  садом  і  городом  значно  знижують  рівень
напруженості, компенсують недолік спілкування людини похилого віку. У
людей,  якібагато  часу  проводять  наприроді,  менш  виражений  страх
самотності, фактично відсутній депресивний стан. 

Не менш важливим є і захоплення мистецтвом. Люди похилого віку,
які  регулярно відвідують  театр,  консерваторію,  музеї  і  виставкові  зали,
психічно більш стійкі і менше схильні до депресії, аніж їх однолітки, які
байдужі до мистецтва. Можна передбачити, що ці інтереси, увійшовши у
структуру особистості, утворюють стійку мотивацію, яка не змінюється з
кризою і не схильна до динаміки залежно від статусу, кола спілкування та
інших  вікових  чинників.  Така  поведінка  стає  тим  стилем  життя,  який
додає стійкості адаптаційному процесу в цілому.

Крім  того,  правомірно  ставити  питання  про  широке  наукове
обґрунтування  і  практичне  впровадження  ідеї  постійної  (безперервної)
освіти  літніх  людей.  Знання  основних  закономірностей  сприятиме
соціально-психологічній  адаптації  людей  у  пізньому  періоді  життя,
допоможе організувати  з  ними профілактичну і  корекційну роботу, яка
дасть ефективні результати.

Висновки. Таким чином, ті психологічні зміни, які відбуваються у
процесі  старіння,  ставлять  як  першочергове  завдання  дослідження  їх
динаміки  і  особливостей  соціальної  поведінки  літніх  людей.  Оскільки
одним  з  провідних  механізмів,  що  забезпечують  цілісність  особи  і
передбачення її діяльності, є соціальна адаптація, ця проблема входить до
кола дослідницьких інтересів.

Розглянуті  нами  труднощі  соціально-психологічної  адаптації  і
соціалізації людей похилого віку свідчать про те, що в їх вирішенні багато
суперечливих позицій, які пов’язані з наявністю всіляких концепцій особи та
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її генезису. Але необхідно визнати те, що, для того щоб інтерпретувати пізній
період  життя  людини  як  період  розвитку  особи,  потрібно  проводити
цілеспрямовані дослідження особливостей самоідентифікації, аналіз «образу
Я» і міри його цілісності, адекватності й усвідомленості в людей літнього
віку, конфігурації типу активності літньої особи. 

Дослідження  ролі  творчості,  різних  стилів  життя,  спілкування  у
процесі  соціалізації,  впливи  цих  чинників  на  ступінь  фрустрації  та
психічної  напруги  в  літньому  віці  разом  з  аналізом  міри  впливу
соціальних конфігурацій на цілісність особи допоможе вирішенню даної
проблеми.
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ТРЕНІНГ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ

Вступ.  В  сучасних  умовах  розвитку  України  великого  значення
набуває  процес  формування в молоді  ціннісного ставлення до власного
здоров’я та здорового способу життя. В Україні за останні роки суттєво
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погіршилися показники здоров’я населення, саме тому здоров’я молоді є
особливо актуальнимунаслідок посилення впливу соціально-економічних
та соціально-культурних чинників.Використання інтерактивних методів у
практиці  превентивної  діяльності  соціального  працівника  дозволяє
активізувати  профілактичний  процес,  внести  значні  позитивні  зміни  у
процес формування навичок здорового способу життя молоді.

Результати дослідження.Аналіз останніх досліджень щодо навичок
здорового  способу  життя  молоді  дає  підстави  стверджувати  стійку
тенденцію теоретизації знань про здоров’я та здоровий спосіб життя. Так,
молоді люди дають «правильні» відповіді, що вживати тютюн, алкоголь,
наркотичні  речовини –  це погано,  а  вести  здоровий спосіб  життя – це
«добре», проте мало хто реалізує це в повсякденному житті [4, с. 15]. На
нашу  думку,соціальні  працівники  недостатньо  володіють  спеціальними
методами  роботи  у  здобутті  знань,  формуванні  умінь  і  навичок  щодо
збереження  і  зміцнення  здоров'я  молоді,  мало,  а  інколи  неправильно,
використовують у цій роботі сучасні  методи. На даному етапіу процесі
підготовки  соціальних  працівників  важливе  завдання  –  навчити  їх
ефективно використовувати в роботі з молоддю щодо питань формування
навичок здорового способу життя саме такі інтерактивні методи навчання,
як,  які  можуть  не  просто  інформувати,  а  й  сприяти  формуванню  цих
навичок. 

На  нашу  думку,  серед  інтерактивних  технологій  доцільно
відзначити таку форму роботи,  як  тренінги.  У соціально-педагогічному
просторі не існує загальноприйнятого визначення поняття «тренінг»,  що
дає підстави для широкого тлумачення методу і позначення інколи цим
терміном  різних  прийомів,  форм,  які  використовуються  в  освітній
практиці.  Дослівний  переклад  терміна«тренінг»має  ряд  значень:
виховання,  тренування,  дресирування.  Подібна  багатозначність
притаманна  і  науковим  визначенням  тренінгу.  Так,  зокрема,  
Л.  Петровська  дає  наступне  визначення  тренінгу:  «Це  засіб  впливу,
спрямований  на  розвиток  знань,  соціальних  установок,  умінь  і  
досвіду  в  галузі  міжособистісного  спілкування,  засіб  розвитку  
компетентності»  [1,  с.  4].  Інше  визначення  пропонує  Ю. Ємельянов:
«Тренінг  –  це  група  методів  розвитку  здібностей  до  навчання  та
оволодіння різними складними видами  діяльності» [2, с. 10]. Тренінг – це
форма  організації  навчання,  яка  використовує  інтерактивні  методи
навчання і дає можливість учасникам під час спілкування в комфортній
емоційній  атмосфері  обмінюватися  досвідом  і  знаннями  з  метою
отримання нових знань та засвоєння навичок [3, с. 7].

Існують  різні  види  тренінгів  –  комунікативні,  особистісного
зростання,  соціально-просвітницькі,  психотерапевтичні,  бізнес-тренінги
тощо.  Вид  тренінгу  обумовлено  його  основними  завданнями.  При
формуванні  навичок  здорового  способу  життя  найчастіше

148



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

використовують  інформаційно-просвітницький тренінг, адже  його  може
проводити  кожен  зацікавлений  у  просвітницькій  роботі  за  умови
отримання  відповідної  підготовки  та  оволодіння  навичками  групових
форм роботи.

Тренінг  має  свої  особливості:  дотримання  певних  принципів
групової  роботи;  спрямованість  на  психологічну  допомогу  учасникам
групи  в  саморозвитку,  при  цьому  допомога  надходить  не  тільки   від
ведучого групи, а й від самих учасників; наявність більш-менш постійної
групи  з  8  –  16  учасників,  що  періодично  збираються  на  зустрічі  чи
працюють  безперервно  протягом  двох-п'яти  днів  (за  певних  умов
кількість учасників може бути більшою –до 24 – 25); певна просторова
організація (частіше за все – робота у зручному приміщенні, де учасники
переважну  частину  часу  сидять  у  колі);  акцент  на  взаємовідносинах
учасників  групи  для  аналізу  та  розвитку  в  ситуації  «тут  і  тепер»;
використання  активних  та  інтерактивних  методів  групової
роботи,об'єктивізація  суб'єктивних  почуттів  та  емоцій  учасників  групи
стосовно  один  одного  та  подій,  які  відбуваються  в  групі,  рефлексія;
атмосфера  розкутості  та  свободи  спілкування  між  учасниками  групи,
клімат психологічної безпеки [5, с. 6 – 7].

Завданнями  проведення  тренінгів  здорового  способу  життя  є:
підвищення  здатності  учасників  позитивно  ставитися  до  своїх
можливостей  досягти  доброго  здоров'я,  вести  здоровий  спосіб  життя;
пошук  ефективних  шляхів  розв'язання  нагальних  місцевих  проблем
здоров'я  завдяки об'єднанню в тренінговій роботі спеціалістів установ і
організацій різних галузей, органів місцевого самоврядування, причетних
до зазначеної проблеми;  зміна поглядів на конкретні питання здоров'я та
пошук шляхів їх вирішення[3].

Тренінгові  заняття  можуть  бути  різної  тривалості:  від  1,5  –  3-х
годин (2 – 4 академічні години тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох
днів поспіль. За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є
марафон,  тобто  проведення  занять  тривалістю  6  –  8  годин  щоденно
протягом  кількох  днів.  За  такої  форми  роботи  передбачається  велика
обідня перерва (не менше години) та дві перерви по 15 – 20 хвилин через
кожні 1,5 – 2 години роботи. Під час коротких перерв учасникам доцільно
запропонувати  напої  (чай,  каву,  воду,  соки  тощо),  можна  й  легку  їжу
(бутерброди,  цукерки,  печиво  тощо).  Вважається,  що  такої  тривалості
перерви достатньо для відновлення сил учасників [1, с. 9].

Головне,  що  забезпечує  сприятливу  атмосферу  для  навчання  у
тренінговій групі, – це правила, яких має дотримуватися кожний учасник.
Основні з них такі: цінування часу; увічливість; позитивність; розмова від
свого  імені;  «додавання»;  добровільна  активність;  конфіденційність;
«стоп»;  «піднята  рука»;  зворотний  зв’язок.  Правила  приймаються  на
початку тренінгу всіма учасниками групи і потрібні для того, щоб кожний
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міг працювати в комфортних умовах, отримувати інформацію самому і не
заважати отримувати інформацію іншим у зручний для кожного спосіб,
відверто,  без  побоювань  висловлювати  свої  думки,  дозволити  собі
спонтанні,  попередньо не зважені вислови, що наближатиме тренінг до
реального  життя,  бути  впевненим,  що  надану  ним  інформацію
використають тільки в інтересах учасників[4, с. 8].

Тренінг  проводить  тренер  (ведучий),  котрий  спілкується  з
учасниками  «на  рівних»,  тобто  є  таким  самим  учасником  тренінгової
групи,  як  і  інші  учасники.  Але  він  одночасно  є  й  каталізатором  усіх
процесів,  що  відбуваються  в  групі,  «водієм»  групи  на  шляху  до
досягнення  визначеної  мети  тренінгу  (для  цього  він  повинен  розуміти
настрій кожного учасника). Тренер відрізняється від інших учасників тим,
що: володіє інформацією щодо означеної теми;  знає методику проведення
тренінгових  занять;  вміє  працювати  з  аудиторією  і  володіє  методикою
навчання дорослих і дітей;  володіє навичками ведення тренінгової групи
(регулює  групові  процеси,  знає,  як  зацікавити  учасників,  зняти
напруження,  спрямувати  групу  на  конструктивне  розв'язання  проблеми
тощо);  постійно  підвищує  свій  тренерський  потенціал;  знає  методи
оцінювання  результатів  тренінгу  і  вміє  їх  застосовувати;   знає  про
відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і неочікувані[5,
с. 10].

Аналіз діяльності соціальних працівників з проведення тренінгових
занять  показав  неоднозначні  знання  структури  тренінгового  заняття.
Власне  тому  вважаємо  за  доцільне  запропонувати  класичну  схему
соціально-просвітницькоготренінгового заняття (Рис. 1).

Вступ. Привітання
Знайомство
Прийняття/повторення правил роботи 
групи Початок тренінгу
Оголошення теми, мети, 
завданьтренінгового заняття
Визначення очікування учасників
Оцінка рівня інформованості
Актуалізація проблеми
Інформаційний блок Основна частина
Набуття, тренування практичних навичок

Завершення роботи. Отримання 
зворотного зв’язку

Заключна частина

Рис. 1. Структура тренінгового заняття
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У  соціально-просвітницькому  тренінгу  обов’язково  мають
реалізуватися всі етапи. Акцентуємо на цьому увагу, оскільки на практиці
бувають випадки, коли соціальні працівники з метою економії часу деякі
етапи не проводять.  Це вважається грубою помилкою, і той процес, який
відбувається,  вже  не  є  соціально-просвітницьким тренінгом.  Структура
соціально-просвітницького  тренінгу  складається  з  перерахованих
структурних елементів. Однак співвідношення таких елементів може бути
різним.Важливо,  щоб  учасники  групи,  які  пройшли  навчання  за
програмою  тренінгу,  закінчили  роботу  з  високою  мотивацією  до
подальшої діяльності та почуттям упевненості в собі.

Встановлено,  що  ефективність  використання  тренінгів  у
профілактичній діяльності доведено в різних країнах світу. Так, у США
діє  програма  з  тренінгу  життєвих  навичок  на  національному  рівні.
Вищезазначена  універсальна  шкільна  програма  з  тренінгу  життєвих
навичок  спрямована  на  вивчення  широкого спектру факторів  ризику й
захисних факторів і реалізується шляхом навчання комбінації загальних
особистісних  і  соціальних  умінь,  здатності  опиратися  вживанню
наркотиків.  Програма складається із  трирічного профілактичного курсу,
розрахованого на  учнів  середніх  і  старших  класів.  Вона передбачає  15
навчальних сесій протягом першого року, 10 – протягом другого року і  
5 – протягом третього. Програма з тренінгу життєвих навичок спрямована
на розвиток трьох головних здатностей – уміння опиратися пропозиціям
вживати  психоактивні  речовини,  уміння  організовувати  своє  життя  й
загальносоціальні  навички.Компонент  щодо  розвитку вміння  опиратися
пропозиціям вживати наркотики й рекламі наркотиків надає інформацію
про соціальні фактори, що провокують вживання наркотиків. Компонент з
розвитку вміння організовувати своє життя забезпечує навчання тому, як
бути  незалежним  і  управляти  своїм  станом,  та  розвиває  почуття
самоконтролю.  Реципієнти  вчаться  навичкам  подолання  труднощів  і
вироблення рішень, критичному мисленню для опору впливу однолітків і
засобів  масової  інформації,  самоконтролю  й  самоповазі  (що  включає
правильну  самооцінку,  визначення  цілей,  навички  саморефлексії  й
самопідтримки),  опановують  адаптовані  копінг-стратегії  щодо  вміння
справлятися  із  гнівом  та  стресами.Компонент  з  розвитку  загальних
соціальних  навичок,  крім  закріплення  загальних  соціальними  вмінь,
збільшує соціальну компетентність учнів (вчить ефективно взаємодіяти,
переборювати  незручність,  знайомитись із  новими людьми й розвивати
здорову дружбу). У навчанні поєднуються різні настанови, використання
наочних прикладів, обговорення успіхів і помилок тих, котрі навчаються,
закріплення матеріалу, рольові ігри і виконання різноманітних домашніх
завдань.Програма  тренінгу  життєвих  навичок  широко  застосовується
останні 16 років. Результати показують, що цей підхід до профілактичних
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заходів  спроможний  до  59  –  75%  знизити  рівень  вживання  тютюну,
алкоголю й марихуани порівняно з контрольними групами [4, с. 22 – 23].

Висновки. Отже,  дійсно  тренінг  є  ефективною  технологією  при
формуванні  здорового способу життя,  оскільки дозволяє  отримати  нові
знання, сформувати уміння і навички.
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Перш  ніж  здійснити  аналіз  педагогічних  здібностей  соціальних
педагогів,  розглянемо  теоретичні  основи  проблеми  здібностей,
скориставшись  працями  Г.С. Костюка,  Н.С. Лейтеса,  О.М. Леонтьєва,
В.М. Мясищева,  К.К. Платонова,  С.Л. Рубінштейна,  Б.М. Теплова,
В.Д. Шадрикова та інших психологів.

Б.М. Теплов  виділив  три  ознаки,  які  лежать  в  основі  розуміння
поняття  “здібність”.  По-перше,  під  здібностями  маються  на  увазі
індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну людину від
іншої.  По-друге,  здібностями  називаються  не  будь-які  загальні
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індивідуальні  особливості,  а  лише  такі,  які  мають  відношення  до
успішності  виконання  якої-небудь  діяльності  або  багатьох  діяльностей.
По-третє, поняття “здібність” не зводиться до тих знань, умінь і навичок,
які вже має дана людина [75]  

На  думку  С.Л. Рубінштейна,  будь-яка  здібність  є  здібністю  до
чогось,  до  якоїсь  діяльності.  Наявність  у  людини  певної  здібності
характеризує її придатність до конкретної діяльності. Будь-яка специфічна
діяльність  вимагає  від  особистості  специфічних  якостей  –  здібностей
людини. Здібність повинна включати в себе різні психічні властивості і
якості, необхідні з огляду на характер цієї діяльності та вимоги, які вона
ставить [61].

Г.С. Костюк,  К.К. Платонов,  С.Л. Рубінштейн,  Б.М. Теплов
вказують на необхідність виокремлення двох груп здібностей – загальних
і спеціальних.

Загальні  здібності  визначаються  як  властивості  індивідуальності,
що зумовлюють діапазон можливостей людини – її здатність до засвоєння
культури, до навчання, до різних видів діяльності [32].

Спеціальні  здібності  –  це  властивості  індивідуальності,  які
забезпечують  успішність  виконання  певної  діяльності  (наприклад
музичної, спортивної, педагогічної) [32].

Н.А. Амінов,  Ф.М. Гоноболін,  В.А. Крутецький,  Н.В. Кузьміна,
М.Д. Левітов, Л.М. Мітіна, Р.С. Нємов, М.І. Станкін  відносять педагогічні
здібності до категорії спеціальних і розглядають їх у співвідношенні як із
загальними  здібностями,  так  і  з  деякими  характерологічними
властивостями особистості. 

М.М. Кашапов,  Р.С. Нємов  визначають  педагогічні  здібності  як
стійкі  властивості  особистості  вчителя,  що  відображають  структуру
педагогічної діяльності і є умовою її успішного виконання.

На  думку  Н.В. Кузьміної,  педагогічні  здібності  –  це  специфічна
форма чутливості педагога як суб’єкта діяльності до об’єкта, процесу та
результатів  педагогічної  діяльності,  а  також  до  учнів  як  до  суб’єктів
спілкування, пізнання, праці [26].

Ф.М. Гоноболін  [7]  визначає  педагогічні  здібності  як  особливий
вид обдарованості.

У  вітчизняній  психології  перша  спроба  розкриття  змісту
педагогічних здібностей здійснена М.Д. Левітовим [14]. Він виділив такі
компоненти  педагогічних  здібностей: здібність  до  передачі  знань  дітям
скорочено, у цікавій формі; здібність до розуміння учнів, яка спирається
на  спостережливість; самостійний  і  творчий  спосіб  мислення;
кмітливість,  або  швидка  й  точна  орієнтацію  в  будь-яких  обставинах;
організаторські  здібності,  що  необхідні  як  для  забезпечення  роботи
самого вчителя, так і для створення дружного учнівського колективу.

Ф.М. Гоноболін  [7]  запропонував  такий  перелік  педагогічних
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здібностей  учителя:  здібність  розуміти  учня,  легко розбиратись  у  його
психологічних  особливостях,  у  характері,  правильно  визначати  рівень
його знань, переконань, моральних якостей; здібність доступно викладати
дітям навчальний матеріал, щоб він легко сприймався й запам’ятовувався
ними; здібність зацікавити учнів,  заражати їх ентузіазмом,  викликати  в
них відповідні емоції;  здібність переконувати  людей, позитивно на них
впливати  (словом  і  ділом,  особистим  прикладом);  організаторські
здібності,  що  полягають  в  умінні  керувати  колективом,  підтримувати
дисципліну, правильно спрямовувати навчання та працю дітей у потрібне
русло,  точно  розподіляти  навантаження  і  час  занять,  раціонально
планувати  навчальну  й  виробничу  діяльність  учнів;  педагогічний  такт,
вимогливість  та  індивідуальний  підхід  до  дітей;  здібність  передбачати
результати  своєї  роботи,  а  також  помилки  й  можливі  труднощі,
проектувати  якості  своїх  вихованців,  їх  знання;  здібність  до  творчої
роботи у сфері як навчання, так і виховання; здібність своєчасно й швидко
не тільки орієнтуватися в обстановці, але й реагувати на те чи інше явище
в колективі, застосовуючи відповідні засоби впливу; здібності, які дають
можливість  на  основі  інтересу  до  предмета,  що викладається,  добре й
відносно  легко  засвоювати  та  своєчасно  відтворювати  навчальний
матеріал (готовність пам’яті), причому логічно й аргументовано з приводу
його змісту та практичного застосування.

В.А. Сластьонін [2] виділяє такі складові педагогічних здібностей:
1)  спрямованість  (ідейна,  професійно-педагогічна,  пізнавальна);  2)
загальні  академічні  здібності  (інтелектуальні  і  та  ін.);  3)  часткові
дидактичні  здібності  (спеціальні  або  навички  оволодіння  методиками
викладання конкретних дисциплін).

Центральним  психічним  процесом,  який  визначає  педагогічну
діяльність,  є  мислення.  На  думку  М.М. Кашапова  [19],  здібність  до
розв’язування конфліктних ситуацій, гнучкість розв’язання професійних
проблем здебільшого залежить від надситуативного мислення. На відміну
від  ситуативного  типу  мислення  (орієнтованого  на  швидке  досягнення
мети),  надситуативне  мислення  орієнтоване  здебільшого  на  смисл
педагогічної ситуації,  її  мету й суспільне призначення самої  діяльності.
Програма  діяльності  педагога,  який  мислить  надситуативно,  більш
гнучка; зміни, що вносяться до неї протягом уроку, мають осмислений, а
не  вимушений  характер  (як  у  педагога,  що  мислить  ситуативно).
Здійснюючи  педагогічну  діяльність,  учитель,  який  мислить
надситуативно, у три рази частіше, ніж той, кому притаманне ситуативне
мислення, використовує творчі прийоми і методи, стимулюючи розвиток
самостійного й незалежного мислення в учнів.

Н.В. Кузьміна  [24]  виділяє  два  рівні  педагогічних  здібностей:  1)
рефлексивний;  2)  проектний.  Рефлексивний  рівень  включає  такі  види
чутливості: відчуття об’єкта – чутливість до того, який відгук знаходить
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реальність  в  учня;  відчуття  міри,  або  чутливість  щодо  змін,  які
відбуваються в учневі внаслідок педагогічних впливів; відчуття власних
достоїнств і недоліків у ставленні до учня. 

Л.М. Мітіна  [36]  розробила  модель  особистості  вчителя,  яка
складається  з  п’яти  професійно  значущих  якостей,  що  утворюють  дві
групи педагогічних здібностей – рефлексивно-перцептивні і проективно-
гностичні. Рефлексивно-перцептивні здібності педагога включають у себе
такі  якості  (компоненти):  педагогічну  рефлексію,  педагогічній  такт,
педагогічну спрямованість. До складу проективно-гностичних здібностей
входять: визначення педагогічних цілей, педагогічне мислення.

В.А. Крутецький  [23]  виділяє  такі  компоненти  педагогічних
здібностей:  дидактичні,  академічні, перцептивні, мовленнєві,
організаторські,  авторитарні, комунікативні,  педагогічну  уяву (чи
прогностичні  здібності),  здібність  до  розподілу  уваги одночасно  між
кількома видами діяльності.

За  основу  диференціації  педагогічних  здібностей  Н.А. Амінов
вважає успішність, яка розглядається у двох аспектах – індивідуальному
(досягнення людини в  часі  по відношенню до стосовно  самої  себе)  та
соціальному (досягнення однієї  людини щодо досягнень інших людей).
Перший  вид  –  це  індивідуальна  (ресурсна)  успішність,  другий  –
конкурентоспроможність.  Під  власне  здібностями  (термінальними
здібностями)  Н.А. Амінов  розуміє  саме  ті  індивідуально-психологічні
особливості людини, які не лише забезпечують їй успішність у будь-якій
діяльності,  але  й  підвищують  її  конкурентоспроможність,  тобто
успішність у ситуації суперництва (змагання) з іншими в будь-якій галузі.

Класифікація  педагогічних  здібностей,  запропонована
М.І. Станкіним,  поєднує  в  собі  основні  положення  підходів
Ф.М. Гоноболіна, В.А. Крутецького, Н.В. Кузьміної та інших психологів.
Він  виокремлює  такі  види  професійних  здібностей  педагога:  1)
експресивні  (мовленнєві);  2)  дидактичні;  3)  авторитарні;  4)  науково-
педагогічні;  5)  перцептивні;  6)  комунікативні;  7)  особистісні;  8)
організаторські; 9) мажорні (оптимізм і гумор педагога, що допомагають
активізувати  навчальний  процес,  будь-який  вид  роботи  і  відпочинку,
попередити  або  безболісно  ліквідувати  складний  конфлікт,  зняти
напругу);  10)  психомоторні  (передбачають  уміння  викладача  підбирати
індивідуальну  техніку  рухів  для  учнів  під  час  фізичної  роботи,
гімнастичних занять, проведення експерименту).

Н.В. Кузьміна  доводить, що у здійсненні професійної діяльності
педагог спирається на весь  комплекс педагогічних здібностей,  опорним
при цьому може стати будь-який з його компонентів.

Таким  чином,  педагогічні  здібності  –  це  стійкі  властивості
особистості вчителя, що відображають структуру педагогічної діяльності і
є умовою її успішного виконання.
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Складність  у  визначенні  значущих  педагогічних  здібностей
соціального  педагога  в  нашій  країні  полягає  в  тому,  що,  по-перше,
соціальна педагогіка – нова галузь педагогічних знань і нещодавно тільки
отримала  визнання  як  самостійна  сфера  професійної  діяльності,  а  по-
друге,  при  аналізі  наукової  літератури  виявилася  відсутність
експериментальних  досліджень  педагогічних  здібностей  соціальних
педагогів. Однак, попри це, науковці Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова,
А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік, А.В. Мудрик зробили
спробу теоретично обґрунтувати окремі спеціальні здібності соціальних
педагогів. 

Академічні здібності соціального педагога передбачають швидкість
і  легкість  оволодіння  ним  знаннями  педагогічних  і  психологічних
дисциплін.

Мовленнєві  здібності  соціального педагога  виявляються  в  умінні
чітко і ясно висловлювати свої думки і почуття за допомогою вербальних і
невербальних засобів.

Емпатійні  здібності  соціального  педагога  визначаються  в  умінні
поставити  себе  на  місце  іншої  людини,  зрозуміти  її  емоції,  почуття,
вчинки та поведінку, а також у співчутті, співпереживанні.

Організаторські  здібності  соціального  педагога  передбачають
уміння  об’єднувати,  організовувати  колектив  дітей  та  свою  діяльність,
швидко ухвалювати рішення.

Крім того, спираючись на структуру організаторських здібностей,
за  Л.І.  Уманським  [80],  до  компонентів  організаторських  здібностей
соціальних педагогів ми включили такі якості та властивості особистості:
схильність  до  організаторської  діяльності;  психологічний  розум  як
здібність  знаходити  найкраще практичне  пристосування  кожній  людині
залежно від її  індивідуально-психологічних особливостей;  психологічну
вибірковість  як  здібність  правильно  реагувати  на  психологічні  явища,
найбільш  повно  і  глибоко  розуміти  психологію  інших  людей;
психологічний  такт;  комунікабельність;  суспільну  енергійність;
ініціативність;  активність;  наполегливість;  високий  рівень  загального
розвитку;  працездатність;  організованість;  практичність;  самостійність;
витримку; спостережливість; критичність; вимогливість до людей.

Також організаторські здібності соціального педагога виявляються
в таких уміннях: стимулювання позитивного ставлення до мети, змісту і
способів дій;  уміння розподіляти обов’язки між дітьми, ознайомити їх із
завданням та критеріями оцінки його виконання (провести інструктаж);
координування дії дітей у процесі роботи; визначення відстаючої ділянки
роботи  і,  якщо  необхідно,  перегрупування  дітей;  ведення  поточного
аналізу ефективності виконання рішення; узагальнення матеріалу роботи.

Комунікативні  здібності  соціального  педагога  виявляються  у
взаєминах  із  дітьми,  їх  батьками,  учителями,  з  представниками
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позашкільних  закладів  та  державних  установ.  Ці  здібності  включають:
уміння  встановлювати  стосунки  з  вихованцями;  вибирати  необхідну
стратегію  і  тактику  поведінки  в  ситуації  спілкування;  здібність
враховувати, передбачати, планувати вплив тих комунікативних засобів і
прийомів,  з  яких  складається  акт  спілкування,  на  процес  виховання  в
цілому і на стосунки вихованців у колективі.

Педагогічна  уява  соціального  педагога  виявляється  в  умінні
передбачати  наслідки  своїх  дій,  можливі  поведінкові  реакції  дітей  і
дорослих  у  різних  життєвих  ситуаціях,  прогнозувати  результати  своєї
роботи, попереджати негативні наслідки різних впливів.

Педагогічне мислення соціального педагога передбачає орієнтацію
на  вирішення  різноманітних  професійних  завдань  і  визначається
системністю,  діалектичністю,  логічністю,  конкретністю,  творчим
характером, імовірнісним підходом до аналізу явищ, процесів дійсності,
опорою в  діяльності  на сучасні  наукові  уявлення,  усвідомлення явищ і
процесів  на  основі  наукових  знань,  умінням  знаходити  оптимальне
рішення в будь-якій педагогічній ситуації.

Отже,  як  бачимо,  структура  педагогічних  здібностей  соціальних
педагогів включає їх особистісні якості та вміння.

Як  було  вказано  вище,  розвиток  педагогічних  здібностей
соціальних  педагогів  відбувається  переважно  у  процесі  їх  професійної
діяльності, безпосереднього спілкування з іншими людьми, однак і період
навчання в педагогічному університеті має при цьому велике значення. 
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СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ РОЗЛАДУ РУХОВИХ

ФУНКЦІЙ

Вступ.  За  даними  Центру медичної  статистики  МОЗ  України,  за
2014  рік  переважну  частину  дітей  з  обмеженими  можливостями  до  
16  років  становили  діти  з  патологією нервової  системи.  На  сучасному
етапі в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей із
захворюваннями,  що  супроводжуються  розладами  рухових  функцій,
зумовленими  різними  негативними  чинниками,  які  діяли  на  нервову
систему дитини під час внутрішньоутробного розвитку, після народження
та впродовж перших місяців чи років життя. Типовим наслідком ураження
центральної  нервової  системи  є  порушення  психомоторного  розвитку
дитини різного ступеня тяжкості – від мінімальних мозкових дисфункцій
до дитячого церебрального паралічу з формуванням тяжкої інвалідності
[3, 4]. 

Одним із  завдань державної  політики у сфері  охорони здоров’я є
розвиток  різних  методик,  програм,  технологій,  які  сприяють
удосконаленню допомоги дітям з обмеженими можливостями. У зв’язку з
цим  створення  умов  для  забезпечення  рухової  активності,  корекції
психічних  порушень,  фізичної  реабілітації  хворих  на  дитячий
церебральний  параліч,  дітей  з  синдромом розладу  рухових  функцій,  із
залученням  членів  їхніх  сімей  є  одним  з  актуальних  завдань  нашого
суспільства, про що йдеться у затвердженій указом Президента України
Національній  доктрині  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  (2004  –  
2016  рр.). У  зв’язку  з  інвалідизуючими  обмеженнями  життєдіяльності
особливого  наукового  та  прикладного  значення  набуває  рання
профілактика та  реабілітація дітей раннього віку із  синдромом розладу
рухових функцій.

У  системі  реабілітаційних  заходів  для  дітей  раннього  віку  із
синдромом розладу рухових функцій поряд з медикаментозною терапією
провідна  роль  належить  фізичній  реабілітації.  Індивідуально  підібрані
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комплекси лікувальної фізичної культури разом з іншими традиційними
методами  фізичної  реабілітації  надають  корекційний  вплив  на  дітей
раннього віку, дають  змогу запобігти  або  мінімізувати  прояви  рухових
дисфункцій, призупиняють прогресування захворювання та покращують
психофізичний стан.

Аналіз  науково-методичної  літератури  [2,  4],  вивчення  досвіду
провідних  вітчизняних  та  зарубіжних  фахівців  дає  змогу стверджувати
про  доцільність  якомога  раніше  починати  реалізацію  реабілітаційних
заходів  для  даної  категорії  дітей  та  комплексно  застосовувати  фізичну
реабілітацію.  Попри  значну  опрацьованість  цієї  проблеми  на  сьогодні
недостатньо  розроблено  добір  диференційованих  засобів  фізичної
реабілітації для дітей раннього віку з синдромом розладу рухових функцій
з  урахуванням  ступеня  тяжкості  захворювання.  Запропоновані  методи
впливу нерідко мають взаємовиключний характер.  За даними наукового
масиву [1, 2, 3], знання загальних механізмів відновлення і компенсації
рухових  функцій  не  дозволяє  вирішити  проблему  повноцінного  та
ефективного  відновлення  хворих  дітей.  Це  пояснює  необхідність
подальших науково-обґрунтованих нових підходів у фізичній реабілітації,
комплексного  та  диференційованого  використання  провідних  засобів  і
методів, підібраних індивідуально для кожної дитини.

Результати  дослідження. Встановлено,  що  при  лікуванні,
реабілітації та профілактиці захворювань периферичної нервової системи
найважливіша роль належить фізичним методам, оскільки вони клінічно
ефективні, найбільш фізіологічні, патогенетично спрямовані, нешкідливі,
економічно вигідні й доступні. 

Опрацювання  літературних  джерел  дало  змогу  стверджувати  про
розробленість  таких  аспектів,  як:  специфіка  застосування  масажу,
лікувальної фізичної культури в поєднанні з іншими видами комплексного
лікування,  а  також  рекомендацій  реабілітації  хворих  на  церебральний
параліч,  використання  методів  спрямованої  стимуляції  рухових,
мовленнєвих і психічних функцій, виховання (Е. М. Мастюкова, 1991; К.
А.  Семенова,  1999;  Н.  Ю.  Янушанец,  2004;  О.  К.  Марченко,  2006);
розроблення  комплексів  і  методів  фізичної  реабілітації  
(Е. Т. Лильин, 2003; В. Ю. Мартинюк, 2005); обґрунтування необхідності
диференційованих підходів до методів і напрямів виховання та навчання
дітей з обмеженими руховими можливостями (Е. М. Мастюкова,  1997;  
Л. М. Шипицина, 2005; Т. П. Вісковатова, 2007). 

Попри  те,  що  науковці  вивчали  фізичну  реабілітацію  дітей  із
синдромом розладу рухових функцій, існує вагома потреба комплексного
дослідження особливостей корекції таких дітей. Результативність такого
дослідження  ґрунтується  на  тому,  що  саме  раннє  застосування
комплексної програми фізичної реабілітації дітей раннього віку з різним
ступенем  тяжкості  захворювання  передбачає  високу  ефективність  у
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напрямку відновлення рухових функцій[2, 6],
Вибір  відновних  методів  раціональної  спрямованості  та

обґрунтування їхньої регламентації здійснюються з урахуванням: ступеня
тяжкості  захворювання;  причин  та  клінічних  проявів;  етапу
реабілітаційного  лікування;  наявності  супутніх  захворювань  і
патологічних  синдромів;  лікувальних  завдань  стосовно  кожної  дитини;
принципів педагогічного впливу фізичних вправ та дозування фізичного
навантаження; клініко-фізіологічної дії на організм. 

Аналіз  науково-методичної  літератури  [1,  2,  3],  вивчення досвіду
провідних  вітчизняних  та  зарубіжних  фахівців  дає  змогу стверджувати
доцільність якомога раніше починати реалізацію реабілітаційних заходів
дітям раннього віку із синдромом розладу рухових функцій та комплексно
застосовувати фізичну реабілітацію.

Фізична реабілітація  ґрунтується  на індивідуальному підході,  має
соціальний  напрям,  психологічне  та  педагогічне  спрямування,
складається  з  масажу,  лікувальної  фізичної  культури  (рефлекторних,
загальнорозвивальних,  корекційних вправ),  методики гідрокінезотерапії,
ігротерапії,  мультисенсорного  впливу,  формується  з  урахуванням
індивідуальних особливостей дітей за безпосередньої партнерської участі
батьків, передбачає контроль якості та ефективності корекції [1, 4, 5].

Важливими  засобами  лікування  повинні  бути  відновні  заходи,
істотними складовими яких є різні форми лікувальної фізичної культури.
Дозування  фізичних  навантажень  для  кожної  дитини  здійснюється
індивідуально,  завдяки  обґрунтованим  змінам  таких  параметрів,  як:
вихідне положення, темп, амплітуда рухів, ступінь м’язового напруження,
кількість і тривалість виконуваних вправ, інтервали відпочинку, кількість
вправ  на  розслаблення.  Виконання  малоамплітудних  вправ  низької
інтенсивності  тривалий  час  у  повільному  темпі  з  використанням
постуральних вимог ведуть  до відновлення та  зміцнення глибоких м'язів
спини, які беруть участь у формуванні м'язового корсета [2, 4]. 

Вправи  лікувальної  фізичної  культури  для  дітей  раннього віку із
синдромом  розладу  рухових  функцій забезпечують  регулюючий  вплив
центральних  структур  на  загальну  та  тонку  моторику,  вищі  коркові
функції,  сприяють  зниженню  тонічної  імпульсації  інтерорецепторів
м`язів,  покращують  вегетативне  забезпечення  діяльності,  стан
периферичного  кровообігу  хворих  дітей.  Перші  заняття  проводяться
протягом  10  –  15  хвилин  з  чергуванням  збільшення  та  зменшення
навантажень, повтором кожної вправи до шести разів. 

Гідрокінезотерапія  –  сучасний  метод відновного лікування,  що  є
складовою частиною загального реабілітаційного процесу дітей раннього
віку із синдромом розладу рухових функцій. Під час гідрокінезотерапії на
організм одночасно впливають водне середовище й активні рухи. У воді
хворі  діти  з  легкістю  роблять  такі  рухи,  які  поза  водою  виконати  не
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можуть.  У  воді  створюються  своєрідні  умови:  полегшуються  статичні
положення та повільні рухи, підвищується опір швидким рухам.   Також
включають  виконання  активних  і  пасивних  фізичних  вправ,  вправ  у
полегшених умовах  та вихідних положеннях,  вправ на розслаблення та
розтягнення,  вправ  з  предметами  і  пристосуваннями,  дихальних  й
загальнорозвиваючих вправ [3, 5, 6].

Застосування  засобів  лікувального  плавання  є  достатньо
ефективним  методом  фізичної  реабілітації.  Адже  під  час  плавання
відбувається адаптація організму до фізичних навантажень, розслаблення
м’язів,  зниження тонусу м'язів  і  зменшення тугорухливості  у  суглобах,
розтягнення передньогрудної групи м'язів і стимуляція ослаблених м'язів
спини,  прагнення  до  правильного  положення  плечового  пояса  і  
хребта [2, 4, 5].

Одним  з  провідних  засобів  відновного  лікування  дітей  раннього
віку  із  синдромом  розладу  рухових  функцій є  масаж  (лікувальний,
сегментарно-рефлекторний,  паравертебральний).  Основні  завдання
масажу – нормалізація динаміки рухів,  м’язового тонусу, набуття нових
рухових  якостей,  покращення  крово-  та  лімфотоку,  попередження
виникнення контрактур, стимуляція ослабленої функції м’язів. Неабиякий
вплив на стан  м’язового апарату має  виконання лікувального масажу з
елементами  вертебротерапії.  Цінністю  даної  методики  є  те,  що  під
впливом масажу контролюється стан м’язового тонусу. Вертебротерапія
включає  в  себе  зняття  спастичної  блокади  окремих  груп  м’язів  та
покращення  провідності  нервових  стовпів,  підвищення  іннерваційної
функції нервової системи [3, 4].

Під  час  проходження  курсу  фізичної  реабілітації  велика  увага
приділяється  роботі  з  батьками  як  основними  учасниками
реабілітаційного  процесу  в  домашній  період.  Для  корекційно-виховної
роботи  проводяться  такі  заходи:  індивідуальні  консультування  за
підсумками  обстеження;  навчальні  консультування  (роз’яснення  етапів
фізичної реабілітації, демонстрація фізкультурних занять, ігрових вправ);
етапне  консультування  (корегування  програм розвитку та  корекції,  збір
додаткових даних про дитину, отримання «зворотного зв’язку»).  Підбір
вправ  здійснювався  відповідно  до  загальнопедагогічних  методів  і
принципів дозування фізичного навантаження [1, 3].

Висновки.  Таким  чином,  реабілітація  дітей  раннього  віку  з
розладами рухових функцій – це  складний і достатньо тривалий процес.
Для  успішного  проведення  фізичної  реабілітації  необхідна  розробка
комплексу  методів,  які  дозволять  підвищити  ефективність  лікування,
скоротити  терміни  навчання  основним  руховим  функціям.  Для  цього
важливим  є  безперервний  процес  відновлення,  який  не  дозволить
втратити  вже  набуті  досягнення  та  створити  комфортні  умови  для
інтегрування даної категорії дітей у соціум.
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ПСИХОФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ

Вступ.  Проблема  цукрового  діабету  є  надзвичайно  актуальною,
оскільки він увійшов до тріади хвороб, що є найбільш частою причиною
інвалідизації та смертності. Широке розповсюдження і тяжкість клінічних
проявів перетворили цукровий діабет у медико-соціальну проблему, а для
багатьох розвинених країн вона стала національною.

За  сучасними  статистичними  відомостями,  у  світі  зареєстровано
приблизно  200  млн.  хворих  на  цукровий  діабет.  Із  них  85%  займають
хворі на цукровий діабет другого типу. Однак науковці стверджують, що
фактична статистика захворюваності приблизно у 2 рази вища, оскільки в
ній  не  враховують  людей  з  легкою,  недіагностованою  формою,  які  не
потребують  медикаментозного  лікування.  Захворюваність  на  цукровий
діабет кожного року зростає приблизно на 5 – 7 %, а кожні 12 – 15 років –
подвоюється.  В  Україні  зареєстровано  приблизно  1  млн.  випадків
цукрового діабету. На думку вчених, стільки ж людей, з невстановленим
діагнозом,  лікуються  з  приводу  інших  захворювань.  Логічний  аналіз
тенденції  зростання  хворих  на  цукровий  діабет  дає  підстави  для
припущення,  що кількість хворих  в Україні через 20 років збільшиться
до  4  млн.  (О.І.  Бриндак,  В.А.  Малишев,  В.П.  Черних  та ін.).  Науковці
характеризують  цукровий  діабет  як  тяжке,  з  тривалим  перебігом
ендокринно-обмінне  захворювання,  що  характеризується  порушенням
усіх  видів  обміну  речовин,  у  першу  чергу  –  вуглеводно-інсуліновою
недостатністю,  яка  розвивається  внаслідок  дії  багатьох  ендогенних
(генетичних) та екзогенних факторів.

Проблемами  лікування  і  реабілітації  хворих  на  цукровий  діабет
займається  достатня  кількість  учених.  Вернер,  Гамбш,  Кальніболотський
Купер,  Купер,  Мінковський,  Намікоші,  Норстром,  Отто,  Паффенбаргер,
Ролло,Сео,  Стреттон,  Фідлер,  Франц.  Зокрема,  Авіценна,  Бруннер,  Гален,
Гіппократ, Ілліс,  Кандоу, Колліп, Лангерганс,  Меренг, Мейє,  Мінковський,
Соболев,  Сомовій,  Улезско-Строганова,  Уельс  досліджували  причини
виникнення  даного  захворювання.Медикаментозні  засоби  лікування  та
профілактика  цукрового  діабету  вивчали  Абель,  Бантінг,  Баранов,  Бест,
Бебсон, Жуковський, Іванюта, Касаткін, Кастоянніс, Купер, Лілі, Мартинова,
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Норсторм,  Пауел,  Скотт,  Стройкова,  Франц,  Фурса,  Холл,  Хоффер,  Цан,
Юдкін.Особливості  використання  методів  фізичної  реабілітації  хворих  на
цукровий  діабет  стали  предметом  дослідження  Аллена,  Богомольця,
Боучардата,  Враніка,  Гордона,  Джосмінга,  Лесгарта,  Лоуренса,  Мазура,
Мішеля,  Сушрута, Томаса, Глетчера. 

Важлива  суцільна  значущість  проблеми  цукрового  діабету,
розповсюдження захворювання серед працездатного населення України,
велика роль психогенних факторів в етіології захворювання, необхідність
удосконалення  програм  лікування  і  реабілітації  хворих  на  цукровий
діабет,  важливість  подальшої  розробки  ефективних  методик,  що
забезпечують  активне  повноцінне  життя  хворих  на  інсулінозалежний
цукровий діабет.

Результати  дослідження.  Як  зазначатьнауковці,  «майже  у  всіх
хворих  на  цукровий  діабет  спостерігаєтьсяастенічний  стан  різної
вираженості: втома, зниження працездатності, послаблення уваги, головні
болі після навантажень, схильністьдо гіперемії, дисомнія і т. д. Виразність
астенії  залежить  від  ступеня  тяжкості  діабету,  посилюється  при  його
декомпенсації.  У  17%дітей  прояви  астенії  стійкі,  втома  у  них
викликається  мінімальнимнапругженням,  супроводжується  головними
болями,  сонливістю, загальмованістю, явною дратівливою слабкістю чи
гіперестезичною слізливістю» [1].

Депресивний  психоз  із  тривогою  або  без  неї  –  найпоширеніший
розлад  у  хворих  на  цукровий  діабет. Багато  вчених  звертають  увагуна
наявність в осіб з цукровим діабетом депресій. Так М. Ю. Дробижев та  
Т.  А.  Захарчук  відзначають  у  пацієнтів  із  цим  ендокринним
захворюванням легкі  депресії.  Багато  авторів  згадують  проте,  що вони
спостерігають  депресивні  стани  переважно  на  початку  захворювання.
Причому  підкреслюється,  що  ці  депресії  звичайнодіагностуються
протягом  місяця  після  встановлення  діагнозу  ендокринного
захворювання.  У  літературі  можна  зустріти  окремі  описи  депресії  у
хворих  цукровим  діабетом,  що  виникають  при  важкому  плині
ендокринного  захворювання,  що  супроводжується  частимикомами.
ТакА.К. Добржанською (1973) описані депресивні стани,що протікають з
емоційною лабільністю, плаксивістю у хворих, які перенесли діабетичні
коми.  У  дослідженні,  проведеному  М. М. Жаріковим,  описані  хворі
цукровим діабетом,  у яких депресивні стани протікають зі скаргами на
почуття нудьги, безрадісність [2].

Зважаючи  на  значну  роль  психічних  чинників  походження  і
розвитку  цукрового  діабету  психотерапія  та  психокорекція  при  ньому
набувають особливого значення.

При  психотерапії  та  психокорекції  стану  діабетиків  основний
акцент  необхідно  робити  на  ретельному  та  активному  виконанні
лікувальних  приписів  лікаря-ендокринолога  і  на  боротьбі  з
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іпохондричними  настроями,  можливість  виникнення  яких  особливо
велика  у  зв'язку з  тривалим  хронічним перебігом цього захворювання.
А.Л.  Гройсман(1998),  М.А.  Лайнгер  виділяють  наступні  принципи
психотерапії при цукровому діабеті: 

1.  Необхідно  враховувати  своєрідність  діабету  серед  інших
хронічних  захворювань,  специфіку  особистості  хворих  на  цукровий
діабет, їхні стосунки, емоції, типи реакцій. 

2. Обліковування психологічних проблем, пов'язаних із щоденними
ін'єкціями  інсуліну,  систематичним  контролем  вмісту  цукру  в  крові  та
сечі,  обов'язковістю  суворого  дотримання  дієти.  Психотерапія  повинна
сприяти і  мотивувати  особистість хворого до самоконтролю.  На думку
М.А.Лайнгера, психотерапевтична актуалізація систематичного контролю
за  своїм  станом  при  цукровому  діабеті  не  викликає  іпохондричної
фіксації. 

3.  Необхідно  враховувати  стадію  розвитку  цукрового  діабету  та
етапи розвитку психопатологічних проявів. 

Щодо  форми  психотерапії  М.А.  Лайнгер  рекомендує  в  разі
тривожно-фобічних  реакцій  проводити  індивідуальну  седативну  і
раціональну  психотерапію,  а  при  астено-невротичних  проявах  –
гіпнотичне лікування з подальшим навчанням аутогенного тренування. 

У  комплексному  лікуванні  цукрового  діабету  значне  місце
приділяється  засобам  фізичної  реабілітації,  що  діють  не  тільки
симптоматично,  адже  деякі  з  них націлені  на  окремі  ланки  патогенезу.
Використовують ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, працетерапію.

Компенсаторний  вплив  засобів  фізичної  культури  складається  в
перебудові  патогенетичних  пристосувальних  реакцій  з  обов’язковим
збільшенням компенсаторного ефекту.  Проявляється  не  тільки  на  етапі
формування термінових компенсацій на ранніх стадіях хвороби, але й у
процесі  формування  довготривалої  адаптації.  Фізичні  навантаження
підвищують  скоротливу  функцію  міокарду,  викликаючи  концентричну
гіпертрофію і збільшення кінцевого діастолічного об’єму, колатеральний
коронарний кровообіг, ефективність периферичного кровообігу, головним
чином  капілярного  кровотоку  в  м’язкої  тканині,  і  венозне  вороття  до
серця;  фібринолітичну  активність  крові.  Результати  епідеміологічних
досліджень  впливу  занять  лікувальної  фізичної  культури  на  хворих
цукровим діабетом ΙΙ типу, які були проведені в різних країнах світу, були
однозначними: регулярні заняття покращують контроль вмісту глюкози в
крові  і  позитивно  впливають  на  рівень  гліколізованого  гемоглобіну.
Найбільш  вражаючим  можна  вважати  10-річне  дослідженням,  у  якому
порівнювались  рівні  вмісту  глюкози  в  крові  у  100  хворих  цукровим
діабетом  II  типу,  приблизно  половина  з  яких  регулярно  займалися
фізкультурою.  Після  закінчення  дослідження  вчені  відзначили  суттєве
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зниження рівня цукру в крові і глікозованого гемоглобіну у тих хворих,
які регулярно займались фізичними вправами .

Вважається,  що  відомий  французький  клініцист  Apollinaire
Bouchardat (1808-1886),  професор  гігієни  Паризького  університету,
відзначаючи  високу  розповсюдженість  діабету  серед  осіб  з  низькою
фізичною  активністю,  одним  з  перших  рекомендував  застосування
фізичних  навантажень  без  яких-небудь  сезонних  обмежень  для
зменшення глюкозурії [2-3].

Позитивна  дія  фізичних  навантажень  Bouchardat пояснював
деякими  механізмами  і  особливу  увагу  приділяв  навчанню  пацієнтів
вправам, що посилюють м’язи плечового поясу та грудної клітини. T. Seo
в  роботі,  проведеній  ще  до  відкриття  інсуліну,  під  керівництвом
OskarMinkowski показав, що м’язова діяльність при експериментальному
діабеті, викликаному неповною екстирпацією підшлункової залози, веде
за собою зменшення глюкозурії.  Після повного видалення підшлункової
залози вираженість діабету до посиленої м’язової роботи не зменшилась.
Автори дійшли висновку, що посилення витрати  глюкози  при  м’язовій
роботі  можливе  тільки  в  тому  разі,  коли  ще  є  функціонуюча  тканина
підшлункової залози. Після відкриття інсуліну EP. Joslin одним з перших
рекомендував  дозовані  фізичні  навантаження в комплексному лікуванні
цукрового діабету ІІ типу.

Основний  засіб  ЛФК  при  діабеті  –  оздоровчі  тренування  у  формі
фізичних вправ циклічного характеру в аеробній зоні інтенсивності. Однак у
реабілітації  хворих,  особливо  на  початкових  етапах  або  за  наявності
локальних  ускладнень,  використовують  й  інші  форми  ЛФК  –  ранкову
гігієнічну гімнастику, лікувальну гімнастику, гідрокінезотерапію тощо. 

Висновки. Цукровий діабет є однією з найбільш розповсюджених
хвороб ендокринної системи, що характеризується хронічним перебігом і
зумовлює  виникнення  гострих  і  хронічних  захворювань.  Лікування
цукрового  діабету  –  складне,  бо  потребує  не  тільки  систематичного
спостереження  лікаря,  але  й  активного  свідомого  ставлення  до  нього
самого  хворого.  Фізична  реабілітація  під  час  лікування  хворих  на
цукровий  діабет  ІІ  типу  дає  змогу  лікувати  цю  хворобу  не
медикаментозно, що позитивно впливає на роботу всіх органів і систем
організму в цілому.Використання психологічної корекції дає змогу людині
швидше пристосуватися до змін у повсякденному житті, що пов’язані з
виявленням цукрового діабету.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

ІНВАЛІДІВ

Вступ.  Полтавська  обласна  дитячо-юнацька  реабілітаційно-
спортивна  школа   інвалідів  (ПОДЮРСШІ)  –  позашкільна  установа  з
бюджетним  фінансуванням,  підпорядкована  Управлінню  з  питань
фізичної  культури  та  спорту  Полтавської  обласної  державної
адміністрації.  Основними  видами  діяльності  ПОДЮРСШІ  є:
реабілітаційно-оздоровча  діяльність,  тренувально-спортивна  діяльність
дітей,  підлітків  та  молоді  з  особливими  потребами;  підготовка
спортивного  резерву  високої  кваліфікації  для  Національних  збірних
команд  України  з  Паралімпійських  та  Дефлімпійських  видів  спорту.
Загальна кількість осіб, які займаються у спортивній школі, у 2016 році
становить 174.

Функціонування  ПОДЮРСШІ в  сучасних  умовах  ринку
ускладнюється  тим,  що  школа  належать  до  невиробничої  сфери  та  її
фінансова діяльність суттєво відмінна від діяльності поширених у регіоні
комерційних  фізкультурно-спортивних  організацій,  клубів,  центрів.
Особливість  некомерційної  ПОДЮРСШІ полягає  в  тому,  що  у  своїй
діяльності  вона  не  має  на  меті  одержувати  прибуток  від  надання
фізкультурно-спортивних послуг, а орієнтується на досягнення соціальної
ефективності  -  формування  соціального  іміджу  молоді  з  особливими
потребами,  зміцнення  їхнього  здоров’я,  залучення  до  занять  фізичною
культурою та спортом вищих досягнень. Отже,  актуальним завданням є
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оптимізація  системи  діяльності  ПОДЮРСШІ,  що  забезпечить
спроможність  даної  бюджетної  установи  досягти  найвищої  соціальної
ефективності діяльності.

Результати дослідження. Під «cоціальною ефективністю» науковці
[1,  2]  розуміють:  певний  соціальний  результат  цілеспрямованої
діяльності;  конкретне  соціальне  благо,  що  піддається  оцінці;  сукупний
позитивний результат для суспільства, що отримується у процесі надання
послуги, під час споживання матеріальних, соціальних чи духовних благ;
результат різних видів діяльності, що підвищує якість життя громадян за
найменших витрат.

 Оскільки  природа  внутрішніх  факторів  системи  управління
ПОДЮРСШІ,  що  впливає  на  ефективність  її  роботи, є  різноманітною
(організаційні,  структурні,  технічні,  економічні,  адміністративні,
матеріальні  фактори),  слід  виділити  певні  види  механізмів  управління
даною системою, які, на нашу думку, можна оптимізувати. 

У  структурі  організаційно-економічного  механізму  управління
ПОДЮРСШІ доцільно виділити три системи: 1) систему забезпечення, 2)
функціональну систему, 3) цільову систему.

Система  забезпечення  складається  з  підсистем  правового,
ресурсного,  нормативно-методичного,  наукового,  технічного,
інформаційного  забезпечення  управління.  Функціональна  система
включає  підсистеми:  планування,  організації,  мотивації,  контролю  та
регулювання. Цільова система включає у собі цілі та основні результати
діяльності,  а  також  критерії  оцінки  досягнення  цілей  і  результатів
діяльності школи. 

У  рамках  системи  забезпечення  оптимізація  організаційної
структури  ПОДЮРСШІ означає,  зокрема,  необхідність  встановлення
оптимальної  чисельності  управлінського  апарату,  а  також  чисельності
працівників (тренерів) згідно з діючими нормативами. 

Поліпшити систему планування,  обліку і  контролю за основними
показниками діяльності ПОДЮРСШІ (у рамках функціональної системи)
можна за допомогою всебічного впровадження обчислювальної техніки,
застосування  сучасних  програмних  засобів,  технологій  управління  та
інформаційних  технологій.  Насамперед  це  стосується  розробки  сайту
школи  як  специфічного  інструменту  інтернет-маркетингу  в  реалізації
соціальних  функцій.  Це   дозволить  забезпечити  вищій  ступень
задоволеності  споживачів  послуг  школи  (спортсменів,  їх  батьків,
громадськості)  через  розуміння  індивідуальних  запитів,  існуючих
пропозиції  (навчально-тренувальні  групи  із  7  видів  спорту) з
використанням  персональної  бази  даних  та  інструментарію  інтернет-
маркетингу. Зміст  інтернет-маркетингової  діяльності  такої  установи  як
ПОДЮРСШІ може  включати:  проведення  маркетингових  досліджень,
спрямованих  на  вивчення  попиту  на  конкретні  фізкультурно-спортивні

169



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

або оздоровчі послуги; безпосередню розробку програми надання послуг
для бажаючих займатися фізичною активністю, у тому числі для осіб з
особливими  потребами;  просування  послуг  на  ринок  споживачів  за
допомогою реклами та інших засобів стимулювання.

Для  оцінки  конкурентних  переваг  ПОДЮРСШІ необхідно
визначити їх залежність від маркетингового середовища, а саме макро- та
мікросередовища.  Під  час  цього  дослідження  може  бути  використана
маркетингова  методика  дослідження  макросередовища  PEST-аналіз.
Факторами, що впливають на діяльність  ПОДЮРСШІ, є такі:  політико-
правові (Р) – удосконалення нормативно-правової бази, економічні (Е) –
фінансування,  соціальні  (S)  –  кількість ЗМІ,  інформаційна змістовність
сайту, що освітлюють спортивні події та популяризують фізичну культуру
та  спорт,  науково-технічні  (Т)  –  ефективна  та  якісна  робота  тренерів-
викладачів з використанням обладнання.

Для  дослідження  мікросередовища  ПОДЮРСШІ можна  провести
SWOT-аналіз  діяльності.  Такий  аналіз  є  основним  інструментом
планування  діяльності  в  перспективі  та  визначення  сильних  і  слабких
сторін,  їх  можливостей  та  загроз,  установлення зв’язків між ними. Під
сильними  сторонами  ми  вважаємо  основні  показники  роботи,  завдяки
яким організація ефективно функціонує та розвивається. Сильні сторони
полягають як у матеріальних, так і в нематеріальних ресурсах (соціальна
ефективність).  Слабкі  сторони  –  це  недоліки,  напрями  діяльності,  які
потребують  удосконалення  та  заважають  розвитку ПОДЮРСШІ.  Дані
результатів SWOT-аналізу дозволяють побудувати семантичний профіль, в
якому  будуть  відображено  сильні  та  слабкі  сторони  діяльності
ПОДЮРСШІ.

Висновки. Результати проведеного теоретичного дослідження щодо
визначення  можливостей  оптимізації  діяльності ПОДЮРСШІ  є
необхідним  підґрунтям  для  подальшої  розробки  практичних  аспектів
формування  механізму  управління  ефективністю  діяльності  установи  в
умовах нестабільного зовнішнього середовища.
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СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ
ПОРУШЕНЬ РУХОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ

ПАРАЛІЧАМИ

Вступ. Сучасними дослідниками рухова активність розглядається як
один  з  важливих  компонентів  життєдіяльності  та  поведінки  дітей  і
підлітків. Вона визначається соціально-економічними умовами та рівнем
культури  суспільства,  залежить  від  організації  фізичного  виховання,
індивідуальних  особливостей,  обумовлюється  родом  занять,  кількістю
вільного часу і характером його використання, доступністю спортивних та
оздоровчих споруд і місць відпочинку для дітей та підлітків [1, 2]. Для
дітей  із  ДЦП,  крім  усього  іншого,  «якісними»  компонентами  та
лімітуючими чинниками рухової активності є: 1) морфо-функціональний
стан опорно-рухового апарату і нервової системи; 2)  рухові можливості
дитини; 3) рівень рухового розвитку (як якісний компонент – структура і
складність рухів,  так і кількісний – об’єм активного рухового запасу);  
4) стан вегетативного забезпечення рухової діяльності; 5) психоемоційний
стан  і  мотивація  до  активної  діяльності;  6)  змістовність  рухової
діяльності.

Отже, рівень рухової активності, з одного боку, обумовлений цими
компонентами, а з іншого, – виступає безпосереднім чинником їх корекції
у  процесі  спеціалізованої  рухової  діяльності.  Так,  діяльність  різних
систем організму дитини перебуває  у прямій залежності  від активності
скелетних м’язів. Рухова активність стимулює обмін речовин та енергії,
удосконалення всіх функцій і систем організму, а також підвищення його
працездатності [1]. Недостатність рухів, обмеженість рухової активності,
що властиве дітям із ДЦП, негативно впливає на формування і розвиток їх
організму.  Зокрема,  явища  гіпокінезії  та  гіподинамії  справляють
негативний  вплив  на  формування  мовлення,  психічних  функцій,
інтелекту, сенсорних систем, а також поведінку дітей.

Результати дослідження. Отже, під розвитком рухової активності в
дітей  із  ДЦП  потрібно  розуміти  збільшення  її  тривалості  й  обсягу  на
підставі якісних перетворень в організмі дитини та розробки привабливих
для неї видів рухової діяльності.
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Під  терміном  «корекція»  в  педагогіці  розуміють  систему
спеціалізованих  і  загальнопедагогічних  заходів,  спрямованих  на
послаблення або подолання вад  психофізичного розвитку і  відхилень у
поведінці дітей та підлітків [1]. Разом із тим підкреслюється, що даний
термін передбачає як виправлення окремих порушень, так і комплексний
вплив  на  дитину  з  особливими  потребами  з  метою  досягнення
позитивного результату в процесі її навчання, виховання і розвитку.

На  думку  багатьох  авторів,  корекційно-педагогічна  робота  серед
дітей із ДЦП перш за все повинна спиратись на збережені функції дитини
та спрямовуватись на попередження або зменшення ступеня виразності
вторинних порушень, а також на стимуляцію компенсаторних механізмів
організму дитини.

Змістовність  корекційно-розвивальної  роботи  серед  дітей  із
наслідками церебрального паралічу, вибір засобів,  методів  і  технологій
зумовлюються  насамперед  тяжкістю  й  особливостями  прояву
симптомокомплексу захворювання в кожному конкретному випадку. Від
того, наскільки адекватно, індивідуально і правильно підібрано режим та
зміст  рухової  активності,  залежатиме  кінцевий  результат  корекційної
роботи.

Як  засвідчило  вивчення  літературних  джерел,  у  практиці
корекційної  роботи  серед  дітей  із  наслідками  церебрального  паралічу
існує необхідність поєднання педагогічних заходів із засобами відновно-
реабілітаційного впливу на  організм,  серед  яких  виокремлюють  кілька
напрямів:  використання  фармакологічних  препаратів  для  покращення
діяльності  центральної  та  периферичної  нервової  системи  і  опорно-
рухового  апарату,  застосування  хірургічно-ортопедичних  методів,
санаторно-курортного  лікування,  фізіотерапевтичних  процедур,
лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу тощо.

У більшості випадків ефективність відновлення рухової сфери дітей
із ДЦП визначається тяжкістю наявних морфо-функціональних порушень
та адекватністю корекційних засобів.

На  думку С.О.  Бортфельд  і  К.О.  Семенової,  головним завданням
лікувальної  фізичної  культури  є  нормалізація  м’язового  тонусу.  В.В.
Купина, А.В. Пчеляков та інші вважають, що вона перш за все є дієвим
засобом  підвищення  рухової  активності  хворих,  навчання  їх
самообслуговуванню та самостійному пересуванню, навіть за наявності
значних контрактур і деформацій.

W.M.  Phelps  наголошує  на  важливості  впливу  на  кожен  м’яз  і
пропонує  15  засобів  залежно  від  стану  хворого  на  ДЦП:  1)  масаж,  2)
пасивні рухи, 3) рухи зі сторонньою допомогою, 4) активні рухи, 5) опір
рухам,  6) умовні  рухи,  7) невпорядковані  рухи,  8)  комбіновані  рухи,  9)
відпочинок, 10) розслаблення, 11) рухи в розслабленій позі, 12) вправи на
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рівновагу, 13) рухи у відповідь на подразник, 14) відтягування, хапання,
розтискання, 15) правильне і вправне виконання рухів.

Для  корекції  рухів  на  заняттях  ЛФК  Н.  Каbat  пропонує
використовувати певні прийоми активізації мотонейронів спинного мозку.
Ці  рухи  здійснюються  за  рахунок  скорочення  м’язів  і  ґрунтуються  на
досягненні  максимальної  рухової  реакції  шляхом:  а)  полегшення
пропріоцепції (підвищення відчуття руху);  б) скорочення м’язів шляхом
максимального  опору  рухам;  в)  залучення  до  руху  якомога  більшої
кількості м’язових груп; г) використання рефлексу на розтягування м’язів
для  збільшення  подальшого  довільного  скорочення;  д)  послідовного
чергування роботи м’язів-антагоністів.

До  програми  занять  при  всіх  формах  ДЦП  деякі  автори
рекомендують включати ігри (малорухливі, рухливі, естафети, спортивні,
атракціонні),  які  мають  важливе  виховне  значення  й  уможливлюють
емоційний  спосіб  закріплення  рухових  навичок,  починаючи  від
індивідуальних  рухових  завдань  і  закінчуючи  складними командними  і
деякими спортивними іграми за спрощеними правилами.

М.М. Єфименко пропонує будувати заняття у вигляді однієї великої
тематичної  гри,  яка  складається  із  взаємопов’язаних  ігрових  ситуацій,
завдань,  вправ,  підібраних  таким  чином,  щоб  сприяти  вирішенню
поставлених педагогом корекційних завдань.

Лі  Єн  Сан  наголошує,  що  вся  корекційно-реабілітаційна  робота
повинна ґрунтуватись на концептуальних засадах з урахуванням вимог та
інтересів  дітей,  їх  статі,  віку,  фізичних  можливостей.  До  розробленої
дослідником програми входять: 1) нескладні ігри, 2) ритмічна діяльність і
танці, 3) індивідуальні види спорту, 4) командні змагання, двоборства, 5)
заняття на воді, 6) вправи на розслаблення і розтягування, 7) програма на
розвиток фізичної підготовленості, 8) програма профілактики деформацій
і корекції.

До  програми занять,  розрахованої  на  дітей  із  ДЦП,  як  вважають
К.О. Семенова, W.М. Сruicrshank, S. Karlson, крім фізичних вправ, варто
включати  психотерапію,  вправи  для  розвитку  мовлення,  зорової  та
слухової функцій. Усі ці засоби досить ефективно використано в методиці
кондуктивного навчання, розробленій в Угорщині провідним фахівцем із
ДЦП М. Харі. Ця методика знайшла своє застосування в багатьох країнах
світу.

На  особливу  увагу  заслуговує  запропонована  С.А.  Холодовим
методика  формування  навички  ходьби  в  дошкільнят  із  спастичними
формами  ДЦП.  Автор  довів,  що  використання  розроблених  ним
додаткових засобів ручної опори у процесі поетапного навчання ходьби та
її  корекції  значно  оптимізують  цей  процес  і  прискорюють  набуття
дитиною  можливості  пересуватись,  причому  ефективність  може
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варіюватись від здатності до самостійного пересування з певним засобом
опори до практично впевненої ходи.

Віднедавна підвищену увагу зосереджено на розробленні новітніх
методик, а також поєднанні традиційних і нетрадиційних засобів і форм
корекційного  впливу  в  комплексній  системі  психофізичної  реабілітації
дітей  із  ДЦП.  Серед  них  на  особливу  увагу  заслуговує  методика  
Н.О.  Мякишевої,  яка  до  традиційного  реабілітаційного  курсу  (ЛФК,
масаж,  фізіотерапевтичні  процедури,  лікування  положенням,
медикаментозне лікування),  пропонує  додатково впроваджувати  рухливі
спортивні ігри в комплексі з методом сенсорного впливу (система “Саунд-
Бім”),  комп’ютерними  корекційними  іграми  та  заняттями
психогімнастикою.  Система  “Саунд-Бім”  складається  з  генератора
різноманітних  звуків,  що  за  допомогою  особливого  приладу
спрямовується на хвору дитину як конус чи проміння.

У  відновно-корекційній  роботі  серед  дітей  із  ДЦП  поряд  із
тренуванням довільної рухової активності на даний час використовують
різні  види  масажу.  При  різних  формах  ДЦП  фахівці  рекомендують
застосовувати  масаж  з  метою  стимулювання  функції  паретичних  і
розслаблення  спазмованих  м’язів,  поліпшення  їхньої  працездатності,
гальмування  гіперкінезів,  а  також  для  покращення  обміну  речовин,
подолання вегетативних та трофічних розладів.

За наявності фіброзного переродження м’язів, їхнього ущільнення,
вкорочення  сухожилків  Л.О.  Бадалян  і  співавтори  радять  поєднувати
класичний масаж з прийомами масажу за системою Манакова, в основі
якого  лежить  глибоке  розминання  та  розтягування  м’язів,  що  сприяє
їхньому  розм’якшенню,  поліпшенню  крово-  і  лімфообігу,  проведенню
нервового імпульсу, профілактиці  та  лікуванню контрактур.  На відміну
від класичного, масаж за Манаковим проводять від центру до периферії
(крім кистей  і  стоп,  що масажуються  до  центру),  а  також на ділянках
судинно-нервових пучків.

Поряд  із  даними  методиками,  В.М.  Дубровський  для  зняття  і
зменшення  гіпертонусу  пропонує  використовувати  кріомасаж,  а  також
загальний  масаж  з  підігрітою  ароматичною  олією  (ялицевою,
евкаліптовою, оливовою).

Найбільш  детально  методику  рефлекторного  впливу  при  ДЦП
розробили С.О.  Бортфельд і  співавтори,  Ю.В.  Гольдблат, І.З.  Самосюк.
Автори зазначають, що точковий масаж є дієвим засобом профілактики
контрактур і деформацій.

Про  ефективність  застосування  методу  рефлексотерапії  свідчать
дані О.Л. Мачерет, С.О. Бортфельд і О.І. Рогачової, І.З. Самосюка та ін.
Найбільш  ефективним,  на  думку  І.З.  Самосюка,  є  поєднання  під  час
одного  сеансу  двох  або  трьох  варіантів  рефлексотеропії  з  різними
фізичними  чинниками  –  класичною  акупунктурою  і  лазеропунктурою,
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подразненням  пучком  голок  і  мікрохвильовою  резонансною  терапією,
електропунктурою та мануальною терапією тощо.

Професор В.І. Козявкін запропонував принципово новий підхід до
реабілітації  хворих  на  ДЦП,  заснований  на  полісегментарній
біомеханічній корекції хребта і великих суглобів. Дана методика терапії
отримала назву «Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації» та
являє  собою комплекс лікувально-корекційних  заходів,  спрямованих  на
створення в  дитячому організмі  нового  функціонального стану шляхом
корекції  патології  (усунення  функціональних  блокад  хребцево-рухових
сегментів  і  ліквідації  вогнищ  патологічної  аферентації)  та  активізації
внутрішніх компенсаторних і адаптаційних можливостей дитини. Новий
функціональний стан  супроводжується  нормалізацією м’язового тонусу,
збільшенням об’єму пасивних і активних рухів у суглобах, поліпшенням
трофіки  тканин,  активізацією  психічних  процесів,  що  відкриває  нові
можливості для подальшого моторного та психічного розвитку дитини.

Принципово  новим  підходом  до  корекції  психоневрологічних  і
рухових  порушень  при  ДЦП  у  системі  сучасної  фізіотерапії  та
курортології  є  метод  лікувально-реабілітаційного  впливу  за  участю
дельфінів, що отримав назву дельфінотерапія. Його біотехнічна система
включає  тетраду  лікар-тренер-дельфін-пацієнт  із  технічним
забезпеченням  оптимальних  режимів  цієї  взаємодії.  Як  засвідчили
дослідження,  даний  метод  допомагає  здійснити  психотерапевтичну  і
нейрорегуляторну  корекцію,  а  виконання  фізичних  вправ  у  воді  з
дельфіном,  тренування  та  затримка  дихання  потребують  активної
мобілізації зусиль, які потім спрямовуються на подолання захворювання.

Поряд із загальноприйнятими методиками оздоровчо-корекційного
впливу,  які  застосовуються  при  ДЦП,  у  нашій  країні  починає
впроваджуватись метод лікувальної їзди верхи на коні – гіпотерапія, або
райттерапія  [2,  58–61].  На  думку  фахівців  з  інших  країн,  де  цей  вид
терапії  вже  успішно  розвивається  протягом  тривалого  часу,  це
«нейрофізіологічне лікування» за допомогою коней. 

Висновки.  Таким  чином,  узагальнення  сучасних  теоретичних  і
методичних  підходів  до  корекції  порушень   рухової  сфери  дітей  із
церебральними  паралічами  дозволить  здійснити  розробку
експериментальної технології корекції порушень рухової сфери старших
дошкільнят  із  ДЦП,  що  має  бути  реалізованою  в  системі  корекційно
спрямованого фізичного виховання дітей. Аналіз спеціальної літератури
спонукає до висновків про недостатню увагу з боку фахівців до деяких
аспектів розвитку рухової активності в учнів із ДЦП. Найбільш суттєво в
літературних  джерелах  висвітлені  засоби  та  методи корекції  наявних у
таких  дітей  рухових  порушень.  Водночас  недостатньо  розроблені  та
подані зміст і методичне забезпечення розвитку рухової активності в дітей
із ДЦП, організації їх рухової діяльності протягом дня.
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У сучасній практиці організації корекційно-реабілітаційної роботи з
даною  категорією  дітей  відсутні  чіткий  механізм  забезпечення  її
безперервності,  форми та  способи співпраці  спеціалізованих закладів  з
батьками хворих дітей, формування у них стійких мотивів, набуття знань і
навичок,  необхідних  для  самостійного  здійснення  оздоровчих  заходів,
свідомого  і  відповідального  ставлення  до  здоров’я  власної  дитини,
активної позиції щодо її майбутнього.

Таким  чином,  зваживши  на  дослідження,  які  відображають  стан
проблеми  розвитку  рухової  активності,  ми  дійшли  висновку,  що
технології,  засоби,  методи  та  форми,  які  дотепер  застосовувались  у
практиці  вирішення  цієї  проблеми  в  дітей  молодшого  шкільного  віку,
хворих  на  ДЦП,  недостатньо  ефективні  та  потребують  подальшого
вдосконалення.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

Вступ.  Сучасний  рівень  розвитку  фітнес-технологій  пропонує
безліч  можливостей  для  досягнення  бажаних  ефектів  у  формуванні
красивої  фігури  –  індивідуальний  підхід  у  підборі  інтенсивності
навантаження,  тренерський  контроль,  розробку  рекомендацій  щодо
харчування тощо. У сучасних умовах життя інтерес до занять фітнесом є
досить високим.

Фізична активність дозволяє підтримувати себе в чудовій фізичній
формі, зміцнити і зберегти здоров’я, бути упевненим у собі, а значить –
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вести  повноцінний  спосіб  життя,  знаходитися  в  гармонії  з  собою  і
довкіллям.  Така  ситуація  в  суспільстві  характеризується  розширенням
засобів оздоровчої фізичної культури, створенням нових програм фітнес-
ехнологій [1].

Результати  дослідження.  Сучасний фітнес-ринок  пропонує
великий спектр фітнес-послуг. Загалом нараховується близько 200 різних
оздоровчих  програм  з  фітнесу.  Така  кількість  фітнес-програм
визначається  прагненням  задовольнити  різні  фізкультурно-оздоровчі
інтереси  широких  мас  населення.  Упровадження  фітнес-технологій
спрямовані  передовсім  на  розвиток  кардіо-респіраторної  системи.
Аеробні вправи підвищують функціональні можливості серцево-судинної
системи,  зміцнюють серцевий м'яз,  збільшують  її  здатність  засвоювати
кисень.  Крім  оздоровчого  ефекту,  пов'язаного  з  поліпшенням  роботи
органів  кровообігу  й  дихання,  аеробні  навантаження  позитивно
впливають  на  вуглеводний  обмін,  функцію  печінки  та  шлунково-
кишкового  тракту.  Аеробні  навантаження  сприяють  зниженню  частоти
серцевих скорочень,  артеріального тиску, зменшують ризик виникнення
серцевої  недостатності,  покращують  роботу  легенів  і  допомагають
подолати стресові стани організму. Аналіз праць останніх років показує,
що питанням розробки та впровадження фітнес-програм останнім часом
стало надаватися багато значення [4, 5].

Фітнес-програми  класифікують  за  різними  ознаками:  аеробні  та
силові;  «Mind and Bodi»  («Розумне  тіло»);  різноманітні  танцювальні  
види  [4].  До  аеробних  та  силових  напрямів  належить  аеробіка,  степ-
аеробіка, силові та інтервальні класи з використанням малого обладнання
(гантелі,  бодібари,  амортизатори),  тай-бо,  кі-бо  (аеробні  тренування,  у
яких  використовуються  рухи  східних  єдиноборств,  а  також  включають
елементи самооборони). До групи «Розумне тіло» належать йога, пілатес,
каланетика, гірокінезис, стретчинг.

 До аеробіки належать такі  види рухової  активності,  як хода,  біг,
плавання,  катання  на  ковзанах,  лижах,  велосипеді  та  інші.  Комплекси
загальних  розвивальних  і  танцювальних  вправ  стимулюють  роботу
серцево-судинної й дихальної систем не гірше, ніж названі види рухової
активності.  Усе  це  стало  приводом називати  терміном "аеробіка"  різні
програми, які виконують під музику і мають танцювальну спрямованість.
Цей напрям оздоровчих занять має величезну популярність в усьому світі.
Сучасна  класична  аеробіка  має  власну  хореографічну  «мову»  –  різні
кроки,  підскоки,  стрибки  на  місці,  з  просуванням  уперед,  назад,  убік,
організовані  в  комбінації  різної  координаційної  складності,  що
виконуються  без  пауз  відпочинку,  в  системі  Non  Stop  –  під  музичний
супровід 120 – 160 акцентів/хв. 

Аеробіку можна класифікувати таким чином: 
– оздоровча;
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– прикладна;
– спортивна.

Залежно від змісту програми аеробіку можна класифікувати так:  
– програма  без  предметів  і  пристосувань  (високої  й  низької

інтенсивності);
– програми з використанням предметів і пристосувань (з гантелями,

амортизаторами та ін.);
– програми змішаного типу (aeroboxing, каратебіка, його-аэробіка та

ін.). 
 Існує  класифікація  оздоровчої  аеробіки  за  віком  і  рівнем

підготовки: 
– для  дошкільнят,  школярів,  юнацького  віку,  молодіжного,

середнього і старшого віку;  
– за статтю – для жінок (для вагітних), для чоловіків;
– за рівнем підготовленості – початківців, 2-го, 3-го року навчання і

так далі.
 Особливе  місце  серед  аеробних  програм  займає  інтервальна

аеробіка.  Заняття  складається  з  кількох  блоків  з  чергуванням  вправ
аеробної  спрямованості  (класична  аеробіка,  степ-аеробіка,  танцювальні
види)  з  певними  інтервалами  відпочинку,  які  можуть  бути  не  лише
пасивними,  але  й  активними  і  включати  ряд  силових  вправ,  а  також
вправи  на  розтягнення.  Можливе  створення  програм  для  початківців,
підготовлених  і  добре  тренованих.  Це  дуже  ефективна  форма,  що
дозволяє гармонійно розвивати силу, гнучкість і витривалість. 

Спінінг – групове заняття на спеціальних велотренажерах, під час
якого учасники під керівництвом інструктора та під музичний супровід
імітують  шосейну  велогонку.  Виконання  вправ  із  різних  вихідних
положень,  з  різною  потужністю  та  темпом  обертання  педалей  сприяє
отриманню різнобічного навантаження. 

Найбільш модерновий напрямок у велоаеробіці – аквасайклінг. Це
заняття на велосипедах у воді. Спеціально розроблені тренажери кріплять
до дна басейну. Опір води створює додаткове навантаження на м'язи, тому
ефект  від  тренування  подвійний,  не  кажучи  вже  про  позитивний
емоційний заряд на весь день. 

Тай-бо,  кік-аеробіка,  бокс-аеробіка  –  програми,  у  яких  рухи
класичної  аеробіки  поєднуються  з  елементами  бойових  мистецтв.  При
цьому  метою  є  не  досконале  оволодіння  технікою  рухів,  а  отримання
оптимального фізичного навантаження.  Тай-бо – це сучасний напрям у
фітнесі, високоінтенсивна програма, що включає в себе рухи і прийоми з
таких  видів  спорту,  як  бокс,  тхеквондо,  карате,  змішані  з  базовими
аеробними кроками і доповнені класичними силовими вправами. Тай-бо –
це заняття, яке вчить людину, як керувати своїм тілом.
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Слайд-аеробіка  (slide)  –  силовий  вид  аеробіки.  Під  час  занять
одягають  особливе  взуття  і  ковзають  по  спеціальній  гладкій  доріжці
завдовжки 183 см і  шириною  61 см,  виконуючи вправи, що нагадують
рухи  ковзаняра,  лижника або  ролера.  Слайд-аеробіка  зміцнює  серцево-
судинну й дихальну системи, м'язи й суглоби.  Це – найоптимальніший
вид аеробіки для жінок, що бажають позбутися  жирових відкладень на
стегнах.

Тай-кик – це тренування, що поєднують популярне зараз тай-бо з
інтенсивними вправами зі скакалкою. Тай-кик дозволяє не лише швидко
досягти тренувального ефекту, але  й навчитися прийомам рукопашного
бою. Особливо рекомендовано для тих, хто бажає досягти максимального
ефекту під час спалювання підшкірних жирових відкладень.

Серед  сучасних  фітнес-технологій  також  вирізняють  наступні
комбіновані напрями: «динамічну йогу» – поєднання основ йоги і кроків
аеробіки; «бікрам-йогу»  – заняття в нагрітому до 40 – 60° приміщенні;
«статодинаміку»  –  вправи,  під  час  яких  треба  напружувати  м’язи  при
невеликій  амплітуді  руху  і  низьких  навантаженнях;  «ізотоніку»  –
безпечний вид тренування,  що не містить розмашистих рухів і значних
фізичних навантажень . 

Танцювальні  напрями  –  це  різноманітні  види  танців  –  хіп-хоп,
клубні  танці,  латина,  стрип-данс,  танець  живота,  фанк  тощо.  Вони
розвиваються  з  шаленою  швидкістю,  деякі  з  них  поєднуються,  і  так
виникають  нові.  Сьогодні  попитом  користуються  заняття  у  стилі
латиноамериканських  танців,  хіп-хоп,  джерелом  якого  є  негритянські
танці, капоейра – поєднання танцювальних рухів та елементів народної
боротьби Бразилії,  арабські  танці,  в  основі  яких лежать  граціозні  рухи
животом та  іншими частинами тіла,  які  втілюють багатовікові  традиції
східних народів.

У кожного виду фітнесу є чітко визначена мета. Аеробні та силові
заняття спрямовані перш за все на корекцію фігури. Кардіонавантаження
та силові тренування неодмінно дають покращання фізичних даних (ваги,
об'єму тіла), а за умов дотримання збалансованого харчування сприяють
нормалізації роботи серцево-судинної та дихальної систем.

На  сьогодні  існують  три  різновиди  програм  оздоровчих  
занять [4, 5]. У першому передбачається використання вправ аеробного
характеру,  які  виконуються  безперервним  методом  впродовж  10  –  30
хвилин з  інтенсивністю 60 –  70% від  МСК.  Вважається,  що найбільш
ефективні аеробні вправи низької або помірної інтенсивності, тобто такі
навантаження,  у  виконанні  яких  задіяно дві  третини м'язів.  У другому
випадку  програми  передбачають  використання  вправ  силового  та
швидкісно-силового характеру з інтенсивністю навантаження до 80 – 85%
максимальної, а інтервали роботи складають від 15 секунд до 3 хвилин і
чергуються  з  періодами  відпочинку  такої  ж  тривалості.  Такі  заняття
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проводяться  за  допомогою колового  методу [3].  У третьому  випадку в
програмах  використовується  комплексний  підхід,  який  передбачає
використання різноманітних вправ, що перераховані вище.

Науковці  у  сфері  фізичної  культури  та  спорту  [3]  вважають,  що
оптимальною структурою занять оздоровчої спрпямованості є структура,
де  виділяють  три  частини  –  підготовчу,  основну,  заключну.  У  таку
структуру  фізкультурно-оздоровчої  програми  входять  наступні
компоненти:  розминка;  аеробна  частина;  силова  частина;  компонент
розвитку гнучкості (стретчинг); заключна частина.

 Перед тим, як зайнятися фітнесом, необхідно проконсультуватися з
приводу навантажень у вашого лікаря. У деяких випадках доцільно буде
пройти  попередній  фітнес-тест,  який  допоможе  визначити  ступінь
підготовленості  початківця.  Почати  займатися  фітнесом  можна  з  будь-
яким  рівнем  підготовки,  і  початківець  спортсмен  під  керівництвом
досвідчених  інструкторів  зможе  підібрати  ті  види  тренувань,  які  йому
найбільш цікаві  (аеробіка з  елементами  єдиноборств,  степ-хореографія,
йога тощо.) Залежно від спрямованості засобів сучасні програми можна
розділити  на  чотири  групи:  кардіопрограми;  програми  силової
спрямованості; програми "розумне тіло", функціональні тренування.

Висновки. Таким  чином,  проведений  аналіз  дозволяє  зробити
наступні висновки:

1.  Сучасні умови життя висувають підвищенні вимоги до здоров’я
людини, підтримання якого на належному рівні можливе лише за умов
штучної  організації  фізичної  активності.  Як  таку  рекомендується
використовувати фізкультурно-оздоровчі заняття. Це спричиняє стрімкий
розвиток фітнес-індустрії, яка пропонує різноманітні за спрямованістю та
емоційним забарвленням фітнес-програми.

2.  Визначаючи  специфічність  окремих  видів  занять,  необхідно
визнати,  що  багато  з  них мають  однакову спрямованість  і  викликають
подібний  оздоровчий  ефект.  Використовуючи  цей  показник  як
класифікаційну ознаку, їх можна об’єднати в такі групи: кардіопрограми,
програми  силового  характеру,  програми  напрямку  “розумне  тіло”,
функціональні тренування.

3.  Функціональні тренування,  які поєднують засоби та методичні
прийоми  різних  за  спрямованістю  програм,  дозволяють  максимально
моделювати  природну  для  людини  рухову  активність  та  досягати
уніфікованого позитивного ефекту.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ
ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ В ДІТЕЙ

Вступ. Постава являє собою важливий комплексний показник стану
здоров'я та гармонійного фізичного розвитку дитини. Правильна постава
забезпечує  оптимальне  положення  та  нормальну  діяльність  внутрішніх
органів, створюючи сприятливі умови для діяльності всього організму. В
останні десятиліття відзначається загрозливе збільшення числа дітей та
підлітків з тим чи іншим ступенем порушення постави. Так, на даний час
постава  у  90  %  дітей  не  відповідає  нормі  [2].  Широка  поширеність
порушень  постави  вимагає  розробки  надійних  і  ефективних  методів
фізичної реабілітації.

Результати  дослідження.  Основою  лікування  порушень  постави,
особливо на початковому етапі, є загальне тренування м'язів ослабленої
дитини. Воно повинне здійснюватися на тлі  оптимально організованого
лікувально-рухового  режиму,  який  складається  з  урахуванням  виду
порушень  опорно-рухового апарату дитини,  її  віку. Усунення порушень
постави є необхідною умовою для первинної та вторинної профілактики
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ортопедичних захворювань та внутрішніх хвороб органів [1]. Розрізняють
такі  завдання  ЛФК  при  порушеннях  постави:  нормалізація  трофічних
процесів  м'язів  тулуба,  створення  сприятливих  умов  для  збільшення
рухливості  хребта,  здійснення  цілеспрямованої  корекції  порушення
постави,  систематичне  закріплення  навички  правильної  постави,
вироблення загальної та силової витривалості м'язів тулуба та підвищення
рівня фізичної працездатності.  ЛФК показана всім дітям з порушенням
постави,  це  єдиний  провідний  метод,  який  дозволяє  ефективно
зміцнювати  м'язовий  корсет,  вирівнювати  м'язовий  тонус  передньої  і
задньої поверхні тулуба, стегон  [2].

Виділяють  підготовчу  (1  –  2  тижні),  основну  (4  –  5  тижнів)  і
заключну (1 – 2 тижні) частини курсу ЛФК. У підготовчій частині курсу
використовуються  вправи  з  малою  та  середньою  кількістю  повторень.
Створюється зорове сприйняття правильної постави й уявне її подання,
підвищується  рівень  загальної  фізичної  підготовленості.  В  основній
частині  курсу  ЛФК  збільшується  кількість  повторень  кожної  вправи.
Вирішуються  основні  завдання  корекції  наявних  порушень  постави.  У
заключній  частині  курсу  ЛФК  навантаження  знижується.  Кількість
повторень  кожної  вправи  –  середня.  Протягом  усього  курсу
застосовуються  розвантажувальні  вихідні  положення  лежачи  на  спині,
животі,  боці,  стоячи,  навкарачки.  Через  кожні  2  –  3  тижні  занять
оновлюється  20  –  30%  вправ.  Для  дошкільнят  складається  2  –  3,  для
школярів  – 3 – 4 комплекси ЛГ на один курс ЛФК.

На  заняттях  з  дітьми,  що  мають  порушення  постави,  необхідно
дотримуватися двох обов'язкових організаційно-методичних умов. Перша
–  наявність  гладкої  стіни  без  плінтуса  (бажано  на  протилежному  від
дзеркала боці), що дозволяє дитині, ставши до стіни, прийняти правильну
поставу,  маючи  5  точок  дотику  –  потилицю,  лопатки,  сідниці,  литкові
м'язи,  п'яти – і  відчути  правильне положення власного тіла у просторі.
Згодом навичка правильної постави закріплюється не тільки у статичному
(вихідному) положенні, але й у ходьбі, при виконанні вправ. Друга умова:
в залі для занять повинна бути велике дзеркало, щоб дитина могла бачити
себе на повний зріст, формуючи і закріплюючи зоровий образ правильної
постави.  Діти шкільного віку подумки  описують  правильну поставу на
основі уявлень про героїв казок, тварин, поступово   переходячи до опису
власної постави, постави друзів [2].

Основним  засобом  ЛФК,  який  використовується  при  порушенні
постави  в  дітей,  є  фізичні  вправи,  а  масаж  і  лікування  положенням  є
додатковими.  Лікування  положенням  використовують  на  заняттях
лікувальною  гімнастикою  під  час  пауз  і  при  виконанні  вправ.  З  цією
метою використовується пружний валик висотою 2 – 3 см або подушка, і
чим старша дитина, тим більші загальні розміри валика (подушки). Так,
дітям з круглою спиною валик підкладають під лопатку при виконанні
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вправ  на  спині,  при  плоско-увігнутій  спині  –  валик  під  живіт  при
виконанні вправ на животі; під голову – лежачи на спині. Таким чином,
хребет  дитини  приймає  правильне  положення  протягом  5  –  8  хв.
Загальнорозвиваючі  вправи використовуються  при всіх  видах порушень
постави  і  викликають  поліпшення кровообігу  та  дихання,  покращують
трофічні процеси. Загальнорозвиваючі вправи використовуються в різних
вихідних положеннях, для всіх м'язових груп виконуються з предметами
та без, з використанням тренажерів [1].

Фізичні  вправи  –  провідний  засіб  усунення  порушень  постави.
Фізичні  вправи  підбираються   відповідно  до  виду  порушень  постави.
Вправи,  що  забезпечують  корекцію  порушень  постави,  називаються
коригуючими  (спеціальними),  їх  виконання  призводить  до  усунення
дефекту. Розрізняють симетричні й асиметричні  коригуючі  вправи.  При
дефектах  постави  застосовуються  тільки  симетричні  вправи.  При
порушенні  постави  у  фронтальній  площині  виконання  даних  вправ
вирівнює  тонус  м'язів  правої  і  лівої  половини  тулуба,  відповідно,
розтягуючи  напружені  м'язи  і  напружуючи  розслаблені,  що  повертає
хребет  у  правильне  положення.  Вправи  виконуються  лежачи  на  спині,
животі, без і з обтяженням для м'язів спини, черевного преса, верхніх і
нижніх кінцівок.  Наприклад: лежачи на спині, руки за голову, зігнути і
підтягти  ноги  до  тулуба.  Лежачи  на  животі,  підняти  тулуб,  імітуючи
плавання  брасом,  не  відриваючи  ноги  від  підлоги,  лежачи  на  спині,
зігнути ноги, руки вздовж тулуба, руками через сторони торкнутися колін
піднімаючи тулуб. До спеціальних вправ при порушенні постави належать
вправи  для  зміцнення  м'язів  задньої  та  передньої  поверхні  стегна,  на
розтягнення м'язів передньої поверхні стегна і передньої поверхні тулуба
(при  збільшенні  фізіологічних  вигинів).  На  заняттях  лікувальною
гімнастикою  обов'язково  поєднується  загальнорозвиваючі  вправи,
спеціальні вправи, вправи на розслаблення [3].

Масаж  у  дитячому  віці  є  ефективним  методом  профілактики  та
лікування  порушень  постави.  Використовуються  основні  прийоми  –
погладжування,  розтирання,  вібрація  та  їх  різновиди.  Усі  прийоми
виконуються  плавно  та  безболісно.  Дітям  першого  року  життя,  як
правило,  призначають  загальний масаж,  старшим  дітям –  масаж  м'язів
спини,  грудей,  черевного  преса.  Як  правило,  він  передує  заняттям
лікувальною  гімнастикою.  Діти  дошкільного  віку  та  старші  можуть
використовувати прийоми самомасажу, використовуючи допоміжні засоби
–  роликовий  масажер,  масажні  доріжки,  масажні  м'ячі  в  поєднанні  з
фізичними вправами.

Гідрокінезотерапія  при  порушенні  постави  –  це  потужний
позитивний  емоційний  фактор.  Більшість  дітей  адаптуються  до  води  з
раннього  віку.  Гідрокінезотерапія  дозволяє  вирішувати  два  завдання  –
корекції при порушенні постави з розвантажувального положення хребта
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та загартовування. Для досягнення найбільшого ефекту температура води
повинна  бути  комфортною,  не  нижче  28  –  30°С.  Довготривале
розвантаження хребта у воді дозволяє без шкоди виконувати різні вправи
в поєднанні з засвоєними навичками різних стилів плавання. Орієнтовна
схема заняття лікувальним плаванням для дітей шкільного віку 9  – 10
років (з  порушенням постави) наступна:  вступна частина занять (5 хв.)
вправи  на  суші  і  біля  бортика,  загальнорозвиваючі  вправи  для  всіх
м'язових груп. Основна частина заняття (25 – 30 хв.) включає:

1. Ковзання на грудях по ширині басейну 5 – 6 м, видих у воду. По
закінченні видиху підняти голову, зробити вдих і, продовжуючи ковзання,
повторити видих у воду 2 рази.

2.  Стоячи на дні,  рівень  води  на рівні  шиї  (плечі  у  воді),  руки  в
сторони,  долоні  вперед,  рівномірно  долати  опір  води.  З'єднати  долоні,
розгорнути кисті тильною поверхнею, виконати розведення рук з повною
амплітудою, руки назад в сторони. Повторити 6 – 8 разів. Прагнути стояти
на дні на одному місці.

3. Стоячи спиною до поручня, руки в сторони (руки можуть ковзати
на поручні), зробити крок вперед, прогнутися, випрямитися (4 – 6 разів
кожною ногою).

Дітям з порушенням постави (особливо шкільного віку)  доцільно
виконувати вправи на тренажерах. При зменшених фізіологічних вигинах
корисний греблевий тренажер  (академічне  веслування),  при  збільшенні
фізіологічних  вигинів  –  велотренажер  (тренування  кардіореспіраторної
системи),  з  піднятими  (паралельно  підлозі)  руками,  гімнастичний
комплекс «Здоров'я». Цей вид тренування доступний старшим школярам.
Дозволяють  досягти  хороших  результатів  у  профілактиці  та  лікуванні
порушень  постави  м'ячі  великих  розмірів  та  інші  багатофункціональні
предмети [3].

Чисті  виси не рекомендується  використовувати  в дошкільному та
молодшому  шкільному  віці.  За  надмірним  витягненням  хребта  (на  тлі
загальної  слабкості  м’язів)  відбувається  ще  більш  сильне  скорочення
м'язів,  що  завдає  більше  шкоди,  ніж  користі.  Крім  того,  у  медичній
практиці витягування завжди супроводжується тривалим розвантаженням
хребта  в  положенні  лежачи.  У практиці  з  лікувальної  гімнастики виси
поєднуються  з  вправами,  які  не  розвантажують  хребет, дуже  обережно
слід ставитися до стрибків, підскоків та бігу, особливо на початку курсу
лікування.  Дані види рухів дитина використовує  на заняттях з фізичної
культури,  тому  на  заняттях  з  лікувальної  гімнастики  від  них  можна
відмовитися.

Під корекцією слід розуміти  комплекс лікувальних та  оздоровчих
заходів  (режим  дня,  загартовування,  гігієна  меблів,  харчування,
загальнорозвиваючі вправи, ортопедичні заходи тощо), які застосовуються
для повного або часткового усунення порушень опорно-рухового апарату.
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Розрізняють  загальну і  спеціальну, активну та  пасивну, морфологічну і
функціональну види корекції порушень постави.

Загальна  корекція  включає  в  себе  комплекс  оздоровчих  і
загальнозміцніючих  заходів,  які  впливають  на  формування  опорно-
рухового  апарату  дітей  і  підлітків,  їх  загальний  розвиток.  Це  –
загальнорозвиваючі фізичні вправи, ігри, загартовування,  режим праці і
відпочинку, раціональне харчування та інші.

Спеціальна корекція передбачає застосування коригуючих вправ для
виправлення морфологічних і функціональних порушень опорно-рухового
апарату. Під морфологічною корекцією розуміють виправлення кривизни
хребта, кута нахилу тазу, асиметрії плечового пояса, лопаток.

Фізіологічна  корекція  передбачає  використання  фізичних  вправ,
спрямованих  на  нормалізацію  функцій  серцево-судинної,  дихальної  та
нервової систем.

Змістом активної корекції є свідоме і цілеспрямоване використання
учнем  спеціальних  коригуючих  вправ  у  поєднанні  з  оздоровчими
засобами фізичної культури.

Пасивна корекція – це ряд спеціальних впливів, що відбувається без
активної участі дитини (пасивні рухи, масаж, корсети, супінатори тощо).

Висновки.  Комплексне  використання  заходів  корекції  є  умовою
раціональної  організації  роботи  з  ліквідації  порушень  постави  в  дітей.
При  підборі  засобів  фізичної  реабілітації  для  вирішення  завдання
ліквідації порушень постави в дітей необхідно дотримуватись наступних
принципів:  мобілізації  хребетного  стовпа  (який  реалізується  за
допомогою  вправ,  спрямованих  на  збільшення  рухливості  в  зоні
викривлення); витяжіння хребетного стовпа (реалізується через виконання
фізичних  вправ  на  розтягнення  зв’язкового  апарату  хребта);  вигинання
хребетного стовпа в напрямку викривлення; створення м’язового корсету
(реалізується через виконання фізичних вправ, спрямованих на зміцнення
ослаблених  м’язів  тулуба,  підвищення  рівня  їх  силової  витривалості).
Спеціальні  фізичні  вправи  чергуються  з  розслабленням  м’язів  і
дихальними  вправами  та  добираються  залежно  від  виду  порушення
постави.
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ
АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ГЛУХИХ І СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ

Вступ. Важливим напрямком фізкультурно-оздоровчої роботи серед
дітей  з  інвалідністю  є  покращення  здоров’я,  профілактика  та  корекція
порушень у процесі їхнього розвитку. Особливо актуальним це питання є
для  глухих  дітей,  кількість  яких  подвоюється  кожні  15  –  20  років.
Приблизно  одна  дитина  на  тисячу  народжується  глухою,  а  вроджений
характер  порушення  слуху  зафіксовано  у  25%  глухих  
дітей 2. 

Дисгармонійність розвитку дітей з розладами слуху знаходить свій
вияв у нижчому, порівняно з нормою, рівні розвитку фізичних якостей і
реалізується у вигляді різноманітних рухових. У зв’язку з цим важливого
значення набуває впровадження у спеціальній школі для дітей означеної
нозології  відповідної  системи  педагогічних  заходів,  яка  б  забезпечувала
належний  рівень  розвитку  фізичних  якостей  у  поєднанні  з  корекційно-
оздоровчою спрямованістю процесу адаптивного фізичного виховання.

Результати  дослідження.  Адаптивне  фізичне  виховання –
компонент  адаптивної  фізичної  культури,  що  задовольняє  потреби
індивіда  з  відхиленням  у  стані  здоров’я  в  його  підготовці  до  життя,
побутової і трудової діяльності. Основною метою адаптивного фізичного
виховання є формування в осіб з  відхиленням у стані  здоров’я,  у тому
числі  з  вадами  слуху,  свідомого  відношення  до  своїх  сил,  твердої
впевненості  в  них,  готовності  до  сміливих  і  рішучих  дій,  подолання
фізичних навантажень,  що необхідні  для  повноцінного функціонування
суб’єкта, а також потреби в систематичних заняттях фізичними вправами
та  здійсненні  здорового  способу  життя  відповідно  до  рекомендацій
валеології [1].

Адаптивне фізичне виховання спрямоване на: формування в людей
із відхиленнями у стані здоров'я комплексу спеціальних знань, життєво та
професійно необхідних рухових умінь та навичок; розвиток широкого кола
основних фізичних та спеціальних якостей, підвищення функціональних
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можливостей  різних  органів  і  систем;  більш  повну  реалізацію  їхньої
генетичної  програми, становлення,  збереження  та  використання  тілесно-
рухових якостей, які залишилися [2].

Адаптивна  фізична  культура  розглядається  як  частина  загальної
культури,  підсистема  фізичної  культури,  одна  з  сфер  соціальної
діяльності,  спрямована  на  задоволення  потреб  осіб  з  обмеженими
можливостями в руховій активності, відновленні, зміцненні й підтримці
здоров'я, особистого розвитку, самореалізації фізичних і духовних сил з
метою поліпшення якості життя, соціалізації та інтеграції в суспільство.

Суть  принципу  корекційно-розвивальної  спрямованості  полягає  в
тому, що педагогічні дії повинні бути спрямовані не тільки на подолання,
згладжування, вирівнювання ослаблення фізичних і психічних недоліків
дітей аномального розвитку, але й на активний розвиток їх пізнавальної
діяльності, психічних процесів, фізичних здібностей і моральних якостей.
Корекційно-розвиваючі  завдання  спрямовані  на  забезпечення
повноцінного  фізичного  розвитку,  підвищення  рухової  активності,
відновлення і вдосконалення психофізичних здібностей, профілактику та
попередження вторинних відхилень у дітей із вадами слуху.

Корекційно-розвиваючий напрям адаптивної фізичної культури має
широкий діапазон вирішення педагогічних завдань, які умовно науковці
об'єднують у наступні групи:  1) корекція основних рухів у ходьбі, бігу,
плаванні, метанні, стрибках, пересуванні на лижах, вправах з предметами;
2) корекція і розвиток координаційних здібностей; 3) корекція і розвиток
фізичної  підготовленості,  4)  корекція  і  профілактика  соматичних
порушень;  5)  профілактика,  корекція,  розвиток  психічних  і  сенсорно-
перцептивних  здібностей;  6)  розвиток  пізнавальної  діяльності;
7) розвиток особистості. 

Оволодіння  методикою  організації  адаптивного  фізичного
виховання  глухих  і  слабочуючих  дітей,  уміннями  використовувати
спеціальні засоби адаптивного фізичного виховання з метою вирішення
оздоровчих,  виховних,  освітніх  і  корекційних  завдань  здійснюється  на
підставі таких основних принципів: 

– діагностики  та  корекції  –  вимагає  врахування  стану  збережених
функцій,  особливостей  психомоторики  з  урахуванням  віку,
основного  виду  діяльності,  характерного  для  кожного  вікового
періоду;

–  диференціації  та  індивідуалізації  –  диференційований  підхід
передбачає  об’єднання  дітей  у  відносно  однорідні  групи;
індивідуальний  підхід  передбачає  врахування  особливостей,  що
притаманні  людині  (стать,  вік,  тілобудова,  руховий  досвід,
властивості темпераменту, вольові якості, стан збережених функцій
– рухових, сенсорних, психічних, інтелектуальних);
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– урахування  вікових особливостей  дітей  із  вадами  слуху –  рухова
функція людини характеризується етапністю розвитку систем рухів
людини,  коливальним  характером  цих  систем,  високим  ступенем
індивідуальності рухових проявів;

– компенсаторної  спрямованості  педагогічних  дій  –  полягає  у
відшкодуванні недорозвинених, порушених або втрачених функцій
за  рахунок  перебудови  або  посиленого  використання  збережених
функцій і формування «обхідних шляхів»;

– розвиваючого  навчання,  що  пов'язаний  із  необхідністю  не  лише
подолання  відставання  та  нормалізації  розвитку,  але  і  його
збагачення;

– корекційної  спрямованості  виховання  та  навчання:  корекційна
спрямованість  фізичного  виховання  виражається  у  використанні
різних засобів для формування правильної постави та ритмічності
рухів,  подоланні  боязні  висоти,  збереження  рівноваги,
удосконалення  орієнтації  у  просторі  та  часі;  під  час  навчання
широко застосовується опора на збережені аналізатори; важливою
умовою  реалізації  даного принципу є  ранній початок  корекційної
роботи;

– розвитку  слухового  сприйняття,  що  передбачає  максимальний
розвиток  залишкового  слуху  у  процесі  використання
звукопосилюючої  апаратури  індивідуального  та  колективного
використання;  використання  звукового  супроводу  на  заняттях  з
фізичної культури допомагає розвитку відчуття ритму, вібраційної
чутливості, що таким чином сприяє розвитку слухового сприйняття;

– адекватності  та  оптимальності  педагогічних  впливів,  що  означає
реалізацію  однієї  з  найважливіших   закономірностей  навчально-
педагогічного  процесу  –  вирішення  корекційно-розвивальних,
компенсаторних,  лікувально-відновних  завдань,  підбір  засобів,
методів,  методичних  прийомів,  що повинні  відповідати  реальним
функціональним можливостям, інтересам дитини;

–  пріоритетної  ролі  мікросоціуму  –  єдності  корекційної  роботи  з
дитиною та її найближчим оточенням.
Під час проведення фізкультурно-оздоровчих занять із глухими та

слабочуючим дітьми необхідно дотримуватися таких методичних правил:
підбирати  вправи,  що  є  адекватними  стану  психофізичних  і  рухових
здібностей  дитини;  спеціальні  корекційні  вправи  чергувати  з
загальнорозвиваючими та профілактичними; вправи зі зміною положення
голови  в  просторі  виконувати  з  поступово  зростаючою  амплітудою;
вправи  для  статичної  та  динамічної  рівноваги  ускладнювати  на  основі
індивідуальних  особливостей  статокінестетичної  стійкості  дітей  із
забезпеченням підстраховки; вправи з закритими очима виконувати тільки
після  їх  засвоєння  з  відкритими  очима;  у  процесі  всього  заняття
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активізувати мислення, пізнавальну діяльність, емоції, міміку, розуміння
мови.

Адаптивне фізичне виховання осіб  із  дефектами слуху переслідує
виховні, корекційні та оздоровчі цілі. Специфічними завданнями фізичної
культури  при  глухоті,  за  даними  науковців  [2],  є  розвиток  вестибулярної
функції,  у  тому  числі  просторової  орієнтації,  раціонального  розподілу
фізичних зусиль, швидкості рухових реакцій та реакцій за вибором вільного
керування темпом рухів, сили (в тому числі станової) рухової пам'яті. Найбільш
успішно  ці  завдання  вирішуються  за  допомогою  таких  засобів,  як
загальнорозвиваючі фізичні вправи, циклічні рухи (ходьба, біг), дихальні
вправи,  вправи,  які  розвивають  координацію,  танцювально-ритмічні
вправи, рухливі ігри, види  спорту, які розвивають орієнтування у просторі.
Для глухих школярів заняття фізичною  культурою та спортом виступають
фактором покращення самопочуття, підвищення рівня здоров’я та фізичної
підготовленості,  задоволення  потреб  у  спілкуванні,  розширенні  кола
знайомств,  самореалізації  на  заняттях.  Реалізація  програм  сприяє
розширенню  кола  рухових  дій,  виконуваних  дітьми  даної  нозології,
дозволяє їм підвищити свої фізичні кондиції [3].

Найбільш  типовими  групами  методів  для  адаптивного  фізичного
виховання, що можуть бути застосовані в системі корекційних занять із
глухими дітьми, є такі: метод формування знань; метод наочності; метод
навчання  руховим  діям  –  метод  розчленованого  і  метод  цілісного
навчання;  методи  розвитку  фізичних  якостей  і  здібностей;  методи
виховання  особистості;  методи  взаємодії  педагога  і  дітей.  З  метою
цілеспрямованого  розвитку  фізичних  якостей  осіб  зі  вадами  слуху
використовують такі ж самі методи, що й для здорових:

– для  розвитку  м’язової  сили  –  методи  максимальних  зусиль,
повторних  зусиль,  динамічних  зусиль,  ізометричних  зусиль,
ізокінетичних зусиль, „ударний метод” і метод електростимуляції;

– для  розвитку  швидкості  –  повторний,  змагальний,  ігровий,
варіативний, сенсорні методи;

– для розвитку витривалості – рівномірний, перемінний, повторний,
інтервальний, змагальний, ігровий методи;

– для  розвитку  гнучкості  –  прийоми  динамічні  активні  й  пасивні
вправи, статичні і комбіновані вправи;

–  для розвитку координаційних здібностей – прийоми, спрямовані на
корекцію та удосконалення узгодженості рухів окремих ланок тіла,
диференціації  зусиль,  простору  і  часу,  розслаблення,  рівноваги,
дрібної моторики, ритмічності рухів.
Висновки.  Повноцінний  розвиток  дітей  із  порушенням  слуху

неможливий  без  адаптивного  фізичного  виховання,  що  забезпечує  не
лише необхідний рівень фізичної підготовки, але й корекцію відхилень
різних  сфер  діяльності  глухої  дитини.  Адаптивне  фізичне  виховання
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спрямоване на максимальне покращання загального фізичного стану глухих
і  слабочуючих  осіб  за  рахунок  рухової  активності,  оволодіння  ними
необхідними формами рухів,  формування готовності сенсорної системи до
нових умов праці, розвитку фізичних і психічних якостей.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДИСПЛАЗІЄЮ КУЛЬШОВОГО
СУГЛОБА

Дисплазія  кульшового  суглоба  характеризується  гіпоплазією
ацетабулярної западини, її плескатістю, малими розмірами голівки стегна
і  сповільненням  її  окостеніння,  поворотом  верхнього  кінця  стегна  до
переду (антеторсією),  аномаліями в розвитку нервово-м'язового апарату
ділянки  тазостегнового  суглоба.  Ці  зміни  підтверджуються
патологоанатомічними  даними:  головка  стегна  в  перші  місяці  життя
дитини зміщена назовні і незначно догори. Вертлюжна западина не тільки
плеската,  але  й  витягнута  в  довжину,  її  верхній-задній  край
недорозвинутий,  внаслідок  чого  голівка  скошена  і  зверху  відсутній
кістковий  упор  для  голівки  стегна.  Плескатістьацетабулярної  западини
збільшується ще за рахунок потовщення хрящового шару дна западини і
розвитку на її  дні сполучної  тканини. Головка стегна меншого розміру,
деформована, з'являється пізніше[1].

У  групу  дисплазій  кульшового  суглобав  дітей  раннього  віку
входять  такі  захворювання,  як:  вроджений  передвивих,  вроджений
підвивих, вроджений вивих і рентгенологічно незрілийкульшовий суглоб.
Найбільш  простою  організаційною  формою  раннього  виявлення
вроджених  дисплазійє  систематичний  огляд  усіх  новонароджених  у
пологовому будинку. Незважаючи на те, що клініка дисплазій у перші дні
життя дитини вкрай бідна на симптоми, вона достатня для того, щоб при
певних  навичках  своєчасно  діагностувати  або  запідозрити  це
захворювання[3].

Більшість  авторів  [1,  3,  4]стверджують,  що  програма  фізичної
реабілітації  ДКС  у  дітей,  складена  на  основі  ЛФК  та  в  поєднанні  з
активними маніпуляціями (остеопатичні техніки, масаж),  призводить до
покращення  формування  кісткових  елементів  суглоба,  зменшує  строки
лікування патології, дає можливість змінювати тактику консервативного
лікування й запобігти інвалідності дитини [3].

Комплекс  відновного лікування  застосовують  відповідно  до  віку
дитини,  особливостей  рухових  порушень  і  виду ортопедичної  корекції.
Строкзнаходження на розпорці Віленського при найбільш легких ДКС − 3
місяці.  Також  застосовують  шину  Розена,  пластикову  шину  Волкова,
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абдукційну  шину  Шнейдерова,  ортопедичний  апарат  Брунса  та  ін.
Паралельно із  ними в дітей до 3 місяців можуть  застосовуватись  м'які
пристосування, які створюють необхідну укладку хворого, а саме: ліфчик
Байера, стремена Павлика, профілактичні штанці, ортопедична подушка
Фрейка та інші.

Лікувальна  фізична  культура−  один  із  головних  засобів
комплексної  реабілітації.  У  практиці  лікування  дітей  рухові  режими
(щадний, щадно-тренуючий і тренувальний) використовують по-іншому,
беручи  до  уваги  амплітуду  рухів  у  суглобах,  темп виконуваних  вправ,
можливість самостійно виконувати  рухові  навички (рефлекси немовлят,
утримання голови, уміння сидіти, плазувати й т.д.) [4].

Фізичні  вправи  поділяють  на  загальнорозвивальні  і  спеціальні,
перші починають використовувати з початку життя дитини як рефлекторні
вправи,  а  в  міру  її  дорослішання −  з  урахуванням  психомоторного
розвитку  дитини.  Спеціальні  вправи  сприяють  поліпшенню  трофічних
процесів у тазостегнових суглобах, м'язах стегон і сідниць. З урахуванням
віку дитини застосовуються пасивні (до 1 року) й активні вправи (від 1 до
3років)[1,3, 4].

Маніпуляційніостеопатичні  технікивикористовуються  у  всіх
вікових  групах,  впливи  проводяться  диференційовано  з  урахуванням
біомеханічних порушень,  які  мають  місце в конкретної  дитини.  Але ці
техніки не виключають носіння коригуючих шин [3].

Гідрокінезіотерапія  є найбільш ефективним і  доступним засобом
фізичного  розвитку  й  реабілітації  дитини  до  1  року,  тому  що  вона  є
поєднанням  кінезотерапії,  аквамасажу  та  релаксації.  Комплекс  вправ
складають так, щоб у роботі брали участь різні групи м'язів і не менше
двох суглобів. Правильно проведені заняття, крім відновлення кульшового
суглоба,  викликають  позитивні  емоції.  Діти  стають  більш спокійними,
життєрадісними, у них з'являється гарний апетит і міцний сон [4].

Фізіотерапія при ДКС розглядається як патогенетична, стимулююча
та функціональна.  Головна її  особливість у тому, що енергія  фізичного
фактора поглинається тканинами, трансформується в енергію біологічних
процесів і поповнює власні енергетичні ресурси організму, підвищуючи
його  енергетичні  можливості.  Фізіотерапевтичні  методи  застосовують
місцево –  на  зону кульшового суглоба  і  рефлекторно –  на  сегментарні
паравертебральні  зони.  При  цьому  використовують  гальванізацію,
лікарський  електрофорез,  УВЧ,  магнітотерапію  і  магнітофорез,  теплові
процедури (озокерит, парафін, хлоридно-натрієві ванни), рефлексотерапію
[3,4].

Таким чином, у фізичній реабілітації дітей із ДКС треба керуватися
наступними  принципами:  раннє  діагностування,  початок  лікування  в
пологовому будинку або в перші тижні життя, консервативне лікування,
що  передує  оперативному;  після  закінчення  лікування  необхідна
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профілактика  рецидивів.  Програма  реабілітації  базується  на  основі
вибірковості й послідовності використання засобів функціональної терапії
з  урахуванням  патології  ураженого  суглоба  й  порушень  у  попереково-
крижовому відділі  хребта та  повинна проходити під наглядом дитячого
ортопеда.До  програми  реабілітації  треба  включати  ЛФК  і  лікувальний
масаж на всіх  етапах лікування і  при кожному з варіантів плину ДКС,
активно  використовувати  гідрокінезіотерапію  і,  як  допоміжний  засіб,
підключати фізіотерапію тарефлексотерапію місцево або на рефлексогенні
зони.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ
ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ

Вступ.  У  сучасних  умовах  в  Україні  має  місце  неухильне
підвищення  захворюваності  на  хронічну  патологію  гепатобіліарної
системи, причому в теперішній час дана патологія вже стала провідною в
загальній  структурі  захворювань  гастроентерологічного  профілю.  За
статистичними даними, у європейських країнах холециститом страждає
до 25% дорослого населення.  Особливу актуальність вказаній проблемі
надають  хронічний  перебіг  холециститу  в  поєднанні  з  дискінезією
жовчних  шляхів,  схильність  до  частих  загострень,  розвиток

193



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

жовчнокам’яної  хвороби,  складність  у  лікуванні  та  реабілітації  
(О. В. Бісмак та ін.).

Широке  застосування  в  терапії  хронічних  та  функціональних
захворювань  жовчовивідної  системи знайшли немедикаментозні  методи
лікування  та  реабілітації.  Важливе  місце  серед  них  посідає
диференційоване,  патогенетично  обґрунтоване  застосування  сучасних
засобів  фізичної  реабілітації,  що  забезпечує  підвищення  ефективності
лікування,  сприяє  відновленню  працездатності  хворих,  підтримці  її  на
необхідному рівні (І. І. Пархотик та ін.).

Провідні науковці (В. М. Мухін, С. І. Терещук та ін.) вважають, що
застосування  лікувальної  фізичної  культури,  лікувального  масажу,
фізіотерапії, інших засобів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні
хворих з  патологією жовчовивідної  системи дає  можливість  ефективно
впливати  на  патологічне вогнище в  жовчному міхурі,  зменшуючи  його
активність,  а  також  на  функціональний  стан  усього  організму.  Отже,
фізичній  реабілітації  відводиться  значна  роль  у  відновному  лікуванні
хворих на хронічний холецистит, однак сучасних практичних розробок у
цьому напрямку ще недостатньо. 

Результати  дослідження.  Розглянемо  особливості  застосування
різних  методів  фізичної  реабілітації  при  хронічному холециститі  (ХХ).
Зокрема, відомо, що лікувальний масаж є ефективним засобом фізичної
реабілітації  хворих  на  ХХ  і  застосовується  на  всіх  етапах  відновного
лікування у вигляді класичного, сегментарно-рефлекторного, точкового і
самомасажу  [1].  За  даними  авторів  [2],  лікувальний  масаж  позитивно
впливає  на  всі  системи  й  органи  хворого,  цілеспрямовано  змінює  їх
функціональний  стан,  сприяючи  відновленню  нормальної
життєдіяльності  організму. Залежно  від  характеру лікувального масажу
можливо  змінювати  рівень  збудження  і  швидкість  перебігу  нервових
процесів;  масаж  стимулює  функціональну  здатність  ЦНС,  підсилює
кровопостачання  і  кровообіг  у  шкірі,  стимулює  лімфообіг,  обмінні
процеси, збільшує  скорочувальну здатність, силу і працездатність м’язів,
швидкість  перебігу  відновних  процесів  у  них,  нормалізацію їх  тонусу.
Масаж інтенсифікує кровообіг у малому колі, сприяє ліквідації застійних
явищ у легенях і, підсилюючи кровообіг, покращує транспортування газів
кров’ю.  В  основі  механізму  дії  масажу  лежать  складні  рефлекторні,
нейрогуморальні  і  нейроендокринні  процеси,  регульовані  вищими
відділами ЦНС. 

Лікувальний  масаж   рекомендують  при  стиханні  загострення
процесу  для  нормалізації  діяльності  вегетативної  нервової  системи,
ліквідації  застою  жовчі  і  запобігання  утворення  жовчних  каменів,
стимуляції тонусу жовчної протоки при гіпокінетичній формі дискінезії і
зменшення спазму при гіперкінетичній, поліпшення крово- і лімфообміну
в  печінці,  органах  травлення,  активізації  моторно-евакуаторної  функції

194



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

кишок [1]. Протипоказаннями для проведення масажу живота є гострий
холецистит,  гнійний  процес  у  черевній  порожнині,  наявність  грижі,
каменів у жовчному і сечовому міхурах, період менструації й вагітності.

У роботах ряду авторів описані  методики масажу живота,  у яких
вказано, що процедура включає масаж черевної стінки, органів черевної
порожнини і черевного сплетіння [3]. На думку деяких науковців, можна
застосовувати  апаратний  масаж  –  у  вигляді  вібраційного  масажу,
використовуючи  напівкруглі  гумові  або  пластмасові  насадки.  М'язи
передньої черевної стінки масажують круговими рухами навколо пупка
ліворуч, праворуч і в напрямку волокон прямих і косих м'язів. При масажі
печінки, жовчного міхура застосовують слабкі циркулярні вібрації в зоні
проекції органа, який масажують.

З  літературних  джерел  відомо,  що  при  захворюваннях
жовчовивідної  системи застосовують  сегментарно-рефлекторний масаж.
Його  застосування  базується  на  механізмі  вісцеро-сенсорних,  вісцеро-
моторних  та  вісцеро-вісцеральних  рефлексів.  Больові  подразнення,  які
надходять  по симпатичних волокнах від  внутрішніх  органів  у  спинний
мозок,  збуджуюють  чутливі  клітини даного сегмента.  Встановлено,  що
шляхом  впливу  фізичних  факторів  на  поверхню  тіла  у  визначених
рефлекторних  зонах  можна  впливати  на  внутрішні  органи,  трофічні  й
обмінні процеси в них, секреторну, моторну й інші функції організму. При
сегменторно-рефлекторному  масажі  застосовують  основні  прийоми
класичного лікувального масажу. Для впливу на печінку та жовчний міхур
масажують  паравертебральні  зони  спинномозкових  сегментів,
рефлексогенні  зони  правої  половини грудної  клітки  й  підчеревну зону.
Отже,  застосування  всіх  видів  масажу  при  біліарній  патології  є
необхідною  умовою  під  час  розробки  ефективних  реабілітаційних
програм для хворих даної нозології.  

Завдання ЛФК на різних етапах реабілітації  хворих на хронічний
холецистит  різні.  Етап  фізичної  реабілітації  жінок  з  патологією
жовчовивідної  системи  спрямований  на  ліквідацію  чи  зменшення
активності  патологічного  процесу  в  жовчному  міхурі,  попередження
ускладнень, відновлення функцій біліарної системи. ЛФК проводиться за
трьома руховими режимами – щадним, щадно-тренуючим і тренуючим.
При призначенні ЛФК обов'язково враховують усі особливості клінічного
перебігу захворювання. Її  застосовують після стихання загострення, при
задовільному загальному стані,  стійкому зниженні  температури  тіла  до
субфебрильної. 

Призначення  і  застосування  різних  форм  ЛФК  та  інших  засобів
фізичної  реабілітації  відбувається  у  відповідності  з  руховим  режимом,
який регламентує рухову активність хворих під час перебування в лікарні.
Для хворих з патологією жовчовивідної системи призначають постільний,
напівпостільний (палатний) і вільний режими [3].
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Застосування ЛФК при хронічних і функціональних захворюваннях
жовчовивідної системи виправдано здатністю фізичних вправ впливати на
функції жовчного міхура та жовчних протоків. При заняттях фізичними
вправами  безумовно-  і  умовно-рефлекторним  шляхом  активізуються
фізіологічні  функції,  поліпшується  кореляція  фізіологічних  механізмів,
відбувається  пристосування  організму  до  зростаючого  навантаження,
забезпечується функціональна адаптація хворого.

Фізичні  вправи  підвищують  тонус  кори  великого  мозку,
упорядковують  кірково-підкіркові  співвідношення,  удосконалюють
рефлекторну  регуляцію  діяльності  внутрішніх  органів  і  тим  самим
стимулюють  саногенні  сили  організму.  Відомо,  що  при  виконанні
фізичних вправ жовчний міхур здавлюється і  спорожнюється,  зникають
явища метеоризму.

Фізичні  вправи  підсилюють  кровообіг  у  черевній  порожнині,
сприяють  розсмоктуванню  залишкових  запальних  явищ.  Стимулюючи
екстракардіальні  фактори  кровообігу,  ЛФК  сприяє  активізації
гемодинаміки.  Прискорення  артеріального  і  венозного  кровообігу,
збільшення  кількості  циркулюючої  крові  забезпечують  активізацію
окислювально-відновних  процесів  у  жовчо-вивідній  системі,  сприяють
ліквідації  запального  процесу  в  ній  та  підвищують  її  функціональну
спроможність [4].

Здійснюючи  комплексну  реабілітацію  хворих,  фахівці
рекомендують  поєднувати  ЛФК  з  різними  фізичними методами  
лікування  –  індуктотермією,  грязелікуванням,  парафіно-  і
озокеритолікуванням,  масажем  та  ін.  У  результаті  експериментальних
досліджень встановлено, що фізичні вправи підсилюють дію жовчогінних
препаратів і спазмолітичних засобів.

За даними деяких авторів, фізичні вправи, включені в комплексну
терапію  хворих  з  патологією  жовчного  міхура,  дозволяють  одержати
більш сприятливі зрушення ряду клінічних і лабораторних показників, що
характеризує поліпшення загального стану хворого, зменшення запальних
процесів у жовчному міхурі.

На  думку  багатьох  авторів,  ЛФК  необхідно  поєднувати  з
лікувальним  харчуванням  і  прийомом  мінеральної  води.  При  цьому
необхідно враховувати, що виконання великого фізичного навантаження
безпосередньо  перед  прийомом  їжі  спричинить  гальмуючу  дію  на
секреторну функцію шлунку, кишок, а фізичне навантаження незабаром
після  прийому  їжі  прискорить  евакуацію  зі  шлунка  і  підсилить
перистальтику  кишок.  Тому  заняття  ЛФК  краще  проводити  за  1  –  1,5
години до прийому їжі та через 1 – 1,5 години після її прийому.

Важливим  питанням  методики  лікувальної  гімнастики  є  підбір
вихідного положення для найкращого відтоку жовчі.  Найбільш вигідним
вважається  положення  лежачи  на  лівому  боці.  У  цьому  вихідному
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положенні  пересуванню  жовчі  з  жовчного  міхура  до  його  шийки  і  по
міхуровій протоці сприяє скорочення стінок жовчного міхура, протоки та
сила ваги жовчі. З вихідного положення лежачи на спині рекомендують
виконувати спеціальні вправи для м'язів черевного преса і тазового дна за
участю нижніх  кінцівок  і  тулуба.  При вихідному положенні  лежачи на
животі  спорожнюванню  жовчного  міхура  сприяє  підвищення
внутрішньочеревного тиску. За необхідності оберігання органів черевної
порожнини  необхідно  виконувати  вправи  з  вихідного  положення
навколішках  –  це  супроводжується  зниженням  внутрішньочеревного
тиску, сприяє усуненню спастичних явищ.

Багато  дослідників  при  хронічних  та  функціональних
захворюваннях травної системи приділяють увагу дозованій ходьбі.  При
ходьбі  посилюється  кровообіг  в  організмі,  особливо  в  малому  тазі  й
кишечнику, посилюється обмін речовин і виведення шкідливих продуктів
обміну,  що  попереджує  відкладання  їх  у  тканинах,  тренуються  всі
системи організму. При ходьбі витрачається велика кількість калорій, що
сприяє зниженню ваги. 

Отже,  основну  увагу  у  програмах  фізичної  реабілітації  слід
приділити поєднанню засобів лікувальної фізичної культури. 

Висновки.  Захворювання  жовчного  міхура  та  жовчовивідних
шляхів належать до досить поширених захворювань органів травлення. Ці
хвороби  схильні  до  затяжного  та  рецидивуючого  перебігу.  Фізичній
реабілітації  відводиться  суттєва  роль  у  відновному  лікуванні  хворих  з
гепабіліарною патологією. При цьому застосовують  усі  засоби фізичної
реабілітації – ЛФК, лікувальний масаж та інші. 

Список використаних джерел:
1. Барановский А. Ю. Реабилитация гастроэнтерологических больных

в работе  терапевта  и  семейного врача  /  А.  Ю.  Барановский.  —  
СПб. : Фолиант, 2001. ― 416 с. 

2. Бісмак  О.  В.  Застосування лікувального масажу у жінок 35 – 50
років, які страждають  хронічними захворюваннями жовчовивідної
системи  в  умовах  спеціалізованого  відділення  /  О. В. Бісмак  //
Молода  спортивна  наука  України.  —  Львів:  ЛДІФК,  2003.  ―  
С. 309—312.

3. Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх
органів  :  [матеріали  для  читання  лекцій]  О.  В.  /  Пєшкова.  ―
Частина 1. — Харків : ХаДІФК, 2000. ― 216 с. 

4. Терещук С. И. Применение лечебной физкультуры при патологии
желчновыделительной системы /  С.  И.  Терещук,  Е.  В.  Бисмак  //
Педагогіка,  психологія  та  медико-біологічні  проблеми  фізичного
виховання і спорту.  — 2003. ― № 8. — С. 82―94. 

197



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

Ковтун Владлена Вікторівна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 
Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна,

 д. пед. н., професор, 
завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ В ДІТЕЙ

Вступ.  У  даний  час  бронхіальна  астма  (БА)  є  однією  з
найактуальніших і широко обговорюваних проблем клінічної медицини.
Люди всіх вікових категорій світу хворіють на це захворювання дихальної
системи,  яке  серйозно  впливає  на  їхнє  повсякденне  життя,  може  бути
причиною смерті.  Близько 300  млн.  людей  у  всьому  світі  хворіють  на
бронхіальну астму. Щорічно від цієї  патології  помирає  близько 250000
хворих [2]. 

Сучасні  дослідження  свідчать  про  те,  що  до  5  –  10%  дітей
страждають бронхіальною астмою. В Україні за останні роки поширеність
даного захворювання серед дітей шкільного віку  збільшилася більш ніж у
10  разів.  При цьому спостерігається  подальша  тенденція  до  зростання
захворюваності на бронхіальну астму серед дітей, зміщення її початку на
більш ранній вік і значно важчий перебіг. Перший епізод БА у дітей більш
ніж у половині випадків відзначається протягом перших семи років життя
і  виникає  на фоні  гострих респіраторних вірусних  інфекцій,  які  надалі
набувають  хронічного  рецидивуючого  характеру.  Також  серйозне
занепокоєння викликає зростання смертності  від бронхіальної астми та
кількість госпіталізацій у педіатричні установи.

На  сьогоднішній  день  успішно  застосовується  медикаментозне
лікування  бронхіальної  астми.  Однак  часте  і  тривале  застосування
медичних препаратів загрожує розвитком побічних явищ та ускладнень
(стероїдна залежність, сенсибілізація, зниження чутливості флори тощо).
Під час комплексного лікування значно більшого ефекту можна досягти
застосовуючи  методи  фізичної  реабілітації.  Нині  існує  чимало  різних
методик  масажу,  дихальної  гімнастики,  фізіотерапевтичних  процедур,
лікувальної  фізичної  культури,  елементів  працетерапії,  загартовування
дітей,  хворих  на  бронхіальну  астму.  Однак  важливою  проблемою,  що
вимагає до себе пильної уваги, є розробка методик фізичної реабілітації з
урахуванням  індивідуальних  особливостей  дитини.   У  зв’язку  з  цим
актуальним є врахування особливостей перебігу захворювання в дітей з
бронхіальною  астмою  при  впровадженні  сучасних  методик  фізичної
реабілітації  у  практику  реабілітаційних  та  санаторно-лікувальних
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закладів.  Воно  має  відбуватися  з  урахуванням  індивідуальних
особливостей, періоду та симптоматики захворювання кожної дитини. 

Високий  відсоток  медикаментозної  непереносимості  серед  дітей,
хворих на бронхіальну астму, дедалі частіше спонукає звернути увагу на
немедикаментозні методи терапії  та фізичної реабілітації,  які  дозволять
уникнути  додаткової  сенсибілізації  організму  хворого  на  бронхіальну
астму. Тому необхідність розробки нових методик фізичної реабілітації із
загальнооздоровчим спрямуванням є актуальним завданням.

Результати дослідження. Для дітей, хворих на бронхіальну астму,
лікувальний масаж використовують періодично для підтримки нормальної
діяльності  ЦНС, підсилення скорочувальної  здатності  дихальних м'язів,
збереження  розтяжності  грудної  клітки  і  оптимального співвідношення
фаз  дихального  акту,  а  також  покращання  загального  стану  організму.
Застосовують  сегментарно-рефлекторний  масаж  паравертебральних  зон
поперекових,  верхньогрудних  і  середньошийних  спинномозкових
сегментів  і  класичний  масаж.  Масажують  грудну  клітку  і  спину
використовуючи основні прийоми  [1].

При  бронхіальній  астмі  класичний  масаж  проводиться  в  такій
послідовності: загальний масаж грудної клітки; масаж комірної зони, шиї
і  трапецієподібного  м'яза  спини;  масаж  спини;  повторний  масаж
передньої поверхні грудної клітки і дихальний масаж (або гімнастика).

Сегментарний  масаж  дає  позитивний  ефект  при  захворюваннях
легенів,  зокрема  бронхіальній  астмі.  Масаж  рекомендований  у
міжприступний період для того, щоб нормалізувати дихання, купірувати
напади,  знизити  їх  частоту  і  тяжкість,  активізувати  роботу  діафрагми,
виробити  загальнозміцнюючу  дію.  При  захворюванні  бронхіальною
астмою позитивний результат досягається  при доповненні  лікувального
масажу дихальним. Краще всього проводити масаж уранці. Вдень – через
2 – 3  години після їжі, а увечері через 2  години після легкої вечері, але за
2 – 3  години до сну.

При  виконанні  масажу  хворий  приймає  положення  сидячи  і
розслабляє м'язи. Починають масаж з місця виходу сегментарних корінців
у хребетного стовпа, переходячи від нижніх сегментів до розташованих
вище. При цьому усувається напруга спочатку у верхніх шарах, а потім і в
глибоких  тканинах.  Для  досягнення  максимального  ефекту  всі  рухи
прямують  у  бік  хребетного  стовпа,  що  прискорює  досягнення
лікувального результату. При масажі використовуються такі прийоми, як
штрихування,  колоподібні  рухи,  дія  на  проміжки  між  остистими
відростками хребців [2]. 

Перш за  все  масажні  дії  починаються  з  погладжування  і  легкого
розтирання спини,  слід  також надати  особливу увагу  плечовому  поясу.
Основне місце масажу – зона між шостим і  дев'ятим міжребер'ям.  При
масажі   міжреберних  проміжків  може  виникнути  біль  у  зоні  серця.  У
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цьому випадку слід  помасажувати  лівий  нижній  край  грудної  клітки,  і
неприємні  відчуття  зникнуть.  Потім  масажують  задню  поверхню  шиї,
передню і бічну частини грудної клітки протягом 2 – 3  хв. Найбільший
ефект дає розтягування грудної клітки. Особливу увагу потрібно звернути
на вдих і  здавлення.  Після  цього вибірково впливають  на м'язи спини,
задню  поверхню  шиї,  міжребер'я  і  надлопаткову  зону  8  –  10  хв.
Тривалість  усієї  процедури  складає  не  більше 20  хв.илин.  Закінчують
сегментарно-рефлекторний  масаж,  як  і  будь-який  інший  вид  масажу,
заспокійливим погладжуванням.

Лікувальна  фізична  культура  є  другим  методом  активної,
неспецифічної  терапії  бронхіальної  астми  й  успішно  застосовується  в
комплексному  патогенетичному  лікуванні.  Використання  ЛФК
визначається  перш за  все  можливістю нормалізуючого  впливу м'язової
діяльності  на  нервову систему  і  кору великих  півкуль.  Фізичні  вправи
мають позитивний вплив на коркові процеси, тим самим  сприяючи зміні
загальної  реактивності  дитини,  зняттю  підвищеної  збудливості.  Під
впливом  спеціальних  прийомів,  які  застосовуються  в  лікувальній
фізкультурі  при  бронхіальній  астмі,  можливе  зниження  підвищеного
тонусу  бронхіальної  мускулатури,  зняття  бронхоспазму,  відновлення  і
поліпшення  бронхіальної  прохідності.  При  цьому  відновлюються  і
закріплюються  нормальні  моторно-вісцелярні  рефлекси.  Зменшення
спазму бронхіальної мускулатури,  набряку слизової оболонки і виділення
слизового секрету напряму пов'язані при виконанні фізичних вправ ще із
збільшенням змісту адреналіну в крові під впливом м'язової діяльності.

Основними  завданнями  лікувальної  фізичної  культури  при
бронхіальній астмі у дітей є: зменшення і ліквідація спазму бронхіальної
мускулатури;  відновлення  порушеної  бронхіальної  прохідності;
поліпшення  евакуаторної  функції  бронхів;  поліпшення  і  нормалізація
зовнішнього  дихання;  зниження  підвищеної  і  нормалізація  порушеної
чутливості  організму  хворої  дитини;  нормалізація  основних  нервових
процесів; попередження деформації опорно-рухового апарату і порушення
постави, підвищення неспецифічної опірності до несприятливих чинників
зовнішнього середовища.

Засобами  ЛФК  для  вирішення  цих  завдань  є  загальнорозвиваючі
вправи,  рухливі  ігри,  спеціальні  вправи  і  деякі  прийоми  масажу,  що
відповідають  віковим  особливостям  дитини.  На  фоні
загальнорозвиваючих вправ, що забезпечують стимулюючу, нормалізуючу
дію  на  нервові  процеси,  а  також  надають  певний  десенсибілізуючий
ефект,  застосовуються  і  спеціальні  засоби.  Їх  
значення – перш за все ліквідувати основну патологічну ланку – спазм
бронхіальної мускулатури, відновити бронхіальну прохідність. 

У  міжприступному  періоді  лікувальна фізична  культура  у  формі
індивідуальних  або  групових  занять  проводиться  зразу  ж  після
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заспокоєння дитини і купірування нападу бронхіальної астми. У заняттях
використовують  загальнорозвиваючі  вправи  з  невеликим  числом
повторень,  що  не  вимагають  складної  координації,  дихальні  вправи  з
подовженим видихом,  з  вимовленням звуків,  вправи  на розслаблення з
початкових  положень  лежачи  на  спині,  на  боку,  сидячи  і  стоячи.
Тривалість занять – від 8 до 12 хвилин. 

При поліпшенні стану дитини під впливом комплексного лікування
заняття  ЛФК стають  різноманітнішими.  До  них додаються  гімнастичні
вправи для всіх м'язових груп з різних початкових положень, гімнастичні
вправи для виховання і закріплення навику правильної постави, вправи
прикладного  типу  і  рухливі  ігри  з  середнім  рівнем  фізичного
навантаження. Дихання вільне, нефорсоване. Використовуються всі види
спеціальних  вправ  –  дихальні  з  подовженим  видихом  і  вимовленням
звуків,  на  розслаблення.  Заняття  лікувальною  фізкультурою  повинні
забезпечувати  поступову  нормалізацію  дихання,  у  першу  чергу  –
нормалізацію бронхіальної прохідності. Важливу роль виконує навчання
правильному  диханню,  тобто  повному  диханню  під  час  виконання
дихальних  вправ  динамічного  характеру.  Забезпечується  поступове
підвищення адаптації дитини до фізичних навантажень, оскільки нерідко
провокуючим  напад  чинником  є  надмірна  м'язова  напруга.  У  дітей  з
частими нападами перед заняттям ЛФК і після нього доцільно проводити
погладжування  і  вібраційний  масаж  грудної  клітки.  Також  бажано
поєднувати заняття лікувальною фізкультурою з прогулянками на свіжому
повітрі, чергуючи ходьбу з бігом.

Біг підтюпцем, який, як оздоровчий засіб, використовується тільки в
період між нападами,  показав себе вірним у профілактиці бронхіальної
астми.  Біг  розвиває  витривалість,  унаслідок  чого збільшується  фізична
підготовленість,  поліпшується  самопочуття.  Бігом  можна  займатися  в
будь-яку погоду, при цьому чим нижча температура повітря на вулиці, тим
результат  ефективніший.  Не  забувайте,  що  за  низької  мінусової
температури повітря дихати треба обов'язково через рот. Чергування при
бігу  підтюпцем  природного  і  вираженого  діафрагмального  дихання
забезпечує повноцінний дренаж бронхів і покращує роботу серця.

Діафрагмальне  дихання  при  бігові  виконується  під  час
тренувальних пробіжок одноразово або серіями по 3 – 4 вдихи-видихи,
без кашлю. Виражене діафрагмальне дихання чергується з природним (у
межах 30 с). Важливо навчитися виконувати діафрагмальний видих на 6 –
8 парі кроків, утримуючи живіт сильно втягнутим силою черевного преса.
На вдиху ж треба тримати живіт випнутим на 1 – 3 парі кроків.

При  важкій  формі  бронхіальної  астми  та  значній  дихальній  і
серцевій недостатності біг підтюпцем не рекомендується, і тоді основним
тренувальним засобом стає ходьба. У ходьбі можна також відпочити після
інтенсивного фізичного навантаження, наприклад після бігу підтюпцем. У
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період між нападами вона просто необхідна. Якщо ж у хворого є фізична
можливість, можна використовувати ходьбу з чергуванням природного і
вираженого діафрагмального дихання і в період нападу.

Діафрагмальне  дихання  при  ходьбі  виконується  так.  Починаючи
рух, відразу ж виконується форсований видих, використовуючи всю силу
м'язів черевного преса, і на 6 – 8 парі кроків доводиться видих до межі.
Потім  потрібно  зупинитися,  злегка  нахилитися  вперед  і,  максимально
вип'ячуючи  живіт, зробити  вдих  і  одразу ж глухо кашлянути  животом.
Вдих і кашель повторюють ще 1 – 2 рази і знову продовжують ходьбу [3].

Висновки. Ефективність відновного лікування бронхіальної астми в
дітей великою мірою залежить від його систематичності  та  тривалості.
Тому заняття ЛФК не повинні припинятися з випискою із стаціонару. Ці
діти  обов'язково  займаються  в  дитячих  поліклініках,  де  не  тільки
забезпечується  достатня  й  повна  медична  реабілітація,  але
попереджуються  подальші  напади  бронхіальної  астми  при  поєднанні
роботи алергологічного кабінету і кабінету ЛФК.
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ОГЛЯД ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ЛІКУВАННІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ У

САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ

Вступ. Проблемою сучасного акушерства є залізодефіцитна анемія
(ЗДА),  оскільки  частота  цієї  патології  серед  вагітних,  за  відомостями
різних авторів, становить від 20% до 90%. Згідно з даними наукової групи
ВООЗ, серед вагітних жінок у різних країнах ЗДА зустрічається в 21 –83%
випадків, в Україні – у 20 – 87% [1].

Результати  дослідження.  Розвиток  нормальної  вагітності
супроводжується  змінами  кількості  та  складу  периферичної  крові:
нарощується  загальна  кількість  крові  на  одиницю  поверхні  тіла,  це
відбувається за рахунок збільшення кількості плазми; разом з тим знижується
процент гемоглобіну і число еритроцитів в одиниці об’єму крові. З перших
тижнів  вагітності  збільшується  ШОЕ,  поступово  підвищується  число
лейкоцитів (нейтрофілів), знижується вміст альбумінів у крові [2].

Анемія у вагітних спостерігається дуже часто. У 70 – 95%  випадків
це гіпохромна залізодефіцитна анемія; значно рідше зустрічаються інші її
форми  –  гіперхромна  –  В12,  фолієво  дефіцитна  (мегалобластична),
гемолітична, гіпопластична анемія. Анемія може виникнути як до початку
вагітності, так і протягом її розвитку (частіше – у другій половині).

В анамнезі хворих гіпохромної анемії звертають на себе увагу дані
про  значне  число  перенесених  раніше  захворювань  (гострі  інфекційні
хвороби,  грип,  шлунково-кишкові  захворювання,  тонзиліти,  отити,
гайморит, повторні кровотечі). У ряду хворих анемією виявляють ознаки
порушень  розвитку –  пізнє  менархе (у  17  років  і  пізніше),  передчасні
пологи, а також гіпотензію  [3].

При  дослідженнях  шлункового  соку  часто  виявляють  ахілії,  що
свідчить про зв’язок між анемією та ахілією. У деяких вагітних анемія
може виникнути  як професійне захворювання,  обумовлене порушенням
санітарно-гігієнічних  умов  праці.  У  патогенезі  гіпохромної
залізодефіцитної  анемії  у  вагітних  мають  значення  наступні  фактори:
порушення  всмоктування  заліза  (при  ахілії);  нераціональне  харчування
(недостача заліза); підвищена витрата заліза під час вагітності.

У  деяких  жінок  гіпохромна  залізодефіцитна  анемія  виникає  в
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результаті  кровотечі  внаслідок  аборту,  передлягання  плаценти,  розриву
матки,  кровотечі  в  третьому  періоді  родів,  у  ранньому  післяродовому
періоді  [1].  При  гематологічному  обстеженні  виявляють,  що  у
співвідношенні  зі  зниженою  концентрацією  гемоглобіну  зменшується
число  еритроцитів,  знижується  величина  кольорового  показника,
зменшується середній діаметр еритроцитів, вміст заліза в сироватці крові,
виникає  їх  гіпохромія,  анізо-  й  пойкілоцитоз,  нерідко  спостерігається
зниження кількості нейтрофілів.

Отже,  в  основі  розвитку  залізодефіцитної  анемії  лежать
різноманітні  причини,  серед  яких  особливе  значення  мають  наступні:
неповноцінна  дієта;  порушення  всмоктування  в  кишечнику;  хронічні
крововтрати  з  різних  органів  і  тканин;  підвищене  споживання  заліза;
порушення  транспортування  заліза;  внутрішньосудинний  гемоліз
гемоглобінурією; анемізуюча дія естрогенів.

Існуюча на сьогодні система ведення вагітних – жіноча консультація
– акушерський стаціонар – не дозволяє повною мірою вирішити завдання
оздоровлення.  Санаторій  для  вагітних  жінок  відкриває  в  цьому  плані
значно  більші  можливості,  особливо  для  жінок  з  хронічною
екстрагенетальною патологією. 

Інтенсивний  розвиток  санаторного  етапу  оздоровлення  хворих
вагітних жінок пояснюється його високою ефективністю, яка обумовлена
дійсно великими можливостями використання немедикаментозних засобів
оздоровлення,  а  також тим,  що  відділення  з  самого  початку  існування
співпрацюють з науковцями Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
АМН України. Фактично відділення стають базою проведення спільних
наукових  досліджень  та  впровадження  нових  наукових  розробок.  У
результаті  співпраці  з  науковцями  розроблено  та  запропоновано  для
практики наступне: медико-соціальні завдання санаторного відділення для
вагітних; "Положення про відділення", порядок направлення та порядок
сплати  за  путівки  вагітним  (ці  документи  узгоджено  з  регіональними
органами  фонду  соціального  страхування  та  відповідними  органами
охорони  здоров’я);  рекомендації  щодо  створення  спеціальних  міських
(обласних)  відбірних  комісій,  що  вирішують  питання  відбору  і
спрямування  вагітних  на  санаторну  реабілітацію;  перелік  показань  та
протипоказань для направлення вагітних до санаторію; 3-етапна система
послідовного спостереження та лікування хворих вагітних жінок: жіноча
консультація – санаторій для вагітних – пологовий будинок (стаціонар);
обсяг обстежень вагітних у санаторії (лабораторії, функціональні та ін.);
об’єктивні  критерії  ефективності  санаторно-курортного  лікування
вагітних;  методи  диференційованого  лікування  вагітних  залежно  від
характеру патології, терміну вагітності та стану плода [1]. 

Основу  санаторно-курортного  оздоровлення  вагітних  із  ЗДА
складають  різноманітні  фізичні  фактори.  Розроблені  комплекси
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санаторного  лікування  вагітних  включають  такі  заходи:  лікувально-
оздоровчий режим, кліматотерапію, аеротерапію; лікувальне харчування,
фізичне  тренування  (дозоване  ходіння,  диференційовану  лікувальну
фізкультуру  в  залі  і  басейні);  психотерапію  (індивідуальну  і  групову,
аутогенне тренування); фітотерапію у вигляді аерозолів, відварів і настоїв
трав,  кисневу терапію (кисневі інгаляції та коктейлі); бальнеотерапію та
інші види гідротерапії; фізіотерапевтичні методи лікування. На тлі такої
загальної  програми  вагітним  з  різними  захворюваннями  додатково
призначається диференційоване лікування залежно від діагнозу, клініко-
патогенетичного варіанту перебігу захворювання. 

Кліматотерапевтичні заходи призначаються індивідуально за двома
режимами, враховуючи особливості організму вагітної, стан адаптаційно-
пристосувальних механізмів, у т. ч. загальний фізичний стан, вік, термін
вагітності,  характер  і  тяжкість  супутньої  патології.  Повітряні  ванни  є
важливим  елементом  загартовування,  сприяють  тренуванню
терморегуляційних механізмів  і  більш інтенсивному насиченню киснем
організму  вагітної,  покращують  маточно-плацентарний  кровообіг.  У
теплий період року повітряні ванни на відкритому повітрі жінки можуть
приймати  на  пляжах,  балконі.  У  зимовий  період  повітряні  ванни
приймають  залежно  від  температури  повітря  в  палаті.  Жінкам  в  І-му
режимі холодове навантаження призначається від 5-ти до 20-ти ккал/м².

Ультрафіолетове  опромінювання є  одним  з  ефективних  засобів
підвищення  стійкості  організму  до  інфекції,  регулювання  обмінних
процесів  в  організмі,  стимулювання  діяльності  нервової,  ендокринної,
кровотворної системи, профілактики рахіту у плоду.

Сонячні  ванни  жінки  приймають  під  контролем  медичного
персоналу,  суворо  дотримуючись  тривалості  процедури,  лікувальної
біодози  залежно  від  черговості  процедури.  У  зимовий  період  року
ультрафіолетове  опромінення  жінок  проводять  у  залі  ЛФК  з
використанням  рухомого  зорового  опромінювача  маячного  типу.  УФО
призначається за схемою, починаючи з ¼ біодози, щоденно збільшуючи
на ¼ біодози, і максимально доводять до 2 – 5 лікувальних доз.

ЛФК  призначається  залежно  від  терміну  вагітності,  а  також при
патології.  У  комплекс  лікувальної  фізичної  культури  входять:  ранкова
гігієнічна  гімнастика  (РГГ),  лікувально  дозована  ходьба  (ЛДХ),
лікувальна  фізична культура  (ЛФК) в  залі  і  басейні.  Основне завдання
вправ – забезпечити вагітних достатньою кількістю кисню та активізувати
серцево-судинну діяльність. Особливу увагу звертають на комплекс вправ
для  дихання.  РГГ  проводиться  вагітним  щоденно  протягом  10  –  15
хвилин, складається з 8 – 10 простих вправ, що виконуються під музику в
повільному  темпі,  плавно  по  5–  6  разів  кожна.  ЛДХ  є  простим  і
доступним  лікувальним  заходом,  що  справляє  загальнозміцнюючий  і
тренувальний  вплив  на  весь  організм  вагітної.  Під  час  лікувальної
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гімнастики в залі використовують комплекси, що складаються з 10 – 12
вправ,  які  відрізняються  інтенсивністю,  тривалістю,  цілеспрямованістю
навантаження.

Фізіотерапевтичні  методи,  що  використовують  для  реабілітації
вагітних з акушерською та екстрагенітальною патологією, дозволяють без
зниження  клінічного  ефекту  чи  навіть  з  посиленням  його   обмежити
кількість  побічної  дії  фармакологічних  препаратів  на  плід.  Так,
електросон,  як  засіб  лікувальної  дії  на  осередок  збудження  головного
мозку, використовуються у вигляді імпульсивних тактів. Клінічний ефект
електросну у вагітних полягає в седативній, обезболюючій, гіпотензивній,
антиспатичній  дії  на  організм.  Лікування  проводиться  апаратом
"Електросон – 4". 

Ендоназальна гальванізація використовується у вагітних із загрозою
переривання  вагітності  з  астеноневротичним  станом,  гіпотонією.
Ампліпульсофорез  сірчано-кислої  магнезії  2%  на  низ  живота  чинить
антиспастичний, болезаспокійливий ефект. Дарсонвалізація шкіри голови
проводиться  при  гіпотонії  вагітних  за  руховою  методикою  у  вигляді
гребінця слабими розрядами.

Фітотерапія  призначається  у  вигляді  аерозолів,  відварів  трав,
полоскань,  зрошень  для  санації  осередків  інфекції,  вітамінізації  з
антианемічною і седативними цілями.

Психотерапія  є невід’ємним елементом лікування вагітних на будь-
якому  терміні  вагітності.  У  санаторії  використовуються  раціональні
психотерапія  та  аутогенне  тренування.  Раціональна  психотерапія
проводиться  з  усіма  вагітними  і  полягає  в  логічному  обґрунтованому
роз’ясненні  можливих  змін  організму  в  період  вагітності  з  метою
емоційного  заспокоєння.  Під  час  бесід  з’ясовують  обтяжливі  моменти
перебігу вагітності, даються рекомендації, як оволодіти своїми емоціями.

Аутогенне тренування – метод вольової релаксації м’язів усього тіла
з  наступним  цілеспрямованим  самонавіянням.  Мета  занять  аутогенним
тренуванням  –  навчити  елементам  аутогенного  тренування,  вмінню
розслабитися, правильно дихати, затримувати дихання. 

Дієтичне харчування вагітних полягає в дієтотерапії без супутньої
екстрагенітальної патології, де використовується дієта 10Б. При розробці
дієти  вагітних  за  основу  була  взята  дієта  №  10,  але  зі  збільшенням
кількості повноцінних білків, калію, заліза, вітамінів С, В1, В2, В6, В12,
В15, Е, зменшеною кількістю вуглеводів, хлориду натрію, вільної рідини.
Така  дієта  забезпечує  організм  майбутньої  матері  збалансованим
харчуванням з урахуванням особливостей обміну речовин у різні строки
вагітності.

Як  джерело  заліза,   в  раціон  включають  печінку,  відварну
яловичину, гречану і вівсяну крупи, гранатовий сік, ікру та інші продукти.
Кальцій і фосфор прибувають за рахунок молока,  сиру, гороху, моркви.
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Висновки. Вагітність для жінки є природним фізіологічним станом,
через який виконується її основна функція – продовження роду. Розвиток
ЗДА у вагітних зумовлений багатьма факторами – дефіцитом в організмі
заліза  та  інших  мікроелементів,  вітамінів,  протеїнів,  порушенням
ендокринної  регуляції  гемопоезу,  деяких  імунобіологічних  процесів,
адаптаційних механізмів. У комплексній фізичній реабілітації вагітних в
умовах  санаторно-курортного  лікування  широко  застосовуються  ЛФК,
РГГ, кліматотерапія, різноманітні фізіотерапевтичні методи, психотерапія,
фітотерапія, дієтичне харчування та інше.
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РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАНЯТТЯ З ЖІНКАМИ 
35 – 45 РОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ АЕРОБІКИ

Вступ.  На  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  важливою
проблемою є зміцнення і збереження здоров’я населення [2, 5]. Особливу
увагу  викликає  погіршення  стану  здоров’я  в  жінок  35  –  45  років,  що
пов’язують  із  негативним  впливом  екологічних,  соціально-економічних
умов  життя,  здатними  вплинути  на  функціонування
життєвозабезпечуючих  та  інтегративних  систем  організму  людини,  на
здоров’я  особистості  загалом [1,  4].  Наукові  дослідження  свідчать,  що
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одним із  методів  покращення та  зміцнення здоров’я,  який серед  жінок
набув великої популярності, є оздоровча аеробіка.  Принципи оздоровчої
спрямованості  зазвичай  конкретизуються  у  фізкультурно-оздоровчих
технологіях.  Оздоровча  спрямованість  фітнесу  полягає  в  досягненні  й
підтриманні  оптимального  фізичного  стану  людини  в  умовах  сучасної
цивілізації[3, 6]. 

Результати  дослідження.  На  основі  аналізу  науково-методичної
літератури та особистого практичного досвіду роботи в галузі оздоровчої
аеробіки  визначено,  що підвищення рівня  фізичного стану є  основним
завданням  у  розробці  оздоровчих  технологій  аеробіки  для  жінок.
Розроблена  нами  експериментальна  технологія  є  продуктом  інтеграції
інформаційного  (теоретичного)  компонента  фізкультурної  освіти  та
рухового (практичного) компонента. Розробляючи авторську технологію,
ми  враховували  те,  що  вона  має  оздоровчий  характер;  ця  особливість
полягала  в  залученні  жінок  до  участі  взагартовуючих  програмах  та
дотриманні  ними  принципів  раціонального  харчування.  Ми  також
надавали  інформаційні  матеріали  про  зв’язок  фізичного  стану  з
харчуванням,  ознайомлювали  з  методикою  розрахунку  індивідуального
режиму харчування.

Заняття  з  аеробіки  в  запропонованій  технології  проводяться  у
вигляді уроку. Переваги урочної  форми проведення занять полягають у
тому, що навчальний процес очолює кваліфікований інструктор-викладач,
що забезпечує  вирішення завдань і максимальну продуктивність занять.
Мета  технології  –  сприяти  підвищенню рівня  фізичної  підготовленості
жінок,  збагатити  їхній  руховий  арсенал,  покращити  психоемоційне
самопочуття.  Для  діяльності  інструкторів  запропоновано  два  типи
моделювання фітнес-програм та проведення уроків з аеробіки – вільний і
структурний (хореографічний).

У  вільному  методі  моделювання  фітнес-програм  інструктор
здійснює під час проведення уроку, при цьому підбір вправ відбувається
спонтанно, широко використовується імпровізація в рухах і комбінаціях
найпростіших кроків.

У структурному методі моделювання фітнес-програм здійснюється
заздалегідь,  при  цьому  використовуються  спеціально  підготовлені
музичні  фонограми  та  розроблені  хореографічні  комбінації.  Такі
стандартизовані  програми  повторюються  протягом  визначеного  циклу
занять, достатнього для вирішення конкретних завдань.

Експериментальна  технологія  базується  на  застосування  двох
методів  навчання  –цілісного  і  розчленованого.  Такі  відносно  доступні
рухи,  як  ходьба,  приставні  кроки  та  їх  різновиди  розучують  цілісним
методом, а виконання рухів руками вимагає вже розмежування. Спочатку
розучують  рухи  ногами,  потім руками,  і  лише після цього виконується
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цілісна  рухова  дія.  Вивчення  нових  рухів  повинно  бути  послідовним,
систематичним, а комбінації складатися з раніше засвоєних елементів. 

Основними методичними прийомами навчання аеробіці виступають
наступні: 

1)  Оперативний  коментар  і  пояснення.  У  процесі  проведення
заняття  велике  значення  мають  вказівки,  які  дає  інструктор  під  час
виконання  вправ.  Ці  вказівки  виконують  роль  зовнішнього  керуючого
моменту, за допомогою якого жінки можуть оперативно уявити власні дії.
При цьому вказівки включають  моменти,  що і  як  робити  (назва рухів,
основні моменти техніки, напрямок, підрахунок),  виправлення помилок,
вносячи корективи і тим самим застосовуючи принцип зворотного зв'язку,
зберігаючи  при  цьому  поточний  метод  проведення  вправ.  Пояснювати
треба в доступній, зрозумілій формі.

2)  Візуальне  управління  групою.  Умовна  знакова  система
управління  групою  значно  полегшує  проведення  занять  з  оздоровчої
аеробіки.  Зазвичай  візуальне  керування  використовується  разом  зі
словесними  вказівками.  Наприклад,  показується  напрям  руху  з
поясненням,  що робити. Система оперативного коментаря,  пояснення й
візуального  управління  групою  повинна  бути  чіткою,  впевненою.  До
невербальних методів  управління групою належать  виразні  рухи  тілом.
Інструктор повинен підкреслювати своїми рухами моменти розслаблення,
напруги. Важливе значення має міміка. Неможливо проводити заняття з
невдоволенням, дратівливістю, втомою на обличчі.

3) Музика як фактор навчання. Ми виходили з того, що заняття під
музичний супровід мають оздоровчо-гігієнічне значення. Музичний ритм
організовує рухи, поліпшує настрій тих, хто займається. Позитивні емоції
викликають  прагнення  виконувати  рухи  енергійніше,  що  посилює  їх
вплив  на  організм,  сприяє  підвищенню  працездатності,  а  також
оздоровленню йактивному відпочинку. Музика може бути використана і
як  фактор  навчання.  Правильна  методика  застосування  музики  сприяє
успішному засвоєнню рухового навику. Важливим методичним прийомом
є і зміна темпу виконання хореографічних рухів:  можна уповільнювати
або прискорювати темп залежно від стадії засвоєння елемента, поєднання
або цілої комбінації. 

Методика  проведення  занять  з  оздоровчої  аеробіки  передбачала
застосування  поточного (безперервного)  і  серійно-поточного виконання
вправ (із мінімальними перервами між різними вправами). В оздоровчій
аеробіці  також  використовується  інтервальний  метод  і  метод  колового
тренування,  суть  яких  полягає  в  чергуванні  вправ  (серій,  блоків),
спрямованих  на  вдосконалення  силових  можливостей  різних  м'язових
груп і вправ, що розвивають аеробну витривалість. Їхнєзастосування дає
можливість забезпечити комплексний вплив на організм жінок  35 – 45
років.  Слід  зазначити,  що  необхідність  здійснення  навчання  вправ  без
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зниження  інтенсивності  їх  виконання  висуває  підвищені  вимоги  до
професійної  підготовленості  інструктора.  У  практичній  роботі  кожен
спеціаліст  стикається  з  необхідністю  використовувати  спеціальну
термінологію, прийоми візуальної інформації для контакту з жінками для
того, щоб передати їм інформацію про вправи, не перериваючи заняття,
для виправлення помилок.

Структурно-логічна схема технології  проведення занять пілатесом
та  фітбол-аеробікою  для  жінок  35  –  45  років  містить  інформаційний
(теоретичний)ітапрактичний  компоненти.  Інформаційний  компонент
реалізується через показ відеоматеріалів та електронних презентацій, що
включають такі складові, як ознайомлення з термінологією в оздоровчому
фітнесі, принципи проведення занять для здоров’я та здорового способу
життя,  пояснення  впливу  оздоровчої  аеробіки  на  моторні  навички,
рекомендації  щодо  раціонального  харчування,  загартування,  засобів
відновлення організму. Практичний компонент містить наступні  засоби:
загальнорозвиваючі  вправи,  вправи  з  музичної  ритміки  та  хореографії,
гімнастичні  вправи,  базові  кроки  аеробіки,  елементи  спортивних  ігор,
елементи  різних  видів  спорту,  елементи  плавання  та  вправи  у  воді,
елементи єдиноборств. 

Особливість  технології  полягає  в  тому, що  в  основу розробленої
технології покладено рухові пріоритети жінок 35 – 45 років. Крім цього,
враховуються  принципи  оздоровчого  тренування  (режим  руху,
усвідомлення  потреби  в  активній  діяльності,  ритми  активності,
відпочинку і сну).  Тривалість реалізації технології – 14 місяців, заняття
проводяться 3 рази на тиждень (одне заняття з пілатесу, два – з фітбол-
аеробіки).  Основною  формою  фітбол-аеробіки  та  пілатесу  є  групові
заняття.

Ефективність запропонованої технології проведення занять різними
видами  оздоровчої  аеробіки  для  жінок  35  –  45  років  підтверджена  у
формувальному  експерименті.  Дослідження  ефективності
експериментальної  технології  здійснювалось  шляхом  порівняльного
аналізу кількісних та якісних показників. 

Після  впровадження  експериментальної  технології  проведення
занять пілатесом та фітбол-аеробікою для жінок  35 – 45 років виявлена
позитивна  динаміка  показників  серцево-судинної  системи.  Відзначено
збільшення  показників  рівня  фізичного  стану  жінок  35  –  45 років.  В
основній групі рівень фізичного високий і становить 0,624±0,045 (p<0,05);
натомість у контрольній групі цей показник становить – 0,561±0,039, що
вище середнього рівня фізичного стану (p>0,05). Відзначено збільшення
рухливості хребта вперед у жінок 21 – 30 років, основної – 25,3±2,8 см
(p<0,05)  порівняно з  контрольною групою –  22,4±2,1  см  (p>0,05).  При
дослідженні  сили  м’язів  спини  було  встановлено,  що  дані  показники
відповідають нормі і становлять в основній групі 168,1±2,5 сек(p<0,05), у
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контрольній  –  138,2±2,2  сек  (p<0,05),  сила  м'язів  черевного  пресу  в
основній  групі  становить  42±2,1  разів  (p<0,05),  у  контрольній  групі  –
35±3,8 разів (p<0,05).  Зменшилися антропометричні показники – обхват
грудної клітки, талії, стегон.

Висновки. Таким чином, ми дійшли до висновку, що впроваджена
експериментальна  технологія  проведення  занять  пілатесом  та  фітбол-
аеробікою  для  жінок  35  –  45  років  суттєво  впливає  на  функціональні
показники  опорно-рухового  апарату,  серцево-судинної  системи,
антропометричні показники, рівень фізичного стану.
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ІПОТЕРАПІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ

Вступ.  Іпотерапія  –  метод  лікування,  заснований  на  взаємодії
дитини з конем, адаптованим до можливостей дитини у навчанні верховій
їзді.  При їзді на коні м’язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи,
масажують м’язи ніг дитини – внутрішню сторону стегон, литкові м’язи,
голеностоп,  пахову  зону.  Вершник,  намагаючись  прийняти  на  коні
надійнішу і зручнішу посадку, вимушений щільніше притискувати ноги
до коня, що збільшує силу дії на його м’язи. У процесі верхової їзди в
роботу включаються  всі  основні  групи  м’язів  тіла.  Це  відбувається  на
рефлекторному  рівні,  оскільки  дитина-вершник,  рухаючись  разом  із
конем, інстинктивно прагне зберегти рівновагу, аби не впасти, тим самим
спонукаючи  до  активної  роботи  як  здорові,  так  і  уражені  м’язи,  не
помічаючи  цього.  Механізм  дії  іпотерапії  на  організм  людини  такий
самий, як і у будь-якої іншої форми лікувальної фізкультури – під впливом
фізичних вправ посилюються функції вегетативних систем [1, 4]. 

Результати  дослідження.  Аналіз  спеціальної  літератури  показав,
що  існує  глибока  взаємодія  руху  з  мозком  –  зворотні  взаємодії  між
руховою  активністю  та  пізнавальними  функціями  людини.  Правильне
розвиваюче навчання рухам – основа для становлення інтелекту та його
подальшого розвитку. Сенсомоторні функції відіграють визначну роль у
розвитку можливостей головного мозку, який може здійснювати корисні
фізичні реакції-відповіді та адекватно сприймати їх лише в тому випадку,
якщо існує  приплив сенсорних  імпульсів,  необхідних  для  нормального
рухового  досвіду.  Постійне  накопичення  знань,  отриманих  у  процесі
реабілітації,   ще  раз  підтверджує,  що  рух  в  усіх  його  аспектах  є
універсальним  засобом.  У   процесі  адаптації  організму  до  фізичних
навантажень, крім ЦНС, участь беруть симпато-адреналова та гіпоталамо-
гіпофізарна  системи.  Під  дією  фізичних  вправ  на  коні  відбувається
активація вісцеральних органів і систем, а механізм активації  полягає в
підвищенні  функції  симпатичної  нервової  системи  і  ретикулярної
формації під  управлінням  кори головного мозку. Збудження симпатичної
нервової системи стимулює катаболізм і сприяє швидким та  ефективним
витратам  енергії  [2].
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Іпотерапія діє на організм пацієнта через  два  потужні  фактори –
психогенний  та  біомеханічний.  Позитивний  психогенний  фактор
обумовлений емоційним  зв’язком та спілкуванням з твариною. У процесі
навчання  верховій їзді  потрібно весь  час долати  труднощі,  пов’язані  з
утриманням  рівноваги  та  управлінням  конем.  У  результаті  відступає
страх, підвищується толерантність до фізичних навантажень, з’являється
впевненість  у  своїх  силах,  знижується  агресивність,  роздратованість,
знімається  комплекс  неповноцінності,  відступає  депресія,  виникає
відчуття  стабільності.  Взаємодія  вершника  з  конем  дозволяє  зняти  в
дитини незграбність, пов’язану з характером захворювання, минає страх і,
як  наслідок,  зменшується  напруження  м’язів.  Іпотерапія  забезпечує
розвиток  почуття  особистої  значущості  та  сили,  коли  пацієнт  з
обмеженими  фізичними  можливостями  позбавляється  механічної
підтримки і здатен переміщатися верхи. Іпотерапію застосовують також
для  підвищення  самооцінки  (ніби  виграшне  положення  вершника:  він
зверху,  інші  –  знизу),  розвитку  соціальної  компетентності,  мобілізації
уваги, зняття депресивного фону в пацієнтів.

Іпотерапія  викликає  масу  позитивних  емоцій,  відчуттів,
переживань,  що  стосуються  не  тільки  вищих  відділів   кори  головного
мозку, але й глибинних його структур. Це сприяє відновленню порушених
нервових зв’язків, формуванню компенсаторних механізмів у проведенні
нервових  імпульсів.  Верхова  їзда  потребує  від  вершника  концентрації
уваги, обміркованих дій, орієнтації у просторі. 

Характерною  особливістю  даного  методу  є  те,  що  заняття
іпотерапією,  які  проходять  в  емоційно  насиченій  атмосфері,
супроводжуються,  як  правило,  загальним  підйомом  активності,
покращенням  настрою,  психічного  статусу  тих,  хто  нею  займається.
Також іпотерапія – це можливість практикуватися в соціальній взаємодії.

Коливання, що виникають та йдуть від спини коня, що рухається в
3-х  взаємно  перпендикулярних  площинах,  мають  середню  амплітуду  і
нав’язуються  хворому. Ці  коливання різняться залежно від алюру коня.
Ритмічні  коливання  викликають  почергове  напруження  та  відносне
розслаблення м’язів тулуба, що зумовлено втриманням пацієнта  на коні.
Слід  зазначити,  що  біомеханічний  фактор  сприяє  утворенню  у  хворих
нових умовних рефлексів, розвитку рівноваги та координації, що відіграє
важливу роль у реабілітації хворих із наслідками ДЦП.

Крім того, для людини, що не може пересуватися самостійно, дуже
важлива  імітація  руху  людини,  що  йде  нормальним  кроком,  оскільки
організм має свої компенсаторні механізми запам’ятовування отриманого
досвіду. Тазова ділянка та нижні кінцівки при їзді  на коні, що йде кроком,
імітують  ці  складні  тривимірні  рухи.   При  верховій  їзді  у  вершника
задіяні практично всі групи м’язів. Людині, що сидить верхи, доводиться
постійно контролювати рівновагу, тим самим змушуючи синхронізувати

213



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

роботу  м’язів  спини,  тулуба  і  всіх  інших  м’язів  то  розслабляючи,  то
напружуючи  їх.  У  результаті  в  роботу  включаються  ті  м’язи,  які   в
нерухомої людини залишаються без дії, навіть не будучи ураженими. 

Можна виділити кілька факторів впливу іпотерапії на інваліда. При
посадці на коні формується правильний стереотип  фіксації тіла. Вершник
утримується насамперед  напругою  м'язів стегон, що фіксують таз у сідлі
чи  безпосередньо  на  тілі  тварини.  В  утриманні  тіла  у  вертикальному
положенні значну роль відіграє система координації й активність м'язів
таза  і  спини.  Навантаження  на  м'язи  нижніх  кінцівок  можуть
регулюватися  при  зміні  ступеня  опори  на  стремена  (при  їхньому
використанні).  При сильній опорі  ступінь  напруги   м'язів  нижчий,  при
слабкій – вищий.

Опора здійснюється насамперед  на стопи,  фіксовані  у  стременах,
що зберігають рухливість як мінімум у сагітальній площині й обмежують
її у фронтальній. У такому випадку створюється можливість перемінного
навантаження на м'язи не тільки задньої, але  й передньої  груп гомілки.
при відносній фіксації гомілковостопного суглоба в положенні, близькому
до фізіологічного.  Вершник може утримуватися  в  сагітальній площині,
тримаючись руками за поручні спеціального  допоміжного ременя на шиї
тварини [3].

Опора на стремена і використання верхніх кінцівок для утримання
тіла  на  коні  мають  велике  значення  на  початковому  етапі   роботи  в
інвалідів  з  виразними  моторними  і  координаторними  розладами.  У
процесі  занять  іпотерапією  інвалід  поступово  вивільняє  свої  верхні
кінцівки  для  керування  конем  і  знижує  ступінь  опори  на  стремена,
наближаючись до властивої здоровому вершнику посадки. Зумовленість
природної пози вершника,  як єдиної фізіологічно і біомеханично вірної,
також виступає в ролі терапевтичного фактора.

Поступальний  рух  коня  дає  періодичні   навантаження  на  м'язи
тулуба і кінцівок, що беруть участь в утриманні вершника на коні. Це має
в собі природний елемент тренінгу. Симетричність навантажень за всіма
осями передбачає  необхідність симетричного функціонування всіх груп
м'язів,  що забезпечують  посадку. Даний фактор важливий при роботі  з
інвалідами, які мають асиметричні рухові розлади [1].

Виділяють також вплив на мускулатуру вершника низькочастотних
коливань  тіла   тварини,  що  рухається,  які  сприяють  зниженню
підвищеного  тонусу  і  зростанню  обсягу  рухів  у  кінцівках.  Дозовані
навантаження на вестибулярний аналізатор, елементи тренінгу сприяють
нормалізації  його  функції,  що  поліпшує  статико-кінетичну  організацію
моторики.  Це  спричиняє  зменшення  виразності  розладів,  пов'язаних  із
самостійним пересуванням [2].

Нейрофізіологічно вплив згаданих коливальних рухів тварини, що
рухається, на систему вестибулярного аналізатора зводиться до посилення
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припливу  імпульсів  за  його  провідними  шляхами.  Наслідком  цього  є
стимуляція  глибинних  структур  головного  мозку,  що  визначають
функціональний стан вищих відділів нервової системи. Активація вищих
відділів  рухового  аналізатора  спричиняє  зміну  функціонального  стану
нейромоторного апарата,  за якого стає  можливим вплив на патологічні
рухові стереотипи.

Під час  сильного спастичного зведення ніг  діти часто не можуть
сісти  на  коня  глибоко,  тому  заняття  починають  немов  напівлежачи,
відкинувшись  назад  і  розмістивши  ноги  ближче  до  шиї  коня.  Таке
положення зручне для ніг, але незручне для вершника в цілому. Поступово
дитина прагне сісти прямо, оскільки тільки в цьому положенні вона зможе
самостійно триматися на коні,  тож їй доводиться опускати ноги нижче.
Вершник,  самостійно  змінюючи  своє  положення  і  поступово
випрямляючись  глибше  сідає  на  коня,  що  є  одним  з  найважливіших
принципів іпотерапії як методу фізичної реабілітації дітей з обмеженими
можливостями.  Дитина сама прагне подолати недуг  і  бачить результати
своєї боротьби: стає зручніше сидіти, з’являється можливість управляти
конем. Під час руху коня тулуб вершника виконує ті ж самі рухи, як і при
ходьбі [2].

Окрім масажу ніг і сильної внутрішньої мотивації до занять, наявні
ще  два  чинники,  які  сприяють  зменшенню  спастики.  По-перше,  це  
тепло  –  температура  тіла  коня  на  2  –  3  градуси  вища  за  температуру
людського  тіла.  По-друге,  відсутність  внутрішньої  напруги,  яка  іноді
спостерігається  у  дитини  при  лікувальному  масажі,  оскільки  в  цьому
випадку масажист регулює навантаження в м’язи. На коні дитина вибирає
навантаження самостійно: вона росте поволі, плавно і постійно.

Одночасно з розслабленням ніг відбувається зміцнення м’язів спини
та їхня гармонізація. Для збереження рівноваги на коні необхідна пряма
посадка,  нахил  у  будь-який  бік  веде  до  сповзання  в  цьому  напрямку.
Таким чином, при русі слаборозвинені м’язи формуються і зміцнюються,
а  закріпачені  –  розслабляються.  Іпотерапія  унікальна  тим,  що
навантаження одних м’язів і розслаблення інших відбувається одночасно.

Існує  ряд  показань щодо  застосування  іпотерапії:  порушення
опорно-рухового апарата  (травми хребта,  остеохондрози, сколіози 1 – 2
ступеня,  порушення  постави  та  ін.);   порушення  розумового  розвитку
різної  етіології  (затримка  психічного  розвитку,  олігофренія,  синдром
Дауна  та  ін.);   психічні  захворювання  (неврози,  шизофренія,  аутизм,
розлади поведінки та ін.);  серцево-судинні захворювання; у хірургічній
практиці  (для  відновлення  здатності  до  пересування  після  важких
операцій); у терапії внутрішніх хвороб (при порушенні обміну речовин,
бронхіальній астмі,  емфіземі  легень,  порушеннях вегетативної  нервової
регуляції,  при  порушенні  в  роботі  залоз  внутрішньої  секреції);
комплексні порушення розвитку організму.
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За  даними  Міжнародної  федерації  верхової  їзди  для  інвалідів,
існують  певні  протипоказання до  занять іпотерапією,  а  саме:   високий
ступінь  спастичності;  загострення розсіяного склерозу;  гострий перебіг
будь-якого  захворювання;   сильно  виражений  остеопороз,  хрящовий
дискоз; окремі захворювання хребта;  незагоєні рани на поверхні шкіри;
часті  епілептичні  припадки;  важка  форма  діабету;  прогресуючі
захворювання суглобів із тяжким перебігом;  алергія на пилюку, кінське
волосся  і  т.  под.;   ожиріння   3  ступеня  і  вище;   деякі  серцеві
захворювання; нетримання сечі та екскрементів. 

Висновки.  Відмінною рисою іпотерапії  є  висока ефективність та
унікальність її реабілітаційного впливу на фізичну й соціально-психічну
сферу  дитини,  вона  здатна  викликати  в  неї  сильну  різноспрямовану
мотивацію,  що сприяє максимальній  мобілізації  вольової  діяльності,  за
допомогою якої досягається не тільки пригнічення почуття страху, але й
одночасне  зменшення  кількості  й  обсягу  гіперкінезів  при  ДЦП,  що,  у
свою  чергу,  дає  можливість  навчати  пацієнта  правильній  побудові
поведінки.  Іпотерапія  дозволяє  вирішувати  наступні  основні  завдання:
протидіяти  негативному  впливу  гіпокінезії,  обумовленої  хворобою;
розвивати фізичну активність хворого; сприяти відновленню порушених
функцій; поліпшувати чи відновлювати втрачені навички; забезпечувати
професійну реабілітацію.  Лікувальна верхова їзда особливо ефективна в
дитячій  реабілітаційній  практиці,  зокрема  в  роботі  з  дітьми,  які
страждають  порушеннями  опорно-рухового  апарату  і  психосоціального
статусу, прискорюючи їхню соціальну адаптацію. 
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МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ПОСТІНСУЛЬТНИМИ
РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Актуальність  проблеми  мозкових  інсультів  (МІ)  обумовлена  їх
широкою розповсюдженістю, високим рівнем смертності таінвалідизації
населення.  Щорічно  в  Україні  реєструється  понад  100000  випадків
інсультів.  Близько 80% осіб  після  перенесеного  МІ  стають  інвалідами,
частина з них має потребу в постійному догляді родичів працездатного
віку, що обумовлює соціально-економічну значущість проблеми [1].

Інсульт  мозковий –  гостре  порушення  мозкового  кровообігу,
внаслідок якого розвиваються симптоми органічного ураження головного
мозку.  Найчастішими  причинами  інсульту  є  гіпертонічна  хвороба  й
атеросклероз  судин  головного  мозку.  Досить  часто  він  виникає  при
інфекційно-алергічних  васкулітах,  захворюваннях  серця,  крові,  нирок,
аневризмах  судин  головного  мозку  тощо.Розрізняють  геморагічний
(крововилив  у  мозок  або  субарахноідальний  простір)  та  ішемічний
інсульти.

У клінічній картині хворих із порушеннями мозкового кровообігу
найчастіше  переважають  порушення  функції  руху,  відносне  або  повне
відновлення якої можливе тільки за умов використання засобів фізичної
реабілітації [2].

На  сьогоднішній  день  за  всього  різноманіття  методик,  що
використовуються для відновлення втрачених рухових функцій у хворихіз
МІ, ця проблема подовжує залишатись актуальною [3].

Поряд  із  традиційними реабілітаційними  комплексами,  що
складаються з класичних прийомів лікувальної гімнастики, більш широко
впроваджуються  нові  підходи  кінезотерапії.  У  цей  час  однією  з
новаторських методик  відновлення функцій верхньої кінцівки є методика
інтенсивної кінезотерапії, згідно з якою тренування паретичної верхньої
кінцівки здійснюється при фіксації здорової руки [4]. Дійсно, недостатнє
застосування паретичної руки, навіть за умови застосування лікувальної
фізичної культури, може привести до таких наслідків, як вторинні атрофії
і  контрактури  суглобів  ураженої  кінцівки.  Фіксація  зі  здорового боку
створює умови, за яких уся увага пацієнта зосереджена на використанні
паретичної  руки.  Проте  значні  фізичні  зусилля,  які  передбачає
застосування  цієї  методики,  вимагають ретельного  відбору  хворих  з
достатньо великим строком захворювання (6 місяців і більше).
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Отже, застосування  методики  інтенсивної кінезотерапії  в
комплексній  реабілітації  хворих із постінсультними парезами  верхньої
кінцівки  призводить  до  збільшення  сили  м’язів,  більш  повного
відновлення рухової функції паретичної руки, збільшення функціональної
активності та якості життя хворого в пізньому відновлювальному періоді
ішемічного інсульту.

Отримані результати  відкривають  певні  можливості  для
вдосконалювання  методологічного  підходу  до  відновлення  рухових
функцій в осіб, що перенесли ішемічний інсульт.

Подальший  напрям  досліджень  полягає  в  індивідуалізації
реабілітаційних  програм  з  метою  розширення  сфери  застосування
методики інтенсивної кінезотерапії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З
ВАДАМИ ЗОРУ

Вступ. Практично у всіх дітей з послабленим зором існують проблеми
у  формуванні  життєво  важливих  рухових  умінь  і  навичок.  Як  наслідок
обмеження рухової активності, у молодших школярів з послабленим зором
виникають  різноманітні  супутні  порушення,  корекція  яких  є  одним  з
основних  напрямків  корекційно-профілактичної  роботи  в  адаптивному
фізичному вихованні.

Обґрунтування  й  розробка  диференційованих  підходів  до
проведення  занять  з  адаптивного  фізичного  виховання  зі  слабозорими
школярами  молодших  класів  в  умовах  спеціалізованих  навчальних
закладів  є  актуальним  аспектом  проблеми  адаптивного  фізичного
виховання інвалідів дитинства. Однак це потребує  докладного вивчення
особливостей  психофізичного  розвитку  дітей  із  вадами  зору,  що  й
зумовлює актуальність даного дослідження.

Результати дослідження.  За даними літератури [1 – 3],  розвиток
фізичних якостей дітей молодшого віку, як здорових, так і з вадами зору,
протікає  нерівномірно,  стрибкоподібно.  Так,  у  віці  7  –  10  років
спостерігається  посилене  зростання  дитини,  в  11  –  13  років  −
уповільнення  росту,  в  14  –  17  років  −  зниження  досягнутого  рівня
приросту.  У  дітей  з  глибокою  патологією  зору  спостерігається  ряд
поєднаних патологій серцево-судинної, дихальної, травної систем. 

У  дитини  із  залишковим  зором  основна  форма  сприйняття  −
дотиково-рухова.  Дитину  треба  навчити  простежувати  рух  у  просторі.
Залежно  від  ступеня  ураження  зорових  функцій   порушена  цілісність
сприйняття, спостерігається його вибірковість, яка обмежується вузьким
колом  інтересів.  При  патології  зору  уповільнюється  утворення
тимчасових нервових зв'язків між мозковими центрами зорового та інших
аналізаторів.  При тотальній  сліпоті  велика  частина  предметів,  об'єктів,
явищ  не  може  бути  адекватно  сприйнята  візуально.  У  зв'язку  з  цим
домінуючими  є  слухове  й  дотикове  сприйняття.  Проте  автори  [2]
відзначають, що пріоритет тому або іншому виду сприйняття відводиться
залежно від характеру діяльності, у якій бере участь індивід.
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У молодшому шкільному віці посилюється роль слова у сприйнятті
елементів  і  рухів;  слова  для  незрячих  дітей  служать  орієнтиром,  вони
можуть  привертати увагу  учнів.  Ураховуючи ці особливості,  при показі
рухів  учителеві  рекомендується  робити  акцент  на  поясненні  вправи,
пропонувати виконувати вправи за словесним описом, вводити спеціальні
терміни. Необхідно використовувати залишковий зір, поповнювати знання
молодших школярів різними зоровими уявленнями про рухи.

Ряд авторів-дефектологів досліджували увагу в молодших школярів
з  патологією  зору.  Дослідження  показали,  що  діти  здатні  одночасно
сприймати  одно-два  рухи  або  не  пов'язані  між  собою елементи  рухів.
Увага  часто  перемикається  на  другорядні  об'єкти.  Неуважність  дітей
нерідко  пояснюється  перевтомою.  Багато  труднощів  виникає  в  них  в
орієнтуванні у просторі спортзалу, школи. Сліпі молодші школярі часто
плутають  праву  і  ліву  сторони.  Тому  викладачеві  треба  терпляче  та
систематично  тренувати  дітей,  розвиваючи  в  них  просторову пам'ять  і
уяву.  Слід  зазначити,  що  поворот  на  45°  сліпим  дітям  молодшого
шкільного віку виконати дуже важко.

Важкий зоровий у ранній період життя дитини знижує в неї не лише
пізнавальну,  але  й  рухову  активність,  призводить  до  того,  що  дитина
значно пізніше, ніж здоровий одноліток, приймає вертикальне положення
при  ходьбі,  при  природній  стійці  часто  відзначається  неправильне
положення  стоп.  Рівень  фізичного  розвитку  і  фізичної  підготовленості
дітей з порушеннями зору значно відстає від однолітків, які  нормально
бачать.  Відставання  у  вазі  (від  3  до  5  кг),  зрості  (від  5  до  13  см),  у
показниках кола грудної клітки в дітей молодшого і середнього шкільного
віку  складає  у  слабозорих  до  4,7  см.  Помітне  відставання  від  норми
відзначається і в розвитку життєвої ємкості легенів. 

М'язова сила в дітей з порушенням зору, порівняно з нормою, слабо
розвинена.  У  слабозорих  школярів  показники  кистьової  динамометрії
нижче на 28,1%, ніж в однолітків,  які  нормально бачать;  у  показниках
гнучкості вони поступаються здоровим дітям у середньому на 12 – 15%. 

Авторами  [3]  досліджені  та  обґрунтовані  причини  виникнення
вторинних дефектів у фізичному розвитку дітей з глибокою патологією
зору, а саме:

– наявність супутніх захворювань (ЗПР, ДЦП, порушення емоційно-
вольової сфери, соматичні захворювання);

– порушення в незрячої дитини просторових уявлень, просторового
орієнтування;

– відсутність  зворотного візуального зв'язку із  зовнішнім світом,  а
отже, – відсутність наслідування;

– незавершеність  хворобливого  процесу,  з  яким  діти  приходять  у
школу (у деяких спостерігається прогрес провідного захворювання,
його вплив на інші психічні процеси); 
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– вимушені умови дефіциту рухової активності цієї категорій дітей;
– відсутність  мотиву  до  формування  правильної  постави,  пози,

рухових навичок, умінь;
– відсутність соціальних умов для гармонійного фізичного розвитку

дитини;
– неадекватне  ставлення  дорослих,  що  оточують  дитину,  до

вторинних відхилень в її фізичному розвитку. 
Вказані  розлади  різних  функцій  опорно-рухового  апарату  дітей

молодшого шкільного віку з важкою патологією зорового аналізатора
визначають приблизний зміст програми з фізичного виховання.

Органічні  розлади  зорового  аналізатора,  порушуючи  соціальні
відносини,  змінюючи  статус  дитини  з  вадами  зору,  провокують
виникнення  в  неї  ряду  специфічних  механізмів,  що  опосередковано
впливають  на  психічний  розвиток.  Невдачі  та  труднощі,  з  якими
стикається  дитина  в  навчанні,  іграх,  в  освоєнні  рухових  навичок,
просторової  орієнтації,  викликають  важкі  переживання  та  негативні
реакції,  що  проявляються  в  невпевненості,  пасивності,  самоізоляції,
неадекватній  поведінці  і  навіть  агресивності.  Багатьом  дітям  з
порушенням  зору  характерний  астенічний  стан,  що  характеризується
значним  зниженням  бажання  гратися,  нервовим  напруженням,
підвищеною  втомою.  Діти  із  вадами  зору  опиняються  у  стресових
ситуаціях  частіше,  ніж  здорові  діти.  Постійне  високе  емоційне
напруження, почуття дискомфорту можуть у деяких випадках викликати
емоційні розлади, порушення балансу процесів збудження і гальмування в
корі  головного  мозку.  Деякі  діти  із  порушенням  зору  можуть  бути  з
чудовими  вольовими  якостями,  але  поряд  з  цим  спостерігаються  такі
дефекти волі, як імпульсивність поведінки, упертість, негативізм. 

Об’єм  короткочасної  слухової  пам’яті  у  всіх  категорій  дітей  із
вадами зору високий. Процес упізнавання у слабозорих залежить від того,
наскільки  був  сформований  раніше  образ  сприйнятого  об’єкта.  У  цих
дітей  відставання  від  дітей  з  нормальним  зором  відрізняється  у
правильності  впізнавання,  специфічності  сприйняття,  для  них властива
велика  кількість  помилок,  відсутність  уміння  виділяти  та
охарактеризовувати  властивості  цілого  образу.  Однак  включення
збережених  аналізаторів  у  процес  впізнавання  сприяє  його
результативності. Процеси пам’яті (збереження і забування) залежать від
якості  засвоєного  матеріалу,  його  значення  для  індивіда,  кількості
повторень, типологічних особливостей особи [4]. Для засвоєння рухових
дій слабозорим дітям потрібно більша кількість повторів, ніж для дітей з
нормальним  зором,  оскільки  за  відсутності  підкріплення  виникає
тенденція до  згасання рухового  образу. Навіть  невеликі  проміжки часу
(канікули) між підкріпленнями негативно впливають на їх уявлення.
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У  дітей  із  вадами  зору  ослаблені  зорові  відчуття,  а  сприйняття
зовнішнього світу  обмежене.  Ці  труднощі  відображаються  на  ступенях
повноти, цілісності образів предметів і дій, але вони можуть лише змінити
тип сприймання, не впливають на фізіологічний механізм сприймання. У
залежності від ступеня ураження зорових функцій порушується цілісність
сприймання. У слабозорих домінує зорове, рухове, слухове сприймання.
Порушення  зорового  аналізатора  призводить  до  утворення  нових
міжаналізаторних зв’язків,  зміни домінування  інших сенсорних систем.
Однак, яка б сенсорна система не домінувала в пізнанні навколишнього
середовища  у  слабозорих  дітей,  вона  відображає  взаємодію  різних
аналізаторів,  їх  спільний  вплив  у  процесі  формування  образів  і  являє
собою знання про навколишній світ у формі відчуттів, думок.

Діти із вадами зору не мають можливості сприймати навколишню
ситуацію в цілому, їм доводиться аналізувати її на основі окремих ознак,
що  допустимі  їх  сприйманню.  Тифлопсихологія  стверджує,  що  діти  із
порушенням зору проходять ті ж етапи в розвиткові мислення і приблизно
в тому ж віці  і  можуть  вирішувати  завдання,  не спираючись на зорове
сприймання  [4]. При  збереженому  інтелекті  процеси  мислення
розвиваються,  як  у  дітей  з  нормальним  зором,  однак  спостерігаються
деякі відмінності. У дітей з порушенням зору дещо звужені поняття про
навколишній світ (особливо в дітей молодших класів), судження можуть
бути не зовсім обґрунтовані, тоді як реальні суб’єктивні поняття неповні
або спотворені. 

На  уроках  фізичної  культури  учні  часто  використовують  наочно-
образне  і  словесно-логічне  мислення,  коли  завдання  вирішується  у
словесній (вербальній) формі. Використовується також практично-дієвий
тип  мислення,  коли  операції  мислення  здійснюються  у  процесі
маніпуляції  з  предметами   і  виконання  фізичних  вправ.  Цей  вид
виявляється  незамінним  у  тих  випадках,  коли  вирішення  завдання
мислення має протікати одночасно з практичною діяльністю. В окремих
учнів  може  домінувати  той  чи  інший  тип  мислення.  Специфічний
розвиток  дитини  з  проблемами  розвитку,  що  викликане  порушенням
однієї з систем організму та його функцій, проходить на фоні активізації
захисних якостей і мобілізації резервних ресурсів, що протистоять появі
патологічних  процесів.  Тут  і  проявляються  потенціальні  можливості
компенсації.  Вони  є  способом  пристосування  особистості  дитини  до
певного вторинного порушення розвитку [4].

Висновки.  Рівень  розвитку  рухових  якостей  школярів  з  різними
формами  патології  зору  залежить  ступеня  та  термінів  втрати  зору,
соціальної  занедбаності  окремих  дітей.  Урахування  описаних
психофізичних  особливостей  дітей  із  вадами  зору  в  процесі  занять
адаптивною  фізичною  культурою  дозволить  підвищити  рівень  їхньої
фізичної підготовленості.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА

Вступ. Рука, з огляду на специфіку своєї функції як органу праці та
тонких координованих рухів, найбільш часто травмується. Патології, що
виникають,  не  зважаючи  на  широке  застосування  мікрохірургічної
техніки,  досить  часто  призводять  до  порушення  працездатності  та
розвитку інвалідності, яка за даними  різних авторів, має місце у 23 – 29%
постраждалих.

Ліктьовий  суглоб  для  функції  верхньої  кінцівки  є  ключовим,  і
втрата його функції стає однією з причин тяжкої інвалідизації хворих. У
результаті  переломів ліктьового суглоба  виникають  як анатомічні,  так  і
функціональні  порушення,  які  обмежують  можливості
самообслуговування  хворих.  Переломи  і  вивихи  в  ліктьовому  суглобі
належать  до  досить  тяжких  пошкоджень,  унаслідок  яких  розвиваються
серйозні  функціональні  порушення,  різко  обмежуються  побутові
можливості  потерпілих,  порушується  їхня  працездатність.  За
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статистикою,  внутрішньосуглобні  переломи  ліктьового  суглоба  у  9%
призводять до інвалідності 2.

Ортопедичне  та  хірургічне  лікування,  яке  проводиться  без
урахування  стадійності  патологічного  процесу  та  організованого
післяопераційного курсу фізичної реабілітації, зумовлює значний відсоток
незадовільних  наслідків  –  стійких  післятравматичних  контрактур,
обумовлених розвитком фіброзних змін у капсулі ліктьового суглоба, що
потребують  тривалої  реабілітаційної  терапії.  Це актуалізує  тему даного
дослідження,  вказує  на  необхідність  і  важливість  розробки  та
впровадження програм фізичної реабілітації хворих із переломами кісток
ліктьового суглоба. 

Результати  дослідження.  При  пошкодженнях  ліктьового  суглоба
доцільне  застосування  різних  методів  фізичної  реабілітації  –  масажу,
лікування положенням, фізіотерапії, бальнеотерапії, лікувальної фізичної
культури. Лікувальна фізична культура найбільш фізіологічна й адекватна,
широко  застосовується  при  реабілітації  хворих  у  травматології.
Позитивний  ефект  від  лікувальної  фізкультури  досягається  при
систематичних і регулярних заняттях протягом тривалого часу.

Лікувальна дія фізичних вправ чітко проявляється у вигляді таких
основних  механізмів:  тонізуючого  впливу,  трофічної  дії,  формування
компенсацій,  нормалізації  функцій.  ЛФК  протидіє  атрофії  м'язів,
розвиткові контрактур, тугорухливості в суглобах, анкілозу, а також сприяє
утворенню тимчасових компенсацій,  відновленню порушених операцією
або травмою функцій.

Суть лiкувальної дiї фiзичних вправ при пошкодженнях ліктьового
суглоба зводиться до того, що пропріоцептивна імпульсація, яка виникає
при виконанні фізичних вправ, викликає вісцеромоторні рефлекси різної
складності, наслідком чого є поліпшення трофіки, що сприяє нормалізації
функцій.  При  цьому  провідним  елементом  рефлекторної  регуляції  є
нейрогуморальний  апарат,  який  реалізує  рефлекторний  вплив  на
вегетативну сферу організму [2]. 

Застосовують ЛФК після травм і операцій за трьома періодами. У
травматології  їх  поділяють  на  іммобілізаційний,  постіммобілізаційний,
відновний.

Комплекс вправ складається з урахуванням ступеня пошкодження,
індивідуальних особливостей хворого, принципів використання фізичних
вправ з лікувальною метою. Вправи спеціального характеру виконуються
в  поєднанні  з  загальнорозвиваючими,  дихальними  з  різних  вихідних
положень.  Призначаючи  фізичні  вправи,  спрямовані  на  поліпшення
рухової  функції,  звертають  увагу  на  підготовленість  до  реабілітації.
Навіть  слабке  напруження  м'язів  має  велике  психологічне  значення,
активне відновлення найнеобхідніших дій можна здійснити за допомогою
простих цілеспрямованих прийомів, які дають бажаний ефект за відносно
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малих зусилль. Поступово застосовуються вправи на нарощування зусиль
обсягу активних рухів.

Загальнi вимоги при здійсненні відновного лікування наступні:  на
початку  занять  лікувальною  фізичною  культурою   обов'язкове
використання  пасивних  рухів,  що  збільшують  збудливість  м'язів  і
перешкоджають  розвитку  контрактур.  У  випадках  збільшення  тонусу
вище вихідного рівня, а також при рухах у двох і більше суглобах заняття
слід  припинити.  Рухи  виконуються  від  простиx  до  складниx  в  одній
площині  та  напрямку,  і  лише  потім  можливе  їх  поєднання  в  різних
напрямках і площинах [2].

Заняття будують таким чином, щоб вправи врівноважували рухові
можливості  здорової  та  пошкодженої  кінцівки.  Дуже  важливо  при
пошкодженнях ліктьового суглоба попередити розвиток контрактур. Для
цього застосовують масаж та лікування оптимальним положенням, рухи в
суглобах з поступово наростаючою амплітудою, не переходячи больовий
поріг чутливості. 

Лікувальна  фізкультура,  впливаючи  на  центральні  механізми
нервових  регуляцій,  піднімає  загальний  тонус  хворого.  У  цьому
визнається  велике значення  лікувальної  фізкультури;  разом з  тим вона
активно попереджає  виникнення місцевих порушень – м'язовoї  атрофії,
контрактур,  спаєчних  процесів,  інших  ускладнень.  У  цьому  полягає
профілактичне  значення  лікувальної  фізкультури.  Лікувальне  значення
фізичних  вправ  особливо  позначається  при  відновленні  порушених
функцій органів. Це здійснюється шляхом: відновлення до норми функцій
пошкодженого відділу опорно-рухового апарату;  покращення загального
та  місцевого  крово-  і  лімфообiгу;  стимулювання  процесів  регенерації
тканин;  утворення  в  місцях  пошкоджень  якісно  повноцінної  кісткової,
рубцевої  та  інших  тканин;  тренування  порушеної  системи  рухового
апарату  і  всього  організму  до  повного  відновлення  працездатності  з
використанням компенсаторних можливостей організму.

Особливості  загальної  методики  лікувальної  фізкультури  при
пошкодженнях ліктьового суглобу наступні: 

– безперервність  застосування  протягом  усього  курсу
лікування; методику змінюють залежно від періодів ;

– своєчасне  застосування  лікувальної  фізкультури,  що
забезпечує не тільки поліпшення загального стану хворого, але й
попереджує виникнення ускладнень і різного роду змін;

– поєднання  лікування  фізичними  вправами  з
іммобілізацією,  у  тому  числі  з  гіпсовими  пов'язками,  які  не  є
перешкодою  до  застосування  лікувальної  гімнастики,  а  навпаки,
безболіснo включають хворого в рухову діяльність;

– поступово  зростаючe  навантаження,  що  є  обов'язковою
умовою ефективності лікувальної фізкультури;
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– адекватність  фізичного навантаження  при  пошкодженнях
ліктьового суглоба функціональним можливостям хворого. 

На ранній  стадії  фізичні  вправи зазвичай  застосовують  у вигляді
невеликого  комплексу  вправ  переважно  загального  впливу,  у  міру  ж
одужання навантаження слід безперервно збільшувати; у завершальному
періоді  одужання  в  інтересах  загального  тренування  і  повного
відновлення порушених функцій у хворих з пошкодженнями ліктьового
суглоба тривалість занять доводять загалом до 1 – 2 годин на день при
багаторазовому повторенні вправ протягом дня і повному навантаженні.
Початкові заняття з лікувальної фізичної культури реабілітолог проводить
індивідуально  з  кожним  хворим;  надалі  хворих  об'єднують  у  групи
залежно від періодів застосування лікувальної фізкультури.

У  лікувальній  фізкультурi  важливе  дозування  фізичних  вправ
шляхом  установлення  їх  необхідної  тривалості,  вибору  правильних
вихідних положень, встановлення кількості повторень окремих вправ та їх
темпу, вибору амплітуди і ритму рухів, правильного чергування періодів
роботи  і  відпочинку,  регулювання  емоційного  фактора,  правильного
лікарсько-педагогічного  підходу  і  врахування  індивідуальних
особливостей хворого [3].

В  основі  лікувальної  фізичної  культури  при  пошкодженнях
ліктьового  суглоба  лежать  загальні  принципи  фізичного  тренування  –
повторюваність,  регулярність  та  тривалість  впливу,  необхідні  для
зміцнення  рухових  навичок,  поступове  підвищення  фізичного
навантаження, що допомагає уникнути фізичної перенапруги.

Під  час  відносної  іммобілізації  основною  метою  є  поступове
відновлення рухливості в ліктьовому суглобі і функцій м'язового апарата
кінцівки. При виконанні спеціальних вправ під час заняття лікувальною
фізичною  культурою,  при  знятті  іммобілізацією  автори  рекомендують
дотримуватися  наступних  умов:  вправи  необхідно  виконувати  з
полегшених  вихідних  положень,  використовувати  лише  такі  рухи,
амплітуда  яких  обмежується  безболісним  розтягуванням  м'язів;
виключаються  вправи,  що призводять  до  больового  відчуття  в  суглобі,
масаж суглоба і теплові процедури [2].

Основне завдання лікувальної фізичної культури  в цьому періоді –
поступове  встановлення  рухомості  суглоба  і  нормалізація  функції
м’язового  апарату  кінцівки.  При  цьому:  а)  всі  вправи  виконують  з
полегшених вихідних положень з опорою руки  на поверхню стола або
занурюючи руку в воду;  б) застосовувати слід тільки такі активні рухи,
амплітуда  яких  обмежується  безболісним  розтягненням  м’язів;  в)
виключаються обтяження, масаж суглоба і теплові процедури; г) вправи
проводять у горизонтальній площині, сидячи за столом, виконують ковзні
рухи  передпліччям  по  полірованій  поверхні  стола,  а  для  ще  більшого
зменшення тертя використовуються роликові візки; згинання і розгинання
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у  ліктьовому  суглобі  з  підтриманням  здоровою  рукою;  покачування  в
ньому з вихідного положення сидячи поперек стільця з опорою плеча на
спинку  стільця;  активні  рухи  у  плечовому  і  променезап’ястковому
суглобах, суглобах пальців рук.  Наприкінці заняття проводять корекцію
положенням – руку вкладають між двома мішечками з піском. На цьому
етапі лікувальної фізичної культури значний ефект дають вправи у воді,
температура якої має бути 34 – 36 градусів за Цельсієм. Руку занурюють у
воду до верхньої третини плеча і гідростатичний тиск та рівномірне тепло
дають змогу розслабити м’язи і більш вільно виконувати дозволені рухи в
ліктьовому,  променезап’ясковому  суглобах  і  пальцями.  Як  і  на
попередньому  етапі  застосування  фізичних  вправ  слід  враховувати
характер і локалізацію перелому та метод лікування. 

Рухи  в  ліктьовому  суглобі  і  пошкодженій  кінцівці  чергують  з
вправами  кистю,  у  плечовому  суглобі  одночасно  зі  здоровою рукою,  а
також дихальні  і  загальнозміцнюючі вправи.  При переломах  ліктьового
відростка  основну  увагу  приділяють  розгинанню  передпліччя,  а  не  на
згинання, оскільки це може призвести до зміщення кісткового відламка, а
при переломах вінцевого відростка слід застосовувати вправи у згинанні
передпліччя, що сприяє зростанню відламка  [1].

Після  закінчення  заняття  фізичними  вправами  руку  вкладають  у
лонгету і  фіксують  бинтами.  Протягом дня хворий 3  –  4  рази виконує
вправи, які йому призначили під час періоду абсолютної іммобілізації. У
постіммобілізаційний період виконують фізичні вправи, як і в І періоді,
але  із  збільшеним кількісним повторенням кожної вправи. У перші дні
після  зняття  іммобілізації  активні  рухи  в  ліктьовому  суглобі,  а  також
плечовому слід виконувати в полегшених умовах [3].

У  відновний  період  широко використовують  гімнастичні  вправи,
вправи у воді, трудові операції, спрямовані на відновлення функції плеча,
кінцівок.  Протипоказані  вправи,  що  викликають  больові  відчуття  в
ліктьовому суглобі, – виси, упори, перенесення важких предметів. 

При тугорухливості   суглобів  у результаті  зморщування  сумочно-
зв'язкового  апарата  проводять  у  першу  чергу  масаж  з  лікувальною
фізичною  культурою.  Чим  раніше  застосовується  рухова  терапія,  тим
більше шансів на функціональне відновлення. Показано також поєднання
масажу  з  бальнеотерапією  (мінеральні  ванни),  грязелікуванням,
апаратною фізіотерапією, порядок вживання яких у комбінації з масажем
визначається  в  кожному  випадку  спеціальними  даними.  При  супутніх
судинних  розладах  (явища  лімфостазу,  порушення  судинного  тонусу
унаслідок  капілярної  гіпотонії)  показаний  спочатку  відсмоктувальний
масаж,  потім  рухова  терапія,  які  не  повинні  викликати  біль,  а  також
підвищення м'язового тонусу на боці пошкодження.

Висновки.  При  переломах  кісток  ліктьового  суглоба  з
реабілітаційною  метою  використовують  етапну  лікувальну  фізичну
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культуру,  що  застосовують  в  іммобілізаційний,  постіммобілізаційний  і
відновний  періоди,  поєднуючи  спеціальні  вправи  із
загальнорозвиваючими й дихальними вправами, масажем.
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РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Вступ.  Розвиток  фізичних  якостей,  які  сприяють  підвищенню
рухової підготовленості учнів, є обов'язковою умовою кожного уроку. Такі
фізичні  якості,  як  сила,  швидкість,  витривалість,  спритність,  гнучкість,
виявляються  тільки  при  виконанні  конкретних  рухових  дій.  Рівень
розвитку основних рухових якостей дозволяє дитині успішно оволодівати
руховими  уміннями  (бігом,  стрибками,  метанням)  та  спортивними
вправами  (ходьбою  на  лижах,  їздою  на  велосипеді,  плаванням  тощо).
Рухливі ігри, побудовані на рухах, що вимагають великої витрати енергії
(біг,  стрибки  та  ін.),  підсилюють  обмін  речовин  в  організмі.  Завдяки
рухливим  іграм  у  дітей  підвищується  настрій,  зміцнюється  нервова
система та опорно-руховий апарат. Активні рухи викликають мобілізацію
захисних  сил  організмів,  сприяють  поліпшенню  тканинного  обміну,
формуванню  скелета,  правильної  постави  і  підвищення  імунітету  до
захворювань.  Під  час  рухливих  ігор  у  дітей  удосконалюються  рухи,
розвиваються  такі  якості,  як  ініціатива  і  самостійність,  упевненість  і
наполегливість.  Вони  привчаються  погоджувати  свої  дії  і  навіть
дотримуватися певних правил [1; 4].  Таким чином, досягнення  високого
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рівня загальної фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
вирішується  нами  шляхом  застосування  рухливих  ігор,  естафет  на
заняттях з фізичної культури.

Результати  дослідження. Аналіз  літературних  джерел  свідчитьє,
що чимало фахівців присвятили свої дослідження питанню використання
рухливих ігор  у  вихованні  підростаючого  покоління,  зокрема
Н. Андрощук,  О. Ващенко,  О. Бичук,  Е. Вільчковський,  Г. Воробей,
А. Вольчинський,  Л. Грицюк,  В. Завацький,  С. Мехонишин,
Л. Пономаренко,  Є. Приступа,  О. Семенов,  А. Цьось  та  ін.  Про  вплив
рухливих  ігор  на  організм  дітей  та  особливості  їх  застосування  в
навчально-виховному  процесі  знаходимо  в  сучасних  дослідженнях
О. Богініч,  А. Богуш,  Е. Вільчковського,  А. Вольчинського,  Н. Лисенко,
В. Овчинникової,  Є. Приступи,  А. Цьося  та  ін. Так,  погоджуючись  з
твердженням таких вітчизняних науковців, як Е. Водовозова, П. Каптерєв,
П. Лесгафт, Е. Покровский, К. Ушинський та ін., рухливі ігри є найбільш
ефективним засобом фізичного виховання.  На їхню думку, рухливі  гри
розглядаються  як  осмислена  діяльність,  спрямована  на  досягнення
конкретних рухових завдань у швидкоплинних умовах. У ній виявляється
творча  ініціатива,  що виражається  в  різноманітності  дій  й  узгоджена  з
колективними діями [5]. 

Молодший  шкільний  вік  характеризується  якісними  змінами  всіх
систем  організму,  їх  удосконаленням.  Це  найбільш  відповідальний  і
сприятливий період у формуванні  рухових здібностей дитини. У цьому
віці формуються основи рухової  активності,  успішно засвоюються нові,
раніше невідомі вправи. Цей період є найсприятливішим для оволодіння
такими фізичними якостями, як сила, витривалість, швидкість, гнучкість,
спритність. Також у цей період відбувається формування координаційних
здібностей,  які  удосконалюються  через  рухову  активність.  Серед  усіх
видів  рухових  якостей  –  сили,  швидкості,  витривалості,  гнучкості,
спритності в учнів молодшого шкільного віку такі якості, як спритність і
швидкість,  розвиваються  інтенсивніше,  ніж  сила  і  витривалість  [3;  4].
Спритність та швидкість розвиваються за допомогою спеціальних вправ
та рухливих ігор. Спритне виконання рухів має першорядне значення для
дітей цієї вікової групи в підготовці їх до виконання точних рухів під час
письма, малювання, ліплення, вирізування ножицями тощо.

Отже,  особливу  роль  у  формуванні  фізичних  якостей  у  дітей
молодшого шкільного віку відіграють саме рухливі ігри. Гра – історично
сформоване  суспільне  явище,  самостійний  вид  діяльності,  властивий
людині.  Серед  великої  різноманітності  ігор  широко  поширені  рухливі
ігри.  Характерною  особливістю  ігор  є  яскраво  виражена  роль  рухів  у
змісті  гри  (бігу,  стрибків,  метання  та  ін.).  Рухливі  ігри  є  свідома
ініціативна  діяльність,  спрямована  на  досягнення  умовної  мети,
добровільно  встановленої  самими  граючими.  Досягнення мети  вимагає
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від  гравців  активних  рухових  дій,  виконання  яких  залежить  від  їх
творчості й ініціативи. 

Одна і та ж гра, періодично повторювана, не схожа на попередні її
варіанти,  дії  її  учасників  не  ідентичні.  Як  зазначає  П Лесгафт,
основоположник науково-громадської  системи фізичного виховання, гра
на  відміну  від  суворо  регламентованих  рухів,  завжди  пов'язана  з
ініціативним моментом вирішення рухових завдань. Це має притягальну
силу  для  учасника,  а  для  керівника  пов'язано  з  вирішенням
загальноосвітніх завдань.

Ігри  допомагають  створити в  уроці  емоційний фон.  Застосування
ігор  дозволяє  учням  підвищити  рівень  своєї  всебічної  фізичної
підготовленості  та  розвинути  фізичні  якості,  необхідні  для  оволодіння
складною  технікою.  Застосовуючи  ігри,  учні  отримують  можливість
виконувати великий обсяг вправ на швидкість і спритність. Використання
рухливих  ігор,  естафет  дозволяє  проводити  урок  емоційно,  дає
можливість значно підвищити щільність занять. Тому при застосування
гри  й  естафет  учні  швидше  досягають  високого  рівня  всебічного
фізичного  розвитку.  Таким  чином,  рухливі  ігри  та  естафети,  що
включаються у процес фізичного виховання, є одним з цінних способів
формування  позитивних  рис  характеру  дітей  і  підлітків.  При  цьому
особливо важливо, що виховання відбувається через колектив за керівної
ролі педагога.

Ігрова  діяльність  дуже  ефективно  впливає  на  формування
моральних  та  морально-вольових  якостей  у  школярів,  оскільки  завжди
пов'язана  з  виникненням  між  гравцями  певних  взаємин.  Це  сприяє
активному  спілкуванню  дітей,  встановленню  контакту  між
однокласниками.  Контактність  дітей,  особливо  спочатку,  не  у  всіх
однакова: є сором'язливі, нетовариські діти, а є, навпаки, товариські. У грі
легше  включити  учнів  у  колективну  діяльність,  допомогти  їм
познайомитися один з одним.

Ігровий матеріал у навчальному занятті повинен мати послідовний
характер. Неправильно на кожному занятті пропонувати учням нову гру.
Зазвичай  діти  молодшого  шкільного  віку  не  відразу  освоюють  гру,
потрібен певний час на її освоєння. Але й довго затримуватися на одних і
тих же ігрових вправах буде помилково. Після того як гра добре освоєна і
від неї отримано те, що було потрібно, – оволодіння певними руховими
навички, збагачення рухового досвіду, слід переходити до інших вправ,
більш  складних.  Викладач  повинен  пам'ятати,  що  чим  більше  число
ігрових  вправ,  естафет  різного  характеру,  різних  рухливих  ігор  буде
опрацьовано  з  учнями,  тим  більше  число  рухових  навичок  вони
отримають, тим багатшою стане їх руховий досвід.

Підбір ігор, що розвивають ту чи іншу якість, наприклад швидкість
руху і швидкість реакції або силу і силову витривалість, слід проводити з
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огляду  на  спрямованість  уроку.  У  дні,  що  передбачають  розвиток
швидкості,  слід використовувати ігри, які сприяють розвитку швидкості
реакції  і  швидкості  руху. У  дні,  що  передбачають  розвиток  сили,  слід
застосовувати  ігри,  які  сприяють  розвитку  сили.  Розумне  поєднання
вправ, що проводяться за ігровим методом, дозволить домогтися великих
зрушень у фізичному розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Виховання фізичних якостей у молодшому шкільному віці має свої
особливості.  Спрямований  вплив  на  розвиток  тих  чи  інших  фізичних
якостей  забезпечується  підбором  фізичних  вправ  і  методикою  заняття.
Фізичні якості удосконалюються у процесі навчання рухам. Найважливіші
вимоги  до  методики  виховання  фізичних  якостей  у  період  вікового
становлення організму –всебічність впливів, відповідність навантажень і
функціональність  можливостей  організму,  що  росте,  відповідність
чинників  особливостям  етапів  вікового  розвитку.  Для  раціональної
організації цього процесу і правильної побудови уроків потрібно постійно
керуватися  виробленими  роками  основними  принципами.  Розвиток
фізичних якостей та освоєння техніки рухів ми розглядаємо як дві тісно
пов'язані між собою ланки єдиного процесу навчання рухових дій. Межу
між ними можна провести лише умовно.

На  підставі  вивчення  літератури  та  узагальнення  передового
досвіду виявлено, що найбільш ефективною для фізичної підготовки дітей
молодшого шкільного віку є методика, яка передбачає проведення занять з
переважним  використанням  рухливих  ігор,  естафет,  спрямованих  на
розвиток фізичних якостей.

Висновки. Отже, у системі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку рухливі  ігри використовуються  для  вирішення освітніх,
оздоровчих  і  виховних  завдань.  Гра  забезпечує  всебічний  комплексний
розвиток  фізичних  якостей  і  вдосконалення  рухових  умінь  і  навичок,
оскільки  у  процесі  гри  діти  виявляють  себе  не  ізольовано,  а  в  тісній
взаємодії.  За  допомогою гри  можна  вибірково  розвивати  певні  фізичні
якості,  а  наявність  у  грі  елементів  суперництва  вимагає  від  учасників
значних фізичних зусиль,  що робить її  ефективним методом виховання
фізичних  здібностей.  Властивий  грі  фактор  задоволення,  емоційності  і
привабливості  сприяє  формуванню  в  дітей  молодшого  шкільного  віку
стійкого позитивного інтересу, розвитку творчих здібностей та діяльному
мотиву до фізкультурних занять [2]. 
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ЛФК В КОМПЛЕКСНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇПАЦІЄНТІВ ІЗ
ПЕРЕЛОМАМИ ФАЛАНГІВ ПАЛЬЦІВ

Вступ.  Пошкодження кисті становлять 21 – 59% (А.М.Білова) від
усіх  травм  опорно-рухового  апарату,  що  складає  близько  230  тисяч
пацієнтів  на  рік  (А.Є.Білоусова ).  Незадовільні  результати  лікування
травм  пальців  кисті  відзначають  у  20  –  51,3%  хворих,  що  зумовлене
стійкою тенденцією до підвищення тяжкості травми кисті, недостатнім та
неякісним  лікуванням  (Л.Ю.Науменко,  Ю.В.Павленко,  Л.В.Лісіцина,
П.В.Бундзен).  Результати  лікування  хворих  із  травматичними
ушкодженнями  кисті  й  пальців  тільки  в  50%  залежить  від  якісно
виконаної операції, інші 50% – від повноцінної і трудомісткої реабілітації.
Фізична реабілітація  є  невід’ємною складовою комплексної  реабілітації
хворих  з  ушкодженнями  опорно-рухового  апарату.  Питаннями
відновлення  рухових  функцій  у  хворих  із  пошкодженнями  кистей
займалися  багато  вітчизняних та  зарубіжних дослідників  (А.С.Кадиков,
2003;  В.А.Епифанов,  2006;  Ю.М.Фурман,  2006).  Однакпроблема
реабілітаціїхворих  з  руховими  порушеннями  залишається  недостатньо
вивченою. У ряді вітчизняних методик відновного лікування хворих не
враховуються сучасні  дані про механізми побудови руху та вироблення
стійкої рухової  навички, не конкретизовані методи фізичної реабілітації
хворих в окремому періоді захворювання, не індивідуалізовано методичні
підходи  до  регулювання  фізичного  навантаження  під  час  занять
лікувальною фізичною культурою.

У зв’язку з цим удосконалення системи реабілітаційних заходів для
осіб  із  травматичними  ушкодженнями  кисті  і  пальців,  оцінка
ефективності  фізичної  реабілітації  та  можливість  прогнозування
результатів  відновлення  порушених  чи  компенсації  втрачених  рухових
функцій, необхідність оптимізації й індивідуалізації методик проведення
лікувальної  фізичної  культури  є  важливою   актуальною  науковою
проблемою.

Результати дослідження. При травмах фаланг пальців призначають
комплексну  фізичну   реабілітацію,  що  включає  лікувальну  фізичну
культуру,  фізіотерапевтичні  процедури,  масаж,  механотерапію,
працетерапію [3 – 6]. Методи фізичної реабілітації призначають з метою
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попередження  ймовірних  ускладнень,  стимуляції  компенсаторно-
пристосувальних  реакцій  і  діяльності  органів  і  систем організму. ЛФК
протидіє атрофії м'язів, розвиткові контрактур, тугорухливостів суглобах,
анкілозу,  сприяє  утворенню  тимчасових  компенсацій,  відновленню
порушених операцією або травмою функцій органів і систем. Лікувальна
дія фізичних вправ чітко проявляється у вигляді всіх чотирьох основних
механізмів – тонізуючого впливу, трофічної дії, формування компенсацій,
нормалізації функцій [1 – 4].

Під нашим спостереженням за весь період дослідження знаходилось
106  хворих  з  травмами  сухожиль  згиначів  пальців  кисті.  Реабілітація
проводилася  за  розробленою  нами  протокольною  схемою  з
використанням нових методик (основна група). Вік пацієнтів від 17 до  
52 років; чоловіків було 86 (84%), жінок – 20 (16%). Усі хворі отримували
медикаментозне  лікування  та  знаходились  під  наглядом  лікаря-
травматолога.  Складаючи схему проведення заняття ЛФК та комплексів
лікувальної  гімнастики,  дотримувалися  принципів  поступовості,
послідовності  і  «розсіювання» навантаження та  передбачали правильну
форму  фізіологічної  кривої  навантаження.  Ключовим  правилом
застосування  відновного  лікування  є  максимально  можливе  раннє
застосування  рухів  в  ураженому  суглобі  і  пізнє  осьове  навантаження.
Дозування навантаження здійснювали за числом повторень. 

Методика лікувальної фізичної культури при травмах визначалася в
першу  чергу  локалізацією,  характером  перелому  (обсяг  ушкодження,
стояння  відломків),  протіканням  процесів  репарації  кісткової  і  м'якої
тканин. При побудові методики необхідно враховували також особливості
консервативного або хірургічного лікування травматологічного хворого.

У 1-й період застосовували загальнорозвиваючі і спеціальні вправи.
Здійснюють активні рухи здоровими пальцями по можливості в повному
обсязі,  а  також  рухи  в  ліктьовому  і  плечовому  суглобах  одночасно  з
такими  самими  рухами  здорової  руки.  Залежно  від  локалізації  та
характеру  ушкодження  зазначимо  деякі  особливості  ФР.  Так,  у  разі
переломів  фаланг  І  пальця  зі  зміщенням  рухи  для  здорових  пальців
розпочинають з 1-го дня, посиланням імпульсів до рухів в ушкодженому
пальці і променезап'ястковому суглобі. У разі переломів фаланг III пальця
активні рухи проводять тільки І і  II  пальцями, згинання і розгинання в
міжфалангових  суглобах  IV—  V  пальців  проводять  тільки  пасивно
(враховуючи  наявність  перемичок  між  сухожилками  поверхневого  і
глибокого  згиначів).  Зведення  і  розведення  пальців  активне.
Розпочинаючи з 7 – 8-го дня включають активне згинання і розгинання в
міжфалангових  суглобах  IV—V  пальців.  У  разі  переломів  фаланг  
IV пальця міжфалангові суглоби III і V пальців згинають і розгинають у
перші 7 днів пасивно. У разі переломів фаланг V пальця в міжфалангових
суглобах III і IV пальців можливі пасивні згинання і розгинання.
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Якщо ушкоджені сухожилки, методика ФР залежить від локалізації
травм згиначів і розгиначів.У разі ушкодження згиначів у 1-й період, крім
дихальних  і  загальнорозвиваючих  вправ,  застосовують  спеціальні  –
активні  вправи  у  вільних  від  іммобілізації  суглобах,  пасивні  рухи  в
дистальних  фалангах  з  фіксацією  проксимальних  (під  час  перев'язки).
Амплітуда рухів дуже мала, дозування − мінімальне.

Якщо ушкоджені розгиначі, функціональне лікування в цей період
передбачає активні рухи у вільних від іммобілізації суглобах в поєднанні з
рухами  здорової  руки,  а  наприкінці  4-го  тижня  після  операції  можна
розпочинати активні розгинання ушкодженої кисті.

У  2-й  період  на  тлі  загальнорозвиваючих  вправ  виконують
спеціальні вправи всіма суглобами пальців кисті (пасивні й активні). Це
згинання та розгинання всіх пальців з допомогою методиста (амплітуда
помірна),  а  потім  протидія  кожного  пальця,  згинання  та  розгинання
кожної  фаланги  пальця,  захоплення  дрібних  предметів  пальцями.
Використовують  ідеомоторні  вправи,  ізометричне  напруження  м'язів,
кисті  та  передпліччя,  вправи  з  предметами  і  на  блоковому  пристрої
(механотерапія).

У  разі  ушкодження  сухожилків  згиначів  пальців  акцентують  на
вправах  у  згинанні  пальців,  а  якщо  ушкоджені  сухожилки  розгиначів
пальців — на розгинання пальців. Після відновлення достатнього обсягу
рухів у суглобах слід тренувати захватну функцію кисті (вправи у захваті
та  утриманні  різних  дрібних  предметів  –  кубиків,  кульок,  циліндрів
тощо).  Рекомендують  вправи  в  теплій  воді.  У  другій  половині  цього
періоду спеціальні вправи ускладнюють. Вони спрямовані на підвищення
сили  пальців  і  кисті,  відновлення  тонких  рухів  кисті  та  загальної
координації  рухів  пальцями.  Рекомендують  такі  вправи:  1)  удари
кінчиками  пальців  по  висячих  предметах  різної  маси;  2)  розтягування
пальцями гуми; 3) піднімання різних за масою предметів; 4) розбирання і
збирання  дитячих  пірамідок;  5)  ловля  на  льоту  маленької  кульки;  6)
вправи із дзиґою; 7) підкидання, перекидання і ловля різними способами
великих  і  малих  м'ячів.  Рекомендують  також  вправи  з  обтяженням,
опором,  ізометричним  напруженням  м'язів  кисті  та  передпліччя,
трудотерапію з метою відновлення побутових і трудових навичок. 

У  3-й  період,  крім  спеціальних  вправ,  рекомендованих  для  2-го
періоду,  застосовують  полегшені  трудові  процеси,  особливо  ті,  які
задіюють у трудову операцію ушкоджені пальці, вправи з гімнастичними
предметами.

Критеріями  визначення ефективності  експериментальної методики
лікувальної фізичної культури для хворих із переломами фаланг пальців
було обрано: об'єм рухів у суглобі, м'язову силу кисті, ступінь шкіряно-
суглобної чутливості рук, десятипальцевий хаотичний теппінг для оцінки
дрібної  моторики  рук.  Аналіз  динаміки  показників  інструментального
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дослідження вказує на наявність статистично достовірних змін в основній
групі, на відміну від контрольної. Зокрема,  в основній групі кут згинання
міжфалангових суглобів  збільшився  з  65±2,6˚ до  86±4,7 ˚ (р<0,05), сила
кисті  збільшилася  з  23±1,8  кг  до  41±2,5  кг  (р<0,05),  шкіряно-суглобова
чутливість  рук  до  дослідження  становила  5,87±0,32  г  (р<0,05),  після
дослідження  –  2,31±0,21  г  (р<0,05);  покращилася  дрібна  моторика рук  з
81,13±1,99 с до  65,56±1,14 с (р<0,05). Натомість у контрольній групі  кут
згинання міжфалангових суглобів змінився з  67±2,3˚ до  73±3,9˚ (р>0,05),
сила кисті змінилася з  22±1,7 кг до  26±1,4 кг (р>0,05), шкіряно-суглобова
чутливість  рук  до  дослідження  становила  6,01±0,47  г  (р>0,05),  після
дослідження  –  4,92±0,85  г  (р>0,05),  покращилася  дрібна моторика рук  з
81,00±1,63 с до 78,18±1,29 с (р>0,05).

Таким чином,  спираючись на результати нашого дослідження,  ми
дійшли  висновку,  що  впровадження  розробленої  нами  методики
лікувальної фізичної культури для хворих із переломами фаланг пальців
дає значні позитивні результати, що спостерігається в основній групі, на
відміну від контрольної групи.

Список використаних джерел:
1. Кириченко  В.Ю.  Медицинская  реабилитация  больных  с

последствиями повреждений кисневого сустава / В.Ю. Кириченко//
Ортопедия, травматология и протезирование. ― 2008. — № 1. ― С.
46—50.

2. Колонтай  Ю.Ю.Хирургия  поврежденной  кисти  /  Ю.Ю.Колонтай,
Л.Ю.Науменко,  Ф.А.Милославский,  Н.Д.  Головаха.―
Днепропетровск: Пороги, 1997. — 460с. 

3. Крыжановский  Я.  И.  Реабилитация  больных  после
восстановительных  операций  при  повреждении  сухо  жилий
сгибателей  пальцев  кисти  /  Я.И.Крыжановский,  Е.П.Черенок,
В.А.Куценок// Травма. ― 2002. ― №2. — Т.3.— С. 168―172.

4. Лечебная  физическая  культура:  справочник  /  [науч.  ред.  
В. А. Епифанова]. —М.: Медицина, 2006. ―528 с.

5. Науменко Л.Ю. Сучасні підходи до медичної реабілітації хворих та
інвалідів із наслідками травм і захворювань передпліччя та кисті /
Л.Ю.  Науменко,  Д.А.  Бондарук,  В.Ю.  Кириченко,А.О.  Маметьєв,
В.М. Хом'яков // Медичні перспективи. — 2013. — №3. ― Т. XI ―
С 96—102.

6. Пархотик  И.  И.  Физическая  реабилитация  при  травмах  верхних
конечностей  /  И. И. Пархотик.  ―К.:  Олимпийская  литература,  
2007 —278 с.

Мороз Наталія Вікторівна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»,

236



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

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, 

к. пед. н., доцент, 
доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

 
Вступ.  Виразкова  хвороба  шлунка  та  дванадцятипалої  кишки  є

одним з найбільш поширених захворювань шлунково-кишкового тракту,
що  зумовлює  часті  рецидиви,  викликає  тяжкі  ускладнення,  зниження
працездатності  хворих.  Частота  ускладнень  виразкової  хвороби,  які
ведуть  до  стійкої  втрати  працездатності,  коливається  від  9,1  до  38,3
відсотка.

Лікування  виразкової  хвороба  шлунка  і  дванадцятипалої  кишки
залишається важливою медичною та соціально-економічною проблемою
сучасного періоду. За даними різних авторів, близько 10 – 15 % дорослого
населення протягом життя хворіє на виразку шлунку та дванадцятипалої
кишки [3]. Однак реальна кількість людей із ризиком розвитку виразки є
ще  більшою  і  становить  40  –  50  %.  В  Україні  частота  виникнення
виразкової  хвороби  –  70  випадків  на  10000  населення,  що  становить
понад 4 млн. хворих.

Протягом останніх років, попри певні успіхи, досягнуті в розкритті
етіопатогенезу,  лікуванні  виразкової  хвороби,  невирішеною  лишається
проблема  повного  одужання,  попередження  загострень  та  ускладнень.
Досить  часто  це  пов’язано  з  тим,  що  виразкову  хворобу  нерідко
супроводжують  захворювання  суміжних  органів  шлунково-кишкового
тракту,  найбільш  анатомо-фізіологічно  близьких  до  гастродуоденальної
зони [2].

Різноманітні  клінічні  прояви  виразкової  хвороби  вказують  на
неоднорідність цього захворювання, що пов’язано з різноспрямованими
порушеннями  регуляторних  механізмів.  Підвищення  ефективності
лікування виразкової хвороби може бути досягнуте в тому випадку, якщо
в  комплекс  реабілітаційних  заходів  будуть  включені  методи  і  засоби
фізичної  реабілітації,  здатні  відновити  порушені  механізми  адаптивної
регуляції та саморегуляції на різних рівнях.

Результати дослідження. Для профілактики, лікування, реабілітації
та підтримуючої терапії при віразковiй хворобi шлунка і 12-палої кишки
широко  використовується  лікувальна  фізкультура,  яка  грунтується  на
сучасних наукових даних у галузі фізіології, анатомії, біології [1]. Фізичні
вправи  сприяють  оптимальному  збалансуванню  процесів  збудження  та
гальмування,  нормалізації  регулюючої  функції  ЦНС,  поліпшенню
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діяльності  вегетативної  нервової  системи,  що  позитивно  впливає  на
функції органів травлення. Основою цих процесів є моторно-вісцеральні
рефлекси.  Під  час  виконання  фізичних  вправ  аферентні  імпульси,  що
надходять у кору з працюючих м'язів, змінюють тонус центрів головного
мозку, у тому числі травного. Вони створюють у корі домінантні вогнища
збудження,  що,  за  законом  негативної  індукції,  сприяє  затуханню
застійного вогнища збудження, приглушенню патологічної імпульсації від
хворих органів [2].

Фізичні  вправи  змінюють  та  нормалізують  рухову,  секреторну  та
всмоктуючу  функції  органів  травлення.  Ці  зрушення  можуть  мати
різноманітний  характер,  що  залежить  від  інтенсивності  та  тривалості
фізичних  навантажень,  часу  прийому  їжі,  вихідного  функціонального
стану  органів  травлення.  Фізичні  вправи  стимулюють  фізіологічні
процеси в організмі через нервовий і гуморальний механізми: активують
обмін  речовин,  тканинний  обмін,  ендокринну  систему;  підвищують
імунітет, ферментативнy активність; надають тонізуючi, трофічні функції,
нормалізують  вплив  на  організм  і  формують  компенсаторні  функції;
позитивно впливають  на  психоемоційну сферу;  трофічнa  дія  полягає  в
активації  трофічного  функції  нервової  системи,  покращенні  процесів
ферментативного  окислення,  стимуляції  імунних  систем,  мобілізації
пластичних  процесів  і  регенерації  тканин,  нормалізації  порушеного
обміну речовин; посилюється регулюючий вплив підкоркових центрів на
судинну  систему;  лікувальна  фізкультура  забезпечує  більш  досконалу
легеневу  вентиляцію  та  сталiсть  напруги  вуглекислоти  в  артеріальнiй
крові.  При  виконанні  фізичних  вправ  щадять  зону  шлунка  та
дванадцятипалої  кишки.  У  гострому  періоді  захворювання  ЛФК  не
показана.

Помірні фізичні навантаження підвищують кислотність шлункового
соку,  збільшують  виділення  жовчі,  стимулюють  всмоктування  і
перистальтику шлунка та кишок, якщо м'язова робота виконана за 1,5 – 
2 години до чи після приймання їжі. Секреторна функція пригнічується,
якщо фізичними вправами займатися  безпосередньо перед прийманням
їжі  або  одразу  після  цього.  Пригнічують  травлення  тривалі  фізичні
навантаження  великої  інтенсивності.  Вони  зменшують  виділення
шлункового соку, знижують його кислотність та рухову функцію.

Під  впливом  фізичних  вправ  активізуються  трофічні  процеси  в
органах  травлення:  поліпшення  крово-  і  лімфообігу,  інтенсифікація
обмінних  процесів  сприяє  згасанню  запальних  і  прискоренню
регенеративних  процесів  та  загоєнню  виразки.  Збільшення  екскурсії
діафрагми  при  виконанні  дихальних  вправ,  скорочення  і  розслаблення
м'язів живота періодично змінюють внутрішньочеревний тиск, масажують
внутрішні органи, підсилюють гемодинаміку і ліквідують застійні явища
в  черевній  порожнині.  Одночасно  активізується  моторно-евакуаторна
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функція  кишок,  відбувається  скорочення  жовчного  міхура  та  його
випорожнення.

Доведено,  що  довільне  м'язове  розслаблення  при  виразковій
хворобі,  хронічному  холециститі  зменшує  спазм  м'язів  шлунка  і
сфінктерів  жовчовивідних  протоків.  Виконання  комплексу  спеціальних
вправ перед дуоденальним зондуванням збільшує у 1,5 –2 рази кількість
міхурової  і  печінкової  жовчі,  скорочуючи  тривалість  цієї  доволі
неприємної  процедури.  Склад  такої  жовчі  свідчить  про  ослаблення
концентраційної функції жовчного міхура і застій жовчі у ньому. 

Фізичні  вправи  здатні  нормалізувати  положення
внутрішньочеревних органів у разі їх опущення. Застосовуючи спеціальні
вправи,  що спрямовані  на зміцнення м'язів  живота,  підвищення тонусу
м'язів  порожнистих  органів,  можна  досягти  місця,  що  їм  анатомічно
притаманно.

У лікарняний  період реабілітації  використовують  ЛФК,
фізіотерапію.  Лікувальну фізичну культуру призначають  після стихання
гострих проявів захворювання. Протипоказана ЛФК при значних болях,
багаторазовому  блюванні,  постійній  нудоті,  кровотечі,  підозрі  на
прободіння  виразки.  Завдання  ЛФК:  нормалізація  тонусу  ЦНС  та
кортиковісцеральних  взаємовідносин,  поліпшення  психоемоційного
стану; активізація крово- і лімфообігу, обмінних і трофічних процесів у
шлунку, дванадцятипалій кишці та інших органах травлення; стимуляція
регенеративних  процесів  і  прискорення  загоєння  виразки;  зменшення
спазму  м'язів  шлунка;  нормалізація  секреторної  і  моторної  функцій
шлунка  і  кишечника;  попередження  застійних  явищ  та  спайкових
процесів у черевній порожнині.

З призначенням напівпостільного режиму до форм ЛФК додаються
ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна ходьба, що поступово доходить
до  1  км.  Лікувальна  гімнастика  проводиться  у  вихідних  положеннях
лежачи, сидячи, в упорі стоячи на колінах, стоячи. Методика передбачає
поступове  навантаження  на  всі  м'язи,  окрім  м'язів  живота.  Не
застосовуються  також  вправи,  що  можуть  призвести  до  підвищення
внутрішньочеревного  тиску.  Зберігається  повільний  темп  виконання
вправ, ритмічні і плавні без ривків рухи. Тривалість занять з лікувальної
гімнастики збільшується до 20 хвилин.

У  II  період  під  час  вільного  режиму  разом  з  подальшим
ускладненням  гімнастичних  вправ  із  зростаючим  зусиллям  починають
застосовувати вправи для живота без натужування, уникаючи підвищення
внутрішньочеревного  тиску.  Тривалість  лікувальної  гімнастики  20  –  
25  хвилин.  Дистанція  лікувальної  ходьби  збільшується  до  2  –  3  км,
рекомендується ходьба по східцях на 4 – 5 поверхів  [3]. 

У комплекс лікування виразкової хвороби обов'язково включається
лікувальна  фізкультура  (ЛФК).  Позитивний  ефект  від  лікувальної
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фізкультури  досягається  при  систематичних  і  регулярних  заняттях
протягом  тривалого  часу  під  контролем  лікаря.  Комплекс  вправ
складається  з  урахуванням  ступеня  захворювання,  індивідуальних
особливостей  хворого,  принципів  використання  фізичних  вправ  у
лікувальних  цілях.  Вправи  спеціального  характеру  виконуються  в
поєднанні  з  загальнорозвиваючими,  дихальні  –  з  різних  вихідних
положень. Фізичні вправи призначають через 2 – 5 днів після припинення
гострого  болю.  У  цей  період  процедура  лікувальної  гімнастики  не
повинна перевищувати 10 – 15 хвилин. 

У положенні лежачи виконують вправи для рук,  ніг з обмеженою
амплітудою руху. Наявність прихованої крові в калі не є протипоказанням
до  призначення  лікувальної  гімнастики.  Однак  у  цих  випадках
виключають  вправи,  які  активно  втягують  у  діяльність  м'язи  живота  і
підвищують внутрібрюшний тиск. При припиненні гострих явищ фізичнe
навантаження  поступово  збільшують.  Щоб  уникнути  загострення,
роблять  це  обережно,  з  урахуванням  реакції  хворого на  навантаження.
Вправи виконують у вихідному положенні лежачи, сидячи, стоячи. 

Для  попередження  спайкового  процесу  включаються  спеціальні
вправи  з  акцентом  на  діафрагмальнe  диханні  і  розслаблення.  У  фазі
неповної  та  повної  ремісії  за  відсутності  скарг  та  загального  доброго
стану хворого призначається  вільний режим.  Використовуються  вправи
для  всіх  м'язових  груп  з  обмеженням  навантаження  на  м'язи  черевної
стінки,  вправи  зі  снарядами  (вагою  до  1,5  –  2  кг),  на  координацію,
спортивні ігри (без змагань).  Щільність занять – середня, тривалість – до
30 хвилин.

У санаторно-курортних умовах обсяг та інтенсивність занять ЛФК
збільшують;  широко  використовуються  теренкур  (лікувальна  дозована
ходьба),  прогулянки,  гра  у  волейбол,  катання  на  лижах  та  ковзанах,
плавання у вільному режимі (без змагань). Фізичні вправи призначаються
для того, щоб домогтися позитивних зрушень у стані здоров'я, зокрема –
поліпшення кровообігу в черевній порожнині, регуляції функцій шлунка
та кишечника. 

Регулярне  проведення  різних  гімнастичних  і  дихальних  вправ,
дихальні  рухи  діафрагми  викликають  тo  підвищення,  то  зниження
внутрішньочеревного  тиску  і  тим  стимулюють  поліпшення  кровообігу.
Активні фізичні вправи тонізують шлунок та 12-палу кишку. Якнайбільше
практичне  значення мають  гімнастика і  дозована  ходьба.  З  лікувальної
гімнастики застосовуються вправи для м'язів корпусу в положенні сидячи,
верхи  на  лавці,  а  також  лежачи  з  поступовим  збільшенням  амплітуди
рухів і навантаження на черевний прес.  

Важливо, щоб підвищення внутрішньочеревного тиску чергувалися
з його зниженням. Для розвитку діафрагмального дихання застосовуються
вправи  в  положенні  лежачи  на  спині,  при  зігнутих  ногах  і  руках,  при
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рухах  з  великим  обсягом.  З  метою  посилення  впливу  діафрагми  на
кровообіг у шлункy та 12-палiй кишцi слід застосовувати дихальні вправи
в  положенні  лежачи  на  спині.  Рекомендується  широко  застосовувати
ходьбу як помірний вид фізичного навантаження.

Післялікарняний  період  реабілітації проводять  у  поліклініці  або
санаторії.  Застосовують  ЛФК,  лікувальний  масаж,  фізіотерапію,
працетерапію [3].

При  захворюваннях  органів  травлення  застосовують  такі
фізіотерапевтичні  методи:  медикаментозний  електрофорез,  електросон,
солюкс,  індуктотермію,  мікрохвильову  терапію,  магнітотерапію,
ультрафіолетове  опромінювання,  ультразвук,  парафіно-озокеритні  чи
грязьові  аплікації,  ванни  хвойні,  сірководневі,  радонові,  перлинні.
Призначають  укутування  вологі,  загальні;  кліматолікування;  показане
пиття мінеральної води (слов'янська, смирновська, нафтуся та інші). 

Висновки.  Доведено,  що  методи  та  засоби  фізичної  реабілітації
позитивно  діють  на  секреторну,  моторно-евакуаторну,  всмоктувальну
функції шлунка та кишечника, тому успішно використовуються на різних
етапах фізичної реабілітації хворих з гастродуоденальною патологією.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ КОМПРЕСІЙНИМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ХРЕБТА

Вступ. Переломи  хребта  належать  до  тяжких  ушкоджень,  що
призводять  до  значних  порушень  його  опорної,  ресорної,  рухової  й
захисної функцій  [1,  3].  За  даними  М.Х.  Карцева,  А.  Тюріна,  
В.В.  Клапчука,  інших  учених,  переломи  хребта  складають  7%  від
загальної кількості переломів, серед яких на осіб у віці від 16 до 49 років
припадає  63%, від 50 до 59 років –  21% і від 60 років і більше – 16%
таких  переломів.  За  сучасними  даними  статистики,  найбільш  часто  (у
65,1%  випадків)  спостерігаються  переломи  тіл  одного  або  кількох
поперекових  хребців,  що  супроводжуються  стиском  губчатої  речовини
(І. Е. Казакевич).  Функціональні  порушення  після  неушкодженого
компресійного  перелому  хребта  проявляються  у  зниженні  його
еластичності та гнучкості, частковій втраті ресорних якостей.

За даними науковців і практиків, лікування компресійних переломів
хребта  спрямоване  на  розвантаження  його  ушкодженої  ділянки,
утримання  її  у  фізіологічному   положенні  до  виправлення  форми  й
анатомічної цілісності сегмента, відновлення функцій хребта, зміцнення
м'язів  тулуба.  При  неускладнених  компресійних  переломах  хребта
застосовують  здебільшого консервативний метод лікування  із  широким
застосуванням  методів  і  засобі  в  фізичної  реабілітації,  зокрема
лікувальної фізичної культури, що використовується з перших днів після
отримання травми [2].

Комплексне  відновне  лікування  хворих  із  неускладненими
компресійними переломами хребта має забезпечити максимально повну
та  швидку медичну, фізичну та соціальну реабілітацію таких пацієнтів.
Тому  використання лікувальної фізичної культури в системі реабілітації
хворих  із  неускладненими  компресійними  переломами  хребта  є
необхідною  умовою,  що  забезпечує  успішність  реалізації  всього
складного  комплексу  реабілітаційних  завдань  [1,  2].  Актуальність
проведення  таких  досліджень  визначається  передусім  характером,
тяжкістю  та  тривалістю  функціональних  обмежень  хворих  з
неускладненими компресійними переломами поперекового відділу хребта,
необхідністю  нівелювання  дії  факторів,  що  зумовлюють  порушення
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психологічного  здоров’я  пацієнтів,  забезпечують  уникнення  ризику
інвалідизації,  а  також визнаною ефективністю застосування лікувальної
фізичної культури в комплексній реабілітації таких пацієнтів, що вказує
на актуальність обраної теми.

Результати дослідження.  За даними вчених,  важливе  значення у
відновленні  здоров’я  хворих  мають  засоби фізичної  реабілітації  (ЛФК,
лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапію).  

Реакція  організму  на  фізичні  вправи  має  загальний  характер  і
визначається  функціональним  зв'язком  різних  органів,  забезпеченої
нейро-гуморальными  механізмами  (Ю.М.  Докиш,  Н.А.  Чистяков,  
Г.С.  Юмашев,  В.А.  Єпіфанов  та  ін.).  Особливо  інтенсивно  впливають
фізичні вправи па опорно-руховий апарат. Фізичні вправи в першу чергу
призводять до активізації м'язових скорочень і в зв'язку з цим посилення
артеріального кровообігу в м'язах. На основі посилення обміну речовин
поліпшується  хімізм  м'язового  скорочення.  Завдяки  фізичним  вправам
краще протікають ферментативні  й окислювальні  процеси в м'язах, під
їхнім впливом прискорюється розщеплення АТФ, фосфогена і глікогену,
підвищується  ресинтез  фосфорних  сполук,  що  в  цілому  поліпшує
енергетичні  можливості  мускулатури.  М'язові  скорочення  не  тільки
поліпшують артеріальний кровообіг, але сприяють також відтокові крові
по  венах,  розташованих  у  їхній  товщі  (завдяки  наявності  в  судинах
системи  клапанів).  Таким  чином,  м'язові  скорочення  не  тільки
поліпшують  місцевий  кровообіг,  але  й  ведуть  до  загальної  активізації
гемодинамики. Регулярні тривалі заняття фізичними вправами сприяють
збільшенню обсягу м'язів за рахунок товщини м'язових волокон.

Інактивність  веде  до  глибоких  біохімічних  змін  у  м'язі  –  у  його
білковому  обміні  (збільшення  каллагена  і  зменшення  міозину)  і  у
вуглеводневому  (зниження  змісту  глікогену),  а  також  до  трофічних
порушень – атрофії м'язових волокон та наступних  десруктивних змін у
них  (Ф.Р.  Богданов,  Е.П.  Подрушняк,  С.Г.  Геллерштейн,  
А.Г. Гінеценський  та  ін.).  У  результаті  тривалого  вимушеного  спокою
м'язи  поступово  втрачають  і  свої  основні  функціональні  властивості  –
скорочувальну здатність і силу. Разом з тим спостерігається втрата м'язом
еластичності та його поступове зморщювання і ретракція, наслідком чого
є  розвиток  контрактур  (А.  Г. Гінецинський).  Ущільнення і  контрактури
м'язів пов'язані зі зміною колоїдного стану м'язового білка актоміозина і
перетворенням його в гель.

Під  час  опрацювання  літературних  джерел  ми  з’ясували,  що  під
впливом  регулярних  і  дозованих  фізичних  вправ  м'язи  зміцнюються  і
поступово  набувають  тимчасово  втрачену   функцію.  У  результаті
систематичних  фізичних  вправ  досягається  також  краща  адаптація
нервово-м'язового  апарата  до  фізичного  навантаження,  у  поєднанні  з
м'язовою напругою різної  сили (наприклад,  при підйомі вгору, піднятті
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вантажу). Відновлюється працездатність рухового апарата, тісно пов'язана
з можливістю розвитку м'язами тривалого статичного зусилля і напруги,
яке  чергується  з  розслабленням.  Підвищення  працездатності  рухового
апарата  під  впливом  регулярного  тренування  досягається  регулюючим
впливом  центральної  нервової  системи  (Д.  І.  Грицкевич,  
М.  С.  Жуковицький,  З.  Е.  Крен,  А.  А.  Осєнняя,  В.  Н.  Мошков,  
В.  Л.  Белявський,  В.  И.  Васічкін  та  ін.).  Перша  стадія  вправи,  що
характеризується  початковою  дизкоординацією,  поступово  змінюється
стадією  засвоєння  ритму  і  стійким  рівнем  працездатності.  Ступінь
координації рухів значно поліпшується на заключному етапі тренування.
Фізичні вправи впливають і на м'язовий тонус, що залежить від імпульсів,
що надходять з центральної нервової системи.

Основні  властивості,  необхідні  для  функції  суглоба,  зберігаються
лише за  наявності  в  ньому рухів.  Результати  гістологічних  досліджень
анатомічних утворень, з яких складається суглоб, при іммобілізації його
різної тривалості в зіставленні з клінічними даними (О. В. Недригайлова)
вказують  на  те,  що  за  тривалої  нерухомості  розвиваються  грубі
морфологічні  зміни,  що  призводять  до  стійкого  обмеження  рухів.
Унаслідок  нерухливості  суглоба  поступово  губиться  гладкість  хряща,
відбувається  повне  разволокнювання  хрящової  поверхні  і  руйнування
хряща. Ці зміни підсилюються вростанням між суглобними поверхнями
зміненої  синовіальної  оболонки.  Відомі  випадки  в  клінічній  практиці,
коли  результатом  подібного  процесу  є  утворення  фіброзного  і  навіть
кісткового  анкілозу  (зрощення)  між  суглобними  поверхнями.  Тривала
відсутність рухів негативно позначається і на зв’язково-сумковому апараті
суглоба  –спостерігається  зморщювання  його  капсули  і  зменшення
розмірів,  втрачається  здатність  заворотів  розправлятися  за  крайніх
положеннь  у  суглобі,  що  утрудняє  виконання  рухів.  Перераховані
анатомічні і функціональні зміни збільшуються зі зменшенням кількості
синовіальної рідини і збільшенням її в'язкості.

За  наявності  різко виражених  змін,  що супроводжуються  повною
втратою суглобною сумкою її еластичних якостей і припиненням рухів,
відновлення  рухливості  досягається  лише  хірургічними  методами  –
шляхом капсулотомії.

Зміни з  боку зв'язкового апарата  подібні  змінам з  боку суглобної
сумки.  Наприклад,  за  тривалого  перебуванняі  кісток  передпліччя  у
вимушеному положенні пронації  може укоротитися міжкісткова зв'язка,
обсяг  ротаційних  рухів  передпліччя  стає  більш  обмеженим.  Фізичні
вправи  у  разі  правильного  їхнього  застосування  дають  можливість
повернути  шляхом  дозованого  розтягання  еластичність  зморщеному
зв'язково-сумковому  апаратові,  відновити  нормальну  анатомічну  будову
складових його утворень та усунути тимчасове обмеження рухів у ньому.
У  процесі  виконання  рухів  поліпшується  кровопостачання  суглоба  і
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трофіки  хрящової  тканини,  підсилюється  продукування  синовіальної
рідини, що також сприяє відновленню функції суглоба.

Особливо великий інтерес мають відомості, що стосуються впливу
фізичних  вправ  на  кісткову  тканину.  Роботами  П.  Ф.  Лесгафта,  
В. П. Воробйова, Н. І. Ансерова встановлений тісний зв'язок між формою,
внутрішньою  будовою  (архітектонікою)  кісток  і  статико-динамічними
умовами  функції  рухового  апарата.  Функціональний  ріст  кістки  є
наслідком  реакції  її  на  випробовуваний  тиск  і  тягу  м'язів,  що
скорочуються.  Губчата  речовина  розташована  там,  де  локалізується
прикріплення  м'язів  (для  збільшення  площі  прикріплення)  або  де
необхідна  велика  поверхня  зіткнення  кісти  для  протидії  впливові
поштовхів і струсів. Відомо, що в місцях прикріплення сухожилок м'язів
кістка жорсткувата, горбиста, має гребені, відростки.

 Рельєф  кістки  і  її  товщина  змінюються  в  процесі  м'язової
діяльності,  доведена  активна  роль  мускулатури  в  морфогенезі  кістяка.
Установлено, що у випадках сильно вираженого м'язового рельєфу кісти
губчата  структура  поширюється  не  тільки  на  бугристості,  але  й  на
прилягаючі  ділянки  кортикального  шару  кісти.  Таким  чином,  фізичні
вправи  значно  сприяють  формуванню  опорно-рухового  апарата  і  тісно
взаємопов’язані  в  функціонально  й  анатомічно.  Серед  різних  фізичних
вправ особливо відбудовно цінні рухи, пов'язані з трудовою діяльністю.
Вони  по-особливому  ефективно  впливають  на  опорно-руховий  апарат
завдяки їх цілеспрямованиому характеру.

На  основі  аналізу  та  узагальнення  літературних  джерел  ми
з’ясували,  що  лікувальна  фізична  культура  після  травм  і  операцій  у
лікарняний  період  реабілітації  призначається  у  разі  відсутності
протипоказань в той же день через кілька годин або на другий, інколи –
третій (С. Д. Костиков, А. О. Єфімов, Е. В. Терновой, А. А. Кравченко,  
А.  Ф.  Лещинський,  А.  Ф.  Каптеяин,  Л.  А.  Ласская,  Т. Н.  Кукушкіна,  
Ю. М. Докиш, Н. А. Чистяков, А. М. Дворкін, А. В. Каплан та ін). Раннє
застосування фізичних вправ пов'язане в першу чергу з попередженням
ймовірних  ускладнень,  стимуляцією  компенсаторно-пристосовувальних
реакцій і діяльності органів і систем організму. Лікувальна дія фізичних
вправ чітко проявляється у вигляді всіх чотирьох основних механізмів –
тонізуючого впливу, трофічної дії, формування компенсацій, нормалізації
функцій.

Виконання фізичних вправ залучає хворого до свідомої й активної
участі  у  здійсненні  власного  лікування,  що  підвищує  його
психоемоційний стан  і  загальний тонус  організму, надає  впевненості  у
своїх силах та швидкому одужанні.  Безпосередньою дією вправ є певні
зрушення, що виникають у серцево-судинній системі. Вони проявляються
в активізації крово- і лімфообігу в зоні пошкодження, збільшенні об'єму і
швидкості  протікання  крові,  що  усуває  порушення  периферичного
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кровообігу, набряки. Рухи зменшують застійні явища і у паренхіматозних
органах,  порожнистих  венах,  сприяючи  проходженню крові  до  серця  і
полегшенню його  роботи.  Усе  це  разом з  іншими  методами  лікування
запобігає тромбоемболіям.

Такі  науковці,  як  В.Н.  Мухін,  Т.А.  Третілова,  В.Ф.  Башкіров,  
С.А.  Бородін,  М.Н.  Гончарова,  А.В.  Грініна,  І.І.  Мирзоєва,  В.  Зотов,  
М.  Бєлов,  І.  Матев,  С.О.  Банков,  Д.  Дубогай  та  інші  зазначають,  що
ефективним методом попередження легеневих ускладнень і поліпшення
діяльності легень після операцій і травм, є дихальна гімнастика. Людині
підвладне  вольове  регулювання  дихання,  і  тому  під  час  занять  за
словесними вказівками є можливість змінювати ритм, темп, амплітуду і
глибину  дихальних  рухів,  цілеспрямовано  посилювати  легеневу
вентиляцію  за  рахунок  грудного  або  черевного  компонента  дихання.
Фізичні  вправи  прискорюють  відновлення  повноцінного  механізму
дихання. 

Збільшення  глибини  дихання  і  легеневої  вентиляції  прискорює
виведення  наркотичних  речовин  після  наркозу,  активізує  кровообіг  і
газообмін  у  легенях  та  зменшує  застій  у  них,  поліпшує  бронхіальну
прохідність,  допомагає  видаленню  мокротиння  і  тим  самим  протидіє
виникненню гіпостатичних пневмоній, ателектазів і бронхітів. У випадках
виникнення легеневих ускладнень  заняття лікувальною гімнастикою не
припиняють  і  застосовують  спеціальні  дихальні  вправи  у  комплексі  з
іншими методами лікування.

Унаслідок позитивних змін у гемодинаміці  і  газообміні  в  легенях
підвищується насичення артеріальної крові киснем, зменшується кисневе
голодування  тканин,  поліпшуються  окисно-відновні  й  обмінні  процеси,
що є фізіологічною основою регенерації  тканин. Під впливом фізичних
вправ  прискорюється  розсмоктування  продуктів  запалення,  заживання
рани і формування кісткового мозоля. Утворюється рухливий еластичний
рубець  і  міцна  доброякісна  кісткова  тканина.  Загалом  ЛФК  протидіє
атрофії м'язів, розвиткові контрактур, тугорухливості у суглобах, анкілозу
сприяє  утворенню  тимчасових  компенсацій,  відновленню  порушених
операцією або травмою функцій органів і систем. Вона відновлює рухові
навички,  ходьбу,  правильну  поставу,  зміцнює  м'язи,  тренує  пацієнта  і
готує його до фізичних навантажень побутового й виробничого характеру.

Висновки.  За даними літератури,  встановлено,  що на всіх етапах
реабілітації  таких  пацієнтів  необхідно  застосовувати  засоби  фізичної
реабілітації.  Основними  засобами  впливу  на  організм  хворих  із
компресійними  переломами  хребта   виступають  лікувальна  фізична
культура, масаж, фізіо- та працетерапія, що передбачають вплив на весь
комплекс рухових, чуттєвих, трофічних порушень і змін функціонального
стану  серцево-судинної,  дихальної  систем  та  обміну  речовин  хворих.
Основні  завдання  реабілітації  таких  пацієнтів  полягають  у  збереженні
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обсягу  рухів  максимально  ранній  активізації  органів  і  систем  хворого
поетапному засвоєнні хворим досвіду цілеспрямованих замісних рухів під
час вимушеної та тривалої іммобілізації профілактиці розвитку вторинних
супутніх  патологій,  пов’язаних  із  тривалим  перебуванням  у  лежачому
положенні. 
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МОЖЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВТОМИ В УЧНІВ
МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В

РЕЖИМІ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ

Вступ.  З точки зору фізіології  стомлення –  це диспропорція між
витратою і  відновленням енергетичних ресурсів  людини.  Відомо понад
сто  визначень  поняття  «втома».  Спільним  для  них  є  акцентування  на
таких  ознаках:  зниження  продуктивності  діяльності  людини;  пряма
залежність  рівня  працездатності  від  виконуваної  роботи;  тимчасовий,
відновлювальний  характер.  Про  розвиток  стомлення  у  школярів
молодших  класів  свідчать  такі  факти:  зниження  продуктивності  праці,
збільшення  числа  помилок  і  часу  виконання  завдань  на  уроках;
ослаблення  внутрішнього  гальмування,  що  виражається  через  рухове
занепокоєння,  часті  відволікання,  неуважність;   поява  почуття  втоми;
погана поведінка. Розвиток утоми, яка може бути хронічною у школярів,
відбувається  у  процесі  непомірних  навчальних  навантажень  і  має,  на
думку науковців (С. А. Грицюк [3]),  негативну тенденцію до постійного
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збільшення. Це актуалізує проблему пошуку шляхів запобігання розвитку
втоми школярів молодших класів, у тому числі – з використанням засобів
фізичного виховання.

Результати  дослідження.  Ученими  [4]  виділені  суб’єктивні  та
об’єктивні  ознаки  втоми.  До  суб’єктивних  показників  стомленості,  як
своєрідного  психічного  стану,  який  проявляються  безпосередньо  у
процесі діяльності або по її завершенні, належать: відчуття знесилення,
нездатність  належним  чином  продовжувати  роботу;  нестійкість  і
відволікання  уваги  до  побічних  подразників,  зменшення  здатності
концентрувати  увагу,  свідомо  її  регулювати;  погіршене  сприймання
подразників,  коли  окремі  подразники  зовсім  не  сприймаються,  а  інші
сприймаються  із  запізненням;  порушення  координації,  сповільнення чи
прискорення рухів;  зміна збудливості  сенсорної сфери кори, зменшення
гостроти  зору, слуху, чутливості  тощо;  погіршення пам’яті,  труднощі  у
пригадуванні  інформації;  сповільнення  процесів  мислення,  втрата  його
гнучкості, широти, глибини та критичності; послаблення волі, рішучості,
витримки, самоконтролю, відчай; втрата інтересу до роботи; сонливість;
підвищення дратівливості, поява депресивних станів [1]. Безумовно всі ці
стани негативно впливають не лише на продуктивність праці,  але й на
стан  здоров’я.  Саме  через  цю небезпеку та  шкідливість  для  організму
людини втома сприймається як різновид хвороби.

Батькам та  вчителям необхідно постійно спостерігати стан,  у якому
знаходяться молодші школярі під час навчання, оскільки самі вони часто не
здатні  ідентифікувати  власну  втому.  Будь-які  прояви  апатії,  погіршення
апетиту, неспокій під час сну, часті респіраторні захворювання, головні болі,
розсіяність, плаксивість, некерованість, агресивність, сонливість, часта зміна
пози,  понижений  психомоторний  темп,  погіршення  почерку,  результатів
навчання тощо можуть стати сигналами стомлюваності дітей, її незначного,
значного чи гострого прояву.

До  об’єктивних  показників  втоми  належать:  результативність,
продуктивність,  трудомісткість,  оперативність,  якість  праці;  реально
вимірювані зміни в різних фізіологічних системах і психічних функціях.
Так,  фізіологічними  показниками  розвитку  втоми  є  артеріальний
кров’яний тиск, частота  пульсу, систолічний і  хвилинний об’єми крові,
зміни у складі крові, м’язова сила й витривалість, величина енергозатрат,
час  сенсомоторних  реакцій,  частота  дихань,  легенева  вентиляція,
коефіцієнт  споживання  кисню,  сила,  рухливість,  тремор,  температура
шкіри тощо.

Організм молодшого школяра, для якого характерні нерівномірність,
гетерохронність, асинхронність фаз розвитку окремих органів і функцій, є
доволі  чутливим  до  постійного  стомлення  й  може  реагувати  навіть
невідповідністю зросту та ваги віковим нормам [2]. Загалом установити
точні кількісні показники втоми в дітей цього віку досить важко, оскільки
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вони залежать від багатьох чинників – специфіки діяльності, яка здатна
активізувати  ті  чи  інші  функціональні  системи,  ставлення  індивіда  до
виконуваної роботи, типологічних особливостей його нервової системи.

Початок шкільного життя ставить перед дитиною завдання займати
нову життєву позицію та  переходити до виконання суспільно значущої
навчальної  діяльності.  Така  зміна  способу  життя,  соціального  статусу,
постійна  розумова  праця,  тривалість  уроків  вимагають  від  молодших
школярів  значної  психофізичної  напруги,  з  якою  не  всім  удається
впоратися однаково успішно [3].

Дослідження вчених показують, що значна частина першокласників
мають  відносно  низький  рівень  психічної,  фізичної  й  інтелектуальної
готовності  до  шкільного  навчання,  що  призводить  до  зайвої  нервової
напруги,  занепокоєння,  зниження  активності,  послаблення  уваги,
мислення,  пам’яті  тощо.  Дві  третини  дітей,  що  вступають  до  школи,
мають недостатньо стійку увагу, а четверта частина з них абсолютно не
здатні до зосередження уваги. При цьому встановлена наявність у третини
досліджуваних  учнів  молодших  класів  початкових  проявів  хронічної
втоми, які з віком чинять сильну негативну дію на функціональний стан
серцево-судинної та дихальної систем школярів, їх абсолютну й відносну
загальну  фізичну  працездатність,  рівень  координаційних  здібностей,
швидкісно-силових якостей м’язів верхніх і нижніх кінцівок, силової та
загальної витривалості [4].

Учені  виділяють  види  втоми  за  різними  критеріями,  а  саме:   за
домінуючими  видами  діяльності  –  фізична  й  розумова;   за  сферами
поширення – загальна й локальна;  за швидкістю розвитку – первинна і
вторинна;  за суб’єктивним відчуттям людиною міри вираженості змін у 
фізичному та психічному стані – прихована (ідіопатична), пролонгована й
безпосередньо хронічна втома [2].

Аналіз літератури засвідчив, що значний потенціал для подолання
розвитку втоми у молодших школярів мають засоби фізичного виховання,
які активно повинні використовуватися не лише на уроках фізкультури,
але  й протягом навчального дня у загальноосвітніх школах. При цьому
важливе  значення  має  зацікавленість  учнів  у  руховій  активності.  Під
руховою  активністю  дитини  слід  розуміти  сукупність  довільно
регульованих рухів, що мають умовно-рефлекторну основу, виражаються
у  прагненні  до  підтримки  життєвої  рівноваги  організму  дитини  з
навколишнім світом, проявляються в рухових уміннях і фізичних якостях,
обумовлених  як  генетично,  так  і  прищеплених  потребами  й  мотивами.
Пробудження  інтересу  та  посилення  мотивації  до  занять  фізичною
культурою в учнів молодших класів буде сприяти якісному проведенню
усіх форм навчальних занять у школі. Стимулювати розвиток мотивації та
інтересу  до  занять  фізичною культурою  та  спортом в  учнів  молодших
класів  необхідно  за  умови  дотримання  таких  педагогічних  умов:
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посильність  завдань,  які  ставляться  перед  учнями;  узгоджені  дії  щодо
оздоровлення  дітей  з  боку вчителів  і  батьків;  залучення  всіх  дітей  до
різних форм фізичної культури [3, 4].

У системі організації режиму дня учнів молодших класів необхідно
чергувати розумову та фізичну діяльність. У молодшому шкільному віці
заняття з домінуванням розумової діяльності не повинні проводиться без
перерви більш ніж 15 – 20 хвилин. Робочий день учня молодших класів
бажано   починати  з  ранкової  гігієнічної  гімнастики.  Ранкова  гігієнічна
гімнастика (РГГ) сприяє швидкому переходу від сну до робочого стану.
Вона створює належну робочу установку, викликає відчуття бадьорості,
готовності до праці. Основні вимоги до проведення РГГ такі: виконується
щоденно  з  відчиненим вікном або  на  свіжому  повітрі;  комплекс вправ
вивчається з учнями на уроках фізичної культури; у зимовий час вправи
на свіжому повітрі виконуються за температури не нижче – 6ºС, для учнів
1 – 2 класів –10ºС, 3 – 4 класів – до –15ºС[3]. 

Для розвантаження учнів протягом робочого дня у молодших класах
застосовують  фізкультурні  хвилинки  та  фізкультурні  паузи.  Мета  цих
занять  –   відновлення  зниженої  внаслідок  утоми  працездатності,
підвищення  рівня  уваги  учнів,  попередження  порушення  постави.
Основними вимогами до фізкультурних хвилинок і фізкультурних пауз є:
вправи, що виконуються стоячи та сидячи; амплітуда має бути невеликою,
щоб  учні  не  заважали  одне  одному;  тривалість  –  до  3  –  
5 хвилин. Для того, щоб викликати інтерес в учнів,  пропонуються різні
ігрові  варіанти,  наприклад  виконання змагальних завдань на  швидкість
реагування, уважність тощо; виконання фізичних вправ у парах, колонах,
шеренгах, за партою, біля парти тощо у супроводі веселих промовок або
декламування [5].

Велике значення для учнів молодших класів мають ігри та фізичні
вправи,  які  застосовуються  на  продовжених  перервах.  Вони  займають
особливе місце у розкладі шкільного дня, у цілому підвищують загальну
працездатність,  покращують  фізичний  розвиток  учнів.  Діти  із
задоволенням сприймають  такий вид рухової  активності.  Доведено,  що
після таких рухливих перерв учні  молодших класів  краще сприймають
матеріал  наступних  уроків,  уважніше  слухають  учителів,  спокійніше
поводять себе в класі. 

Іншою формою організації фізичного виховання в молодшій школі
може бути спортивна година у групах продовженого дня. Зміст спортивної
години різний залежно від пори року та може включати таке: різні види
прогулянок;  рухливі  ігри  на  місцевості;  легкоатлетичні  вправи;  силові
вправи; гімнастичні вправи; подолання смуги перешкод; спортивні ігри.

Дослідження показують, що розумова втома легкого або середнього
ступеня легко долається за період активного проведення дітьми перерви.
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Узагалі час відновлення нормального стану організму школяра за умови
незначної втоми становить не більше 10 –15 хвилин. 

Висновки. Розумова втома є доволі поширеним явищем серед учнів
молодшого шкільного віку, однією з  головних  причин її  виникнення  є
обмеження  у  шкільному  режимі  рухової  активності  та  переважання
статичних  зусиль  дітей.  Дієвим  засобом  попередження  розвитку
стомлення в дітей є адекватна за змістом, обсягом та інтенсивністю рухова
активність,  що  застосовується  протягом  навчального  дня  у  вигляді
гімнастики  до  уроків,  фізкультхвилинок  під  час  занять,  динамічних
перерв, уроків фізичної культури.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МАСАЖУ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ

КОЛІННОГО СУГЛОБА

Вступ.  Остеоартроз – найбільш поширене захворювання суглобів,
частота  розвитку  якого  неухильно  зростає,  що  робить  проблему  його
вивчення  та  лікування  однією  з  найважливіших  в  артрології.  Метою
відновлювального лікування остеоартрозу колінного суглоба є досягнення
полегшення симптоматики, зумовленої анатомічними змінами суглоба,  і
поліпшення  його  функцій,  а  отже,  –  покращення  якості  життя  хворих.
Важливу  роль  у  відновлювальному  лікуванні  належить  лікувальній
фізичній культурі (ЛФК). 

Результати дослідження. Лікувальна фізкультура при остеоартрозі
сприяє:   попередженню або усуненню атрофії  періартикулярних м’язів;
попередженню  або  усуненню  нестабільності  суглобів;  зменшенню
артралгій,  покращенню  функції  уражених  суглобів;   гальмуванню
подальшого прогресування остеоартрозу; зменшенню маси тіла.

Відповідно до особливостей захворювання ЛФК застосовують у два
періоди. Завдання ЛФК у І період при деформуючих артрозах наступне:
розвантаження  ураженого  суглоба,  збільшення  суглобової  щілини,
зменшення болю; покращення крово- та лімфообігу, трофічних процесів в
ураженому  суглобі;  розслаблення  м'язів,  усунення  контрактур  і
збільшення  амплітуди  рухів;  формування  тимчасових  компенсацій  і
підвищення загального тонусу організму. Використовують  лікувальну й
ранкову гігієнічну  гімнастику, самостійні  заняття  5  –  6  разів  на  день,
гідрокінезотерапію [1].

Розвантаження  ураженого  суглоба  та  зменшення  взаємотиску
суглобових поверхонь досягають вихідним положенням під час виконання
фізичних  вправ,  виключенням  осьового  навантаження  на  кінцівку.
Лікувальна  гімнастика  проводиться  в  положенні  лежачи  і  сидячи  та
складається  із  загальнорозвиваючих,  дихальних,  спеціальних  вправ.  До
останніх  відносять  пасивні,  активні  з  допомогою  і  без  неї,  вправи  для
ураженої  кінцівки,  що  виконують  у  полегшених  умовах,  махові  рухи  у
хворих суглобах і  на розслаблення [2].  Вправи проводяться  у повільному
темпі й обмежуються амплітудою, що не викликає появи болю. Найкраще
фізичні  вправи  робити  в  теплій  воді,  що  сприяє  усуненню  спазму  та
розслабленню м'язів, ліквідації рефлекторних контрактур, зменшенню болю
та збільшенню рухливості в ураженому суглобі. Протягом дня рекомендують
пасивні  зміни  зігнутого  й  розігнутого  положення  для  ураженого суглоба,
можна  робити  манжетні  витягання  малим  вантажем.  Поступово  біль
зменшується і збільшується амплітуда рухів в ураженому суглобі, хворому
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призначають напівпостільний режим і переходять до застосування ЛФК за  
II періодом [3].

У  II  період  завдання  ЛФК  доповнюють.  Вони  спрямовані  на
зменшення  атрофії  м'язів,  зміцнення  м'язово-зв'язкового  апарату
ураженого суглоба, нормалізації його функції або формування постійних
компенсацій, усунення дефектів постави і загальне зміцнення організму.

Лікувальна фізична культура  при деформуючих артрозах має  такі
завдання:  відновлення  функції  суглоба,  попередження  патологічних
деформацій  або  стабілізації  постійних  компенсацій;  зміцнення  м'язів
ураженої  кінцівки,  загальне  збільшення  сили  і  витривалості  м'язів;
покращення  діяльності  органів  і  систем  організму,  фізичної
працездатності  пацієнтів;  адаптації  до  побутових  і  виробничих
навантажень,  попередження  загострень  захворювання.  Використовують
лікувальну й ранкову гігієнічну гімнастику, ходьбу, прогулянки, теренкур,
рухливі  ігри  і,  на  ранніх  стадіях  артрозу, –  спортивні  ігри,  плавання і
вправи  у  воді.  При  доборі  і  виконанні  фізичних  вправ  спочатку
дотримуються  правила  розвантаження  ураженої  кінцівки.  Потім
навантаження на неї повинні бути щадними за характером з огляду на те,
що процес не ліквідований і захворювання перейшло у стадію ремісії.

Ураховуючи, що остеоартроз колінного суглоба часто поєднується з
остеохондрозом хребта,  добирають спеціальні вправи, що застосовують
при  остеохондрозі  хребта.  При  остеохондрозі  хребта  І  період  ЛФК
проводять у фазі гострого перебігу захворювання. У цей час на перший
план виступає біль і пов'язане з ним безперестанне рефлекторно-захисне
напруження  м'язів  спини.  Тому  завдання  ЛФК  мають  бути  такими:
розвантаження  ураженої  ділянки  хребта  та  збільшення  відстані  між
окремими хребцями, розслаблення м'язів спини та шиї; зменшення тиску
на корінці спинномозкових нервів і зменшення болю; покращання крово-
та лімфообігу в уражених сегментах, попередження спайкових процесів;
підняття загального тонусу організму.

Під час занять лікувальною гімнастикою необхідно дотримуватися
таких методичних принципів: активні рухи у гострий і підгострий періоди
протипоказані, оскільки вони можуть призвести до компресії нервових і
судинних  утворень;  їх  вводять  у  заключний  період  і  виконують  у
повільному  темпі,  без  посилювання  та  напруження;  усі  вправи  слід
чергувати  з  вправами  на  розслаблення;  для  подолання  наслідків
протибольової  анталгічної  пози  і  больовою  синдрому,  що  зменшували
екскурсію грудної клітки, слід включати дихальні вправи;  не допускати
підсилення больових відчуттів під час виконання фізичних вправ.

Комплекси лікувальної гімнастики будують з урахуванням анатомо-
біомеханічних особливостей хребта. Насамперед це стосується вихідного
положення,  від  якого  залежить  внутрішньодисковий  тиск  в  ураженій
ділянці.  Доведено,  що він  підвищується  майже удвічі  у  вертикальному
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положенні.  Тому  в  цей  період  усі  вправи  рекомендують  виконувати  у
вихідних  положеннях,  що  розвантажують  хребет,  –  лежачи  на  спині,
животі,  боці  і  в  упорі  стоячи  на  колінах.  Разом  із  цим  обов'язково
включають вправи на розслаблення м'язів  тулуба  й кінцівок,  витягання
хребта  по  його  осі,  що  сприяє  збільшенню  міжхребцевих  проміжків  і
діаметру міжхребцевих отворів, зменшенню компресії на нервові корінці
та оточуючі судини.

Природно,  що протипоказані  вправи  на  розгинання  поперекового
відділу хребта, нахили тулуба уперед більше як на 15 – 20° ("кіфозуючі"
вправи),  що  підсилюють  компресію  на  зв'язковий  апарат,
внутрішньодисковий  тиск,  зміщують  диск,  розтягують  тканини  і  м'язи
поперекової  ділянки.  Повністю  виключають  будь-які  інші  вправи,  що
збільшують рухливість у цьому відділі хребта і тим самим підсилюють
подразнення нервового корінця.

Для стабілізації ураженого відділу хребта, зміцнення м'язів тулуба,
тазового  пояса  і  кінцівок  у  заняттях  використовують  фізичні  вправи
статичного характеру, спочатку з малою експозицією (2 – 3 сек.), а згодом
–  із  зростаючою.  Для  зменшення  ймовірності  зрушення  хребців  і
пов'язаного  з  цим  загострення  остеохондрозу  рекомендується  під  час
занять  фіксувати  поперековий  відділ  хребта  паском  важкоатлета  при
локалізації  на  рівні  D8  або  ортопедичним  корсетом  при  локалізації
остеохондрозу вище цього рівня [2].

У  заняття  включають  вправи  для  дистальних  відділів  нижніх
кінцівок, у посиланні імпульсів до рухів, статичні й динамічні дихальні
вправи; на розслаблення м'язів тулуба та кінцівок. Застосовують вправи,
що сприяють розкриттю задньобокових відділів хребта,  де розташовані
корінці спинномозкових нервів. Такими вправами є: підтягування зігнутих
ніг до живота  в положенні лежачи на спині і т. д.;  вигинання тулуба  в
упорі стоячи на колінах. Рекомендуються ізометричні напруження м'язів,
тиск  поперековою ділянкою на кушетку в  положенні  лежачи  на  спині,
ноги  зігнуті  в  колінах.  Вони  можуть  підсилюватися  напруженням
сідничних  м'язів  і  м'язів  промежини.  Ці  вправи  збільшують
внутрішньочеревний тиск і тим самим зменшують внутрішньодисковий.
Усі  вправи  виконуються  вільно,  без  зусиль,  різких рухів,  у  повільному
темпі,  з  малим  числом  повторень,  з  паузами  для  відпочинку,  не
допускаючи стомлення м'язів хворої кінцівки і поперекової ділянки [3].

У  IІI  період,  коли  запальні  явища та  біль  в  ураженому  сегменті
зменшуються  і  покращується  загальний  стан  хворого,  ЛФК  має  такі
завдання: зміцнення м'язів ураженого відділу хребта і тулуба; відновлення
правильних  анатомо-фізіологічних  положень  уражених  сегментів,
рухливості хребта і навичок правильної постави; підготовки хворого до
побутових і трудових навантажень [3].

Вправи виконують із вихідних положень, що розвантажують хребет.
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Вихідне  положення  сидячи  при  остеохондрозі  попереково-крижового
відділу  виключають  через  збільшення  внутрішньодискового  тиску,  а
стоячи  використовують  мінімально  лише  для  відновлення  навичок
правильної постави і навчання ходьби. Протипоказані різкі вправи й рухи,
що стрясають хребет.

Зміцнення м'язів тулуба виконують у положенні лежачи на спині, їх
можна  ускладнювати  легкими  обтяженнями  й  опором.  Обережно
виконують  ротаційні  рухи  і  розгинання  хребта,  виключаючи  нахили
вперед.  Обов'язково  як  у  цьому,  так  і  в  наступних  етапах  лікування
застосовують  вправи  на  розслаблення.  При  покращанні  стану  хворого
призначають  лікувальну  ходьбу,  під  час  якої  хворому  необхідно
намагатися  підтримувати  правильну  поставу.  Його  вчать  ходити  без
опори,  переступати  через  предмети,  ходити  по  східцях.  Рекомендують
гідрокінезитерапію.

Масаж  при  гонартрозі  (артрозі  колінного суглоба)  проводиться  з
метою  поліпшення  кровообігу  і  мікроциркуляції  в  ураженому  суглобі.
Масаж є не стільки лікувальним,  скільки профілактичним засобом і  за
відсутності  ознак  синовіту його треба  проводити  якнайчастіше.  Масаж
посідає одне з провідних місць у санаторно-курортному лікуванні хворих
на  остеоартроз  колінного  суглоба.  Масаж  посилює  та  активізує  дію
фізіотерапевтичних методів лікування та лікувальної фізкультури, а також
може  виступати  як  окремий  метод  неспецифічного  лікування  та
профілактики захворювання. Масаж поліпшує кровопостачання суглобів і
періартикулярних тканин, зміцнює суглобно-зв'язковий апарат, прискорює
розсмоктування  суглобного  випоту  та  патологічних  відкладень  у
періартикулярних тканинах.

Лікувальний  масаж  застосовують  при  затиханні  гострих  проявів
остеоратрозу для поліпшення крово- та лімфообігу, трофічних процесів в
уражених суглобах і навколишніх тканинах, покращення психоемоційного
тонусу хворого. При проведенні масажу й виборі його виду враховуються
стадія  захворювання,  виразність  больового  синдрому,  наявність
вторинного синовіїту. При остеоартрозі застосовують усі види класичного
й  сегментарного  масажу,  вибір  яких  здійснюється  з  урахуванням
клінічних особливостей захворювання.

Методика  лікувального  масажу  при  деформуючих  артрозах
аналогічна  тій,  що  використовують  при  артритах.  Лікувальний  масаж
включає  в  себе  4  основні  прийоми  –  поглажування,  розтирання,
розминання,  вібрацію.  Починається  і  закінчується  кожен  сеанс  масажу
поглажуванням.  При  остеохондрозі  масажують  паравертебральні  зони
спинномозкових сегментів і рефлексогенні зони грудної клітки та ділянки
таза,  м'язи  спини,  сідниць,  гребені  клубових  кісток,  реберні  дуги,
міжреберні  проміжки,  остисті  відростки,  кульшові  і  плечові  суглоби.
Роблять вибірковий масаж больових зон і точок грудної клітки.
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При значних болях масаж повинен мати  розслаблюючий, щадний
характер із використанням легких погладжувань і розтирань, неглибоких
розминань.  При  зменшенні  больового  синдрому  їх  роблять  більш
інтенсивно,  особливо  в  місцях,  де  є  ущільнення  м'язів,  застосовують
додаткові  прийоми  –  стругання,  пиляння,  зміщення,  трясіння,
поплескування.  Масаж  поєднують  із  пасивними,  а  потім  з  активними
рухами, струшуванням кінцівок [4].

Висновки. З  урахуванням  патогенетичних  особливостей  артрозу
відновне  лікування  має  бути  безперервним  та  охоплювати  всі  етапи  –
госпітальний,  амбулаторно-поліклінічний,  санаторний.  З  огляду  на
складність патогенезу остеоартрозу виправдане припущення про те,  що
найбільш  ефективним  є  комплексний  підхід  до  фізичної  реабілітації
хворих на гонартроз.  Застосування методів фізичної реабілітації  сприяє
підвищенню  ефективності  реабілітації  хворих,  скороченню  термінів
лікування, подовженню періоду ремісії, запобіганню інвалідизації.
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Вступ. Цукровий діабет – дуже поширене ендокринне захворювання,

в  основі  якого  лежать  причини,  що  викликають  порушення
вмісту інсуліну в організмі. B одних випадках це обумовлено ураженням
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клітин  підшлункової  залози,  в  інших  – збільшенням  в  організмі
антагоністів  інсуліну. Розвиток синдрому  обумовлено  абсолютною  або
відносною  недостатністю  інсуліну  в  організмі,  що  призводить  до
порушення вуглеводного,  жирового,  білкового  обміну  та  глибокої
дезорганізації внутрішньоклітинного метаболізму. 

Лікування  ЦД  є  не  менш  складним  завданням,  ніж терапія інших
ендокринних захворювань або порушень обміну речовин. Вибір тактики
лікування залежить від типу діабету, клінічного перебігу, стадії розвитку
хвороби  та  ін.  Завдяки  правильній  терапії  діабету  лікарі  не  лише
продовжують  життя  хворому,  але  й затримують  або
попереджують розвиток пізніх ускладнень діабету. ЦД  у певному сенсі –
невиліковне захворювання, тому успіх і ефективність терапії залежать не
тільки від здатності лікаря своєчасно діагностувати хворобу та правильно
рекомендувати  лікування,  але  й від  тих  взаємовідносин,
які встановилися між лікарем і хворим,  від здатності хворого правильно
осмислити стан свого здоров'я й виконати призначення лікаря. 

Лікування  та  реабілітація  осіб  із  цукровим  діабетом  мають  бути
комплексними і передбачати застосування дієтотерапії,  медикаментозної
терапії,  фітотерапії,  лікувальної  фізичної  культури.  Однак  навіть
адекватне  застосування  цукрознижувальних  препаратів,  використання
метаболітів,  ангіопротекторів  і  гіпотензивних  препаратів  не  завжди
запобігає  розвитку  ускладнень,  забезпечує  підтримку  стабільного
гомеостазу.  Це  зумовлює  постійний  пошук  і  розробку  нових  методів
лікування  цукрового  діабету  та  його  ускладнень,  у  тому  числі  з
використанням методів і засобів фізичної реабілітації [1].

Серед  лікувальних  чинників  у  реабілітації  хворих  із  цукровим
діабетом  велике  значення  має  фізична  активність,  що  чинить
різносторонню  оздоровчу  дію  за  рахунок  підвищення  функціональної
активності  різних  органів  і  систем організму людини.  М’язова  робота,
особливо  та,  що  вимагає  витривалості,  супроводжується  змінами
гормонального  фону.  У  результаті  підвищуються  глікогеноліз  і  ліпоз,
необхідні для енергетичного забезпечення фізичної діяльності, що є дуже
важливим для хворих на цукровий діабет.

Поширеність  цукрового  діабету,  рання  інвалідизація  працездатного
населення з цією патологією зумовлюють наукову і практичну значущість
пошуку нових ефективних методів реабілітації хворих даної нозології.

Результати дослідження. Лікування цукрового діабету залежить від
виразності  захворювання.  Діабет  середньої  тяжкості  компенсується
інсуліном чи антидіабетичними препаратами та  дієтою. При тяжкій формі
призначаються великі дози інсуліну та сувора дієта.
Застосування  лікувальної  фізичної  культури  в комплексному лікуванні
хворих на цукровий діабет  зумовлено стимулюючим впливом фізичних
вправ на тканинний обмін, утилізацію цукру з організму.
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Клінічно встановлено,  що під  впливом фізичних  вправ  знижується
рівень цукру  в крові, іноді до нормальних величин. Дозування фізичних
вправ посилюють дію інсуліну, часом дозволяють зменшувати його дозу.
У  хворих  з зайвою  вагою під  впливом фізичних  вправ  нормалізується
жировий обмін.

Фізичне  тренування  допомагає  боротися  з  м'язової  слабкістю,  що
з'являється у хворих на цукровий діабет, підвищує опір несприятливим
чинникам.

При  цукровому діабеті в заняттях лікувальною фізичною культурою
використовуються  вправи  всіх м'язових  груп.  Рухи виконуються  з
великою  амплітудою,  в  повільному  й середньому  темпі,  а  дрібних
м'язових  груп  – у швидкому.  Поступово  вводяться  складніші
координаційні  вправи, вправи з предметами, на снарядах (гімнастичній
стінці, лаві) і з обтяженнями. Тривалість заняття – 30 – 45 хв., щільність
досить висока. Крім лікувальної гімнастики, необхідно використовувати
дозовану ходьбу, поступово збільшуючи відстань з п'яти до 10 –  12 км,
спортивні  вправи  (ходьбу  на  лижах,  катання  на  ковзанах,  плавання,
греблю, біг),  ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при суворому лікувально-
педагогічному контролі.

При  діабеті  середньої  тяжкості  заняття  лікувальною фізичною
культурою  і  регламентація  рухового  режиму  сприяють  стабілізації
дозування  лікарських  засобів.  Застосовуються  вправи  помірної  й  малої
інтенсивності  всім  м'язових  груп.  Тривалість  заняття  – 25 –  30  хв.,
щільність – невисока.  Крім  лікувальної  гімнастики, слід  широко
застосовувати дозовану ходьбу на 2 – 7км.

При тяжкій формі захворювання і навіть при супутніх захворюваннях
серцево-судинної системи людей середнього й літнього віку перші заняття
слід  проводити  за  методикою,  властивою  хворобі серцево-судинної
системи.  Загальне навантаження  організму – невеличке чи  помірне.
Широко використовуються вправи для малих і середніх м'язових груп. 

При дозуванні навантаження необхідно враховувати, що в повільному
темпі  фізичні  вправи  знижують  вміст  цукру  в  крові,  оскільки  при
цукровому діабеті витрачається як глікоген м'язів, так і  цукор крові.

Заняття лікувальною фізичною культурою слід проводити за годину
після  ін'єкції  інсуліну  і  легкого  сніданку.  Інакше  може  виникнути
гіпоглікемія.  При  хронічному  перебігу  захворювання  помірні  болі  в
суглобах є протипоказанням до занять, оскільки спокій провокує напади
болю.

У  заняттях  і   різноманітних  загальнотонізуючих  вправах
використовуються  пасивні  й  активні  руху  на  уражених  суглобах  з
максимально  можливим  обсягом,  вправи  на  розслаблення  м'язів,
динамічні  дихальні  вправи.  На  початку  курсу  частіше  застосовуються
вихідні положення лежачи і сидячи, надалі – стоячи.
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При  початкових  формах  захворювання,  коли  у  хворого  немає
особливих  скарг,  разом  із  заняттями  лікувальною  гімнастикою  слід
широко використовувати спортивні вправи та ігри, дозовану ходьбу. При
поєднанні  лікувальної  гімнастики з  тепловими процедурами  і  масажем
заняття є доцільним після нього.

Цукровий діабет часто ускладнюється (особливо у хворих середнього
й  літнього  віку)  захворюваннями  серцево-судинної  системи
(атеросклерозом і  гіпертонією). Заняття з такими хворими проводяться
відповідно  до  методики,  властивої  супутньому  захворюванню.
Навантаження  має  визначатися  як  ступенем  адаптації  серцево-судинної
системи, так і показниками цукру в крові та сечі.

При  тяжкій  формі  захворювання  заняття  лікувальною  фізичною
культурою слід починати після виведення хворих із тяжких станів,  щоб
запобігти  ускладненням,  пов'язаним  з  гіподинамією  і  порушеннями
обміну.  Адаптація  хворого до фізичних  навантажень  має  бути
поступовою.

Перші  заняття  проводяться  за  методикою,що  застосовується при
хворобах серцево-судинної системи, залежно від тривалості призначеного
стаціонарного режиму. До компенсації  (зниження рівня цукру  в крові й
сечі  під  впливом  дієти  і  лікарських  засобів)  у хворих  молодшого  і
середнього віку загальне навантаження на організм невеличке чи помірне.
Широко використовуються  вправи  для  малих  і  середніх  м'язових  груп.
Вправи  значних груп  м'язів  включаються  та обережно  беруть участь  в
адаптації організму до навантаження. Надалі додаються дозована ходьба
від 500 м до 2 км та малорухомі ігри (крокет, кегельбан) [2].

Застосування  лікувальної  фізичної  культури  в комплексному
лікуванні хворих на цукровий діабет зумовлено стимулюючим впливом
фізичних  вправ  на тканинний  обмін,  утилізацію  цукру  в  організмі.
Фізичні тренування  допомагають боротися  з гіподинамією і  м'язовою
слабкістю, притаманними хворим на цукровий діабет.

Під впливом фізичних вправ рівень цукру в крові знижується іноді до
норми. Дозовані  фізичні  вправи,  посилюючи  дію   інсуліну,  часом
дозволяють зменшувати його дозу. У хворих із зайвою вагою під впливом
фізичних  вправ  нормалізується  жировий  обмін  і  зменшується
жировідкладання.  Лікувальна  роль  фізичних  вправ  полягає  й  у
позитивному  впливі  їх  на  всі  органи  та  системи,  які  страждають  при
діабеті, підвищенні опірності організму до несприятливих чинників.

Одним  з  активних  і  широко  розповсюджених  психотерапевтичних
методів  впливу  на  регуляцію  недовільних  функцій  є  психофізичне
тренування.  Основу  психофізичного  тренування  складають  формули
самонавіювання  та  фізичні  вправи.  Основна  мета  психофізичної
гімнастики – збільшити психофізичні ресурси організму  та особистості
хворих на цукровий діабет у процесі тренування. 
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Передбачається проводити заняття з психофізичної гімнастики щодня
в такий спосіб: протягом тижня хворі на цукровий діабет мають опанувати
програму теоретичних знань щодо психофізичної саморегуляції;  програму
набуття практичних навичок у психофізичній саморегуляції, програму для
емоційно-стресових  тренувань,  під  час  яких  у  міру  опанування
психофізичної  саморегуляції  створюються  екстремальні  ситуації  у
спортивно-ігровій  формі,  що  дає  можливість  стежити  за  динамікою
психофізичного удосконалення хворого. 

 У комплексах психофізичного тренування використовують тонізуючі
вправи,  ідеомоторні  вправи,  статичні,  дихальні   вправи.  Психофізичне
тренування проводиться в таких вихідних положеннях: стоячи, сидячи на
стільці.  Кількість повторень – від 2 – 4 до 10 разів.  Під час виконання
фізичних  вправ  дихання  довільне.  Під  час  проведення  занять  із
психофізичного тренування хворих потрібно використовувати спеціально
підібрані  музичні  вправи,  що  спрямовані  на  створення  позитивного
психоемоційного стану [3].

Висновки. Вивчення процесів, що виникають в організмі людини при
цукровому діабеті, дозволило значно поліпшити профілактику й лікування
різних  форм цукрового  діабету,  а  також  запобігти  розвитку коматозних
станів. Використання  разом з  іншими  засобами лікування  цукрового
діабету фізкультури позитивну впливає на хворого. Лікувальна фізкультура
при діабеті знижує рівень цукру в крові, покращує загальне самопочуття
діабетика,  підвищує  його  працездатність.  Заняття  лікувальною
фізкультурою рекомендовані всім хворим на цукровий діабет, за винятком
тих  діабетиків,  у  яких  є  хвороби  і  розлади,  не  показані  для  її
застосування. Важлива  регулярність  фізичних  навантажень.  Їх  треба
практикувати  не рідше трьох разів на тиждень,  тільки в цьому випадку
можна розраховувати на ефект. Користь фізичних навантажень у випадку
тривалих пауз  знижується дуже швидко. У період фізичних навантажень
особливої важливоісті набуває  контроль  за  власним  станом,  а  також
самоконтроль рівня цукру в крові  з огляду на несприятливу дію високого
цукру та ризик гіпоглікемії.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ В
УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Вступ.  Гіпертонічна хвороба займає одне з провідних місць серед
причин  інвалідності  та  смертності  внаслідок  серцево-судинних
захворювань, що визначає її як світову медико-соціальну проблему [1–3].
У зв’язку з  істотним впливом на зниження здоров’я  та  працездатності
населення  важливого  значення  набуває  проблема  соціальних  наслідків
гіпертонічної  хвороби  –  обмежень  життєдіяльності,  що  призводять  до
інвалідності, особистісної трагедії та соціальної дезадаптації хворих [7].

У  зв’язку  з  інвалідизуючими  обмеженнями  життєдіяльності
особливого  наукового  та  прикладного  значення  набуває  рання
профілактика та реабілітація хворих із гіпертонічною хворобою. Одним із
провідних  методів  фізичної  реабілітації  хворих  із  гіпертонічною
хворобою  є  лікувальна  фізична  культура,  що  застосовується  з  метою
нормалізації процесів збудження та гальмування у корі головного мозку
шляхом  створення  рухової  домінанти,  поліпшення  кровозабезпечення
головного  мозку,  полегшення  діяльності  серця  шляхом  мобілізації
екстракардіальних  факторів  кровообігу,  нормалізації  обміну  речовин,
запобігання  розвитку  ускладнень  гіпертонічної  хвороби,  підтримання
нормальної ваги хворого та зменшення дози гіпотензивних препаратів [5].

Результати наукових досліджень  К.Д.  Бабова (2001),  В.А.  Буйліна
(1998),  В.В. Оржешківського  (1989),  Л.А.  Серєбріна  (1995),  
Г.Р. Соловьова  (1991)  та  ін.  вказують,  що  включення фізіотерапії,  що
використовує  природні та  преформовані  фізичні фактори, у комплексну
терапію  гіпертонічної  хвороби позитивно  впливає на  процеси  ре
моделювання серця та судин, запобігає розвитку ускладнень артеріальної
гіпертензії,  дозволяє  істотно  знизити  дози  призначених  гіпотензивних
препаратів, потенціювати їх кардіопротекторні впливи, а також уникнути
багатьох проявів побічної дії медикаментозних засобів.

Результати  дослідження.  Завданням  санаторно-курортного  етапу
реабілітації  є  розширення  рухової  активності,  якого  досягають  за
допомогою  правильної  побудови  рухового  режиму  з  урахуванням
функціонального  стану  хворого.  Усі  заходи  на  санаторному  етапі
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проводять  хворим  диференційовано  залежно  від  стану,  особливостей
клінічного  перебігу  хвороби,  наявності  супровідних  захворювань  і
патологічних синдромів [4–6].

Дослідження  проводилося  на  базі  санаторію  «Полтава»  в
м. Миргороді  з  15  вересня  2015  року  по  29  грудня  2015  року.  У
дослідженні взяли участь 36 осіб із І–ІІ  стадією гіпертонічної хвороби  
(21 жінка і 15 чоловіків), яких було розділено на дві групи – основну та
контрольну  (n=18).  Середній  вік  хворих  склав  43,5±3,01  років.  Зміст
експериментальної програми включає дозоване систематичне поєднання
індивідуальних занять лікувальною гімнастикою зі щоденною ходьбою та
курсом  фізіотерапевтичних  процедур  (електросон,  магнітотерапія),
загартовування,  водолікування  під  наглядом  фахівця  з  фізичної
реабілітації. Метою експериментальної  програми реабілітації  хворих  із
гіпертонічною хворобою І–ІІ ст. в умовах санаторно-курортного лікування
є  поліпшення  загального  стану  організму,  подовження  тривалої  ремісії,
покращення якості життя.

Основним  засобом  ЛФК  у  хворих  на  ГХ  є  фізичні  вправи,  і  їх
добору необхідно приділити особливу увагу. Доведено, що при виконанні
фізичних вправ за участі м'язів рук значно підвищується АТ порівняно із
вправами  для  м'язів  ніг. З  великою  обережністю  слід  використовувати
фізичні  вправи,  пов'язані  з  напружуванням,  ривками  (особливо  рук)  зі
струсом корпусу.

Нахили  тулуба,  повороти  голови  на  початку  занять  можуть
викликати  запаморочення,  порушення  координації,  головний  біль,
відчуття  тяжкості  в  голові.  Проте  це  не  означає,  що  їх  необхідно
виключити.  Ці  вправи  призначають  хворим  поступово  при  незначній
кількості повторень. Важливо пам'ятати, що фізичні вправи, у яких беруть
участь великі м'язові групи, мають більшу депресорну дію, ніж вправи з
участю малих м'язових груп. Особливу обережність необхідно проявляти
при використанні статичних вправ. Після їх виконання треба обов'язково
призначати вправи на розслаблення. Обґрунтування методики лікувальної
гімнастики при ГХ пов'язане не тільки зі стадією захворювання, але й зі
ступенем  фізичної  активності  хворих  у  повсякденному  житті.  При
клінічному  обстеженні  хворих  для  вивчення  пристосувальних  реакцій
організму до різних впливів роблять функціональні проби.

З метою підвищення загальної  витривалості  організму хворим на
ГХ І  стадії  призначають  вправи  з  використанням тренажерів,  у  першу
чергу  велотренажера,  а  в  літню  пору  бажано  використовувати  з  цією
метою  водні  велосипеди.  Навантаження  має  бути  малої  інтенсивності,
нетривалим. При цьому АТ не повинен перевищувати 180/110 мм рт. ст., а
ЧСС має бути не більше 110-120 уд./хв.

Лікувальна  ходьба  на  дистанцію  1500  м  зі  зміною  рельєфу
місцевості  до  5°  може  бути  призначена  на  другий  –  третій  день  від
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початку  щадного  режиму.  Кращим  часом  для  ходьби  або  теренкуру  є
ранковий (до 11-ї год) і передвечірній (17–19 год) влітку та у найбільш
теплі  години  дня  взимку.  За  несприятливої  погоди  від  ходьби  або
теренкуру слід відмовитися. Темп ходьби − 80–90 кроків/хв.

Обґрунтований  вибір  фізіотерапевтичних  методів  (електросну,
магнітотерапії, водолікування) базується на їх швидкій природній дії на
організм, а також на тому, що вони не викликають звикання та побічної
дії, мають виразний лікувальний ефект.

Механізм нервової дії електросну поєднує прямий і рефлекторний
вплив  імпульсного  струму  як  слабкого  ритмічного  подразника  певних
структур головного мозку(підкіркові утворення кори). Електросон тренує
силу та рухливість гальмівного процесу, сприяє відновленню порушених
функціональних  взаємовідносин  між  нервовими  процесами,  більш
швидкому  утворенню  умовно-рефлекторних  зв’язків,  розвитку
компенсаторних  пристосувань,  покращенню  координації  рухів.  Під
впливом  електросну  нормалізуються  показники  основного  обміну,
знижується підвищений артеріальний тиск та рівень холестерину в крові,
нормалізується функціональний стан систем згортання та антизгортання
крові,  послаблюється головний біль, біль у ділянці серця, поліпшується
нічний сон, знижується емоційне, розумове та фізичне напруження. 

Магнітне поле посилює мікроциркуляцію та підвищує імунологічну
реактивність.  Під  впливом  процедур  магнітотерапії  формується
адаптаційна реакція з м’якою гіпотензивною дією, гіпокоагуляцією крові,
гальмуванням  периферійних  бета-адренорецепторів.  При  цьому
поліпшуються показники гемодинаміки, кислотно-основний баланс крові,
обмін  у  міокарді,  знижується  підвищена  функція  згортання  крові.
«Полюс-1»  генерує  перемінне  магнітне  поле  синусоїдальної  форми  з
частотою 50 Гц та індуктивністю – 26 мТл на кожний індуктор.

Критеріями оцінки ефективності запропонованої експериментальної
програми  було  обрано  наступні  показники:  артеріальний  тиск  –
систолічний і діастолічний (у мм рт. ст.) та частота серцевих скорочень
(ударів  у  хвилину),  що  вимірювалися  у  хворих  на  початку  та  після
впровадження  експериментальної  програми,  оцінка  клінічного  стану
пацієнтів  за  шкалою  у  модифікації  В.  Ю.Мареєва(2000);  оцінка  рівня
функціонування  серцево-судинної  системи  за  методом  амплітудної
пульсометрії. Під час експерименту також враховувалася динаміка скарг
хворих.  Результати  дослідження  показують  статистично  достовірне
зниження показників систолічного та діастолічного артеріального тиску
та  частоти  серцевих  скорочень  у  хворих  основної  групи.  Середній
показник систолічного тиску знизився з  1662,3 до 1362,5 мм рт. ст.,
діастолічного тиску – з  971,8 до  792,4 мм рт. ст.; частота серцевих
скорочень з 93,4 0,9 до 780,8 ударів за хвилину ( p<0,05).
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У контрольній групі  спостерігаються позитивні зміни, однак вони
виявилися  статистично  недостовірними:  показник  систолічного  тиску
змінився з 165 2,1 до 160,5 0,3 мм рт. ст., діастолічного – з 96 1,0 до
90,00,9 мм рт. ст.; частота серцевих скорочень – з 93,8 0,8 до 890,7
уд/хв.) (p>0,05 – різниця недостовірна).

Результати  дослідження  клінічного  стану  хворих  на  ГХ  по
завершенні формувального експерименту показують, що при достовірній
імовірності 0,95 (χ2

емп.>χ2
кр.0,05; χ2

емп. = 606; χ2
кр.0,05= 7,81; степенів свободи

n−1=3) в основній групі зросла кількість хворих, які мають задовільний
клінічний стан з 40,2% до 65,4%. У той же час суттєво знизилась кількість
хворих  з клінічним станом, який характеризується помірними змінами – з
59,8% до 34,5%. Рівень функціонування ССС у хворих основної  групи
достовірно  змінився  (χ2

емп.>χ2
кр.0,01;  χ2

емп=84,28,  χ2
кр.0,01=9,21  для  степенів

свободи n−1=2):  із середнім рівнем кількість хворих зросла з 46,5% до
53,6%, з нижчим середнього рівнем кількість хворих змінилася з 41,2% на
42,5%. З 12,3% до 3,9% зменшилась кількість хворих із низьким рівнем
функціонування ССС. Попри поліпшення розподілу частот, динаміка змін
у  контрольній  групі  виявилась  недостовірною  (χ2

емп.<χ2
кр.0,01;  χ2

емп.=9,11;
χ2

кр.0,01=9,21):  кількість  хворих  із  середнім  рівнем  функціонування  ССС
збільшилася з 44,5% до 44,6%; з нижче середнього рівнем – з 43,4% до
44,2%. Знизилася з 12,1% до 11,2% кількість хворих із низьким рівнем
функціонування ССС.

Висновки.  Наведені  позитивні  зміни  у  функціонуванні  серцево-
судинної  системи,  загальноклінічного  стану  та  скарг  хворих  доводять
ефективність  розробленої  програми фізичної  реабілітації  для  хворих  із
гіпертонічною  хворобою  І-ІІ  ст.  в  умовах  санаторно-курортного
лікування.
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СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КИТАЇ

Майбутнє української нації, як і кожноїнації у світі, у першу чергу
залежить  від  «здорового»  виховання  молоді.  Воно  компонується  з
багатьох чинників, які ґрунтуються на досвіді та традиціях пращурів, що є
основою  сформованої  віками  унікальної  культури,  а  також  на
самобутності  та  настрої  дореволюційних  зміну  різних  сферах
життєдіяльності  теперішнього  поколіннясьогоднішньої  молоді,  тобто
нас, у руках якої доля кожного, хто житиме надалі на Богом даній землі та
всієї держави загалом.

До  першорядних  аспектів  формування  дійсно  здорової  молоді  та
населення вцілому належить фізичне виховання  важлива складова тієї ж
унікальної  культури,  що слугує  елементом гармонійного й різнобічного
розвитку  особистості,  який  постає  як  необхідна  діяльність  людського
соціопроживання, що сприяє установленню та розвитку не лише фізичних
якостей,  а  й  особистісно-людських,  як-от  дисциплінованість,
цілеспрямованість,  патріотизм,  колективізм  тощо [3, 42].Фактично  в
нашій країні не відбувається постійного акцентування уваги на фізичній
культурі,окремі  рішення  взагалі  спростовують  та  зводять  нанівець
важливість, а також необхідність такого роду занять в освітній сфері,  а
масове  заохочення  до  занять  фізкультурою  з  боку  держави  просто
відсутнє.Необхідним та  терміновимпостає  завданнявивчення передового
досвіду  інших  держав  задля  реорганізації  та  вдосконалення  дійсної
державної  системифізичного  виховання  та  світоглядності  щодо  спорту
загалом.

У даному випадку необхідно звернути на увагу досвід зарубіжних
країн, які показали всьому світу можливість прогресивних змін у царині
спорту.  Зважаючи  на  те,  що  на  даний  момент  в  Україні  відомий  і
досліджений досвід західних держав, необхідним є пізнання досвіду країн
східної  півкулі,  зокрема  Китайської  Народної  Республіки  (КНР),  яка
останнім  часом  виявляє  стабільну  прогресивну  тенденцію  в  розвитку
сфери  фізичної  культури  та  спорту.  Це  підтверджується  вдалими
виступами  спортсменів  країни  на  міжнародній  арені:  з  початку  XXI
століття в рамках загальнокомандного заліку всесвітніх Олімпійських ігор
Китай завжди входив у трійку лідерів, а у 2008 році (місце проведення 
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м. Пекін)  став  першим  у  поточному  рейтингу  
[1, 55; 4, 16].Учені зі всього світу звертають увагу на систему фізичного
виховання Китаю, яка базується на досягнених за останні 25 – 30 років
позитивних економічних (економіка країни займає 2-е місце у світовому
рейтингу) і соціальних показниках [5, 31].

У  Китайській  Народній  Республіці  важливу  роль  у  вихованні
відіграє  фізична культура,  адже останніми десятиріччями в  суспільстві
сформувалася  думка,що  міць  держави  та  розквіт  нації  пов’язані  зі
здоров’ям  громадян  країни.  Виховання  здорового  підростаючого
покоління   основа державної  політики КНР в  освітній сфері  та  сфері
масової  фізичної  культури,  у  тому  числі  фізичному  вихованні  дітей  і
юнацтва. Останнє базується на підтримці основних складових механізму
державного  регулювання  –  політичній,  фінансовій  (напр.  наданні
податкових  пільг  фізкультурно-спортивним  організаціям  шляхом
непрямого  бюджетного  фінансування),  правовій  (норми  про  фізичну
культуру  і  спорт  закріплені  вКонституції  КНР,  законі  «Про  фізичну
культуру і спорт в КНР»),  організаційній (діяльністю органу управління
галуззю   Державного  управління  спортом КНР).  Саме  завдяки  цьому
більшість  людей  з  раннього  віку  займається  оздоровчими  напрямами
фізкультури  та  бойовими  видами  мистецтв.Так,  діти  з  5-річного  віку
беруть  участь  у  різноманітних  заходах,  що  пов’язані  з  традиціями
китайського народу та виступають на різнорідних змаганнях, унаслідок
чого отримують поряд із гарним фізичним розвитком пізнання життєвої
філософії [2, 6; 4, 17; 5, 31].

Дошкільний  період  є  одним  із  найвідповідальніших  життєвих
періодів у плані формування фізичного здоров’я та культурних навичок. У
процесі підготовки до школиосновними завданнями в КНР є:

 допомога оптимальному розвитку фізичних якостей дитини;
 формування  соціально  важливих  рис(дисциплінованість,

відповідальність, чесність, справедливість, співпраця тощо);
 розвиток основних рухових навичок і поняття про правила безпеки;
 формування зацікавленості та любові до спорту [2, 7].

Фізичне виховання в Китаї відбувається у вигляді звичайної урочної
форми навчання, позашкільної діяльності та спортивних змагань, походів,
подорожей тощо. Курс фізичної культури є основною формою виховання
в навчальних установах різних типів.

У більшості шкіл КНР діти навчаються цілий день за системою 5/7
(школярі  перебувають  у  школах  із  понеділка  до  п’ятниці,  а  вихідні
проводять  удома).Заняття  проходять  за  сталим  розкладом:  вранці  після
підйому організовується обов’язкова ранкова гімнастика, далі сніданок та
нові  уроки.  При  цьому  повсякденна  шкільна  форма  у  переважної
більшості шкіл  це спортивні костюми, витримані в кольорах школи з її
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логотипом. Це підвищує рухові можливості та забезпечує комфорт учнів
протягом дня (на великих перервах діти стрибають на скакалках, грають у
настільний теніс, бігають тощо. Мінімальна кількість уроків фізкультури
в  початковій  школі  становить  3  –  4  на  тиждень.  Цей  показник
визначається державою з наданням керівництву школи права збільшувати
кількість фізичного навантаження власних вихованців. Унаслідок цього в
багатьох  школах  курс  фізичної  культури  є  щоденним,  не  враховуючи
ранкових  та  вечірніх  пробіжок.  Результатом  є  те,  що  у  школах  учні
складають іспитз фізичного виховання. За умови нескладання іспиту учні
не отримують диплома і  не мають можливості  навчатися надалі  у ВНЗ
країни [4, 17 – 18; 5, 31].

Велика  увага  в  Китаїприділяється  дітям-інвалідам.  У школах  для
глухонімих,  сліпих  і  розумововідсталих  дітей  активно  впроваджуються
доступні технології фізичного виховання, завдяки активному втручанню з
боку держави  вирішується  проблема  недостатності  шкільних  учителів,
будівництва спортивних споруд, спеціальних майданчиків і т.д. [6].

У вищих навчальних закладах КНР програми з фізичної культури
містять широкі освітні компоненти,  які  застосовуються  студентами при
проведенні  практичних  фізкультурно-спортивних  занять.  У  процесі
навчання кожен студент задля отримання заліку з фізичної культури має
володіти достатніми знаннями, організаційно-методичними уміннями та
навичками  з  фізкультурно-спортивної  роботи  з  населенням.  Дана  мета
спрямована  на  формування  фізкультурноосвіченого  громадянина  своєї
держави [2, 7].

У  часи,  коли  влада  України  не  може до  ладу  вирішити  важливе
питання фізичного виховання населення та віднайти сприятливі моменти
для  змін,  досвід  Китайської  Народної  Республіки  є  своєчасним  і
повчальним,  адже  на  основі  проаналізованих  даних  ми  дійшли  до
змістовних підсумків про те, що:

 фізкультура та спорт загалом підтримуються державним апаратом
КНР як з економічного, так і з політичного боку;

 керівництво  КНР  націлює  свою  діяльність  на  формування
здорового свідомо-патріотичного громадянина на основі  фізичної
культури та самопізнання;

 у  КНР  активно  застосовуються  нові  інноваційні  методики  та
технології в галузі фізичної культури у спеціалізованих школах.
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АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ УЧНІВ 
РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ ЗОШ І СТУПЕНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В

УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ЯК «ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я»

Вступ. У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована
нація,  особливе  місце  відводиться  здоров’ю  людей.  Протягом
багатовікової  історії  людства  на  різних  етапах  розвитку  суспільства
вивченню  проблем  здоров’я  завжди  приділялася  велика
увага. Представники різних наук  та фахів робили спроби проникнути в
таємниці  феномену  здоров’я,  визначити  його  сутність  для  того,  щоб

269



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

навчитися  вміло  керувати  ним,  економно  «використовувати»  здоров’я
протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження.

Здоров’я  нації  визначається  насамперед  станом здоров’я  її  дітей.
Дані  численних  досліджень  показують,  що  джерело  виникнення
відмінностей  у  здоров’ї  дорослих  треба  шукати  в  їхньому  дитинстві.
Здоров’я  дітей  є  інтегральним  показником  загального  благополуччя
суспільства, а також тонким індикатором усіх соціальних та екологічних
негараздів [1].

Останнім  часом  ситуація  зі  здоров’ям  дітей  наблизилась  до
критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність
захворювань  окремих  органів  і  систем.  Цьому  сприяє  зростання
інтенсивності впливу на здоров’я дітей факторів екологічного та медико-
соціального  ризику,  погіршення  структури  харчування,  зниження
ефективності  проведення  традиційних  профілактичних  заходів.
Важливою особливістю сучасності є стрімке зростання кількості та зміна
співвідношення  факторів  ризику,  які  впливають  на  гомеостатичні,
імунологічні показники, розвиток і стан здоров’я дитини.

У  сучасних  умовах  стан  здоров’я  дітей  має  неабияке  значення,
оскільки  саме  від  стану  здоров’я  підростаючого  покоління  залежить
розвиток  суспільства  в  майбутньому.  Результати  різноманітних
досліджень  свідчать  про  наявну  тенденцію  погіршення  показників
здоров’я  дітей  в  Україні.  Спостерігається  кількісне  зростання
функціональних  розладів,  гострої  та  хронічної  соматичної
захворюваності,  синдрому  дезадаптації,  вроджених  вад  розвитку,
морфофункціональних відхилень, зростає число дітей-інвалідів, викликає
чималу  стурбованість  і  той  факт,  що  збільшується  кількість  дітей  із
розладами психіки та поведінки, відповідно, зменшується група здорових
дітей [2].

Це можна пов’язувати не тільки з погіршенням екологічної ситуації,
зниженням  рівня  соціального  забезпечення  та  медичної  культури
населення, а й з недостатніми можливостями поширених методик оцінки
стану здоров’я дітей для виявлення патологічних відхилень у дитини на
донозологічному етапі. Наявність виражених несприятливих тенденцій у
стані  здоров’я  підростаючого покоління  зумовлює  потребу у  прийнятті
якісно  нових  рішень  під  час  організації  та  проведення  медико-
профілактичних  заходів.  Найбільш  пріоритетним  завданням
сучасної медицини є  розробка  нових  та  удосконалення  існуючих
технологій  щодо  збереження  здоров’я  здорової  дитини.  Насамперед  це
пов’язано з тим, що, не вивчаючи ґрунтовно особливості стану здоров’я
дітей  у  сучасних  умовах,  ми  практично  втрачаємо  можливість  ранньої
профілактики його порушень .

Збереження і відновлення здоров’я дітей України стає надзвичайно
важливою  справою,  оскільки  це  –  наше  майбутнє  й  одне  з  головних
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джерел  повноцінного  життя,  щастя,  радості,  успіху.  Воно  є  не  лише
особистим  надбанням  людини,  але  й  суспільним  багатством,  одним  із
найважливіших показників добробуту народу .

Решетилівська ЗОШ І ступеня з 2008 року працює за напрямом як
«ШКОЛА ЗДОРОВ’Я» використовуючи  в  навчально-виховному процесі
здоровязберігаючі технології.

Суть здоров’язберігаючих технологій полягає в комплексній оцінці
умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів,
формувати  більш  високий  рівень  їхнього  здоров'я,  здійснювати
моніторинг  показників  індивідуального  розвитку,  проводити  відповідні
психолого-педагогічні,  коригувальні  заходи  з  метою  забезпечення
успішної навчальної діяльності.

Основна мета цих технологій – збереження, зміцнення, відтворення
та передача здоров'я майбутнім поколінням.

Учителі школи впроваджують  здоров’язберігаючі технології  таких
типів:

– оздоровчі ( вправи для вироблення навичок правильного дихання,
гімнастика  «чудова  паличка»,  фітобол-гімнастика,  фітотерапія,
аромотерапія,  загартування,  музикотерапія,  кольоротерапія,
казкотерапія, оздоровчі фізкультхвилинки тощо);

– навчання  здоров’ю  (  вправи  для  збереження  зору,  елементи
методики « навчання в русі»,  психогімнастика, вправи для зняття
стресу, тривожності, втоми тощо)

– виховні ( гігієнічне виховання, профілактика травматизму та різних
захворювань,  здорове  та  раціональне  харчування,  формування
життєвих навичок.

Мета  дослідження  –  виявити  вплив  здоров’язберігаючих
технологій на стан здоров’я учнів школи за останні чотири роки.

Завдання дослідження:
1.  Вивчити літературні  джерела  та  узагальнити  данні  про рівень

загальної дитячої захворюваності.
2.  Проаналізувати дитячу медичну документацію (шкільні медичні

картки форм № 026-О).
3.  Простежити тенденції  зміни у стані  здоров’я учнів  за останні

чотири роки.
4.  Розглянути  вплив  здоровязберігаючих  технологій  на  стан

здоров’я учнів школи.
У дослідженні використані наступні матеріали та методи:
1.  Теоретичний  аналіз  та  узагальнення  даних  спеціальної  та

методичної  літератури,  що  проводилося  для  висвітлення  загальних
тенденцій і умов зміни стану здоров’я  учнів у процесі навчання, а також
для виявлення актуальності дослідження даної  проблеми.
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2.  Аналіз та статистична обробка даних медичної документації, що
проводилися  разом з  медичним працівником школи з метою виявлення
захворюваності серед учнів за останні чотири роки.

3.  Співбесіда  з  учителями-класоводами  (15  чоловік),  котрі
застосовують здоровязберігаючі технології у своїй практиці.

Результати  досліджень  та  їх  обговорення. За  результатами
медичних оглядів за останні чотири роки можемо спостерігати наступну
тенденцію   зміни  стану  здоров’я  учнів  в  умовах  використання
здоровязберігаючих технологій у навчально-виховному процесі.

Моніторинг  захворюваності  учнів  Решетилівської  ЗОШ І  ступеня
Полтавської  області  за  2011  –  12,  2012–  13,  2013  –  14  та  2014  –  
15 навчальні роки
 рік 2011-12 2012-13 2013-14
 Кількість дітей, % К-ть

учнів
% К-ть

учнів
% К-ть

учнів
%

К-ть дітей 307 100 298 100 322 100
Оглянуто 307 100 298 100 322 100
Визнані здоровими 141 46 171 57 164 51
Число  дітей  з  виявленою
патологією

166 54 127 43 158 49

1. дітей з порушенням зору 27 9 22 7 16 5
2. дітей  з  порушенням

статури
22 7 15 5 12 3.7

- сколіози 8 2.5 5 1.5 3 1
3. дефекти мови       
4. дітей  з  пониженням

слуху
      

5. дітей  із  захворюванням
ЛОР органів

40 13 31 10 23 7

6. дітей  із  захворюванням
ССС

23 7.5 21 7 21 6.5

7. дітей  із  захворюванням
ЦНС

18 6 17 6 11 3.4

8. дітей  із  захворюванням
органів дихання

9 3 6 2 5 1.5

- бронхіальна астма 2 0.6 2 0.3 2 0.6
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Продовження таблиці
9. Дітей  із  захворюванням

ШКТ
9 3 5 1.5 5 1.5

- виразкова хвороба шлунку       
-  хронічний  гастрит,
г/дуоденіт

    1 0.3

- ДЖВШ 5 1.5 4 1.3 4 1.2
- хронічний гепатит       
10. дітей із захворюваннями

нирок, СВШ
      

11. дітей із захворюваннями
ендокринної системи

8 2.5 7 2.3 6 1.8

- цукровий діабет       
12. дітей  із  хірургічними

захворюваннями
11 3.5 10 3.3 8 2.4

- грижі   4 1.3 2 0.6
- крепторхизм       
- варикоцеле   1 0.3   
13. дітей  із  вродженими

аномаліями
      

14. дітей  із  розладами
психіки

2 0.6 2  3 0.9

15. дітей із захворюваннями
крові

    1 0.3

- анемії       
16. дітей із захворюваннями

шкіри
1 0.3 2 0.3   

17. туберкульоз       
18. дітей із захворюваннями

ротової порожнини
71 23 27 9 27 8.3

- стоматити       
- карієс 65 21 16 5.3 13 4
19. групи здоров’я       
- перша 140 46 171 57 160 49.6
- друга 151 50 86 29 118 36.6
- третя 16 4 40 13.7 43 13.3
- четверта   1 0.3 1 0.5

Розглянувши  вищенаведений  моніторинг,  можемо  констатувати
наступні  факти:  кількість  учнів  щороку  зростає,  медичним  оглядом
охоплено  100%  дітей  навчального  закладу;  відзначаємо  збільшення
кількості  учнів,  які  визнані  здоровими,  водночас  –  зменшення дітей  із
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виявленою патологією.
За нозологіями:
1.  Дітей з порушенням зору – 2011 – 12 н. р. – 27 чол., 2012 – 13 н.

р. – 22 чол., 2013 – 14 н. р.  – 16 чол., 2013 – 14 н. р. –14 чол. Усе це було
досягнуто  завдяки  використанню  таких  методів,  як  різні  види
розвантажувальної  гімнастики  для  очей,  правильного  розсаджування
учнів, кольоротерапії, методики професора Базального тощо.

2.  Дітей  з  порушенням  статури  та  опорно-рухового  апарату  –  
2011 – 12 н. р. – 22 чол., 2012 – 13 н. р. – 15 чол., 2013 – 14 н. р.  – 14 чол.,
2013 – 14 н. р. – 10 чол. Ці результати досягнуті завдяки використання
сольових подушечок для підтримки правильної осанки, фізкультхвилинок
під  час  занять,  використання  спеціальних  комплексів  ЛФК  на  уроках
фізичного виховання,  ходіння по спеціальній доріжці із  каштанами для
профілактик  та  корекції  плоскостопості,  використання  спеціальних
масажерів для ніг тощо.

3.  Дітей із захворюванням ССС – 2011 – 12 н .р. – 23 чол., 2012 – 13
н. р. – 21 чол., 2013 – 14 н. р.  – 21 чол., 2013 – 14 н. р. – 15 чол. Досягнуто
завдяки використанню спеціальних комплексів ЛФК на уроках фізичного
виховання  та  фізкультхвилинок  під  час  навчання,  дотримання  режиму
праці та відпочинку, своєчасної консультації кардіолога.

4.  Дітей із захворюванням ЦНС – 2011 – 12 н. р. – 18 чол., 2012 – 13
н. р. – 17 чол., 2013 – 14 н. р.  –11 чол., 2013 – 14 н. р. – 10 чол. Досягнуті
результати  завдяки  використанню  спеціальних  комплексів  ЛФК,
психотерапії, фізіотерапії, фітотерапії, своєчасної консультації неврологів.

5.  Дітей із захворюваннями органів дихання  – 2011 – 12 н. р. – 9
чол., 2012 – 13 н. р. – 6 чол., 2013 – 14 н.р. – 5 чол., 2013 – 14 н. р. – 3 чол.
Дані результати досягнуті завдяки використанню спеціальних комплексів
дихальної  гімнастики,  фізіотерапії,  фітотерапії,  аромотерапії,
загартування тощо.

Також спостерігається покращення динаміки в  розподілі  дітей по
групах здоров’я та медичних групах для занять по фізичному вихованню.

Висновки.   Таким  чином, на  основі  проведеного  дослідження
можна  зробити  висновок,  що  систематичне  використання
здоров’язберігаючих  технологій  у  навчально-виховному  процесі
навчального  закладу  «ШКОЛА  ЗДОРОВ’Я»  значно  покращили  стан
здоров’я учнів і знизили статистичні показники захворюваності.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК ТА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ
ПРИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ

Вступ.  За даними епідеміологічних досліджень, за останні десять
років  кількість  пульмологічних  захворювань  у  дітей  збільшилася  у  
3,6  разу.  Таке  зростання  їх  розповсюдженості  відбулося  переважно  за
рахунок  гострих  та  рецидивних  форм  патології  дихальних  шляхів.
Захворювання  органів  дихання,  особливо  хронічні,  завдають  великої
шкоди  організму дітей.  Одними  з  найбільш поширених  захворювань  у
цьому  віці  є  хронічні  неспецифічні  захворювання  легенів.  Розвиток
затяжного  перебігу  бронхо-легеневих  захворювань  погіршує  прогноз
захворювання та значно збільшує витрати на лікування. У зв’язку з цим
зрозумілою є зацікавленість науковців  особливостями бронхо-легеневих
захворювань із затяжним перебігом.

Зростання  поширеності  бронхо-легеневих  патологій,  тяжкість,
тривалість  та  рецидивний  перебіг  захворювань  висувають  завдання,
пов’язані не тільки з медикаментозним лікуванням, але й зі створенням
комплексу  реабілітаційних  та  оздоровчих  заходів  до  низки
найважливіших  медико-соціальних  проблем.  Зростаюча  частота
хронічних  бронхо-легеневих  захворювань  у  шкільному  віці  в  останнє
десятиріччя актуалізує вивчення нових високоефективних, по можливості,
індивідуальних та безпечних методів відновлювального лікування. Тому
на  сьогодні  поряд  із  традиційною  медикаментозною  терапією
використовуються  і  немедикаментозні  методи лікування та  реабілітації.
Зокрема,  значна  роль  належить  фізичним  вправам  як  важливому
патогенетичному фактору.

При  комплексному  лікуванні  школярів  на  хронічний  бронхіт  та
пневмонію фізична реабілітація є важливим фактором оздоровчого впливу
на організм. Науковці  приділяють увагу нетрадиційним заходам фізичної
реабілітації,  у  тому  числі  дихальній  гімнастиці,  лікувальній  фізичній
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культурі,  що  ґрунтується  на  використанні  асан  хатха-йога,  новітнім
фізіотерапевтичним заходам. 

Система  реабілітаційних  заходів  для  пульмонологічних  хворих
реалізується в лікарнях, диспансерах, санаторіях. Кожний із цих закладів
вирішує завдання процесу реабілітації різноманітними доступними йому
засобами. Проте питання фізичної реабілітації дітей із бронхо-легеневими
захворюваннями із затяжним перебігом у санаторно-курортних умовах не
знаходять достатньо повного вирішення. При цьому звертає на себе увагу
тимчасовий характер заходів, що використовуються, у той час як хронічна
форма захворювань потребує тривалого проведення реабілітації  з метою
оптимізації  стандартного  лікування,  уповільнення  розвитку  системних
ускладнень, покращання якості життя даної категорії  хворих. Отже, все
вищенаведене  визначає  актуальність  подальшого  пошуку  шляхів
вирішення  проблеми  фізичної  реабілітації  дітей  із  бронхо-легеневою
патологією, що й зумовило актуальність обраної теми.

Результати  дослідження.  Для  реабілітації  дітей  з  патологією
дихальної  системи   застосовують  лікувальну  фізкультуру  (ЛФК)  з
обов’язковим  урахуванням  особливостей  захворювання.  Лікувальну
фізичну культуру  при  захворюваннях  органів  дихання застосовують  на
всіх  етапах  реабілітації  хворих.  Лікувальна  дія  фізичних  вправ
виявляється  у  вигляді  чотирьох  основних  механізмів,  серед  яких  при
розвитку  дихальної  недостатності  на  перший  план  виступає  механізм
формування  компенсації  та  тонізуючого  впливу,  а  надалі  –  механізм
трофічної  дії,  нормалізації  функцій.  Фізичні  вправи  підвищують  тонус
ЦНС,  сприятливо  впливають  на  нервово-регуляторні  механізми
управління  вегетативними  функціями  організму,  підсилюють  моторно-
вісцеральні  рефлекси,  активізують  органічні  взаємозв'язки  між  рухом і
диханням [2].

Здатність людини довільно керувати компонентами дихального акту,
змінюючи глибину, частоту і  тип дихання,  співвідношення фаз  вдиху і
видиху та їх тривалість, дає можливість виробити за механізмом умовних
рефлексів  повноцінне дихання.  З  іншого боку, м'язова  діяльність  може
зруйнувати  ненормальні  умовні  рефлекси,  що  виникли  внаслідок
захворювання.  У  тих  випадках,  коли  в  легенях  є  суттєві  незворотні
анатомічні зміни, вправи забезпечують більш раціональну компенсацію,
що  в  результаті  систематичних  тренувань  оптимального  поєднання
дихання і рухів закріплюється й автоматизується  [3].

При патології  легенів,  крім нервово-рефлекторного,  у  покращанні
діяльності системи дихання виразно виявляється і гуморальний шлях. У
його основі лежать подразнення дихального центру біологічно активними
речовинами і продуктами обміну, що утворюються при м'язовій діяльності
і постачаються кров'ю в мозок. 

Покращення  нервово-гуморальної  регуляції  дихання,  зміцнення
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дихальної мускулатури, зростання рухливості грудної клітки і діафрагми
нормалізують дихальний акт і забезпечують оптимальну вентиляцію. Це
разом  із  збільшенням  кількості  функціонуючих  альвеол  і  легеневих
капілярів,  що  виникає  під  дією  фізичних  вправ,  посилює  газообмін  у
легенях,  підвищує  насичення  артеріальної  крові  киснем,  усуваючи  або
зменшуючи  гіпоксемію.  Завдяки  цьому  інтенсифікуються  відновні,
обмінні  та  трофічні  процеси  у  тканинах,  стимулюється  регенерація,
прискорюється  розсмоктування  ексудату  в  легенях  і  плевральній
порожнині,  що  запобігає  утворенню  спайок.  Одночасно  зменшується
навантаження  на  систему  кровообігу,  збільшуються  її  функціональні
резерви, знижується можливість розвитку недостатності кровообігу.

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях органів дихання є
широке  застосування  спеціальних  дихальних  вправ.  Використовують
вольове  кероване  статичне,  динамічне  і  локалізоване  дихання.  Перше
втягує  в роботу дихальні  м'язи і  сприяє нормалізації  відношення вдих-
видих; друге – поєднує дихання з рухами і підсилює вдих або видих; третє
– підсилює дихальні рухи у визначеній ділянці грудної клітки й одночасно
обмежує  її  в  іншій  частині.  Хворих  навчають  довільної  зміни  частоти,
глибини  і  типу  дихання,  подовженого  видиху,  який  може  додатково
збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх сполучень  [2].

У заняття часто включають статичні дихальні вправи з дозованим
опором,  який  робить  руками  реабілітолог.  Так,  для  опору  при
діафрагмальному диханні він тисне руками в ділянці краю реберної дуги,
ближче  до  середини  грудної  клітки;  верхньогрудного  дихання  –  у
підключичній ділянці; верхньогрудного та середньогрудного дихання – у
верхній  частині  грудної  клітки;  нижньогрудного  дихання  –  у  ділянці
нижніх  ребер.  З  цією ж метою використовують  надувні  іграшки,  м'ячі,
вкладання на ділянку підребер'я живота мішечка з піском від 0,5 – 1 кг.

Для  виконання  спеціальних  дихальних  вправ  дуже  важливим  є
вибір правильного вихідного положення хворого, що дозволяє посилити
вентиляцію в  обох  чи  в  одній  легені,  верхній,  нижній  або  середній  її
частині. Найбільш вигідним є положення стоячи, тому що грудна клітка і
хребет можуть переміщуватися у всіх напрямках і життєва ємність легенів
досягає  найбільших  величин.  У  положенні  сидячи,  при  якому  хребет
утворює  дугу,  переважає  нижньобокове  і  нижньозаднє  дихання,  а  при
прогнутій спині – верхньогрудне дихання. У положенні лежачи на спині
чи животі переважають рухи ребер нижньої частини грудної  клітки, на
боці  –  вона  рухається  вільно  на  боці,  що  протилежний  опірному. Для
підсилення рухів нижньої частини грудної клітки в будь-якому вихідному
положенні  треба  підняти  руки  на  голову або  вище,  а  верхньогрудного
дихання – покласти руки на талію.

У випадку накопичення мокротиння і гною в бронхах застосовують
дренажні  положення,  що  сприяють  відтоку  вмісту  бронхів  у  трахею,
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звідки воно евакуюється під час відкашлювання. Залежно від локалізації
патологічного  вогнища  хворим  надають  відповідні  різні  дренажні
положення,  за  яких  зона  ураження  має  знаходитись  вище  біфургації
трахеї,  що  забезпечує  оптимальні  умови  для  відтоку  вмісту  бронхів.
Ефект  дренажних  положень  підвищується,  якщо  під  час  видиху
реабілітолог  натискує  на  відповідну  ділянку грудної  клітки,  проводить
вібраційний масаж або легке постукування по ній. Разом зі статичними
дренажними  дихальними  вправами,  які  здебільшого проводяться  перед
початком  заняття  протягом  5  –  15  хвилин,  застосовують  динамічні
дренажні дихальні вправи.

При  побудові  комплексів  лікувальної  гімнастики  і  самостійних
занять  слід  передбачати  вправи  на  зміцнення  дихальних  м'язів  і
розслаблення.

Отже, фізичні вправи при певній методиці їх виконання сприяють
нормалізації  функції  зовнішнього  дихання.  В  основі  цього  механізму
лежить  перебудова  патологічно  зміненої  регуляції  дихання.  За  рахунок
довільного  регулювання  дихальним  актом  досягають  рівномірного
дихання, належного співвідношення вдиху та видиху, необхідної глибини
дихання, формують оптимальний стереотип повного дихання, повноцінне
розправлення легень і максимально можливу рівномірну їх вентиляцію. У
процесі  систематичного  тренування  при  поступовому  збільшенні
дозування  спеціальних  і  загальнорозвиваючих  вправ  досягають
відновлення  функції  дихання  на  рівні,  необхідному  для  виконання
м'язової роботи. Нормалізація газообміну відбувається за рахунок впливу
не  тільки  на  зовнішнє,  але  й  на  тканинне  дихання.  Поліпшення
оксигенації  крові  при  виконанні  фізичних  вправ  нормалізує  обмінні
процеси в органах і тканинах усього організму.

При  такому  підході  до  застосування  засобів  ЛФК  вони
розкриватимуть  потенційні  функціональні  резерви,  тренуватимуть
механізми саногенезу, створюватимуть новий стереотип життєдіяльності
органів  і  систем,  що  стали  неповноцінними  внаслідок  хвороби,  тобто
забезпечуватимуть відновлення і реабілітацію хворих на бронхо-легеневі
захворювання  [3].

При  захворюваннях  органів  дихання  широко застосовують  також
фізіотерапевтичні  методи  –  інгаляцію  аерозолями  (електроаерозолями),
аероіонотерапію,  спелеотерапію,  солюкс,  УФО,  медикаментозний
електрофорез,  УФЧ-терапію,  індуктотермію,  мікрохвильову  терапію,
діадинамотерапію, хвойні, кисневі, вуглекислі ванни та ванни за Гауффе,
зігріваючі компреси, обтирання, душ, купання, кліматолікування [1, 4].

Хворим  рекомендують  лікування  у  профільованих  місцевих
санаторіях  лісової  зони,  а  при  відсутності  легеневої  і  судинної
недостатності  –  на  приморських  степових  і  лісостепових  кліматичних
курортах.  Термін  санаторно-курортного  лікування  –  24  дні.  Обсяг
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лікувальних заходів:  санаторний режим I  – III.  Дієта:  15 (раціон № 5).
Кліматотерапія:  I  –  III  режим.  Руховий режим: лікувальна  фізкультура,
ранкова гігієнічна гімнастика (групова,  індивідуальна),  дозовані  фізичні
навантаження, теренкур, ближній туризм. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ГРУП ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ДИХАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ

Вступ.  Сучасні  умови  навчання  у  ВНЗ  диктують  більш  високі
вимоги до біологічних і соціальних можливостей студентського юнацтва.
У  результаті  перевантаження  навчальною  діяльністю  у  студентів  все
частіше спостерігається психічне перенапруження та зрив у роботі систем
організму. Так,  за даними наукових досліджень,  стан  здоров’я  сучасної
студентської  молоді,  яка  становить  20%  населення  України,  має  явно
виражену тенденцію до погіршення[1, 3, 6].

Окрім загального зниження рівня здоров’я учнівської молоді, також
спостерігається  збільшення  кількості  студентів,  зарахованих  за  станом
здоров’я до спеціальної медичної групи (СМГ) ВНЗ.Серед студентів СМГ
значну  частку  становлять  студенти  з  захворюванням  органів  дихання.
Серед  усіх  захворювань  дихальної  системи  у  студентів  СМГ найбільш
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поширеними  зареєстровані  гостра  пневмонія,  хронічне  обструктивне
захворювання легенів (ХОЗЛ),  хронічний бронхіт та бронхіальна астма.
Широке їх розповсюдження зумовлене низкою причин: епідеміями грипу,
що  регулярно  повторюються,  гострими  респіраторними  вірусними
захворюваннями.  Розвиток  захворювань  спричинений  також  значною
забрудненістю  атмосферного  повітря,  професійною  шкідливістю,
вдиханням тютюнового диму та іншими чинниками. При захворюваннях
органів  дихання,  як  правило,  спостерігається  зниження  стійкості
організму до простудних факторів та інших шкідливих умов середовища.
У патологічному процесі задіяні мале коло кровообігу, серце. Тому стають
частими  прояви  серцево-судинної  недостатності,  що  обмежують
застосування фізичних вправ. Розлад дихальної функції спостерігається у
зниженні дихальних об’ємів (життєвої ємності легенів,  об’єму вдиху та
видиху),  у  зниженні  потужності  дихання  (об'ємної  швидкості  вдиху та
видиху)  із  зменшенням  еластичності  легеневої  тканини,  спазматичним
станом бронхіального дерева. Одним з суттєвих факторів, що збільшують
недостатність  дихальної  функції,  є  послаблення  м’язової  системи,  в
першу чергу групи м’язів, що беруть участь у диханні, – діафрагми, м’язів
грудної  клітини,  спини,  живота,  шиї.  Нерідко  дихальну  функцію
ускладнюють  атрофії  та  деструктивні  зміни  легеневої  тканини,
деформації грудної клітини тощо[2].

Як  свідчитьаналіз  науково-методичної  літератури,  питанню
захворювання  органів  дихання  серед  студентської  молоді  приділяється
велика увага з боку науковців. Так, предметом досліджень М. О. Фоміна
(2000) стали морфо-функціональні особливості  організму студентів  при
захворюваннях органів дихання. М. М. Амосов (2004),С. І.  Присяжнюк
(2008), Дж. Уілмор (1997) вивчалиетіологію, патогенез і клінічну картину
досліджуваних  хвороб.М.  М.  Булатова  (2008),  О.  Д.  Дубогай  (2001)  у
своїхпрацях  описали  організаційно-методичні  основи  фізичного
виховання студентів спеціальних медичних груп. М. О. Красуля (2002),  
А.  Р.  Сухарєв  (2007)  усвоїх  роботах  звернулиувагу  на  особливості
фізичного  виховання  студентів  спеціальних  медичних  груп  із
захворюваннями органів дихання.

Наукові  дослідження  і  досвід  показали,  що  дозоване  фізичне
навантаження ефективно протидіє ряду функціональних порушень різних
органів  і  систем,  які  розвиваються.  Регулярні  оздоровчі  тренування
сприяють  більш  економній  та  повноцінній  функціональній  діяльності
легенів.  Адаптація  до  фізичних  навантажень  сприяє  поглибленню
дихання,  робить  його  ритмічним,  поліпшує  газообмін,  збільшує
коефіцієнт  використання  кисню,  підвищує  ступінь  насичення  крові
киснем[5].
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Але аналіз наукової  літератури такожпоказав,що питання фізичного
виховання  студентів  спеціальних  медичних  груп  із  захворюваннями
дихальної системи потребує подальшого розвитку [7].

Результати  дослідження. Навчальна  програма  з  фізичного
виховання  для  студентів  СМГ  вищих  навчальних  закладів  України
ґрунтується  на  положенні,  що  хвороба  –  це  порушення  нормальної
життєдіяльності  організму  загалом,  і  саме  тому,  як  основа,  під  час
проведення  занять  підбираються  засоби  фізичної  культури  і  спорту  з
елементами оздоровчо-профілактичного спрямування, а саме: спеціальні
комплекси гімнастичних та дихальних вправ, профільовані види спорту,
загартовувальні  та  відновлювальні  засоби  фізичної  культури  з
урахуванням не тільки діагнозу хронічного захворювання,  а  й супутніх
захворювань[4].

Фізична  культура,як  один  із  потужних  засобів  відновлювальної
терапії,широко застосовується в усі періоди, за всіх ступенів захворювань
органів дихання з урахуванням протипоказань та має свої особливості.

Так,  фізичні  вправи,  викликаючи  посилення  крово-  і  лімфообігу,
сприяють більш швидкому й повноцінному розсмоктуванню запального
інфільтрату, утворюваного ексудату в легенях і в плевральній порожнині.
Завдяки їхньому впливупопереджуютьсяпатологічні зміниу бронхіальній
системі  типуплевральних  спайок,  поліпшується  дренажна  функція
бронхів,  що  полегшує  виведення  мокротиння;  спостерігається  значне
морфологічне  і  функціональне  збільшення  можливостей  організму,  які
виявляються  у  значному  збільшенні  об’єму  грудної  клітки,  збільшенні
легень і фізіологічних легеневих показників[4].

За  допомогою  систематичних  фізичних  вправ  створюється
можливість переводити поверхневе дихання в більш глибоке, поліпшувати
режим  дихання  при  задиханні,  збільшувати  вентиляцію  легень  і
газообміну, знижувати й ліквідувати гіпоксію.

Треба пам’ятати, що всі вправи принесуть користь, якщо вони будуть
виконуватися  у  правильному поєднанні  з  диханням.  Одним з основних
завдань  занять  осіб,  які  перенесли  захворювання  дихальної  системи,  є
вироблення  правильного  дихання  (повного,  глибокого,  з  акцентом  на
видиху)  з  підняттям  ребер  і  опусканням  діафрагми  при  помітній
рухливості грудної клітки і передньої стінки живота. Важливе значення
має  оволодіння  студентами  технікою  фізичних  вправ,  спрямованих  на
дренаж бронхів. Суть цих фізичних вправ полягає в тому, що з великою
силою здійснюється стискання грудної  клітки в ділянці нижніх ребер і
діафрагми, тому ці прийоми мають назву «вижимання»[4].

Парадоксальна  гімнастика  О.  Стрєльнікової,дихальна  гімнастика
Бутейко,  використання  дихального тренажера  В.  Фролова,  лікувальний
масаж,масаж  обличчя  є  дуже  корисними  та  ефективними  при
захворюваннях органів дихання.
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При захворюваннях дихальної системи потрібно особливо ретельно
стежити  за  чистотою  повітря  і  комфортністю  температури,  уникати
переохолодження. У перші тижні занять необхідно обмежити вправи на
витривалість, швидкість і силу, щоб зменшити задуху. 

Заняття проводяться груповим методом, бажано на повітрі. У заняття
включаються бігові і стрибкові вправи, що чергуються з різними видами
ходьби, ходьба в поєднанні з дихальними вправами, з рушенням рук. 

При побудові занять бажано в його основній частині 50 – 55% часу
відводити  на  виконання  дихальних  вправ,  чергуючи  їх  з  виконанням
запланованих вправ. 

Важливим  у  фізичному  вихованні  студентів,  які  перенесли
захворювання  дихальної  системи,  є  використання,  окрім  обов’язкових
академічних занять  у закладі  освіти,  усіх  форм фізичного виховання –
ранкової  гімнастики,  загартовуючих  заходів,  фізкульт-хвилинок,
прогулянок,  а  також  самостійного  використання  засобів  фізичного
виховання.  Особливо  корисні  жваві  і  спортивні  ігри  у  волейбол,
баскетбол, бадмінтон, а також плавання, заняття веслуванням, катання на
ковзанах  і  лижах,  акробатика  і  спеціальні  вправи,  які  також  можна
виконувати в домашніх умовах.

Фізичне  навантаження  від  заняття  до  заняття  збільшується.  У
результаті  проведення  занять  з  фізичного  виховання  в  осіб,  які  мають
захворювання  органів  кровообігу  та  органів  дихання,життєвий  об’єм
легень повинен збільшуватись на 100 – 300 мм.

Виконання  фізичного  навантаження  при  захворюваннях  органів
дихання має свої особливості.

1.  При  хронічних  бронхітах  з  явищем  емфіземи  в  легенях  слід
домагатися  збільшення рухливості  грудної  клітки.  Особливу увагу  слід
звертати  на  наповнений  тривалий  видих  із  скороченням  допоміжних
м’язів (м’язів тулуба, шиї грудних та ін. Повний напружений вдих робити
не рекомендується.

2.  Для осіб,  хворих на бронхіальну астму та астматичний бронхіт,
уміжприступний період заняття слід проводити кожного дня.

Фізичні  вправи  в  підготовчій  частині  заняття  проводяться  в
повільному темпі, завжди суворо узгоджені з ритмом дихання, особливий
акцент робиться на повному видиху. Під час підготовчої частини учень
повинен  добре  розігрітися,  у  нього  повинно  з'явитися  помірне
потовиділення.  Після  цього  дихання  покращується,  протікає  вільно  і
фізичні  навантаження  виконуються  значно  легше.  В  основну  частину
заняття  слід  включити  різноманітні  ігри,  швидкісні  напруження,
навантаження,  підвищений  емоційний  стан,  чергуючи  їх  з  дихальними
вправами.

Під  час  занять  фізичними  вправами  підвищується  функція
симпатичної нервової системи, що сприяє розширенню бронхів.
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3.  При  всіх  захворюваннях  органів  дихання  під  час  виконання
фізичних вправ слід дихати тільки через ніс.

4. Оздоровчий ефект фізичних вправ для хворих із захворюваннями
органів дихання підвищується за умови суворого дотримання гігієнічних
умов місць занять та постійного проведення елементів загартовування.

Так,  застосування  засобів  фізичної  культури  в  комплексній  терапії
органів дихання є клінічно обґрунтованим. Ефект, одержаний від їхнього
застосування, не може бути досягнутий іншими засобами[4].

Висновки.  Отже,  незважаючи  на  оздоровчо-відновлювальну
спрямованість  занять  у  спеціальній  медичній  групі,  вони  не  повинні
зводитися  лише  до  лікувальних  цілей.  Викладачі  повинні  прагнути  до
того,  щоб  студенти  цієї  групи  набули  досить  різнобічну  й  спеціальну
фізичну  підготовленість,  поліпшили  свій  фізичний  розвиток  та  в
результаті були переведені до підготовчої групи.

Процес  фізичного виховання ослаблених хворобою студентів  дуже
складний.  Лише  при  глибокому  осмисленні  цього  процесу  можна
ефективно і правильно використовувати ті можливості, які є в навчальних
закладах для успішної роботи з такими студентами. У наш час особливо
необхідне поновлення форм і методів цієї роботи у спеціальних медичних
групах навчальних закладів[7].
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ
ХВОРОБІ

Вступ.  Статистичні показники свідчать, що одне з перших місць у
структурі захворюваності підлітків належить хворобам серцево-судинної
системи, серед яких особливе місце займають різні порушення судинного
тонусу,  хвороби  і  стани,  що  проявляються  змінами  показників
артеріального  тиску.  За  даними  Київського  центру  вегетативних
дисфункцій  у  дітей,  серед  хворих  на  вегето-судинну  дистонію,
артеріальна  гіпотензія  спостерігається  у  47,6%  (В. Г. Майданник  та
співавт.,  2009).  Артеріальна  гіпотензія  досить  часто  спостерігається  в
дітей з порушенням фізичного та статевого розвитку, при захворюваннях
серця, вегетативних дисфункціях, синдромі хронічної втомленості, інших
патологічних станах. Науковці наголошують на доцільності використання
у  профілактиці  та  лікуванні  гіпотонічних  станів  фізичних  методів,
лікувальної фізичної культури, тренувальних і загартовуючих факторів (О.
Д.  Дубогай,  В.  І.  Завацький,  В.  А.  Єпіфанов  та  ін.).  Поряд  із  цим  у
науковій літературі  питання особливостей комбінування реабілітаційних
заходів  залишається недостатньо обгрунтованим, що й зумовило вибір
теми дослідження.

Результати  дослідження.  Відомо,  що  артеріальна  гіпотензія
характеризується  стійким  зниженням  артеріального  тиску.  Розрізняють
фізіологічну  артеріальну  гіпотензію  і  патологічну  (гостру  і  хронічну).
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Фізіологічна  артеріальна  гіпотензія  –  це  зниження артеріального тиску
нижче  нормального  рівня  у  практично  здорових  людей,  які  не  мають
ніяких  скарг  і  відчувають  себе  здоровими.  Встановлення  діагнозу
“фізіологічна  артеріальна  гіпотензія”  можливе  лише  після  ретельного
обстеження  і  виключення  розладів  суб’єктивного  та  об’єктивного
характеру.  Патологічна  артеріальна  гіпотензія –  стан  зниженого
артеріального  тиску,  що  проявляється  суб’єктивною  та  об’єктивною
симптоматикою [1].

Вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом буває  у 4 –  10 %
дітей, найчастіше – дівчаток, особливо часто – в підлітків. Основні скарги
в підлітків – на головний біль, швидку втомлюваність, дратівливість. При
зміні положення бувають запаморочення, інколи – зомління. Вдень діти
сонливі, вночі сплять погано. Шкіра бліда, волога, кисті і стопи холодні,
відзначається  пітливість.  Характерною  є  браді-  або  тахікардія.
Артеріальний тиск нестійкий, з тенденцією до зниження як систолічного,
так і  діастолічного тиску. При швидкому переході  із  горизонтального у
вертикальне  положення  може  виникнути  ортостатичний  колапс.
Особливості  перебігу  гіпотонічної  хвороби  в дітей  і  підлітків  вивчені
недостатньо.  За  науковими  дослідженнями  відомо,  що  клінічні  прояви
артеріальної  гіпотонії  досить  багатогранні, і  в переважної  більшості
хворих  захворювання  супроводжується  вираженими  та  стійкими
суб’єктивними порушеннями.

Фізична реабілітація підлітків з артеріальною гіпотензією включає
застосування  масажу,  кліматотерапії,  фітотерапії,  бальнеотерапії,  ЛФК,
психотерапії, працетерапії. 

Масаж при гіпотонії  зміцнює організм, поліпшує роботу серцево-
судинної, нервової, м’язової систем, обмін речовин, допомагає навчитися
правильно  чергувати  розслаблення  й  скорочення  м’язів.  Масажні
процедури,  як  і  помірні  фізичні  навантаження,  діють  на  гіпотоників
позитивно. Сеанс проводиться в таких положеннях, при яких ділянки тіла
доступні  й,  по  можливості,  повніше  розслаблені,  але  зручні  й  не
стомлюють  пацієнта.  Мета процедури  –рефлекторним  впливом  на
центральну нервову систему поліпшити функції її відділів, що регулюють
роботу судин [3]. 

Рекомендовані  різні  водні  процедури.  Підводний  душ-масаж
(комбінований) – це лікувальний метод поєднаної дії на пацієнта трьох
процедур  –  підводного  душу-масажу,  перлинної  ванни,  гідромасажу.
Підводний душ-масаж – це механічний вплив на пацієнта струменя води
під  тиском  від  1,5  до  3  атмосфер.  Тривалість  процедури  20  хвилин.
Гідромасаж – це лікувальний масаж струменями води та вихрами, який
проводиться  під  водою  (15  хв.).  В  основі  дії  підводного  душу-масажу
лежить  температурний  і  механічний  ефекти.  Залежно  від
використовуваних  прийомів  вплив на шкіру, підшкірні  тканини і  м’язи
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може бути  як  розслабляючим,  так  і  тонізуючим.  Підводний душ-масаж
покращує  кровопостачання  шкіри  і  гемодинаміку  в  цілому,  лімфообіг,
обмін  речовин,  трофічну  функцію,  сприяє  швидкому  розсмоктуванню
набряків тканин, прискорює відновлення рухової  функції. У теплій воді
відбувається  розслаблення  м’язів,  зниження  рефлекторної  збудливості,
болезаспокійливий ефект. Після процедури помітне порожевіння шкіри,
відчуття  легкості,  свіжості,  бадьорості,  покращення  загального  стану.
Лікувальні ефекти – тонізуючий, вазо активний, трофічний, метаболічний,
анальгетичний [2]. 

Комплексне  лікування  на  курорті  гіпотонії  включає
кліматобальнеотерапію,  лікувальну  фізкультуру,  психотерапію,
раціональне  харчування.  Повітряні  ванни  призначають  з  різним
холодовим навантаженням з метою загартування й тренування, зниження
підвищеної  лабільності  і  нестійкості  серцево-судинної  системи.  Після
періоду адаптації, коли хворий перебуває на щадному режимі, переходять
до  тренувального  режиму  з  використанням  бальнеопроцедур.  При
гіпостенічній формі вегето-судинної дистонії використовують вуглекислі,
сульфідні або радонові ванни малої концентрації.

При гіпотонічній хворобі хворі потребують здійснення регулярного
дозованого  фізичного  тренування  протягом  усього  життя,  щоб
підтримувати  та  розвивати  функціональний  стан  серцево-судинної
системи, загальну працездатність усього організму. До спеціальних вправ
при лікуванні гіпотензії належать вправи швидкісно-силового, силового,
статичного  характеру.  Ефективність  використання  засобів  ЛФК  при
гіпотензії  визначається  впливом  фізичних  нормалізуючих  вправ  на
коркову  нейродинаміку,  підвищенням  функціональної  потужності
коркового  шару  надниркових  залоз,  удосконаленням  регуляції
співвідношення  «серцевий  викид  –  просвіт  судинного  русла».  Для
одержання  стійких  результатів  фізичні  вправи  необхідно  застосовувати
систематично  та  тривалий  час.  Крім  того,  варто  здійснювати  заходи,
спрямовані на організацію режиму праці та відпочинку хворих.

При доборі фізичних вправ необхідно, щоб слідовий ефект їх був
якомога  тривалішим.  Багаторазове  повторення  вправ  сприяє  підтримці
цього  ефекту.  Внаслідок  постійно  повторюваних  м'язових  скорочень
збільшується кількість імпульсів, що надходять у кору головного мозку і
судинорухові  центри.  Підвищення  збудливості  судинорухових  центрів
сприяє  нормалізації  тонусу  периферичного  русла  та  проявляється
підвищенням артеріального тиску.

Протипоказанням  до  призначення  лікувальної  гімнастики  при
гіпотонічній хворобі можуть бути виражені розлади суб'єктивного стану
(сильний головний біль і запаморочення, пригнічений настрій, небажання
хворого  тренуватися),  а  також  колаптоїдний  стан  типу  гіпотонічного
кризу. Однак ці протипоказання тимчасові й при зменшенні їх виразності
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ЛФК здійснюється у повному обсязі.
Слід користуватися  різними видами ЛФК – ранковою гігієнічною

гімнастикою,  лікувальною  гімнастикою,  дозованою  ходьбою,
прогулянками, іграми, спеціальними тренуваннями на велоергометрі або
тредмілі, підйомами на сходи. При значення того або іншого виду ЛФК
має здійснюватися відповідно до чинних методик, суто індивідуально, з
урахуванням  віку  пацієнта,  попереднього  фізичного  навантаження,
толерантності до фізичного навантаження, переносимості тих або інших
видів вправ.

На вільному руховому режимі при гіпотонічній хворобі дозволяють
призначити  хворому  дозовану  ходьбу,  прогулянки.  Хворі  засвоюють
дистанцію 500,  1000,  1500  м  (в  один  прийом).  Швидкість  ходьби  –  3
км/год.  Лікувальну  гімнастику  можна  поєднувати  з  масажем,  ваннами,
душем.  При  гіпотонічній  хворобі  рекомендується  спочатку  проводити
масаж живота і ніг, потім через 35 – 50 хвилин – лікувальну гімнастику,
кисневі ванни – через 1 – 1,5 год. Позитивний  ефект спостерігається при
призначенні в комплексі масажу комірцевої зони, лікувальної гімнастики
й кисневих ванн. Залежно від тонусу судин можна диференціювати цей
комплекс. Наприклад, при спастичному стані судин порядок чергування
процедур  такий:  киснева  ванна,  лікувальна  гімнастика,  масаж;  а  при
атонічному  –  масаж,  лікувальна  гімнастика,  киснева  ванна.  Під  час
масажу використовують переважно прийоми розминання і вібрації.

Якщо  хворий  перебуває  на  території  лікарні,  де  є  спеціальні
майданчики або лікувально-оздоровче містечко,  у  гарну погоду заняття
ЛФК доцільно проводити на повітрі. На обладнаних майданчиках хворим
можна  рекомендувати  спортивні  ігри  (настільний  теніс,  бадмінтон,
волейбол, баскетбол) у середньому темпі. При грі в баскетбол і волейбол
сітку і кільце опускають нижче.

Щадний  руховий  режим  починається  після  виписування  зі
стаціонару. Звичайно після одного дня адаптації до домашніх умов хворі
приступають  до  занять  лікувальною  гімнастикою  в  поліклініці.  Вони
продовжують  виконувати  комплекс лікувальної  гімнастики, засвоєний у
стаціонарі.

Ранкова  гімнастика  в  гарну  погоду  проводиться  на  балконі,  на
вулиці або в добре провітреному приміщенні. Тривалість її – 15 – 20 хв.
Після ранкової гімнастики корисним є вологе обтирання тіла. Поступово
вводять  загартовування,  включаючи  загальні  повітряні  процедури  при
температурі  18  –  20  °С  тривалістю  від  10  –  15  до  30  –  60  хв.  Після
підготовки обтираннями хворі переходять до щоденного душу, а потім –
купання у відкритих водоймищах (температура води 22 °С) протягом 2 – 5
хв. Улітку вранці призначають загальні сонячні ванни по 5 хв (0,25 – 1
біодоза).  В  інші  пори  року  застосовують  штучне  ультрафіолетове
опромінення.
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Здійснюють ходьбу на 2 – 3 км зі швидкістю 4 км/ год. або 80 – 90
кроків/хв.  з  відпочинком 1  –  2  хв.  через  кожні  1000 м.  Якщо поблизу
розбиті  маршрути  теренкуру,  призначають  маршрут,  що  включає  до  2
підйомів під кутом 5 – 7° на відстань 1 – 1,5 км.  Крім того, з огляду на
самопочуття хворого, призначають прогулянки. 

За  наявності  позитивної  динаміки  в  загальному  стані  пацієнтів
переводять  на  щадно-тренувальний  режим.  Процедури  лікувальної
гімнастики  хворі  можуть  виконувати  вдома,  відвідуючи  настановні
заняття в поліклініці 1 раз на 10 днів.

При  виконанні  вправ  вихідне  положення  переважно  стоячи.
Статичні  вправи можна виконувати  в усіх  вихідних положеннях.  Обсяг
силових,  швидкісно-силових  і  статичних  вправ  становить  60  –  65%.
Вправи  виконуються  ритмічно,  з  великою  амплітудою,  темп  різний
(силові  вправи  –  у  повільному  і  середньому,  швидкісно-силові   –   у
швидкому). Кількість повторень 10 –12 разів. Добрий ефект дають вправи
з  гімнастичним  обручем,  гімнастичною  ковзанкою,  диском  «Здоров'я».
Зазначені вправи чергуються з дихальними і на розслаблення. При щадно-
тренувальному  режимі  пацієнти  продовжують  ранкову  гігієнічну
гімнастику, купання при температурі води не нижче 14°С протягом 5 – 10
хв.  Плавання  дозволяється  лише  в  повільному  темпі.  Сонячні  ванни
корисні в ранкові та пообідні  години. Дозовану ходьбу призначають на
дистанцію 3 – 5 км із прискореннями через кожні 400 м на 40 – 50 м.

Також  включають  теренкур  довжиною  4  км  зі  зміною  рельєфу
місцевості до 12°, а 1 – 2 рази на тиждень пацієнти здійснюють походи на
відстань 10 – 12 км. Обирають маршрути, що проходять місцевістю, яка
має підйоми і спуски, або в лісистій зоні. Наприкінці цього режиму хворі
здійснюють  пробіжки  тривалістю  від  2  до  5  хв.  у  темпі  120  –  130
кроків/хв. Спортивні ігри проводять у помірному темпі (настільний теніс,
волейбол, баскетбол, городки). Тривалість ігор – 50 хв. із перервами через
кожні 15 – 20 хв.

Після  3  –  4  тижнів  перерви  в  комплексному  лікуванні  хворим
призначають  масаж.  Для  збільшення  фізичних  навантажень  і  їх
розмаїтості  рекомендуються  заняття  лікувальним  веслуванням  або  на
гребних  тренажерах,  їзда  на  велосипеді,  ходьба  на  лижах,  катання  на
ковзанах.  Тривалість  занять  –  30  хв,  темп повільний (20  –  25  гребків,
педалювань або кроків за одну хв..). Тривалість режиму  –  2 – 3 тижні.

У процесі занять лікувальною гімнастикою в тренувальному режимі
слабшає  дія  деяких  спеціальних  вправ,  що  підвищують  тонус
судинорухових центрів. Тому такі вправи необхідно заміняти новими. При
цьому також збільшують масу спортивних снарядів, включають вправи зі
скакалкою  (40  стрибків  за  1  хв.).  Тривалість  ранкової  гігієнічної
гімнастики сягає  20  хв.  У ній  використовують  стрибки,  біг  на  місці  з
високим підніманням стегон протягом 1 – 2 хв.
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Повітряні процедури проводять при температурі 18 – 19 °С (до 15
хв). Дозування сонячних ванн  –  0,5 – 3 біодози. Купання і плавання у
відкритих  водоймищах  за  температури  16  –  17°С  протягом  20  хв.,  у
басейні  – за температури 22 – 24 °С тривалістю 15 – 20 хв. У комплекс
входить дозована ходьба на дистанцію 6 – 8 км зі швидкістю 5 – 6 км/год.
з переходом на біг (від 6 до 15 хв у темпі 140 кроків/хв.., через 3 хв. знову
переходять на ходьбу). Крім того, використовують маршрути теренкуру з
кутом  підйому  12  –  15°.  Дозволяються  всі  рухливі  ігри,  лікувальне
веслування  в  темпі  30  –  35  гребків/хв..  протягом 40  –  60  хв.,  їзда  на
велосипеді до 10 км 2 – 3 рази на тиждень, катання на ковзанах і ходьба на
лижах протягом 40 – 60 хв. [3].

Висновки.  Отже,  артеріальна  гіпотензія  –  багатофакторне
захворювання  нейроендокринної  природи,  основною  гемодинамічною
ланкою  патогенезу  якого  є  первинне  порушення  тонусу  судин,  що
зумовлене  впливом  спадкових  факторів,  факторів  середовища  та
проявляється  зниженням  артеріального  тиску,  суб’єктивною  й
об’єктивною симптоматикою. Фізична реабілітація хворих на артеріальну
гіпотензію має бути комплексною та традиційно включати застосування
масажу, кліматотерапії, бальнеотерапії, ЛФК, працетерапії.
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ВПЛИВ ГІМНАСТИКИ ХАДУ, ЯК СУЧАСНОЇ
ВАЛЕОТЕХНОЛОГІЇ, НА ЕНЕРГЕТИЧНУ ТА ФІЗИЧНУ
РЕАБІЛІТАЦІЮ ЖІНОК ЗРІЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ

Проблема  здоров’я  населення  України  на  сучасному  етапі  є
найбільш  актуальною.  На  рівень  здоров’я  людей  впливає  чимало
чинників,  але  провідним є  зниження здоров’я  в  результаті  гіподинамії.
Одним з найбільш складних порушень опорно-рухового апарата людини
вважають  порушення  хребта,  особливо  серед  людей  літнього  та
середнього  віку.  Суттєвий  вплив  на  здоров’я  людини  має  енергетична
складова її організму.

Фізичні вправи благотворно впливають на організм людини, тому
фізкультурою повинні займатися всі люди. Реалії сучасного життя , як-от
брак часу, напружений та високий темп життя, висувають певні вимоги до
оздоровчих  та  реабілітаційних  технологій.  Однією з  високоефективних
реабілітаційних валеотехнологій є гімнастика Хаду. 

Гімнастика Хаду –  це широкий гімнастичний комплекс,  у  якому
задіяні всі м’язи тіла, та особливий акцент автор методики Звіад Арабулі
(м.  Київ)  робить  на  корекції  патологій  саме  опорно-рухового  апарата,
особливо  хребта.  Саме  тому  гімнастика  Хаду  дозволяє  впоратися  з
багатьма  проблемами  хребта  й  суглобів  практично  всім  без  винятку.
Різнобічний позитивний вплив комплексу вправ Хаду на організм людини
дозволяє  домогтися успіху в оздоровленні  як  організму в цілому, так і
окремих  проблемних  зон.  Саме  тому  гімнастика  Хаду  в  першу  чергу
зарекомендувала  себе  як  високоефективна  технологія  фізичної
реабілітації, вона може допомогти людині не лише упоратися з багатьма
хронічними захворюваннями, а й поліпшити обмін речовин, сформувати
м’язовий корсет, зміцнити кісткову систему, скинути зайву вагу та досягти
значного відновлення всіх систем і функцій організму.

Гімнастика  Хаду  –  нова  сучасна  валеотехнологія  фізичної
реабілітації  організму  людини  та  опорно-рухового  апарата.  Наукових
досліджень  її  ефективності  опубліковано  небагато,  хоча  практична
дієвість гімнастики Хаду, як системи реабілітації організму, підтверджена
багаторічним досвідом. З огляду на це на кафедрі валеології ХНУ імені
Каразіна  (м.  Харків)  були  проведені  дослідження  гімнастики  Хаду  і

290



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

впливу її на енергетичну та фізичну реабілітацію організму жінок зрілого
та літнього віку. Дослідження проводили на жінках, які відвідують Школу
здоров’я  для  дорослих  «Формула  життя»,  що  функціонує  при  кафедрі
валеології ХНУ імені Каразіна (м. Харків). 

Для  дослідження  реабілітаційного впливу гімнастики  на  фізичні
складові  проводили  заміри  комплексу  антропологічних  показників  та
оцінку  рівня  фізичного  здоров’я  за  експрес-методом  Г.Л.  Апанасенко.
Обстеження  стану  енергетичної  складової  організму  проводили  за
методом  аурографії  до  початку  тренувань  та  одразу  після  виконання
комплексу  вправ  гімнастики  Хаду.  Обстеження  проведено  шляхом
вимірювання  за  допомогою стандартного приладу  Р. Фолля  потенціалу
біологічно  активних  точок  на  кистях  рук  з  наступним  розрахунком
параметрів величини аури, гармонійності її конфігурації та рівномірності
розподілу енергії  вздовж вертикальної осі  тіла (на рівні 7-ми основних
енергетичних центрів (або чакр). 

Розподіл енергії вздовж вертикальної осі  тіла дозволяє визначити
стан енергії на рівні чакр, або енергетичних центрів, що відповідають за
роботу  цілих  систем  організму.  Чакри  являють  собою  систему
енергетичних центрів, що розташовані вздовж лінії хребта людини, вони
регулюють енергетичні, психічні та фізичні процеси в організмі.

Результати досліджень.  Дослідження фізичної  складової  впливу
гімнастики Хаду на стан здоров’я та реабілітаційні процеси в організмі
людини  тривають.  Має  пройти  певний  час,  аби  відбулися  зміни,  коли
будуть  оцінені  повторними  замірами   антропологічних  показників  і
зроблено їх порівняльний аналіз з початковими значеннями. 

Щодо енергетичної складової впливу гімнастики Хаду на організм
людини, то маємо певні результати, що свідчать про її ефективність.

На  Рис.  1  наведено  результати  обчислення  параметра  величини
аури (РА) у відносних одиницях: до – початкове обстеження до заняття,
після  –  заключне  обстеження.  Знаком  **  відмічено  параметри  РА
учасниці, яка була присутня всього на половині заняття.
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Рис. 1. Динаміка зміни параметрів величини аури після виконання
гімнастики

Як  видно  з  Рис.  1,  після  виконання  оздоровчого  комплексу  в  7
учасниць  відбулося  значне  збільшення  параметра  величини  аури,  що
свідчить  про  збільшення  загального  рівня  енергетичного  ресурсу
організму. Восьма учасниця була присутня тільки на половині заняття. А в
середньому значення параметрів величини аури достовірно збільшилося
на 28,8%, що свідчить про наявність позитивного впливу й оздоровчого
ефекту гімнастики. При цьому слід зазначити, що заняття відбувалося у
вечірню  годину,  а  цей  час,  як  правило,  характеризується  зниженим
значенням параметра РА відносно значень, характерних для денних годин.
Тобто при виконанні комплексу вправ знімається ефект вечірньої втоми.

Також з аналізу Рис. 1 випливає, що комплекс вправ розрахований
досить гармонійно і  грамотно,  тому бажано виконувати  його повністю,
адже  результати  зміни  параметрів  величини  аури  учасниці,  яка  була
присутня не повністю на занятті, мають відмінну тенденцію порівняно з
іншими учасницями (зменшення значення РА).  

Частина вправ гімнастики спрямована на корекцію стану хребта.
Хребет є основою й опорою нашого організму, і від його стану залежить
рівень здоров’я людини. Наш метод дозволяє визначити симетрію аури по
вертикалі за процентним співвідношенням енергії по осі передня / задня
частина  аури  та  передня  /  задня  частина  аури.  На  Рис.  2  наведені
індивідуальні значення симетрії аури до та після гімнастики. Аналізуючи
діаграму, можна відзначити, що в учасниць під впливом комплексу вправ
відбуваються зміни енергетичного стану хребта.
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Рис. 2. Індивідуальні показники енергетичного стану хребта до та
після гімнастики

До початку експерименту у трьох учасниць співвідношення енергії
по осі  передня /  задня частина аури  були не в нормі,  що свідчить про
наявність  дефіциту  енергії  в  зоні  хребта.  Наявність  енергодефіциту
свідчить про схильність до певних захворювань хребта або про наявність
протікання  патологічних  процесів  у  хребті  та  всьому  організмі.  Після
заняття стану енергодефіциту в зоні хребта в цих учасниць немає, по осі
передня  /  задня  частина  аури  відбувається  збільшення енергії  в  задній
частині аури, що характеризує наповнення енергією зони хребта. В інших
учасниць відбувається нормалізація розподілу енергії по вертикальній осі.

Висновки. Таким чином,  дослідження впливу гімнастику ХАДУ
показали,  що  при  виконанні  комплексу  вправ  відбуваються  позитивні
процеси в організмі жінок зрілого та літнього віку, про що свідчать:

-  достовірне  збільшення  загального рівня  енергетичного ресурсу
організму і підвищення потенціалу для функціонального відновлення всіх
систем організму;

-  збільшення  енергії  в  зоні  хребта,  яке  сприяє  функціональному
відновленню опорно-рухового апарата і всіх систем організму;

-  гармонізація  енергетичного  стану  організму,  яка  сприяє
поліпшенню загального стану здоров’я жінок зрілого та літнього віку.

Комплекс вправ  гімнастики  Хаду  може  бути  рекомендований  не
тільки жінам зрілого та літнього віку, а й усім без винятку як найбільш
ефективна сучасна валеологічна  та реабілітаційна технологія.
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1. Арабулі Звиад. Ваш позвоночник / Арабулі Звиад. ― К. : ЛАТ8 К,

2015. ― 160 с.

293



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

2. Арабули Звиад: Система оздоравления ХАДУ / Арабули Звиад. —
М. : ООГО Издательство «Софія!». 2011. ― 128 с.

3. Гончаренко  Н.С.  Исследование  ауры  человека  :  [учебно-
методическое  пособие]  /  Н.С.  Гончаренко,  Т.П.  Камнева.  ― Х.  :
ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012 ― 124 с.

Тютюнник Тая Володимирівна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, 

к.пед.н., доцент, 
доцент кафедри фізичної реабілітаціїта фізичного виховання,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ З РЕЦЕДИВНИМ
БРОНХІТОМ

Вступ.  За  даними  статистики,  стан  здоров'я  кожного  четвертого
школяра  має  відхилення,  а  на  момент  закінчення  школи  тільки  5%
школярів  є  практично  здоровими.  Захворювання  органів  дихання,
особливо хронічні,  завдають великої  шкоди організму дітей і  підлітків.
Одними  з  найбільш  поширених  захворювань  у  цьому  віці  є  хронічні
неспецифічні  захворювання  легенів[2].  Зростаюча  частота  хронічних
бронхо-легеневих  захворювань  у  дитячому  віці  в  останнє  десятиріччя
робить  актуальним  вивчення  нових,  високоефективних,  по  можливості
індивідуальних та безпечних методів лікування та реабілітації.  Тому на
сьогодні  в  різних  галузях  медицини  поряд  з  традиційною
медикаментозною терапією, яка нерідко призводить до побічних, а також
алергічних  реакцій,  використовуються  і  немедикаментозні  методи
лікування та реабілітації[4]. 

У тому числі велика роль належить фізичним вправам як важливому
патогенетичному фактору. За прогнозами Всесвітньої організації охорони
здоров’я, у XXІ столітті летальність унаслідок патології органів дихання
буде займати другий рядок у загальній структурі причин смерті.

Результати  дослідження.  Захворювання органів  дихання лікують
комплексно  із  широким  застосуванням  засобів  фізичної  реабілітації.
Лікувальна  фізична  культура  спрямована  на:  зняття  бронхоспазму  і
покращення  дренажної  функції  бронхів;  протидію  процесу  утворення
спайок,  склерозуванню,  бронхоектичній  хворобі,  зменшення  прояви
дихальної і серцево-судинної недостатності[1]. Вправи використовують з
подовженим видихом, вимовою звуків «ж», «з», «ш», «щ», «о», «у». Для
відходження мокротиння часто змінюють вихідні положення, виконують
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перевертання,  підскоки  та  інше,  застосовують  дренажні  вихідні
положення  з  динамічними  дихальними  вправами[3].  Для  здійснення
дослідження ми виділили групу хворих з 30 дітей із загальним діагнозом
хронічний  бронхіт.  Було  розділено  цю  групу  на  дві  –  контрольну  та
основну.  У  кожній  групі  перебувало  по  15  чоловік  (n =  15).  Для
визначення  впливу  фізичної  реабілітації  на  організм  дітей  із
захворюванням органів дихання проводили комплекс фізичної реабілітації
із  хворими основної  групи.  Заняття проводилися  кожен день  у  першій
половині  дня.  Контрольна  група  дотримувалася  звичайного  режиму
лікування  пульмонологічного відділення. 

Нами було вивчено історії  хвороб дітей із такими захворюваннями:
пневмонії – 22 дитини (у відділені всього лікувалося 297 людини) –0,07%;
хронічного   обструктивного  бронхіту  –  17  (у  відділенні  лікувалося  
93 людини) – 0,18%. 

Основну групу хворих склали діти(дівчаток – 10, хлопчиків – 5),
хворих на хронічний бронхіт і пневмонію. Протягом місяця в основній
групі  хворих  застосовувався  комплекс  лікувальної  фізичної  культури,
основу якого становили  фізичні  вправи  дихальної  гімнастики.  Процес
реабілітації  був  спрямований на  протизапальну дію,  підсилення крово-
ілімфообігув  легенях  з  метою  розсмоктування  ексудату,  виділення
мокротиння, відновлення нормального дихання,  пристосування організму
до  фізичних  навантажень,  поліпшення  нервово-психічного  і  загального
стану дітей.Контрольну групу хворих  склали  діти  (з  них дівчаток  –  9,
хлопчиків – 6), хворих на хронічний бронхіт. Дана група була створена
для  порівняння  розробленого  нами  комплексу  лікувальної  фізичної
культури для основної контрольній групи хворих.

Особливістю  методики  лікувальної  фізичної  культури  при
захворюваннях  органів  дихання  є  широке  застосування  спеціальних
дихальних вправ. Використовують вольове кероване статичне, динамічне і
локалізоване  дихання.  Перше  втягує  в  роботу дихальні  м'язи  і  сприяє
нормалізації відношення вдих-видих; друге поєднує дихання з рухами і
підсилює вдих або видих, третє підсилює дихальні рухи у певній ділянці
грудної клітки й одночасно обмежує її в іншій частині. Хворих навчають
довільної  зміни  частоти,  глибини і  типу дихання,  подовженого видиху,
який  може  додатково  збільшуватися  за  рахунок  вимови  звуків  і  їх
поєднань.

Дітей  із  захворюваннями  органів  дихання  насамперед  необхідно
навчити  різних  типів  дихання  –  грудного,  черевного  і  змішаного
(повного).  У  роботі  зі  школярами  із  захворюванням  органів  дихання
використовують  дихальні  вправи  з  видихом  із  звуковою  вимовою
голосних і приголосних через рот.

Необхідність  використання  довільної  регуляції  дихання  в  період
росту  і  формування   організму  зумовлене  також  тим,  що  механізми
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саморегуляції  в  дітей  і  підлітків  не  завжди  надійно  й  економно
забезпечують  пристосування  організму  до  умов  шкільного  життя,  що
постійно змінюються. Сучасні досягнення фізіології дихання відкривають
перспективи подальшого розвитку теорії і практики довільного керування
диханням,  що  з  успіхом  можуть  застосовуватися   для  адаптації  й
оптимізації розумової та фізичної працездатності школярів з відхиленням
у  стані  здоров'я  та  їхньої  кращої  професійної  підготовки  до  трудової
діяльності.

Структура довільного керування диханням людини передбачає:
1)  затримку  дихання  (довільне  апное)  та  імперативний  стимул

(точка зриву);
2)  довільну  регуляцію  дихання  (зміну  ритму,  глибинийоб’ємй

легеневої вентиляції) та облігатний рівень легеневої вентиляції:
а) дихання при заданому постійному рівні вентиляції;
 б) довільнугіповентиляцію;
в) довільна гіпервентиляція;
 г) керування диханням у стані спокою;
д)керування диханням під час виконання фізичних вправ на місці та

в русі;
е) керування диханням під час виконання силових вправ і статичних

зусиль;
3)  довільне  регулювання  газового  стану  альвеолярного  повітря,

оксигенацію  крові;
4) довільне регулювання через дихальну систему емоційного стану і

розслаблення м’язів, знання рухової домінанти;
5)  застосування  довільного  дихання  для  боротьби  з  гіпоксією  і

прискорення процесів відновлення.
Для  отримання  даних  про  фізичний  розвиток  дітей   були

використані  такі  параметри тіла,  як  довжина,  маса,  окружність грудної
клітини, функціональна життєва ємкість легень. Порівнюючи показники
дівчат основної і контрольної груп, можна відзначити, що в усіх вікових
групах, крім дівчат 15 років, була визначена різниця показників довжини і
маси  тіла.  На  відміну  від  показників  фізичного  розвитку  хлопців,
вірогідність відмінностей встановлена лише у дівчат (р<0,05).

Після курсу фізичної реабілітації відзначалась позитивна динаміка
клінічних  симптомів  бронхіту  та  пневмонії,  покращилося  загальне
самопочуття  хворих.  Клінічне  покращення,  настало  у  7-ми  дітей,  що
складає 88,5% від всіх хворих основної досліджуваної групи. Змінилися
скарги хворихі. Діти вказали, що зменшився періодичний кашель (двоє).
У всіх  дітей  зменшилася  втомлюваність,  нормалізувався  сон та  апетит,
зникла роздратованість. Після курсу реабілітації загальну втомлюваність
відзначили у трьох хворих, однак скарги були менші порівняно з періодом

296



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

до  лікування.  Були  зазначені  покращення  пам'яті  і  сну,  підвищення
працездатності, гарного настрої хворих.

З аналізу вивчених показників зовнішнього дихання в усіх групах
наприкінці  реабілітації  спостерігалася  вірогідна  позитивна  динаміка.
Якщо порівнювати тривалість затримки дихання на вдиху між основною і
контрольною групами, то показники проби Штанге в основній групі були
кращими. У середньому у хлопців показник підвищився на 26,24 – 28,10
сек. у перших і на 20,20 – 24,90 сек. – у других. У дівчат основній групі
показник  підвищився  на  22,71  –  24,88  сек.,  у  дівчат  контрольної  –  на
20,62–24,00 сек. Найкращий час затримки дихання на вдиху реєструвався
у хлопців 15 років (покращення значення на 28,10 сек.), у дівчат 16 років
(на 24,88 сек.). Аналогічна тенденція до підвищення спостерігалася при
затримці дихання на видиху (проба Генчі). 

При  вивченні  частоти  дихання  можна  стверджувати,  що  в  усіх
групах  показник  мав  виражену  тенденцію  до  зниження.  Причому
порівняльна  характеристика  даних  груп  свідчить  про  те,  що  більш
позитивні статистично достовірні результати відзначені у хворих основної
групи  (р<0,0001).  Показники  ЧД  у  хлопчиків  основної  групи  при
первинному  обстеженні  становлять  24,25±0,62  дих.  рух·хв –  1,  при
повторному –  18,13±0,61  дих.  рух·хв –  1;  у  хлопців  контрольної  групи,
відповідно, – 23,00±0,46 дих. рух·хв–1, 18,00±0,37 дих. рух·хв – 1.  

Дослідження  показників  пневмотахометрії  дозволило  встановити,
що  результати  хлопців  16  років  основної  групи  свідчили  про
нормалізацію  стану  бронхіальної  прохідності  (швидкість  видиху  –
6,00±0,21 л·сек – 1, швидкість вдиху – 5,88±0,15 л·сек – 1). Тоді як до початку
циклу  занять  у  хлопців  спостерігалися  порушення  бронхіальної
прохідності.  У  дівчат  15  років  контрольної  групи  такого  покращення
стану бронхіальної  прохідності  не  спостерігалося  (швидкість  видиху –
6,06±0,19 л·сек – 1, швидкість вдиху – 6,25±0,18 л·сек – 1).

Висновки.  Розроблено методику комплексної фізичної реабілітації.
Метою  методики  булопокращення  прохідності  бронхів,  рухливості
грудної  клітини  і  легень,  вентиляції  і  газообмінулегень.  Методика
лікувальної фізичної культури  включала комплекс спеціальних фізичних
вправ.Критеріями  оцінки  експериментальної  методики  були  обрані  
6  показників:  ортостатична  проба,  пробаШтанге  і  Генча,  визначення
адаптаційного  потенціалу,  спірографія,  артеріальна  тонометрія,
пневмотахіметрія.Відзначилася позитивна динаміка клінічних симптомів
хронічного бронхіту після проведення курсу фізичної реабілітації.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність  проблеми.  Дебіторська  заборгованість  є  одним  з
найбільш  вузьких  місць  у  фінансовій  роботі  багатьох  підприємств.
Прострочені  платежі  виникають  при  порушенні  у  платника  ритму
кругообігу  оборотних  коштів,  що  неминуче  викликає  дефіцит  джерел
платіжних  коштів.  Відволікання  оборотних  коштів  у  дебіторську
заборгованість,  не  погашену  в  строк  покупцями,  та  іншу  дебіторську
заборгованість (за претензіями, за розрахунками з підзвітними особами
тощо)  свідчить про нераціональне використання власних і  запозичених
оборотних  коштів.  Необхідно  дотримуватись  забезпечення  якісного  і
своєчасного  відображення  інформації  про  дебіторську заборгованість  у
системі бухгалтерського обліку з метою надання максимальних гарантій
для користувачів фінансової звітності щодо реальності та повноти поданої
інформації.

Виклад  основного  матеріалу.  Дебіторська  заборгованість  –  це
матеріальні  ресурси,  що  не  оплачені  контрагентами,  або  готівка,
щовилучена  з  кругообігу  грошових  коштів.  Вивчаючи  теоретичні
аспектипоняття дебіторської заборгованості в Україні,ми розглянули ряд
твердженьщодо  самого  поняття  дебіторської  заборгованості  та  виявили
основніпроблеми з обліку дебіторської заборгованості на підприємствах
України.

Основною  з  проблем  обліку  дебіторської  заборгованості  можна
назватинепристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів,
якіпередбачені в П(С)БО 10 до обліку на українських підприємствах і, з
огляду на  це,  –  недостовірні  дані  при  відображенні  резерву сумнівних
боргів убалансі. Основним законодавчим актом, який прямо регулює облік
дебіторськоїзаборгованості,  є  П(С)БО  10.  Решта  законодавчих  актів
розглядаютьдебіторську  заборгованість  як  об’єкт  податкового  обліку,  її
відображення узвітності підприємств та вказують конкретні рекомендації

299



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

в певних питаннях.
Аналіз  міжнародних  нормативних  і  методичних  джерел  свідчить

про  наявність  різноманітних  типів  класифікації  дебіторської
заборгованості залежно від ознаки. Найбільше розповсюдження отримала
класифікація залежно від терміна погашення заборгованості. На жаль, у
сьогоднішніх  регістрах  обліку  відображення  очікуваного  терміна
погашення  заборгованості  і  реального  строку  погашення  немає.  Тому
пропонується за реальним строком погашення дебіторську заборгованість
поділяти на термінову, прострочену і відстрочену, що в обліку знаходить
відображення  на  відповідних  аналітичних  рахунках,  де  контролюється
термін виконання договорів (таблиця 1).

Таблиця 1. 
Класифікація дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського

обліку

Класифікаційна ознака Вид дебіторської заборгованості
1 2

1. За способом виникнення 1.1.  Пов’язана  з  реалізацією  товарів,
робіт послуг
1.2.  Інша  (не  пов’язана  з  реалізацією
товарів, робіт, послуг)

2. За термінами погашення
2.1.  Очікуваним  строком
погашення

2.1.1. Короткострокова

2.1.2. Довгострокова

2.2.  Реальним  строком
погашення

2.2.1. Термінова
2.2.2. Прострочена
2.2.3. Відстрочена

2.3.  За  впевненістю  в
погашенні 

2.3.1. Нормальна 
2.3.2. Сумнівна
2.3.3.  Безнадійна  (затребувана  та
незатребувана)

3. За контрагентами 3.1. Вітчизняних дебіторів
3.2. Іноземних дебіторів

4. За забезпеченістю 4.1. Забезпечена
4.2. Незабезпечена

5. За формою погашення 5.1. Монетарна
5.2. Немонетарна 

6.  За  ступенем  дотримання
фінансової дисципліни

6.1. Допустима

6.2. Невиправдана

Для обліку товарної  дебіторської  заборгованості  використовується
рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». За дебетом рахунку
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36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна
вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг,
яка  включає  податок  на  додану  вартість,  акцизи  та  інші  податки,
обов'язкові  платежі,  що  підлягають  перерахуванню  до  бюджетів  та
позабюджетних  фондів  і  включені  до  вартості  реалізації,  за  кредитом–
сума  платежів,  які  надійшли  на  рахунки  підприємства  в  банківських
установах, у касу, та інші види розрахунків.  Сальдо рахунку дебетове і
відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію
(роботи, послуги).

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться
за  кожним  покупцем  та  замовником,  за  кожним  поданим  до  сплати
рахунком.

Підставою  для  відображення  дебіторської  заборгованості  в
бухгалтерському  обліку  на  підприємстві  є  господарські  договори  та
первинні  документи,  що  засвідчують  факт  здійснення  господарської
операції.  У  балансі  залишки  за  статтями  дебіторської  заборгованості
відображаються залежно від терміну погашення (у межах року чи більше)
за різними статтями.

Аналітичний  облік  розрахунків  з  покупцями  та  замовниками
ведеться  за  кожним  покупцем  та  замовником,  за  кожним  поданим  до
сплати  рахунком.  Регістром  аналітичного  обліку  розрахунків  за
дебіторами є реєстр дебіторів. У ньому відображаються назви  дебіторів,
дата  і  документ, що  засвідчує  виникнення  заборгованості,  сума,  дата  і
документ, що засвідчують погашення дебіторської заборгованості.

Створення  ефективної  системи  контролю  за  якістю  обліку
розрахунків  з  дебіторами  вимагає  розробки  чіткої  та  досконалої
класифікації дебіторської заборгованості, уніфікації способів її оцінки та
документів  аналітичного  обліку.  Потребують  розробки  моделі
співвідношення  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості,  яка
дозволила  б  швидко  та  якісно  виявляти  негативні  явища.  Необхідно
вдосконалити  політику  управління  дебіторською  заборгованістю,  адже
саме політика управління дебіторською заборгованістю, яка являє собою
частину  загальної  політики  управління  оборотними  активами  і
маркетингової  політики  підприємства,  спрямованої  на  розширення
обсягів реалізації продукції, визначає ефективність роботи підприємства.
Тому  досить  важливим  є  визначення  основних  (ключових)  етапів
формування політики управління дебіторською заборгованістю, а саме:

1)  Аналізу  дебіторської  заборгованості  підприємства  у
попередньому періоді;

2) Формування принципів кредитної політики відносно до покупців
продукції;

3)Визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в
дебіторську заборгованість за товарним та споживчим кредитом;
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4) Формування системи кредитних умов;
5.  Формування  стандартів  оцінки  покупців  і  диференціація  умов

надання кредиту;
6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості;
7.  Забезпечення  використання  на  підприємстві  сучасних  форм

фінансування дебіторської заборгованості;
8) Побудови ефективної системи контролю за рухом і своєчасною

інкасацією дебіторської заборгованості.
Для  забезпечення  формування  й  упровадження  організаційно-

економічного  механізму  управління  дебіторською  заборгованістю
необхідно  створити  контролюючий  орган  за  формуванням,  рухом  та
стягненням  дебіторської  заборгованості,  який,  крім  того,  відповідає  за
організацію  процесу  формування  та  функціонування  організаційно-
економічного  механізму  управління  дебіторською  заборгованістю  для
прийняття відповідних управлінських рішень.

Одним з етапів управління дебіторською заборгованістю є побудова
ефективної  системи  контролю  за  рухом  і  своєчасною  інкасацією
дебіторської  заборгованості,що  необхідний  для  того,  щоб  забезпечити
надходження  інформації  не  тільки  про  те,  що  відбулося,  але  й  про
відхилення, які можуть бути. 

Найбільше значення набуває  здійснення контролю,  який дозволяє
з’ясувати,  наскільки  ефективно  та  своєчасно  відбувається  погашення
дебіторської заборгованості, наскільки запропонована відстрочка платежу
відповідає вимогам ринку та стану на ньому підприємства.

Висновки.  Проблема обліку дебіторської заборгованості полягає в
тому, щоб не  допустити   прострочення  термінів  платежу  та  доведення
заборгованості  до  стану  безнадійної.  Правильно  організований
бухгалтерський  облік  повинен  мати  таку  систему  рахунків,  яка  б
достатньою  мірою  відображала  і  характеризувала  всю  господарську
діяльність з вимушеною конкретизацією.

Ефективне  управління  дебіторською  заборгованістю  на  основі
здійснення  ґрунтовного  та  систематичного  її  аналізу  є  для  суб’єктів
господарювання дуже важливим.

Список використаних джерел:
1. Бондаренко  О.С.  Сучасні  підходи  до  обліку  дебіторської

заборгованості  у  вітчизняній  та  зарубіжній  практиці
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2. Гнатенко  Є.П.  Вдосконалення  обліку  і  аналізу  дебіторської
заборгованості  на  підприємстві  /  Є.П.Гнатенко,  Б.В.  Погріщук//
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Випуск 5.3 (112). Економічні науки. — С. 15—18.

302



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

3. Нашкерська  М.М.  Управління  дебіторською  заборгованістю  у
структурі оборотного капіталу підприємства[Електронний ресурс] /
М.М.  Нашкерська.  ―  Режим  доступу:  http://ena.lp.edu.ua:8080/
bitstream/ntb/2674/1/24.pdf.

Безпарточна Олеся Станіславівна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, 

доц. кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА  

Вступ.  В умовах  конкуренції  підприємства  прагнуть  здійснювати
ефективну  господарську  діяльність  та  досягати  поступового  розвитку.
Відповідно до цілей господарювання та  стану ресурсного забезпечення
підприємства  розробляють  та  запроваджують  різноманітні  конкурентні
стратегії та моделі розвитку. Зростання конкуренції на споживчому ринку,
коливання  економічної  кон’юнктури,  негативний  вплив  чинників
внутрішнього  і  зовнішнього  середовища  виникає  необхідність
удосконалення  механізмів  формування  та  реалізації  стратегій  та
обґрунтування моделі розвитку підприємств.  

Результати дослідження. Під стратегією розвитку підприємства ми
розуміємо  здатність  суб’єкта  господарювання  здійснювати  стабільну
господарську  діяльність  відповідно  до  запланованих  цілей  шляхом
ефективного  формування  та  використання  ресурсів,  враховуючи
платоспроможний попит та швидкозростаючі потреби споживачів, а також
адаптації  до  умов  ринкового  оточення  та  забезпечення
конкурентоспроможності на споживчому ринку.

Для  обґрунтування  стратегій  господарювання  підприємств
визначимо найбільш узагальнені стратегії розвитку. М. Портер [1, с. 125]
виокремлює три основні види стратегій розвитку підприємства: стратегія
зростання  (розвитку)  –  відображає  намір  підприємства  збільшувати
обсяги  діяльності,  чистого  прибутку,  капіталовкладень;  стратегія
стабілізації  (сталості)  –  характеризує  прагнення  підприємства  зберегти
досягнуті  обсяги  діяльності  в  умовах  суттєвої  нестабільності  обсягів
реалізації і чистого прибутку; стратегія виживання (скорочення) – захисна
стратегія в умовах глибокої кризи діяльності підприємства.

З огляду на вищезазначені види стратегій зростання переважна їх
більшість  орієнтована  на  ринок,  товар,  технології,  галузь,  становище
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підприємства усередині галузі. Враховуючи специфіку господарювання та
місце  підприємств  на  споживчому  ринку,  проведемо  характеристику
базових стратегій розвитку для сучасних підприємств (Табл. 1).

Таблиця 1 
Характеристика базових стратегій розвитку підприємств 

[узагальнено автором]

Назва стратегій Характеристика Напрями розвитку
Стратегії концентрованого зростання

Посилення позиції 
на споживчому 
ринку

Характеризується: освоєним 
ринком; наявністю 
традиційного товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; стійким 
положенням підприємства у 
галузі; 

пошук нових 
можливостей 
щодо збільшення 
обсягів реалізації

Розвитку 
споживчого ринку

Характеризується: 
розширенням сегменту 
споживчого ринку; наявністю 
традиційного товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; стійким 
становищем підприємства в 
галузі;

пошук незадіяних 
сегментів 
споживчого  
ринку

Розвитку продукту Характеризується: освоєним 
ринком; наявністю 
удосконаленого товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; стійким 
становищем підприємства в 
галузі;

запровадження 
торгових марок
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Продовження таблиці
Стратегії інтегрованого зростання

Зворотної 
вертикальної 
інтеграції

Характеризується: освоєним 
ринком; наявністю 
традиційного товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; високим 
конкурентним становищем 
підприємства в галузі; 

формування 
організаційно-
економічних 
зв’язків із 
постачальниками 
товарних ресурсів

Прямої
вертикальної
інтеграції

Характеризується: освоєним 
ринком; наявністю 
традиційного товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; високим 
конкурентним становищем 
підприємства у галузі; 

створення 
представницьких 
мереж на 
територіях, 
переорієнтування 
на вищий формат 
збуту 

Центрованої
диверсифікації

Характеризується6 освоєним 
ринком; наявністю 
удосконаленого товарного 
асортименту; існуючим станом 
технологій; стійким 
становищем підприємства в 
галузі;

пошук нових 
можливостей 
щодо 
запровадження 
сервісу

Горизонтальної 
диверсифікації

Характеризується: освоєним 
ринком; перевагою товарного 
асортименту з більшою 
питомою вагою у структурі 
продажів; запровадженням 
нових технологій; стійким 
становищем підприємства в 
галузі;

удосконалення 
товарного 
асортименту 
шляхом 
використання 
маркетингових 
технологій 
продажу, 
формування 
лояльності 
споживачів

Конгломеративної 
диверсифікації

Характеризується: 
розширенням сегменту 
споживчого ринку; наявністю 
удосконаленого товарного 
асортименту; запровадженням 
нових технологій; стійким 
становищем підприємства в 
галузі;

використання 
сучасних 
технологій 
продажу з 
наданням 
відповідного рівня
сервісу та 
використанням 
гнучкої цінової 
політики

З  огляду  на  інформацію,  подану  в  Табл.  1,  більшість  стратегій
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розвитку  підприємств  орієнтовані  на  збереження  існуючих  сегментів
реалізації  товарів  на  споживчому  ринку,  а  за  рахунок  використання
сприятливого  становища  чи  можливостей  ресурсного  забезпечення
підприємства прагнуть його розширити. Важливим аспектом при цьому є
опрацювання напрямів розвитку підприємств.

У Табл. 2 нами подані стратегії розвитку підприємств з огляду на
тип суб’єкта господарювання та можливі стратегічні напрями підвищення
ефективності  використання  ресурсного  потенціалу  та  удосконалення
господарської  діяльності,  забезпечення  конкурентоспроможності  на
споживчому ринку.

Таблиця 2
Стратегії забезпечення стійкого розвитку підприємства 

[узагальнено автором]

Тип підприємства Можливі стратегічні напрями 
удосконалення діяльності Стратегія

Аутсайдер Підвищення ефективності 
формування та використання 
ресурсного потенціалу, оптимізація 
ризику, використання 
маркетингового комплексу

Диверсифікаці
ї, 
реструктуриза
ції

Проспектор Удосконалення товарного 
асортименту, розвиток мережі збуту

Реструктуриза
ції

Захисник витрат Оптимізація витрат обігу, 
формування гнучкої цінової політики

Диверсифікаці
ї

Диверсифікований 
аналізатор

Запровадження маркетингового 
комплексу, удосконалення системи 
менеджменту 

Диверсифікаці
йного 
розвитку

Захисник якості Підвищення якості обслуговування, 
використання маркетингового 
комплексу

Стабілізації

Інтегрований 
аналізатор

Впровадження інновацій Розвитку

З метою обґрунтування  стратегії  розвитку підприємства  доцільно
побудувати алгоритм формування та реалізації відповідних стратегій (Рис.
1).
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Рис. 1. Алгоритм формування та реалізації конкурентної стратегії
розвитку підприємства [розроблено автором]

Як свідчить інформація Рис. 1, алгоритм формування та реалізації
конкурентної  стратегії  розвитку  підприємства  охоплює  вісім  етапів,  за
результатами  яких  суб’єкти  господарювання  матимуть  змогу  здійснити
якісний  моніторинг  внутрішнього  і  зовнішнього  середовища,  провести
діагностику  ефективності  ресурсного  забезпечення,  сформувати
стратегічні  цілі  та  завдання,  використати  систему  прогнозування,
опрацювати  стратегічні  альтернативи  та  обрати  оптимальні  стратегії
розвитку.

Висновки.  Таким  чином,  обґрунтування  конкурентної  стратегії
розвитку  підприємств  передбачає  визначення  основних  підходів  до
розвитку суб’єкта  господарювання та принципів забезпечення розвитку.
Для ефективного формування конкурентної стратегії розвитку досліджено
узагальнені стратегії, які використовуються суб’єктами господарювання в
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Етап 1 Моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 
(виявлення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз)

Етап 2 Діагностика ресурсного забезпечення підприємства (оцінка 
можливостей та спроможностей елементів потенціалу)

Етап 3 Формування цілей і завдань щодо напрямів розвитку підприємства

Етап 4
Здійснення прогнозування щодо ресурсного забезпечення, тенденцій 

розвитку внутрішньої торгівлі, питомої ваги на споживчому ринку, рівня 

платоспроможного попиту та потреб споживачів тощо 

Етап 5 Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії розвитку підприємства 

(«стратегічний набір», стратегії напрямів господарювання)

  Етап 6 Формування моделі розвитку підприємства, визначення стадій і фаз 
циклу розвитку

  Етап 7 Запровадження конкурентної стратегії розвитку підприємства
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їх  практичній  діяльності.  Подається  характеристика  базових  стратегій
розвитку  підприємств  з  урахуванням  їх  ресурсного  забезпечення  та
кон’юнктури  споживчого  ринку.  Запропоновано  конкурентні  стратегії
розвитку  підприємства  та  можливі  стратегічні  напрями  удосконалення
господарської діяльності, що забезпечать поступальний розвиток. З метою
обґрунтування  конкурентної  стратегії  розвитку  підприємства
пропонується алгоритм формування та реалізації відповідних стратегій.  

Список використаних джерел:
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ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА

Вступ.  Кожне  підприємство,  починаючи  свою  діяльність,
зобов’язане чітко уявляти потребу на перспективу у фінансових, трудових
та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти
точно  розраховувати  ефективність  використання  наявних  засобів  у
процесі своєї роботи.

У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного
успіху, якщо не  будуть  чітко й  ефективно   планувати  свою діяльність,
постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків,
становище  на  них  конкурентів,  так  і  про  власні  перспективи  й
можливості.

Результати  дослідження. Бажання  домогтися  успіху  характерне
для  багатьох.  Вважається,  що організація  діє  успішно  лише тоді,  коли
досягла своєї мети. Існують такі складові успішної організації:

– виживання;
– результативність і ефективність;
– продуктивність;
– практична  реалізація.
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Етап 8 Контроль за реалізацією конкурентної стратегії розвитку підприємства 
(моніторинг, контролювання, коригування, стратегічне управління)
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Деякі  організації  планують  свій  розпуск  після  досягнення  ними
ряду заздалегідь запланованих ними завдань. Прикладом може слугувати
будь-яка  урядова  комісія,  яка  створювалася  для  досягнення  конкретної
мети. Але виживання, можливість існувати якомога довше є первинним
завданням більшості організацій. 

Щоб  успішно  господарювати  протягом тривалого  часу, вижити й
досягти  мети,  організація  повинна  бути  як  ефективною,  так  і
результативною.

Ефективність  можна  виміряти  і  виразити  кількісно,  тому  що  є
можливість  визначити  грошову  оцінку  ресурсів,  які  споживаються,  і
продуктів,  що  випускаються.  Відносна  ефективність  організації
називається  продуктивністю.  Вона  виражається  в  кількісних  одиницях.
Ключовою складовою продуктивності є якість. 

Менеджери  визначають,  якими  повинні  бути  цілі  в  галузі
продуктивності організації. Менеджери вирішують, які методи одержання
продукції  будуть  використані  в  організації.  Менеджери  вирішують,  які
форми стимулювання будуть застосовуватись в організації для того, щоб
зацікавити робітників у підвищенні продуктивності[2].

Управлінські  рішення,  як  би  добре  вони  не  були  обґрунтовані  з
точки зору теорії і підкріплені дослідженнями, – це лише ідеї, думки. А
мета  управління  –  це  виконання  реальної  роботи  реальними  людьми.
Рішення  є  успішними  тоді,  коли  вони  реалізуються  практично,
результативно й ефективно, перетворюються в дію.

На нинішньому етапі розвитку створюється велика кількість нових
організацій. Нова організація повинна відповідати таким вимогам:

– невеликі  організаційні  підрозділи  з  невеликою  кількістю
працівників,  але  вони  повинні  мати  більш високий,  ніж  раніше,
кваліфікаційний та освітній рівні;

– небагато рівнів управлінської ієрархії;
– бригадні організаційні структури;
– орієнтація виробництва на обслуговування споживача;
– гнучкий, який може швидко змінюватися асортимент продукції;
– мінімум запасів і гнучкі виробничі системи;
– більш високий рівень виробництва і якомога менші його витрати.

Нові виробничі організації виробництва повинні будуватися на 
таких принципах:

1.  принциппобудовиорганізації нена здібностях наявних людей, а як
інструменту  для  досягнення  чітко  визначеної  мети  з  підбором  людей,
здатних забезпечити досягнення цієї мети.

2. Принцип  єдиноначальності:  жодна  людина  не  повинна
звітуватися  більш  ніж  одному  керівнику  і  повинна  одержувати  накази
тільки від одного керівника.

3. Принцип спеціалізації у сфері управління: всі дії, які регулярно
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повторюються,  слід  твердо  розподіляти  між  працівниками  апарату
управління і не дублювати їх.

4. Принцип діапазону управління: рекомендується мати не більше 6
– 12 підлеглих.

5. Постійного  обмеження  числа  ієрархічних  щаблів  у  структурі
організації ( чим більше підприємство, тим складніше ним управляти).

6. Принцип делегування  повноважень:керівник  ніколи  не  повинен
сам робити те, що може зробити його підлеглий.

Сучасні менеджери повинні знати, що в рамках нового 
управлінського мислення будь-яка виробнича система розглядається як 
соціотехнічна. Вона складається з двох підсистем – технічної і соціальної.

До технічної входять не тільки машини, верстати, обладнання, всі 
види технологій, а й управлінські знання, організаційні структури, методи
планування, організація робочих місць та рівень кваліфікації та 
підготовки робочої сили, технологічні прийоми та навички роботи. 

До  соціальної  входять  всі  форми  морального  та  матеріального
стимулювання праці,стиль управління, участь робітників і службовців у
процесі прийняття рішень, створення умов для кар’єрного зростання та
просування по службі, організаційну культуру.

Таким чином, усі проблеми повинні вирішуватися в рамках єдиної
соціальної системи.

У  період  стабілізації  або  зростання  економіки  підприємець
вимушений  орієнтуватися  на  вимоги  ринку,  вивчати  закономірності  й
тенденції  купівельного  попиту,  враховувати  інтереси  споживачів,
засвоювати  методи  конкурентної  боротьби,  застосовувати  маркетингові
інструменти  стимулювання збуту і продажу товарів,  тобто спиратися у
своїй комерційній діяльності на стратегію маркетингу.

Але і в циклі кризових явищ,які періодично вражали ще не досить
міцну  економіку  України,  звужували  місткість  ринку  і  загострювали
конкуренцію,  далекоглядні  підприємці  почали  активно  звертатися  до
маркетингу в пошуках оптимальних рішень у складній ринковій ситуації.

Маркетинг не суперечить прагненню до соціальної справедливості,
оскільки  його  основний  принцип  –  орієнтація  на  потреби.  Маркетинг
поважає  і  захищає  права  споживача.  Сучасний  маркетинг  (  так  званий
соціально-етичний)  вимагає  враховувати  інтереси  всього  суспільства,
зокрема  в  галузі  охорони  довкілля.  Одночасно  маркетинг  є  системою
захисту  продавця  і  покупця,  державного  заохочення  виробництва  і
торгівлі [4].

Висновки. Перехід  економіки  України  на  ринкові  відносини
вимагає вивчення форм і  методів управління на рівні основної ланки –
підприємства.  Практичне  використання  такого  досвіду–  одне  з
першочергових  завдань.  Широкий  вихід  вітчизняних  підприємств  на
світові ринки обумовлює необхідність теорії і практики менеджменту.
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Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У
зв’язку з цим необхідна цілковито нова концепція розвитку організації,
яка була б життєздатна в нових господарських умовах.

Усе  це  висуває  високі  вимоги  до  підготовки  спеціалістів-
менеджерів, які постійно пов’язані з підготовкою і прийняттям рішень. 

Зміна  умов  виробничої  діяльності,  необхідність  адекватного
пристосування  до  неї  системи  управління  впливають  не  тільки  на
удосконалення її організації, але й  на перерозподіл функцій управління за
рівнями відповідальності. 

На  жаль,  у  нашій  країні  все  ще  поширена  маркетингова
неграмотність, коли підприємці через орієнтацію на швидкоплинні вигоди
не розуміють конкурентних переваг, які може забезпечити маркетинг, і не
впроваджують його у свою практику. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступ.  На  ринку  комерційних  програмних  продуктів  разом  з
аналітичними  інструментами  нового  покоління,  заснованими  на
застосуванні  логіки  нечітких  множин,  –  від  електронних
таблиць(FuzzyCalc)до експертних систем(CubiCalc)корпорації HyperJodic
(США)  –дедалі  більший  інтерес  для  фінансово-економічної  діяльності
являють  аналітичні  інформаційні  технології,  засновані  на  використанні
нейронних мереж. Нейронні мережі – узагальнена назва груп алгоритмів,
які  уміють  навчатися  на  прикладах,  видобуваючи  приховані
закономірності  з  потоку  даних.  Комп'ютерні,  які  отримали  назву
нейромережевих,  працюють  за  аналогією  з  принципами  будови  і
функціонування  нейронів  головного  мозку  людини  і  дозволяють
вирішувати надзвичайно широкеколо завдань: розпізнавати людську мови
й  абстрактні  образи,  класифікувати  стани  складних  систем,  управляти
технологічними  процесами  і  фінансовими  потоками,  вирішувати
аналітичні,  дослідницькі,  прогнозні  завдання,  пов'язані  з  великими
інформаційними  потоками.  Будучи  могутнім  технологічним
інструментом,  нейромережеві  технології  полегшують  фахівцеві  процес
ухвалення  важливих  і  неочевидних  рішень  в  умовах  невизначеності,
дефіциту часу й обмежених інформаційних ресурсів.

Результати дослідження. З середини 1980-х років нейронні мережі
почали  використовуватися  на  заході  переважно  у  фінансовій  і
військовійсферах. Проте, незважаючи на успіх, інструмент виявився дуже
складним і дорогим.Ситуація змінилася на початку 1990-х років, коли на
ринку з'явилося нове покоління нейромережевих технологій – могутніх,
недорогих,  простих  у  використанні.  Одним  з  лідерів  ринку  став
нейромережевий  пакет  BrainMaker  американської  фірми
CaliforniaScientificSoftware. Розроблений за замовленням військових пакет
був  адаптований  для  бізнес-додатків  і  з  1990  року  утримує  лідерство
серед нейромережевих пакетів, що самі продаються у США.

Свій  шлях  на  український  ринок  нейронні  мережі  почали  з
фінансово-кредитної  сфери,  де  зацікавлені  у  вдосконаленні  аналітичної
роботи банки почали інтенсивно включати нейронні мережеві технології
до  складу  фінансових  застосувань.  У  даний  час  користувачами
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BrainMakerPro  3.12  (останньої  професійної  версії  пакету)  стали  вже
більше 200 банків і торгових компаній, а останнім часом  – і аналітичні
установи[2].

Відмінною рисою нейронних мереж є їх здатність змінювати свою
поведінку  (навчатися)  залежно  від  зміни  зовнішнього  середовища,
добуваючи  приховані  закономірності  з  потоку  даних.  При  цьому
алгоритми  навчання  не  вимагають  якихось  попередніх  знань  про
взаємозв'язки, що існують в наочній сфері, – необхідно тільки підібрати
достатнє число прикладів, що описують поведінку модельованої системи
в  минулому.  Заснована  на  нейромережах  технологія  не  пред'являє
підвищених вимог до точності вхідних даних як на етапі навчання, так і
при  її  використанні  (після  налаштування  і  вивчення),  наприклад  при
розпізнаванні  симптомів  наближення  критичних  ситуацій,  для
короткострокових,  а  іноді  й  довгострокових  прогнозів.  Таким  чином,
нейромережева  технологія  володіє  двома  надзвичайно  корисними
властивостями:

- здатністю навчатися на конкретних прикладах;
-  умінням  стабільно  розпізнавати  і  прогнозувати  нові  ситуації  з

високим  ступенем  точності,  причому  в  умовах  зовнішніх  перешкод,
наприклад  появи  суперечливих  або  неповних  значень  у  потоках
інформації [3].

Узявши за основу роботу мозку, нейромережеві технології включили
і  ряд  біологічних  термінів,  понять,  параметрів,  а  метод отримав  назву
генетичного алгоритму.

Генетичний  алгоритм  реалізований  у  популярних  версіях
нейропакетів– широковідомих у світіBrainMaker Professional v.3.11 і менш
відомих,  але  професіональнішихNeuroforester  v.5.1.  У  цих  пакетах
генетичний алгоритм управляє процесом спілкування на певній множині
прикладів, а також стабільно розпізнає нові ситуації з високим ступенем
точності  навіть  в  умовах  зовнішніх  перешкод,  наприклад  появи
суперечливих  або  неповних  знань.  Причому  навчання  зводиться  до
роботи  алгоритму  підбору  вагових  коефіцієнтів,  який  реалізується
автоматично без безпосередньої участі користувача-аналітика.

На відміну від BrainMaker, Professional v.3.11 в пакеті Neuroforester
v.5.1.  для  вирішення  прогнозних  завдань  ряд  процедур  виконується
автоматично. Зокрема, автоматично вибирається оптимальне число днів,
що  забезпечуються  прогнозом.  Пакет  має  також  інструменти  для
попередньої обробки даних: кореляційний аналіз, що дозволяє визначати
значущість  вхідних  параметрів  прогнозу;  аналіз  за  допомогою
масштабних перетворень і експоненти Херста для виявлень прихованих
циклів даних; діаграму-розподіл залежності прогнозованої величини від
вхідних параметрів. Ці методи дозволяють уже на етапі підготовки даних
виділяти  найбільш  істотні  для  прогнозу  параметри.  Усі  результати
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обробки  подаються  в  графічному  вигляді,  зручному  для  аналізу,
ухвалення рішень.

При  використанні  нейромережевої  технології  робота  будується  в
кілька етапів [1].

1.Чітке визначення проблеми,  тобто того,  що користувач-аналітик
збирається  отримати  від  нейромережевої  технології  на  виході,–  певний
вектор,  що  характеризує  систему  або  процес,  наприклад  крива
прибутковості  ГКО,  ціна  відсікання  первинного  аукціону,показник
доцільності  реструктуризації  інвестиційного  портфеля,  точки  перелому
тренда і тому подібне.

2.Визначення  і  підготовка  початкових  даних  для  реалізації
нейромережевої  технології,при  цьому  відбирається  вся  необхідна
інформація, що повно й адекватно описує процес;для найбільш успішного
вирішення  проблеми  формування  наборів  інформації  та  подальшого
прогнозування ситуацій рекомендується залучати обізнаних уданій галузі
фахівців.

Складність  виконання другого  етапу полягає  в  тому, що повинен
бути  дотриманий  баланс  між  прагненням  збільшити  кількість  вхідних
параметрів  і  вірогідністю  отримати  погано  навчену  мережу,  яка  може
спотворити очікувані прогнози. Річ у тому, що число днів ретроспективи і
прогнозу,  які  залежать  від  властивостей  досліджуваних  даних,  дуже
впливають  на  точність  прогнозу.  Тому  вибір  невідповідного  великого
числа  днів  для  прогнозу  або  їх  малого  числа  ретроспективи  може
призвести до того, що мережа не зможе навчатися.

3.  Введення даних у систему, підготовка даних, створення файлів
для  тренування  і  тестування;основною метою роботи  на цьому етапі  є
формування необхідного набору ситуацій, з якими доведеться працювати
аналітику, а потім розподіл початкових даних за цими ситуаціями.  При
цьому  нейромережева  технологія  автоматично  реалізує  завдання
класифікації,  в  основі  якої  лежить  нечітка  логіка.Як  вхідні  параметри,
можуть  бути  використані  штучно  створені  характеристики  системи,
зокрема, для фондового ринку це можуть бути різні індикатори технічного
аналізу.

На  етапі  підготовки  даних  аналізується  ступінь  їхінформаційної
насиченості, для чого виявляється ступінь впливу конкретного параметра
на  прогнозовану  величину.  Досягнувши  рівномірного  наповнення  всіх
ступенів  залежності,  виявляється  відповідність  між  прогнозованою
величиною і параметром у вигляді "Якщо..., то...; інакше...", що близько
до реалізації алгоритму нечіткої логіки й експертних систем.

4.Вибір  типу  нейромережевої  технології  і  методу  її  навчання;
мережа може бути побудована за допомогою Net Maker в інтерактивному
режимі, користуючись його підказками, або створити файли BrainMaker,
користуючись  текстовим  редактором;для  прогнозування  тимчасових
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рядів,  якими  описуються  фінансові  ринки,  переважно  користуються
генетичним  алгоритмом  GenetikAlgorithms,  а  для  вирішення  завдань
розпізнавання образів і класифікації –мережевими технологіями Hopfield і
Kohonen; найбільш трудомістким процесом є настроювання нейромережі
на повчальну вибірку даних,  бо тут  визначається  оптимальна кількість
параметрів, властивостей  досліджуваних  даних,  оптимальне  число  днів
ретроспективи  і  прогнозу;добре  продумані  способи  завдання  тестових
множин у поєднанні  з  кількома варіантами повчальних алгоритмів (від
стандартних  до  швидкісних)  і  завданням  різних  критеріїв  зупинки
навчання надають широкі можливості для експериментів.

Полегшує  процес  роботи  і  те,  що  всі  сучасні  нейромережеві
технології  містять  ту  чи  іншу  систему  конвертерів,  що  дозволяють
користуватися  даними,  підготовленими  в  популярних  початкових
форматах.  Зокрема,  Word  System  може  імпортувати  текстові  файли,
таблиці,  підготовлені  в  Excel,  а  також дані  у  форматі  MetaStock.  Слід
підкреслити,  щоMetaStock  не тільки програмний продукт, але  і  формат
ділової  інформації,  що  відрізняється  високою  компактністю  даних  у
поєднанні з надійністю їх передачі.

Сучасні  нейромережеві  продукти  дозволяють  працювати  як  з
числовими,  так  і  з  текстовими  даними,  тобто  перетворювати  набір
символів  (слова,  фрази)  в  унікальний  набір  чисел.  WardSystem  робить
можливою також зворотну операцію,  тобто подання результатів  роботи
нейромережі у вигляді не тільки чисел, але і зв'язного тексту, що дозволяє
генерувати  результати  у  вигляді  різних  інформаційних  повідомлень.
Правила для навчання нейромережі можуть задаватися за допомогою їх
введення  в  готовому  вигляді,  а  також  у  вигляді  чисел,  що  вимагають
додаткових  перетворень  даних.  Причому  ці  обмежуючі  і  вирішуючі
правила й умови можуть задаватися у процесі вирішення завдання. Іншим
методом  завдання  правил  в  WardSystem  є  робота  з  індикаторами
технічного  аналізу.  Включення  індикаторів  у  процес  навчання  істотно
підвищує  не  тільки  точність  прогнозів,  але  і  їх  стабільність  та
статистичну достовірність. Для вирішення цієї ж проблеми в WardSystem
з більшою ефективністю можна скористатися спеціальним блоком, який
містить  повний  список  процедур  з  можливістю автоматичного  підбору
параметрів і перенесення вибраних значень у підготовлений набір вхідних
даних, що значно полегшує роботу аналітика.

5.Проведення тестування нейромережі  та її  запуск  для отримання
прогнозу;працездатність  спочатку  навчених  мереж  проводиться  на
тестовій  вибірці  даних;за  наслідками  тестів  відбираються  найбільш
перспективні варіанти;при цьому керуються тим, що точність і надійність
прогнозу  залежать  від  типу  прогнозованої  величини,  стану,  в  якому
знаходиться  система,  типу  системи  (керована  вона  ззовні  або
замкнута),наприклад,  найбільш  точний  і  надійний  прогноз  локальної
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зміни тренда в стаціонарному стані ринку.
Якщо  результати  тестування  не  задовольняють,  то  проглядають

набір  вхідних  даних,  змінюють  деякі  навчальні  програми  або
перебудовують  мережу.Після  завершення  повного  циклу  вирішення
завдання  можливі  два  шляхи:  користуватися  в  подальшій  роботі
створеною  системою,  що  цілком  прийнятно  для  одного  фахівця,
вирішуючи  певнеколо  завдань,  або  створити  для  кожного  завдання
незалежні  застосування  у  вигляді  окремого  файлу,  який  може
використовуватися іншими програмами.

Прикладом успішного застосування нейронних обчислень у галузі
економіки, зокрема фінансовій сфері,  є системи управління кредитними
ризиками, що успішно застосовуються в деяких відомих банках США. Як
відомо,  для  оцінки  вірогідності  завдання  збитків  від  несвоєчасно
повернених  кредитів  банки  до  видачі  кредиту проводять  розрахунки  з
фінансової надійності позичальника. Такі обчислення базуються на оцінці
кредитної  історії,  динаміці  розвитку компанії,  стабільності  її  основних
фінансових  показників  і  багатьох  інших  чинниках.  Нейромережеві
технології дають змогу ефективно провести зазначені розрахунки і точно
встановити  потенційних  неплатників.  Іншими  важливими  сферами
застосування нейронних обчислень у галузі економіки є прогноз ситуації
на  фондовому  ринку,  оцінка  вартості  нерухомості,  прогнозування
динаміки  біржових  курсів,  оптимізація  товарних  і  грошових  потоків,
автоматичне зчитування чеків і форм тощо.

У  галузі  обробки  інформації  нейронні  мережі  можуть
застосовуватися  для  обробки   чеків,  розпізнавання  підписів,  відбитків
пальців і голосу.

Розроблені  італійською  фірмою  R  Informatiнейромережеві  пакети
серії  FlexRd,  використовуються  для  розпізнавання  й  автоматичного
введення рукописних платіжних документів  і  податкових декларацій. У
першому  випадку  вони  застосовуються  для  розпізнавання  не  тільки
кількості товарів і їх вартості, але і формату документа. У разі податкових
декларацій розпізнаються фіскальні коди і суми податків [3].

Висновки.  Гнучкість  і  потужність  нейронних  мереж  відкриває
перед ними практично необмежені можливості застосування, особливо як
аналітичних  інструментів,  у  таких  погано  формалізованих  і
багатокритерних сферах,  як  аналіз  фінансової  й  банківської  діяльності.
Будь-яке  завдання,  пов'язане  з  використанням  фінансових  коштів  на
валютному ринку або ринку цінних паперів, пов'язане з ризиком і вимагає
ретельного аналізу та прогнозу.Точність прогнозу, що стійко досягається
нейромережевими  технологіями  при  вирішенні  реальних  завдань,  уже
перевищила  95%.  Тому  кількість  прикладів  успішного  застосування
нейромережевих  програмних  продуктів  стрімко  зростає.  Серед
перспективних  напрямів  використання  нейромережевих  технологій
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називають створення комп'ютерних моделей поведінки клієнта для оцінки
ризику або перспективності роботи з конкретними клієнтами. Наприклад,
можна  проаналізувати  колишні  операції  і  на  цій  основі  оцінити
вірогідність  того,  чи  погодитися  конкретний  клієнт  на  ту  чи  іншу
пропозицію.

На  світовому  ринку  аналітичного  програмного  забезпечення
представлений широкий спектр нейромережевих технологій, починаючи
від систем,  орієнтованих на суперкомп'ютери,  і  закінчуючи недорогими
нейропакетами  для  персональних  комп'ютерів.  Це  робить  доступною
технологію нейронних мереж для додатків практично будь-якого рівня. Її
масове застосування –питання найближчого майбутнього.
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ
ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА

Вступ.  Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-
якої  форми  власності,  організаційно-правового  статусу  і  галузевої
спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його
структури.  Досягнення  стратегічних  цілей  підприємства  також  значно
залежить  від  ефективності  управління  капіталом  підприємства  та  його
структурою,  тобто  визначення  загальної  потреби  в  них,  формування
оптимальної структури, умов їх залучення.
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Результати  дослідження. Під  фінансовою  структурою  капіталу
розуміють  співвідношення  власних  та  позикових  засобів,  що
використовуються підприємством у процесі господарської діяльності.

При вивченні структури інвестованих у підприємство матеріальних
цінностей  та  грошових  коштів  необхідно  розрізняти  два  поняття  –
структуру фінансових джерел, тобто частку в загальній величині пасивів
власного  капіталу,  довгострокових  і  короткострокових  зобов’язань,  та
структуру капіталу – співвідношення між власним і позиковим капіталом,
до якого відносять лише довгострокові зобов’язання.

Від фінансової  структури капіталу значною мірою залежать умови
формування  таких  фінансових  результатів  підприємства,  як
рентабельність  активів,  рентабельність  власного  капіталу,  рівень
фінансової стійкості та платоспроможності, рівень фінансових ризиків і, в
кінцевому  підсумку,–  ефективність  фінансового  менеджменту в  цілому.
Саме  тому  можливість  і  доцільність  управління  структурою  капіталу
давно є предметом наукової дискусії. Існує кілька теорій з цього приводу. 

Поштовхом для розвитку теорії  структури  капіталу стала  гіпотеза,
висунута  в  1958  році  американськими  економістами  Ф.Модільяні  і
М.Міллером,  згідно  з  якою  передбачається  наступне.  Якщо  ринкова
вартість боргу корпорації підвищується внаслідок фінансового лівериджа
корпорації,  то,  відповідно,  на  цю  ж  саму  cуму  знижується  ринкова
вартість оплаченого капіталу. Тому на ринкову вартість усього капіталу
його  структура  не  впливає.  Ринкова  вартість  не  зміниться,  якщо
корпорація профінансує свою економічну експансію на 100% у борг або,
навпаки,  –  тільки  оплаченим  капіталом.  Міллер  і  Модільяні  вводять
поняття арбітражу, тобто визначення різниці у вартості капіталу на двох
різних  ринках.  Вони  доходять  висновку,  що  вартість  капіталу  двох
корпорацій, які  відрізняються за структурою капіталу, однакова.  Інакше
інвестори продавали б цінні папери тієї корпорації, вартість капіталу якої
нижча, і, навпаки, купували б цінні папери корпорації, вартість капіталу
якої вища. Але закони ринкової економіки такі, що ціни на різних ринках
урівноважуються  внаслідок  намагання  інвесторів  одержати  високий
прибуток [4].

Наступні теорії структури капіталу внесли деякі поправки до моделі
Міллера-Модільяні. Найбільш відомими з цих теорій є теорії „статичного
компромісу”,  „субординації  джерел  фінансування”  (теорія  Г.
Дональдсона), „асиметричної інформації” та „традиційна” [4].

Теорія статичного компромісу. Ця теорія враховує витрати фірми на
вихід  із  кризового  становища  в  результаті  фінансового  спаду.  Суть  її
полягає  у  зменшенні  вартості  фірми  при  значному  збільшенні  плеча
фінансового  важеля.  Чим  більша  заборгованість  фірми,  тим  більша
ймовірність фінансових потрясінь, оскільки при несплаті боргів у строк
втрачається ліквідність і фірмі набагато важче отримати нову позику для

318



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

покращення  свого  фінансового  стану.  Тобто,  чим  більше  позикового
капіталу  використовує  підприємство,  тим  вищі  фінансові  витрати  на
залучення  позикових  коштів  і  тим  менші  можливості  капіталізації
прибутку.  Водночас  зростає  ймовірність  кризового  стану  і  виникнення
значних витрат на його подолання, що суттєво зменшує поточну ринкову
вартість фірми (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Суть теорії статичного компромісу

Теорія  Г. Дональдсона.  На  початку  60-х  років  Гордон  Дональдсон
розробив  ряд  положень,  які  могли  б  використовувати  управляючі
корпорацій  під  час  прийняття  фінансових  рішень.  Вони  полягали  в
наступному.

По-перше,  фірми  мають  спочатку  використовувати  внутрішні
джерела  –  нерозподілений  прибуток  та  амортизацію.  По-друге,  при
визначенні  частки  прибутку,  що  спрямовується  на  виплату  дивідендів,
необхідно  виходити  з  можливостей  майбутніх  інвестицій  та  майбутніх
грошових  потоків.  За  нормальних  умов  частка  прибутку,  що
розподіляється,  повинна  бути  на  такому  рівні,  щоб  забезпечити
фінансування  інвестицій  за  рахунок  нерозподіленого  прибутку  та
амортизації.  По-третє,  дивіденди  характеризуються  стабільністю,
особливо  в  короткостроковому  періоді,  тобто  їх  неможливо  значно
знизити  або  підвищити.  Тому  фірма  в  будь-якому  році,  залежно  від
реальних  грошових  потоків  і  можливостей  інвестування,  може
користуватися додатковими внутрішніми фондами або поповнювати їх. 

По-четверте,  якщо  виникає  необхідність  у  залученні  зовнішніх
джерел,  то  має  бути  визначена  така  послідовність:  банківські  позички,
випуск конвертованих облігацій і тільки в останню чергу – випуск нових
акцій. Концепція Г. Дональдсона одержала назву „субординації джерел”.

Теорія  асиметричної  інформації.  На  підставі  порівняння  теорій
Міллера-Модільяні та Г. Дональдсона розвивається теорія, що називається
в літературі теорією асиметричної інформації. Її автором є С. Майєр. Ця
теорія ґрунтується на тому, що менеджер фірми має повнішу інформацію,
ніж інвестори.  На думку С.  Майєра,  „субординація джерел” відвертала
керівництво фірми від досягнення головної мети – оптимізації капітальної
вартості.  Процес  ухвалення  рішень  концентрується  на  показниках
нерозподіленого  прибутку  (верхня  планка)  і  випуску  нових  облігацій
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(нижня планка). Альтернативна концепція передбачала, що всі учасники
ухвалення рішень мають однакову інформацію і будь-які зміни в доході
від  основної  діяльності  фірми є  випадковими.  Тому керівництво фірми
може інформувати  про свою діяльність інших учасників  господарських
зв’язків шляхом ухвалення рішень. Якщо такі рішення приносять добрі
новини,  то  інвестори  платитимуть  за  акції  корпорації  більше.
Американські економісти зазначають, що, коли компанія здійснює випуск
акцій  або розширює інвестиції  й  підвищує  дивіденди,  ціна  її  акцій  на
фінансовому ринку зростає.  З іншого боку, коли дивіденди знижуються
або  інвестиції  скорочуються,  а  корпорація  залучає  додатково  нові
зовнішні  джерела  фінансування,  ціна  її  акцій  знижується.  Необхідно
підкреслити,  що  знижується  ціна  здебільшого  звичайних  акцій  або
боргових зобов’язань,  котрі конвертуються,  порівняно з прямим боргом
або  привілейованими  акціями.  Це  пояснюється  тим,  що  корпорації
випускають  акції,  як  правило,  у  свої  „кращі  часи”,  тобто  коли  вони
розраховують на вищу ринкову ціну, ніж власні оцінки вартості капіталу
фірми.

Прихильники „традиційної” теорії вважають, що:
 ціна капіталу залежить від його структури;
 існує „оптимальна структура капіталу”.

При цьому наводяться аргументи, що зважена ціна капіталу залежить
від  ціни  його  складових,  які  поділяються  узагальнено  на  два  види  –
власний  і  позиковий  капітал.  Залежно  від  структури  капіталу  ціна
кожного з цих джерел змінюється, причому темпи зміни різні. Численні
дослідження  показали,  що  зізростанням  частки  позикових  засобів  у
загальній сумі  джерел довгострокового капіталу ціна власного капіталу
постійно збільшується зростаючими темпами, а ціна позикового капіталу,
залишаючись  спочатку  практично  незмінною,  потім  теж  починає
зростати.  Оскільки ціна  позикового капіталу (Цз)  в  середньому нижча,
ніж  ціна  власного  капіталу  (Цв),  існує  структура  капіталу,  названа
оптимальною,  при  якій  показник  Цс  має  мінімальне  значення,  а  ціна
підприємства буде максимальною (Рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Традиційний погляд на залежність ціни капіталу від структури
капіталу

Крім згаданих вище концепцій, існують інші теорії. Але, незважаючи
на  такий  високий  інтерес  учених  до  проблеми  структури  капіталу,  на
практиці  встановлено,  що  немає  єдиного  оптимального  рішення  щодо
співвідношення власного і позикового капіталу не тільки для однотипних
підприємств, а й для одного підприємства на різних стадіях його розвитку
та при різній кон’юнктурі товарного і фінансового ринків. Є лише низка
особливостей,  які  потрібно  обов’язково  враховувати  при  формуванні
цільової структури капіталу підприємства з метою забезпечення найбільш
ефективної пріоритетності між рівнем рентабельності власного капіталу і
коефіцієнтом автономії. 

Власний  капітал  характеризується  наступними  основними
позитивними особливостями [2]:

 простотою залучення, тому що рішення, пов’язані зі збільшенням
власного капіталу  (особливо  за  рахунок  внутрішніх  джерел  його
формування),  ухвалюються  власниками  і  менеджерами
підприємства без необхідності одержання згоди інших суб’єктів;

 більш  високою  здатністю  генерувати  прибуток  у  всіх  сферах
діяльності,  тому  що  при  його  використанні  не  потрібна  сплата
позичкового відсотка у всіх його формах; 

 забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його
платоспроможності  у  довгостроковому  періоді,  а  відповідно,  і
зниженням ризику банкрутства.

Разом з тим йому властиві такі недоліки:
 обмеженість обсягу залучення, а отже, і можливостей істотного

розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства
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в  періоди  сприятливої  кон’юнктури  ринку  на  окремих  етапах
життєвого циклу;

 висока  вартість  порівняно  з  альтернативними  позиковими
джерелами формування капіталу;

 не використана можливість приросту коефіцієнта рентабельності
власного капіталу за рахунок ефекту фінансового лівериджа, тому
що  без  залучення  позикового  капіталу  неможливо  забезпечити
перевищення  коефіцієнта  фінансової  рентабельності  діяльності
підприємства над економічною.

Таким  чином,  підприємство,  що  використовує  тільки  власний
капітал,  має  найвищу  фінансову  стійкість  (його  коефіцієнт  автономії
дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може
забезпечити  формування  необхідного  додаткового  обсягу  активів  у
періоди  сприятливої  кон’юнктури  ринку)  і  не  використовує  фінансові
можливості приросту прибутку на вкладений капітал (тобто не одержує
ефект фінансового лівериджа)

Позиковий  капітал  характеризується  наступними  позитивними
особливостями [1]:

 досить  широкими  можливостями  залучення,  особливо  при
високому кредитному рейтингу підприємства, наявності чи застави
гарантії поручителя;

 забезпеченням  зростання  фінансового  потенціалу  підприємства
за необхідності  істотного розширення активів і  зростання темпів
зростання обсягу його господарської діяльності;

 більш  низькою  вартістю  порівняно  з  власним  капіталом  за
рахунок  забезпечення  ефекту  „податкового  щита”  (вилучення
витрат на його обслуговування з оподатковуваної бази при сплаті
податку з прибутку);

 здатністю  генерувати  приріст  фінансової  рентабельності
(коефіцієнта рентабельності власного капіталу) за рахунок ефекту
фінансового лівериджа.

У  той  же  час  використання  позикового  капіталу  має  наступні
недоліки:

 використання  цього  капіталу  генерує  найбільш  небезпечні
фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик
зниження фінансової  стійкості  і  втрати платоспроможності;рівень
цих  ризиків  зростає  пропорційно  згортанню  питомої  ваги
використання позикового капіталу;

 активи,  сформовані  за  рахунок  позикового  капіталу,  генерують
меншу (за інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на
суму  виплачуваного  позичкового  відсотка  вусіх  його  формах
(відсотка  за  банківський  кредит,  лізингової  ставки,  купонного
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відсотка за облігаціями, вексельного відсотка за товарний кредит та
ін.);

 високу  залежність  вартості  позикового  капіталу  від  коливань
кон’юнктури  фінансового  ринку;у  ряді  випадків  при  зниженні
середньої  ставки  позичкового  відсотка  на  ринку  використання
раніше  отриманих  кредитів  (особливо  на  довгостроковій  основі)
стає невигідним підприємству у зв’язку з наявністю більш дешевих
альтернативних джерел кредитних ресурсів;

 складність процедури залучення (особливо у великих розмірах),
тому що надання кредитних ресурсів залежить від рішення інших
суб’єктів,  що  вимагає  в  ряді  випадків  відповідних  сторонніх
гарантій застави (при цьому гарантії страхових компаній, банків чи
інших суб’єктів даються, як правило, на платній основі).

Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал, має
більш  високий  фінансовий  потенціал  свого  розвитку  (за  рахунок
формування  додаткового  обсягу  активів)  і  можливості  приросту
фінансової  рентабельності  діяльності  (за  рахунок  використання  ефекту
фінансового  лівериджа).  Однак  у  цьому  випадку  воно  більшою мірою
генерує  фінансовий ризик  і  загрозу банкрутства  (що  зростають  у  міру
збільшення  питомої  ваги  позикових  засобів  у  загальній  сумі
використовуваного капіталу).

З  урахуванням  перелічених  особливостей  управління  структурою
капіталу на підприємстві потрібно здійснювати у двох напрямках:

 обґрунтування оптимальних пропорцій використання власного і
позикового капіталу; 

 залучення необхідних обсягів власного і позикового капіталу для
досягнення цільової структури.

Найважливішим  моментом  в  управлінні  фінансами  є  визначення
оптимальної структури капіталу.

Оптимальна  структура  капіталу  є  відношенням  використання
власних і позичкових коштів, за якого забезпечується найбільш ефективна
пропорціональність  між  коефіцієнтом  фінансової  рентабельності  і
коефіцієнтом  фінансової  стійкості  підприємства,  тобто  максимізується
його ринкова вартість.

У практичній діяльності оптимізація структури капіталу проводиться
з допомогою відповідних методів.

1. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня
фінансової  рентабельності.  Для  проведення  таких  оптимізаційних
розрахунків використовується механізм фінансового лівериджа.

2. Оптимізація  структури  капіталу за  критерієм максимізації  його
вартості.  Процес  цієї  оптимізації  ґрунтується  на  попередній  оцінці
вартості  власного  і  позичкового  капіталу  при  різних  умовах  його
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залучення та здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої
вартості капіталу.

3. Оптимізація  структури  капіталу  за  критерієм  мінімізації  рівня
фінансових ризиків. Цей метод оптимізації структури капіталу пов’язаний
з  процесом  диференційного  вибору  джерел  фінансування  різних
складових частин активів підприємства [3].

Висновки.  Упровадження,  вищезазначених  стратегічних
рекомендацій у практичну діяльність господарюючого суб’єкта підвищить
рівень виробничо-торгівельної діяльності, оптимізує структуру капіталу й
успішно вирішить економічні та соціальні питання підприємства.
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ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

Вступ.  Існування  загальносвітових комп'ютерних  мереж викликає
невпізнанні зміни в людському суспільстві.  Зменшується залежність від
таких факторів,  як  відстань  та  місцезнаходження,  зникають кордони та
обмеження для переміщення інформації. Завдяки мережіІntегnеt виникає
єдина телекомунікаційна інфраструктура і більшість споживачів у всьому
світі  мають  можливість  користуватися  рядом  послуг  та  здійснювати
купівлю  товарів,  залишаючись  удома.  Це  означає,  що  велика  частка
комерційних  операцій  переходить  з  традиційної  сфери  до  нового
комунікаційного  середовища,  у  зв'язку  з  чим  виникають  нові  типи
комерційних установ.
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Традиційні  засоби  платежів,  наприклад  готівка  і  навіть  більш
сучасні  досягнення  у  сфері  платіжних  систем  –  кредитні  картки  чи
перерахування коштів за допомогою торговельних платіжних терміналів
виявляються  або  зовсім  непридатними  для  використання  як  платіжні
механізми в цьому новому середовищі, або недостатньо надійними через
проблеми безпеки чи неефективності. Оскільки технології, що базуються
на використанні інтелектуальних карток, не відрізняються принципово від
тих,  які  застосовуються  у  глобальних  мережах,  такі  системи  заміни
готівки  в  «реальному»  світі  можуть  бути  інтегровані  з  мережними
платіжними механізмами.

Результати  дослідження.  Завдяки  комерційному  використанню
нової  інфраструктури  компанії  розгортають  діяльність,  спрямовану  на
максимальне  застосування  режиму  оn-linе  і  можливостей  глобальної
мережі  у  процесі  купівлі  товарів  та  надання  послуг.  Компанії,  які
працюють  у  галузі  інформаційних  та  телекомунікаційних  технологій,
отримують  нові  широкі  можливості  для  свого  розвитку  і  новий
перспективний  ринок.  Провідну  роль  у  всіх  цих  змінах  відіграють
електронні платіжні системи.

Розрахунки  з  використанням  телекомунікаційної  інфраструктури
здебільшого  здійснюються  у  режимі  оn-1іnе.  При  цьому  перевіряється
можливість  здійснення  платежу  –  достатність  коштів  у  платника.
Більшість  систем,  що  використовуються  для  електронної  комерції  в
мережіІntегnеt,  виконують  кліринг  усіх  платежів  у  єдиному
розрахунковому  банку.  Однак  існує  можливість  позбавитися  цього
обмеження.

Найбільш  поширена  в  мережі  Іntегnеt  електронна  комерція  з
використанням  номерів  кредитних  карток.  Існують  також  самостійні
платіжні системи, хоча вони менш поширені.

Завдяки  незначній  спеціалізації,  відкритості  для  будь-якого
продавця  та  малим  затратам  на  телекомунікації  платіжні  системи  з
використанням  «електронних  грошей»  та  відкриті  мережіІntегnеt
характеризуються дуже невисокою вартістю трансакцій. Точна статистика
щодо  цих  систем  відсутня,  але,  за  деякими  оцінками,  вартість  однієї
трансакції в ній становить 1–5 цента.

В  мережі  Іntегnеt  нині  запроваджуються  платіжні  системи,  які
забезпечують  обмежену  анонімність  платежів.  Неанонімні  системи
дозволяють ідентифікувати  кожну конкретну покупку. Перевагою таких
систем вважається  можливість створювати  високоефективні  бази даних
для  маркетингу,  а  також  розробляти  стратегію  зміцнення  стосунків  з
клієнтами.  Вважається  також,  що  анонімність  сприяє  кримінальній
діяльності  та  ухиленню  від  сплати  податків.  З  іншого  боку,  часто
висуваються  аргументи,  що  відсутність  анонімності  є  втручанням  у
приватне  життя  споживачів.  Тому  поєднання  позитивних  властивостей
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обох підходів паралельно з обмеженням притаманних їм недоліків є дуже
перспективним.

Слабким  місцем  мережної  інфраструктури  є  незахищені  канали
зв'язку, де існує можливість появи неіснуючих платежів, перехоплення та
несанкціонованого  використання  платіжних  даних,  інших  проявів
шахрайства  та  зловживань.  Такі  випадки  траплялися  в  мережіІntегnеt.
Існують два шляхи захисту передачі інформації: ізолювання мережі, яка
використовується  для обробки платежів,  тобто використання приватних
мереж, і шифрування даних[1].

У платіжних системах важливе завдання – ідентифікація учасників
платежу  (аутентифікація).  Це  робиться  для  обмеження  доступу  до
платіжних засобів наданням права на такий доступ лише їх власникам та
для  забезпечення  можливості  одержувати  повідомлення  про  платіжні
операції лише тим, кому вони адресовані. Надійна аутентифікація сприяє
також  підвищенню рівня  взаємної  довіри  між  учасниками  електронної
комерції.  На  поточний  момент  в  мережіІntегnеt  застосовуються
різноманітні  засоби  аутентифікації.  До  них  належить  персональний
ідентифікаційний код (РIN-код), який потрібно ввести перед виконанням
фінансової операції. Але незначна довжина таких кодів дозволяє шахраям
досить легко долати такі методи захисту.

Для захисту більш вдалим виявилося використання комп'ютерних
паролів,  які  мають  більшу довжину  і  складнішу  структуру,  що  робить
важчим  їх  розгадування.  Цей  метод  досить  широко  застосовується  в
мережі  Іntегnеt,  оскільки  в  ньому  доступ  до  локальних  систем
контролюється  шляхом  використання  паролів,  але  надійний  результат
можна мати лише за умови правильного використання.

Дуже  ефективним  засобом  захисту  є  електронний  підпис.  Його
застосування  передбачає  наявність  у  того,  хто  цей  підпис  перевіряє,
відкритого  ключа,  що  відповідає  застосованому  особистому  ключу
(підпису)  відправника  електронного  документа.  Однак  при  отриманні
такого відкритого ключа не виключено шахрайство, внаслідок якого буде
передано  підроблений  відкритий  ключ,  який  аутентифікуватиме
підроблені повідомлення. Щоб запобігти цьому, застосовується практика
сертифікування (підтвердження) відкритих ключів з боку уповноваженої
на це і заслуговуючої довіри установи або організації. Таку установу чи
організацію називають сертифікуючою, і вона ставить свій електронний
підпис  на  відкритих  ключах,  які  надаються  користувачам  платіжної
системи. Відкритий ключ сертифікуючої установи повинен надаватися з
використанням  надійно  захищених  каналів.  Ця  установа  сертифікує
відкриті ключі учасників системи лише після перевірки їх тотожності з
використанням захищених каналів або інших методів,  що забезпечують
достатній  рівень  безпеки,  і  лише  підтверджені  нею  відкриті  ключі
вважаються чинними.
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Жодна  з  платіжних  систем,  що  на  поточний  момент
використовуються  або  випробовуються  для  електронної  комерції  через
мережу  Іntегnеt,  не  є  монопольною  і  не  займає  виключних  позицій.
Порівняно із  загальною кількістю користувачів  мережі  Іntегnеt  кожна з
них задовольняє потреби незначної групи. 

Розглянемо  деякі  з  них.  Система  SТТ, що була  розроблена  VISA
Іntегnational  разом із Місrоsоft  1995 року, передбачає певний платіжний
механізм.  Це  –  віртуальна  система  платежів  за  допомогою  кредитних
карток,  яка  забезпечує  захист  платіжних  операцій  у  загальнодоступній
мережі, якою є Іntегnеt. Кожний учасник системи має дві пари ключів. В
одній  парі  ключ  для  шифрування  є  відкритим,  а  для  розшифрування
використовується  таємний  ключ.  В  іншій  парі  відкритим  є  ключ
розшифрування,  а  відповідний  шифруючий  ключ  відіграє  роль
електронного підпису. Усі відкриті ключі сертифікує Асоціація кредитних
карток,  яка  засвідчує  своїм  електронним підписом,  що ключ належить
певному користувачеві.

Майже одночасно з розробкою SТТ МаsterСаrd у співпраці з ІВМ та
з іншими компаніями розробили систему SЕРР, що також відображає в
мережі Іntегnеt існуючу систему платежів за допомогою кредитних карток
і використовує відкриті ключі та практику електронної сертифікації. Ця
технологія передбачає більш ширше використання приватних банківських
мереж для здійснення платежів.  Банки – учасники платіжної операції –
можуть навіть не надавати послуги через мережу Іntегnеt, де мусить діяти
лише центральна сертифікуюча установа.

1996 року на базі SТТ і SЕРР обидві конкуруючі асоціації створили
єдиний  стандарт  –  SЕТ.  Перш  за  все  його  варто  розглядати  як
комунікаційний стандарт, а не як платіжний механізм [2].

Дослідна експлуатація системи DigiCash в Іntегnеt розпочалася ще в
1994 році, а з 1995-го вона функціонує на комерційній основі. Користувачі
цієї системи (як клієнти, так і продавці) повинні мати рахунки в банку-
емітенті відповідних електронних грошей. Зараз такі банки є в чотирьох
країнах  –  США,  Фінляндії,  Швеції  та  Німеччині.  DigiCash  надає
можливість  відстежувати  платежі  лише  тому  користувачеві,  який
здійснює  відповідний  платіж.  Дані  про  трансакцію  зберігаються  в
зашифрованому вигляді, ключ для розшифрування має лише платник.

Система FirstVirtual  діє в мережі Іntегnеt  як механізм виставлення
рахунків за платежі з використанням кредитних карток. Її можна уявити
як щось на зразок електронного торговельного центру, що складається з
великої  кількості  маленьких  крамниць,  де  замовлення  товарів  та
отримання грошей здійснюється за допомогою електронної пошти через
мережу Іntегnеt. Кожний користувач відкриває в системі «рахунок», який
містить  ім'я,  адресу  електронної  пошти  та  дані  кредитної  картки,  що
надаються  за  телефоном.  Здійснюючи  покупку,  користувач  повідомляє
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електронній крамниці своє ім'я та адресу електронної пошти, вона видає
товар  і  передає  рахунок  для  обробки  в  систему, яка  дебетує  кредитну
картку покупця, отримавши його згоду електронною поштою. Процедура
–  проста  і  дешева,  але  досить  повільна  і  недостатньо  захищена.
Щоправда,  вона  не  створює  умов  для  значного  шахрайства,  адже
шахрайським шляхом можна отримати лише послуги, а не гроші.

СyberCash  –  найпоширеніша  система  надання  в  мережі  Іntегnеt
надійно захищених послуг щодо платежів з використанням карток. У ній
використовується  програмний  захист  платіжної  інформації  на  основі
шифрування. Система характеризується досить високим рівнем контролю
трансакцій  та  відносно  високою  вартістю.  Тому  вона  придатна  для
платежів великими сумами.

Дуже  простою  і  зручною  системою  платежів  із  використанням
«електронних грошей» є NetCash. Користувач надсилає до банку гроші в
якійсь  формі,  наприклад  у  вигляді  звичайного чека.  Банк  електронною
поштою  повідомляє  систему  про  отриману  суму  з  урахуванням  його
комісійних  та  «номер  електронної  банкноти».  Користувач  витрачає  ці
гроші, передаючи «банкноту» продавцю електронною поштою. Продавець
перевіряє  справжність  «електронної  банкноти»  у  банку  і,  у  разі
підтвердження,  може  отримати  від  банку  аналогічну  «електронну
банкноту» або внести ці гроші на свій рахунок. Система – дешева і не
потребує додаткового програмного забезпечення, але в ній відсутні будь-
яке шифрування чи анонімність. Для дрібних платежів ризик може бути
обмежений  завдяки  використанню  «електронних  банкнот»  малої
номінальної вартості.

Система  СheckFree  використовується  для  полегшення проведення
платежів із використанням чеків. Клієнт передає до системи інформацію
про  платіж  і  рахунок,  який  він  отримав  якимось  чином,  наприклад
електронною поштою, а система виконує цей платіж за нього в довільно
обраній  формі.  Очевидно,  система  повинна  мати  доступ  до  чекового
рахунку користувача.  Такий метод оплати – простіший і  дешевший від
традиційного пересилання чеків поштою, але не повністю використовує
можливості  мережі  Іntегnеt,  до  того  ж  користується  таким  застарілим
платіжним інструментом, як чеки. Тому останнім часом була розроблена
вдосконалена  версія  під  назвою  СheckFreeWallet,  яка  забезпечує
автоматичну авторизацію і високий рівень захисту на основі шифрування,
але не є анонімною[3].

Висновки. Запровадження новітніх методів комерції викликає певні
застереження,  що  безпосередньо  або  опосередковано  стосуються
платіжних  систем.  Центральні  банки  в  усьому  світі  стурбовані
проблемами,  породженими  впровадженням  нових  систем  електронних
платежів.  До  цих  проблем  належить  не  лише  ймовірність  втрати
прибутків від процентів на залишки коштів на рахунках, які отримують
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деякі з них на поточний момент, але й можливість порушення монетарної
стабільності  внаслідок  безконтрольного  введення  в  обіг  електронних
еквівалентів місцевих валют. Збільшення загальної грошової маси в обігу
може  призвести  до  інфляції.  Витісняючи  готівку,  новітні  системи
опановують  останній механізм масових платежів,  який ще залишається
під контролем центральних банків, – готівковий ринок. Комерційні банки
побоюються ослаблення своєї позиції у сфері надання фінансових послуг,
оскільки  інші  установи  зможуть  займатися  діяльністю,  еквівалентною
традиційним банківським послугам.

Значні дискусії  викликає проблема невтручання у приватне життя.
Ця  проблема  пов'язана  з  питаннями  анонімності  та  захисту  приватної
інформації.  Багатьох непокоїть  можливість порушення прав споживачів
унаслідок того, що кожну окрему покупку, включаючи дрібні,  які  зараз
оплачують  готівкою,  можна  буде  відстежувати.  На  думку  прибічників
такої точки зору, збирання та володіння інформацією про приватне життя
є  неприпустимим  і  може  стати  джерелом  зловживань.  А  податкові  та
правоохоронні органи занепокоєні протилежною проблемою – електронні
платежі  можна  буде  виконувати  анонімно  на  будь-якій  відстані,  що
створюватиме  ідеальні  умови  для  уникнення  від  сплати  податків,
«відмивання»  грошей  та  іншої  злочинної  діяльності.Вищезазначених
небезпек  можна  уникнути  або  бодай  значно  їх  зменшити  шляхом
створення  надійної  правової  та  регулятивної  бази,  здатної  обмежити
неправомірне  використання  нових  систем.  При  цьому  зовсім  не
обов'язково відстежувати кожний окремий платіж споживача.

У  деяких  випадках  бажаним  є  також  удосконалення  систем
оподаткування  з  урахуванням  можливостей  електронних  платежів  і
розрахунків.  Великих  результатів  у  цій  галузі  можна  досягти  завдяки
використанню  потужних  засобів  захисту  і  посиленню  контролю  за
платежами  з  боку  емітентів  електронних  платіжних  інструментів,
розрахункових та сертифікуючих установ.

Для  задоволення  постійно  зростаючих  потреб,  забезпечення
високого рівня захисту платежів, а також зниження вартості їх виконання
останнім часом створюються дедалі більш досконалі платіжні системи. Як
наслідок  –  виникають  нові  форми  відомих  платіжних  механізмів  і
принципово нові рішення.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.  Діяльність  суб'єктів  господарювання  ускладнюється
тривалою кризою неплатежів,  зростанням дебіторської та кредиторської
заборгованості,  гострим  дефіцитом  фінансових  ресурсів.  В  умовах
кризового  стану  розвитку  економіки  України  особливої  актуальності
набуває оцінка платоспроможності підприємства як найважливішої умови
їх діяльності. Оцінка рівня ліквідності та платоспроможності є основою
для  прогнозування  можливостей  підприємства  вчасно  виконувати  свої
фінансові  зобов'язання.  Постійне  дослідження  платоспроможності
вітчизняних  підприємств  дозволяє  визначити  ефективність  управління
фінансовим  ресурсами.  У  практичній  діяльності  процес  проведення
такого  аналізу  ускладнюється  відсутністю  єдиного  підходу  щодо  його
організації  та  методики  проведення.  У  зв'язку  з  цим,  на  наш  погляд,
заслуговує  особливої  уваги  розгляд  та  систематизація  методичних
підходів до оцінки рівня платоспроможності підприємства, дослідження
можливостей  та  проблем  з  точки  зору  їх  практичного  використання  в
умовах змін.

Результати  дослідження.  Проблеми  оцінки  ліквідності  та
платоспроможності  підприємств  розглядалися  в  роботах  зарубіжних  та
вітчизняних учених. Теоретико-методичною основою аналізу ліквідності
та  платоспроможності  підприємства  є  роботи  Є.Ф.Брігхема,
В.В.Ковальова,  М.М.Крейніної,  Л.А.Лахтіонової,  А.Д.Шеремета,
І.О.Бланка, Г.В.Савицької, Ю.С.Цал-Цалка, Є.В.Мниха,  В.О.Подольської,
Т.Д.Косової,  Н.П.Шморгуна,  Ю.М.  Тютюнника  та  ін.  Дослідженням
сутності  ліквідності  та  платоспроможності  підприємства,  аналізом
методичних  підходів  до  їх  оцінки  займалися  А.Є.  Носова,  
І.В.  Олександренко,  Ю.Ю.  Власова,  Т.С.  Пічугіна,  П.В.  Смірнова,  
Ю.Ю.  Журавльова,  С.І.  Чимшит,  С.В.  Іванов,  Г.В.  Разумова,  
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О.О.  Дробишева,  І.О.  Ахновська.  Незважаючи  на  досить  ґрунтовне
опрацювання  питань  щодо  вказаних  проблем,  потреба  подальшого
проведення  наукових  досліджень  у  цій  сфері  є  актуальною  для
забезпечення  об’єктивності  та  достовірності  результатів  аналізу,
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

На  сучасному  етапі  розвитку  науки  не  сформувалось
загальновизнаного  підходу  до  визначення  сутностіліквідності  та
платоспроможності.

Найбільш  поширене  визначення  платоспроможності  –  це
можливість  підприємства  наявними  грошовими  коштами  (ресурсами)
своєчасно  погасити  свої  короткострокові  зобов’язання.  Більш  ширше
визначення  наведено  в  науковій  літературі,  згідно  з  яким
платоспроможність  підприємства  характеризується  його  можливостями
здійснювати  чергові  платежі  й  виконувати  грошові  зобов’язання  за
рахунок готівкових коштів та активів, достатніх для розрахунків [1].

Отже,  платоспроможність  розглядається  як  характеристика
готовності  підприємства  постійно  розраховуватися  за  своїми
зобов'язаннями, строк сплати яких настав.

Дослідження  платоспроможності  в  науковій  літературі  має  певні
особливості, що обумовлено характером інформаційної бази підприємства
та періодом оцінки.

Відповідно до інформаційного забезпечення виділяють статистичну
та  динамічну  платоспроможність  [7].  Визначення  статичної
платоспроможності  здійснюється  на  певну  дату  і  є  характеристикою
здатності  підприємства  виконувати  платіжні  зобов’язання  за  рахунок
реальних  грошових  коштів.  В  основі  дослідження  динамічної
платоспроможності розглядають аналіз грошового обороту підприємства,
тобто визначення та порівняння обсягів вхідного (надходження коштів) і
вихідного (витрачання коштів) грошових потоків підприємства протягом
певного періоду часу. 

За  періодом  оцінки  в  науковій  літературі  виділено  поточну
(фактичну) та перспективну платоспроможність [7].

Поточна  (фактична)  платоспроможність  визначає  наявність  у
підприємства  грошових  коштів  та  їх  еквівалентів  для  виконання
розрахунків  за  поточною кредиторською заборгованістю на  певну дату
або  впродовж  періоду  оцінки.  Перспективна  платоспроможність
характеризує  здатність  підприємства  здійснювати  виконання  платіжних
зобов'язань у майбутньому періоді.

Основні методичні підходи до оцінки платоспроможності залежно
від інформаційної бази та періоду аналізу наведено на Рис.1.
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Рис. 1. Методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства

Л.А. Лахтіонова,враховуючи процеси глобалізації та стандартизації
фінансової  звітності  в різних країнах, пропонує  більш жорстко оцінити
платоспроможність  і  виділяє  її  поняття  та  ознаки  в  зовнішньому  та
внутрішньому аналізі [2]. На думку автора, ознакою платоспроможності в
зовнішньому фінансовому аналізі є наявність самих грошових коштів і їх
величин  до  поточних  зобов’язань,  незалежно  від  терміну  їх  сплати,  в
розмірі  5  –  15% за  даними  фінансової  звітності  [2].  Тобто  це  означає
постійну  наявність  у  підприємства  грошових  коштів,  можливість
сплатити  борги  за  будь-якою  вимогою  позичальника.  Автор  пропонує
здійснювати оцінку в зовнішньому фінансовому аналізі з використанням
головного показника зовнішнього коефіцієнта  платоспроможності,  який
визначається  на  основі  співвідношення  грошових  коштів  (без  їх
еквівалентів)  до  поточних  зобов’язань  і  характеризує  частку  поточних
зобов’язань,  яку  підприємство  може  погасити  в  поточний  момент.
Платоспроможність  у  внутрішньому  фінансовому  аналізі
характеризується  можливістю  підприємства  здійснювати  наявними
грошовими  коштами  всі  необхідні  платежі  в  момент  здійснення
господарської операції, сплатити всі прострочені зобов’язання, оперативні
зобов’язання  протягом  30-ти  днів  та  покрити  5  –  10%  поточних
зобов’язань,  термін  сплати  яких  настає  після  30-ти  днів  з  моменту
проведення аналізу [2].  Автор пропонує  у процесі  зовнішнього аналізу
платоспроможності  паралельно  оцінювати  ліквідність  суб’єкта
господарської діяльності. 

Оперативний  аналіз  поточної  платоспроможності  проводиться  на
основі  формування  платіжного  календаря,  у  якому  відображають
очікувані надходження грошових коштів у розрізі джерел їх формування
та  строкові  платіжні  зобов’язання  на  відповідному  проміжку  часу  [1].
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Позитивним  є  те,  що  при  виявленні  незбалансованості  платіжного
календаря  підприємство  змушене  оперативно  вживати  заходи  щодо
збільшення обсягів реалізованої продукції, удосконалювати розрахунки у
сфері її споживання і тощо, тобто реально впливати на рівень платіжних
можливостей,  на  відміну  від  результатів  коефіцієнтного аналізу. Однак
виконання цього виду аналізу є неможливим для зовнішніх користувачів.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні величин платіжних
засобів  (активів),  які  згруповані  за  рівнем  ліквідності,  з  величинами
зобов'язань (пасивів),  які  згруповані  за терміновістю сплати.  Основною
метою аналізу ліквідності  балансу є  оцінка можливостей  підприємства
здійснити розрахунки за зобов’язаннями власним майном у певний період
часу.

Однак проблемним є відсутність в економічній літературі  єдиного
підходу  до  складу  кожної  з  груп  при  групуванні  активів  за  ступенем
ліквідності  та  пасивів  за  термінами  погашення.  Зокрема,  виявлено
розбіжності  щодо  віднесення  до  певних  груп  активів  необоротних
активів,  утримуваних  для  продажу,  та  групи  вибуття,  а  також  щодо
віднесення  до  певних  груп  пасивів  зобов’язань,  пов’язаних  з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Що ж до дебіторської заборгованості, яка за терміном виникнення
становить  12  і  більше  місяців,  то  вона  не  може  вважатися  повільно
ліквідним активом. Тому при розрахунку показника проміжної ліквідності
необхідно  виконати  аналіз  дебіторської  заборгованості  за  термінами
виникнення та оцінити реальність її перетворення на грошові кошти.

Розподіл активів за ступенем ліквідності та пасивів за терміновістю
погашення  лежить  в  основі  розроблених  у  науковій  літературі  [4]
критеріїв  розподілу  підприємств  за  рівнем  платоспроможності,  що  дає
можливість  виконати  узагальнену  оцінку.  Однак,  на  нашу  думку,
використання цих критеріїв  є  обмеженимунаслідок  певних умовностей,
які допускаються при розподілі активів та пасивів на групи, що впливає
на об’єктивність проведених досліджень.

Оцінку ліквідності балансу ряд авторів [6, 7] пропонують проводити
на  основі  узагальнюючого  показника  ліквідності,  який  відображає
відношення  суми  всіх  ліквідних  активів  підприємства  до  суми  всіх
платіжних  зобов’язань  за  умови  врахування  їх  ліквідності.  Сфера
використання цього показника – у порівнянні балансів ряду підприємств
за певні звітні періоди з метою вибору найбільш ліквідного балансу.

Автори Н.П.Шморгун, І.В. Головко та інші при аналізі ліквідності
балансу  в  складі  системи  показників  оцінки  платоспроможності
підприємства,  крім  відносних,  передбачили  використання  абсолютного
показника, тобто наявність власних (чистих) оборотних коштів (активів)
або величину робочого (чистого) капіталу [7]. Цей показник характеризує
суму  поточних активів,  яка сформована  за рахунок  власного капіталу і
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набуває  ще  більш важливого  значення  для  оцінки  платоспроможностіу
процесі  його  порівняння  з  аналогічним  показником  підприємств-
конкурентів.  Використання  цього  показника  полягає  в  необхідності
оцінки  можливостей  підприємства  здійснювати  нормальну  фінансово-
господарську діяльність у майбутньому. 

З  метою  спрощення  прийняття  рішень  щодо  платоспроможності
підприємства  ряд  авторів  пропонують  розрахунок  інтегрального
показника.  У  роботі  Ю.С.  Цал-Цалконаведено  інтегральний  показник,
який  сформовано  як  сумарний  рівень  відносних  величин,  одержаних,
шляхом  порівняння  фактичних  показників  абсолютної,  проміжної,
загальної  платоспроможності  з  еталоном.  До  переваг  інтегральних
показників  можна  віднести  однозначність оцінки  платоспроможності,
однак значним недоліком є проблеми застосування більшості з них, адже
розроблені  вони  на  основі  зарубіжного  досвіду  і  не  пристосовані  для
дослідження діяльності вітчизняних підприємств.

Платоспроможність  підприємства  характеризується  не  тільки
можливостями негайного погашення зобов’язань на момент проведення
оцінки  за  рахунок  грошових  коштів,  але  й  здатністю  забезпечувати
утворення грошових потоків,  які  за обсягом та  термінами відповідають
платіжним потребам підприємства.  У зв’язку з цим методичний підхід,
запропонований  Л.Я.  Тринькою[6]  щодо  оцінки  платоспроможності
підприємства, включає найбільш широкий перелік показників порівняно з
іншими  авторами  і,  зокрема,  передбачає  оцінку  платоспроможності  на
основі  грошових  потоків.  До  найбільш  важливих  показників,  які
використовують  на  цьому  етапі  аналізу,  можна  віднести  коефіцієнт
достатності  грошових  коштів,  який  характеризує  ступінь  покриття
платіжних  потреб  підприємства  за  рахунок  грошових  коштів,  що  є  в
розпорядженні  підприємства.  Зростання  цього  показника  характеризує
здатність  підприємства  генерувати  грошові  кошти  для  здійснення
необхідних платежів.  Важливим є оцінка синхронності  надходження та
витрат коштів, що дозволяє оцінити збалансованість у часі та за обсягом
вхідних та вихідних грошових потоків. У зв’язку з цим заслуговує уваги
запропонований науковцями підхід до оцінки поточної та перспективної
платоспроможності  на  основі  грошових  потоків  від  операційної
діяльності  з  врахуванням  стабільності  та  ритмічності  діяльності
підприємства  [5].  Дослідження  грошових  потоків,  на  нашу  думку,  дає
найбільш об’єктивну оцінку платоспроможності  підприємства,  оскільки
дозволяє оцінити можливість постійно розраховуватися за зобов’язаннями
на основі грошових коштів.

Висновки.  Методичний  підхід,  який  базується  на  використанні
відносних  показників  ліквідності  і  набув  найбільшого  поширення  при
оцінці  платоспроможності  підприємства,  не  забезпечує  об’єктивної
оцінки  результатів  дослідження.  До  напрямів  удосконалення  оцінки
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платоспроможності  підприємства  можна  віднести:  покращання
аналітичних  можливостей  його  інформаційної  бази  для  проведення
аналізу  шляхом  використання  облікових  даних;  розрахунок  системи
показників платоспроможності на основі грошових потоків підприємства;
проведення  оперативного  аналізу  платоспроможності.  Подальшим
напрямом  дослідження  є  формування  системи  показників
платоспроможності  підприємства  та  обґрунтування  їх  нормативних
значень на галузевому рівні.
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Вступ. В  умовах  фінансової  глобалізації  розвиток  міжнародної
фінансової  системи  характеризується  значним  зростання  обсягів

335



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

зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно
констатувати,  що державний  борг  є  органічною складовою фінансових
систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі
макроекономічного регулювання та інструментом реалізації  економічної
стратегії держави. 

Результати  дослідження. В  Україні  за  роки  її  незалежності
формування  боргу  відбувалося  значною  мірою  під  впливом  потреб
оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило
його  структуру  та  обсяги.  До  основних  причин  швидкого  зростання
державного  боргу  України  за  роки  її  незалежності  можна  віднести:
необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності
національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від
імпорту  енергоносіїв;  потреби  технічного  переозброєння  більшості
галузей національної економіки.

Актуальність  обраної  теми  для  України  обумовлена  як  глобальними
тенденціями розвитку боргових відносин, так і дією взаємопов’язаних між
собою внутрішніх  факторів.  По-перше,  перехід  до  ринкової  економіки  та
подолання  трансформаційної  кризи  в  умовах  дефіцитності  фінансових
ресурсів  зумовили  необхідність  залучення  і  використання  зовнішніх
запозичень.  По-друге,  неефективний  механізм  залучення  позик  та  їх
непродуктивне використання зумовили досить стрімке накопичення боргу та
концентрацію  платежів  щодо  його  обслуговування  у  вузькому  часовому
інтервалі.  Як наслідок – загострення боргової  кризи ліквідності й загроза
дефолту  зумовили  трансформацію  зовнішньої  заборгованості  держави  із
потенційної загрози фінансовій безпеці в реальну. По-третє, фінансовий стан
України характеризується безперервними реструктуризаціями, обтяжливими
переговорами  з  кредиторами,  відсутністю  перспектив  щодо  повного  та
своєчасного обслуговування зовнішнього державного боргу в найближчому
майбутньому. По-четверте, на сучасному етапі від характеру врегулювання
боргової  проблеми  значною  мірою  залежатиме  бюджетна  дієздатність
держави, стабілізація її фінансового стану і загальноекономічної ситуації в
Україні,  створення умов  для  виходу вітчизняної  економіки  на  траєкторію
сталого  економічного  зростання.  Тому  для  підвищення  рівня  фінансової
безпеки і зовнішньої кредитоспроможності надзвичайно важливе значення
має  розробка  ефективних  форм  і  методів  зниження  боргового  тягаря,
застосування  інструментів  активного  управління  зовнішнім  державним
боргом,  активізація  менеджменту  зовнішнього  боргу  як  обов’язкового
атрибуту державних фінансів [1].

Управління  та  обслуговування  державного  боргу  є  одним  з
пріоритетних  завдань  фінансової  політики  держави,  важливою  умовою
стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх
його  етапах  дозволить  уникнути  кризових  боргових  ситуацій  та
перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат
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на  обслуговування  державного  боргу,  сприятиме  забезпеченню
стабілізації  соціально-економічної  ситуації  та  розвитку  економіки
України.

Необхідність  розвитку  внутрішнього  ринку  державних  цінних
паперів пов’язана з виконанням ряду важливих завдань, основними з яких
є:  зниження  вартості  державних  запозичень  при  мінімізації  ризиків,
створення  умов  для  активізації  вторинного  ринку  державних  цінних
паперів і розбудова ліквідного, добре структурованого фінансового ринку
країни.

Розвиток внутрішнього ринку державних облігацій є також першим
кроком  до  ефективного  управління  державним  боргом  з  урахуванням
світового  досвіду.  Це  передбачає  розроблення  та  впровадження
середньострокової стратегії управління державним боргом, що базується
на  результатах  аналізу  витрат  і  ризиків  та  спрямована  на  збільшення
частки внутрішнього боргу в загальному обсязі державного боргу, а також
на  задоволення  потреб  розвитку  внутрішнього  ринку  боргових
зобов'язань.

З  метою  розвитку внутрішнього  ринку  державних  цінних  паперів
Міністерство  фінансів,  починаючи  з  14  травня  2009  року,  розпочало
практику первинного розміщення державних цінних паперів на ринкових
засадах.

Основою  ринкового  ціноутворення  на  державні  облігації  є  те,  що
дохідність  за  ними  формується  учасниками  ринку.  Зокрема,  при
проведенні  аукціонів  з  розміщення  облігацій  внутрішньої  державної
позики  держава  оголошує  мінімальний  обсяг  коштів,  який  вона
зобов’язана  залучити  незалежно  від  рівня  відсоткових  ставок,  що
пропонуються  учасниками  аукціонів.  Необхідно  окремо  наголосити  на
зобов’язанні держави здійснити залучення коштів до державного бюджету
оголошеним  попередньо  обсягом  за  будь-якими  запропонованими
учасниками ринку ставками, якими вони б високими вони не були. При
цьому  з  боку  держави  не  встановлюються  ніякі  обмеження  на  рівень
відсоткової ставки.

Це є досить цікавим, оскільки внутрішні державні облігації в будь-
якій країні є найнадійнішими з огляду на те, що держава є найнадійнішим
позичальником  серед  усіх  інших  позичальників  –  резидентів  її
юрисдикції.  Враховуючи  такий  факт, відсоткові  ставки  за  внутрішніми
державними запозиченнями є найменшими серед усіх інших внутрішніх
запозичень.  Загалом  державні  цінні  папери  є  безризиковим  напрямом
розміщення коштів, а в Україні вони наразі ще й є привабливим джерелом
значного  доходу  учасників  фінансового  ринку  та  одним  з  небагатьох
безпечних  напрямів  розміщення  коштів,  особливо  за  умов  існування
значних ризиків приватного сектору економіки [2].
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До  моменту  запровадження  ринкового  ціноутворення  на  державні
цінні  папери  при  первинному  їх  розміщенні  дохідність  за  ними
встановлювалася  Міністерством  фінансів  адміністративним  способом.
При цьому рівні цієї  дохідності  були низькими та непривабливими для
учасників ринку.

Рішення щодо запровадження ринкового ціноутворення на державні
облігації  закріплено  ув  Концепції  розвитку  внутрішнього  ринку
державних  цінних  паперів  України,  де  визначені  й  інші  шляхи
удосконалення ринку ОВДП, а саме:[3]

– поліпшення пропозиції державних цінних паперів;
– виявлення  ризиків  державного  боргу  та  здійснення  управління

ними;
– підвищення ліквідності державних цінних паперів;
– поліпшення іміджу держави як емітента державних цінних паперів.

Реалізація даної Концепції повинна сприяти розвитку повноцінного
та ліквідного внутрішнього ринку державних цінних паперів і дасть змогу
зменшити  вартість  державних  запозичень,  знизити  ризики,  пов’язані  з
інвестуванням у внутрішні державні облігації, поліпшити імідж держави
як  емітента  державних  цінних  паперів,  що  в  перспективі  разом  з
продовженням строку обігу боргових зобов'язань розширить можливості
їх  використання  як  інвестиційного  інструмента,  зокрема,  для
недержавного пенсійного забезпечення.

Розвиток ліквідного внутрішнього ринку державних цінних паперів
має призвести до позитивних наслідків для всього фінансового сектору та
економіки України в цілому, а саме до:

– використання  суб'єктами  господарювання  державних  цінних
паперів для страхування ризиків з метою мінімізації їх витрат;

– здійснення  регулярних  розміщень  державних  цінних  паперів  за
різними строками обігу, що сприятиме підвищенню їх ліквідності
та розвитку внутрішнього фондового ринку;

– створення додаткових можливостей  для використання державних
цінних  паперів  Національним  банком  з  метою  проведення
монетарної політики держави.

Ще  одним  важливим  напрямом  у  розвитку  внутрішнього  ринку
державних  облігацій  є  формування  внутрішнього  попиту  на  дані
інструменти. Центральні банки зазвичай стимулюють попит на державні
боргові  зобов’язання,  проводячи  операції  репо  або  надаючи  кредити
рефінансування  під  заставу  внутрішніх  державних  цінних  паперів,
проводячи  прямі  операції  з  їх  купівлі-продажу  для  регулювання
ліквідності грошового ринку.

Держава також може стимулювати попит на державні облігації через
запровадження наступних заходів: включення державних цінних паперів
до переліку активів, що враховуються в обов’язкових резервах банків, та
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встановлення вимог для пенсійних фондів, інших фінансових інститутів
щодо структури їх активів, зокрема інвестування частини коштів у цінні
папери з мінімальним ризиком, якими є внутрішні державні облігації.

Щодо розвитку вторинного ринку внутрішніх державних облігацій,
то варто відзначити, що у світі досить поширеною є практика формування
інституту первинних дилерів, які гарантовано забезпечують мінімальний
(первинний)  попит  на  державні  облігації,  викуповуючи  всю  первинну
емісію,  та  встановлюють котирування  внутрішніх  державних облігацій,
проводять регулярну торгівлю державними цінними паперами, беручи на
себе зобов’язання безвідмовно викуповувати їх в інших суб’єктів ринку.

В Україні запровадження інституту первинних дилерів відбулось із
прийняттям Постанови  Кабінету міністрів  України  №363  від  14  квітня
2009 р.,  що є  досить  важливим кроком для  успішного розвитку ринку
державних  цінних  паперів.  Також  було  ухвалено  типовий  договір  про
співпрацю Міністерства фінансів з дилером.

Важливим етапом для українського ринку державних цінних паперів
стало те, що в жовтні 2009 року Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID)  оголосило  про  початок  роботи  трирічного  проекту  з  надання
Україні  допомоги  в  розбудові  надійної,  прозорої  та  стійкої  фінансової
системи. Зокрема,  Проект зосередить зусилля на допомозі банківському
сектору  в  подоланні  теперішньої  фінансової  кризи.  Даний  проект  має
назву «Розвиток фінансового сектору» або FINREP.

USAID надає допомогу Україні в напрямку економічного розвитку з
1992  року.  Проект  FINREP,  як  складова  частина  цих  зусиль,
спиратиметься  на  результати  впровадження  попередніх  програм.  Пан
Роберт Бонд є керівником Проекту USAID "Розвиток фінансового сектору
(FINREP)".  Реалізувати  цю  програму  допомагатимуть  іноземні  та
українські фахівці з питань розвитку фінансових ринків[4].

Основні напрямки, за якими даним проект надає технічну допомогу
для підвищення ефективності  внутрішнього ринку державних боргових
зобов’язань, наведені нижче:

 розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;
 реорганізація ринку державного боргу;
 упровадження міжнародного досвіду;
 покращення відносин з інвесторами;
 створення необхідної інфраструктури.

FINREP  здійснює  свою  діяльність  у  тісному  співробітництві  з
широким колом українських партнерів:  Кабінетом Міністрів України та
профільними міністерствами,  Верховною Радою України, Національним
банком  України,  Державною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового
ринку,  Державною  комісією  з  регулювання  ринків  фінансових  послуг
України  та  Фондом  гарантування  вкладів  фізичних  осіб.  Крім  цього,
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партнерами Проекту будуть  організації  учасників фінансового ринку та
об’єднання споживачів.

Виконується FINREP американськими консалтинговими компаніями
BoozAllenHamiltonInc.,  FinancialMarketsInternational,  Inc.  (FMI),
BankWorld,  а  також  EmergingMarketsGroup.  Також  на  основі  даного
проекту  щотижня  готуються  дані  з  підсумками  результатів  аукціонів  з
розміщення випусків державних облігацій – FINREP FOCUS.

Важливим  моментом  також  стало  прийняття  Постанови  Кабінету
міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку  розроблення
Середньострокової стратегії управління державним боргом і контролю за
її реалізацією», що дасть можливість визначити погашення внутрішнього
державного боргу в найближчі роки.

Таким чином, розвиток та підтримка внутрішнього ринку державних
цінних паперів відіграє дуже важливу роль у функціонуванні фінансової
системи країни.  Як показує  іноземний досвід,  належне функціонування
внутрішнього  ринку  боргових  зобов’язань  держави  є  необхідним  для
розвитку внутрішнього фінансового ринку загалом є однією з передумов
економічного розвитку країни в цілому. Адже за таких умов  тимчасово
вільні  фінансові  ресурси  в  економіці  більш  ефективно  і  за  нижчими
відсотковими ставками розподіляються між економічними суб’єктами. З
іншого  боку,  наявність  добре  організованого  та  високоліквідного
внутрішнього ринку державних цінних паперів забезпечує державі доступ
до грошей у випадку виникнення потреби їх залучення в майбутньому.

Висновки.  Загалом можна стверджувати, що про ринок внутрішніх
державних цінних паперів постійноудосконалюється,незважаючи на певні
невідповідності  порівняно  зі  світовим  фондовим  ринком.  Тому  для
формування  ефективного  ринку  внутрішніх  державних  облігацій
необхідно  здійснювати  постійний  моніторинг  динаміки  ринку  цінних
паперів  та  інших  елементів  фінансового  ринку  та  максимально
гармонізувати  економічні  інтереси  інвесторів  та  держави  на  ринку
державних цінних паперів.

Крім того, на загальноекономічному рівні для подальшого розвитку
внутрішнього  ринку  державних  облігацій  необхідно:  підвищити
ефективність  управління  державними  коштами  шляхом  регулярного
проведення  активних  операцій  з  державними  цінними  паперами;
побудувати  криву дохідності  державних цінних паперів як  еталонну на
ринку  цінних  паперів;  стимулювати  розвиток  фінансового  ринку  в
напрямі активізації вторинного ринку державних цінних паперів; сприяти
розширенню  кола  інвесторів,  особливо  залученню  інституціональних
інвесторів.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО РИНКУ 
В УКРАЇНІ

Вступ.  Дослідження  грошового  ринку  є  складовою  більшості
монетарних теорій, що пов'язано з його важливою роллю в економічних
процесах.  Сучасні  моделі  грошового  ринку  розвиваються  в  межах,
окреслених,  з  одного  боку,  кейнсіанцями,  з  іншого,–  монетаристами.
Неокейнсіанці  та  представники  неокласичного  синтезу  намагаються
поєднати  переваги  державного регулювання економіки з можливостями
ринкових сил в оптимізації функціонування механізмів грошового ринку.

Становлення  та  розвиток  грошового  ринку  в  Україні  можна
розглядати  в  контексті  трансформаційних  процесів,  що  пов'язано  із
синхронним  розвитком  ринкових  механізмів  та  основних  ринкових
інститутів  –   банківської  та  грошової  систем,  розвитком ринку цінних
паперів та платіжної системи.

У  системі  ринкових  механізмів  стан  реформування  грошового
ринку  України  виступає  одним  з  найбільш  адекватних  індикаторів
глибини  трансформаційних  перетворень.  Фінансово-економічна
стабілізація,  таким  чином,  пов'язана  з  використанням  потенціалу
можливостей сучасного грошового ринку, а стабільність внутрішньої та
зовнішньої  вартості  національних  грошей  є  передумовою
макроекономічної стабільності.

Результати  дослідження.  Становлення  ринкової  економіки  в
Україні пов’язано з використанням можливостей грошового ринку, який є
визначальною  складовою  ринкового  механізму.  У  процесі  ринкових
трансформацій роль та завдання грошового ринку поступово набувають
нового  змісту,  пов’язаного  зі  зростанням  ролі  монетарних  чинників  в
економічних  процесах.  Розвиток  грошового  ринку  пов’язаний  з
інтеграцією усіх  сфер соціального життя суспільства в товарно-грошові
відносини та формування на їх основі ринкових механізмів, спроможних
утвердити тенденції економічного зростання.

Проблеми  формування  грошового  ринку  та  його  регулювання  в
умовах  ринкових  трансформацій  досліджено  у  працях  багатьох
українських  учених:  Б.П.  Адамика,  О.С.  Любунь,  І.О.  Лютого,  
А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука та ін. Проте складність та
багатогранність проблематики грошового ринку лишили поза достатньою
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увагою  його  вплив  на  становлення  ринкових  механізмів  у
трансформаційний період.

За своїм характером усі  інструменти грошового ринку є  певними
зобов'язаннями  покупців  перед  продавцями  грошей.  Залежно  від  виду
зобов'язання  їх  можна  поділити  на  неборговій  боргові.  До  неборгових
належать  зобов'язання  з  надання  права  участі  в  управлінні  діяльністю
покупця грошей та в його доходах, завдяки чому за продавцем грошей
зберігається не тільки право власності на них, а й певною мірою право
розпорядження ними. Такі зобов'язання мають форму акцій. До цієї групи
можна віднести також деривативні інструменти, інші функціональні угоди
(наприклад страхові).  До боргових відносять усі  зобов'язання, за якими
покупець грошей зобов'язується повернути продавцеві одержану від нього
суму  і  сплатити  за  нею  дохід.  Такими  зобов'язаннями  оформляються
операції купівлі-продажу грошей з передачею права розпоряджатися ними
на певний строк. Щоб відновити це право за продавцем грошей, потрібно
повернути  відповідну суму грошей в його розпорядження (готівкою чи
перерахуванням  на  його  поточний  рахунок)  з  одночасним  погашенням
боргового зобов'язання[3].

Боргові  зобов'язання,  як  інструменти  грошового  ринку,  у  свою
чергу, можна поділити на кілька видів залежно від міри й умов передачі
продавцем покупцю прав розпорядження відповідними сумами грошей:

– депозитні  зобов'язання, за якими продавці  передають гроші в повне
розпорядження покупцям за умови їх повернення (з визначенням чи
без  визначення його терміну)  і  сплати  (чи  без  сплати)  процентного
доходу;такими  зобов'язаннями  оформляється  переважно  залучення
грошей банками від їх клієнтів;вони мають форму угод на відкриття
поточних та строкових рахунків, угод депозитних та ощадних вкладів
(сертифікатів), трастових вкладів тощо;

– позичкові  зобов'язання,  за  якими  продавці,  передаючи  гроші
покупцям, вносять певні обмеження у права останніх розпоряджатися
цими грошима: визначають, на які цілі вони можуть бути використані,
вимагають  особливих  гарантій  їх  повернення,  визначають  ступінь
ефективності  (окупності)  витрат  чи  проектів,  що  фінансуються  за
рахунок позичених коштів;такі зобов'язання мають форму кредитних
угод, облігацій, бондів, векселів тощо.

Інструменти грошового ринку, обслуговуючи переміщення грошей
між його суб'єктами,  самі  набувають  певної  вартості  й  можуть  ставати
об'єктом купівлі-продажу у формі цінних паперів. У зв'язку з цим можна
говорити про специфічний ринок цінних паперів, який є однією з форм
існування  грошового  ринку.  Потенційно  в  цінний  папір  може
перетворитися будь-який інструмент грошового ринку. Проте економічно
доцільною  подібна  трансформація  може  бути  тільки  для  інструментів
середньо-  та  довгострокової  дій.  Якраз  їх  власники,  що  продали  свої
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гроші  на  тривалий  строк,  частіше  змушені  продавати  їх  на  ринку,  не
дочекавшись закінчення терміну дії, щоб повернути гроші у свій оборот,
ніж  власники  інструментів  короткої  дії.  Це  стосується,  зокрема,  акцій,
державних  і  корпоративних  облігацій,  казначейських  векселів,
деривативів,  довгострокових  депозитних  сертифікатів,  іпотечних
зобов'язань тощо[2].

Державні  заходи  стабілізації  грошового  ринку  в  перехідній
економіці  України  мають  поєднувати  довгострокове,  стабілізаційне,  а
також  тактичне  або  короткострокове  регулювання.  Стабілізаційне
регулювання виходить за сферу компетенції НБУ і може реалізовуватися у
складі  урядових  програм та  має  узгоджуватися  із  заходами  бюджетно-
фіскальної та валютно-курсової політики.

До цільових пріоритетних орієнтирів регулювання грошового ринку
належать  формування  динаміки  монетарних  процесів,  спроможних
забезпечити  існування  ринкового  середовища,  яке  адекватно  реагує  на
заходи грошово-кредитної політики.

Поглиблення  трансформаційних  процесів  пов'язано  з  поступовим
зменшенням  масштабів  застосування  методів  прямого  або
адміністративного  впливу  та  розширенням  можливостей  регулювання
грошового  ринку  ринковими  методами,  в  основу  яких  покладене
використання механізму попиту та зміни пропозиції грошей.

Ринкові  методи  регулювання  грошового  ринку  в  перехідній
економіці України представлені такими інструментами: визначення норм
обов'язкових резервів, процентна політика, операції на відкритому ринку,
політика рефінансування комерційних банків. Проте більшість ринкових
методів та інструментів регулювання грошового ринку застосовуються в
обмеженому  або  деформованому  вигляді  порівняно  з  можливостями  їх
використання в сучасних ринкових економіках.

Така обмежена  або  низька  ефективність  державного регулювання
грошового  ринку  обумовлена  недостатнім  розвитком  ринкового
середовища,  низьким  рівнем  монетизації  економіки,  що  не  забезпечує
адекватну реакцію на заходи грошово-кредитної  політики.  У широкому
розумінні  ефективність  регулювання  грошового  ринку  пов'язана  з
можливістю  досягнення  певних  цільових  орієнтирів  –  розміру
процентних  ставок,  параметрів  грошової  маси,  грошових  агрегатів  та
обмінного валютного курсу. В міру відхилення отриманих результатів від
цільового  орієнтиру  регулювання  грошового  ринку  можна  визнати
низькоефективним або неефективним[3].

Висновки. Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому
здійснюються  купівля  та  продаж  грошей  як  специфічного  товару,
формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар. Визначальний вплив
зміни  попиту  та  пропозиції  грошей  на  ставку  процента  як  їх  ціну  є
свідченням  підпорядкованості  грошового  ринку  загальним
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закономірностям функціонування ринку взагалі.
Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні переходять з

площини інституційного становлення, пов'язаного з розвитком ринкового
середовища,  яке поступово стає  все  більш чутливим та  прогнозованим
для  впливу  ринкових  методів  регулювання,у  площину  ринкового
регулювання.

Механізми  грошового  ринку  спроможні  повноцінно  врегулювати
властиві йому функції за умов синхронного розвитку банківської системи,
національної грошової системи, платіжної системи та повноцінного ринку
цінних  паперів.  Особливо  тісно  пов’язане  з  процесами  становлення
сучасного  ринку  формування  дворівневої  банківської  системи,  яка
забезпечує  регулювання  процесу  мультиплікативного  розширення
грошової  маси.  Підвищення  рівня  капіталізації  банківської  системи
збільшує  її  ресурсну  базу  і  створює  передумови  для  стабільного
функціонування  грошового  ринку.За  своїми  функціональними
можливостями грошовий ринок спроможний коригувати вже сформовані
ринкові  механізми.  Тому  фінансово-економічна  стабілізація  в  Україні
створила  передумови  для  використання  потенційних  можливостей
грошового ринку, властивих сучасним грошовим економікам.

Для вивчення механізму функціонування грошового ринку важливе
значення має також його структуризація. Вичленення окремих сегментів
ринку можна здійснити за кількома критеріями:

– за  видами  інструментів,  що  застосовуються  для  переміщення
грошей від продавців до покупців;

– за інституційними ознаками грошових потоків;
– за економічним призначенням грошових коштів, що купуються на

ринку.
За  першим  критерієм  у  грошовому  ринку  можна  виділити  три

сегменти: ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний
ринок.  Хоча в організаційно-правовому аспекті  ці  ринки функціонують
самостійно,  між  ними існує  тісний внутрішній  зв'язок.  Грошові  кошти
можуть  легко переміщатися з одного ринку на інший, одні й ті  ж самі
суб'єкти  можуть  здійснювати  операції  одночасно  чи  поперемінно  на
кожному  з  них.  Наприклад,  комерційний  банк  на  ринку  боргових
зобов'язань з допомогою своїх депозитних сертифікатів мобілізує кошти,
які може розмістити на ринку цінних паперів або на валютному ринку. І
навпаки,  кошти,  виручені  від  продажу  цінних  паперів,  банк  може
розмістити  під  позичкові  зобов'язання  чи  на  придбання  валютних
цінностей.

За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі
сектори грошового ринку: фондовий ринок; ринок банківських кредитів;
ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОИХ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИХ

СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вступ. Вихід України з тривалої  економічної  кризи безпосередньо
пов'язаний  з  поліпшенням фінансового  стану суб'єктів  господарювання
всіх  форм  власності  в  усіх  сферах  діяльності.  Тому  в  даний  момент
першочерговим  завданням  для  держави  і  підприємств  є  зміцнення
фінансів підприємств і на цій основі стабілізація фінансів держави. 

Дана  тема  є  досить  актуальною,  оскільки  саме  фінансові  ресурси
підприємства  забезпечують  безперервність  процесу  виробництва  та
реалізації  продукції.  Для  забезпечення  економічного  зростання  як  на
макро-,  так  і  на  мікрорівні  підприємство повинно виважено  управляти
фінансовими  ресурсами,  зокрема,  ефективно  їх  формувати  та
використовувати.  Адже саме від цього залежить фінансова стабільність
держави.

Результати  дослідження.  Фінансові  ресурси  –  це  досить  складна
економічна категорія.  Склад  та  структура  фінансових ресурсів  окремих
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підприємств  неоднакові  і  формуються  під  впливом  певних  чинників:
особливостей  фінансів  галузі,  характеру  діяльності  господарюючого
суб'єкта,  ступеня  їх  господарської  самостійності,  рівня господарювання
тощо.  Відомо,  що  висока  питома  вага  залучених  ресурсів  ускладнює
фінансову діяльність підприємств і потребує додаткових витрат на сплату
відсотків  за  банківські  кредити,  дивідендів  на  акції,  процентів  на
облігації,  зменшує  ліквідність  балансу  підприємств.  Це  обумовлює
необхідність  у  кожному  конкретному  випадку  глибоко  обґрунтовувати
доцільність залучення запозичених фінансових ресурсів  у господарську
діяльність підприємств. 

Дослідженню даного питання присвячено безліч наукових праць як
зарубіжних,  так  і  вітчизняних  учених,  серед  них  були:  Р.Славюк,
Г.Стасюк,  І.Зятковський,  Є.  Стоянова,  І.  Бланк,  В.Ковальов,  
А. Поддєрьогін та інші. 

За  сучасних  умов  значно  підвищуються  вимоги  до  ефективного
управління  фінансовими  ресурсами.  Від  того,  наскільки  ефективно  й
доцільно  вони  трансформуються  в  основні  засоби  й  оборотні  активи,
залежить фінансова успішність підприємства в цілому, його власників і
працівників.

Головною  ланкою  економіки  в  ринкових  умовах  господарювання
підприємства є фінансові ресурси, які виступають у ролі господарюючих
суб’єктів.  Фінансові  ресурси  підприємства забезпечують  безперервність
процесу виробництва та реалізації продукції. Не потребує доведення той
факт,  що  розвиток  підприємництва  неможливий  без  надходження
фінансових ресурсів, які формуються з різних джерел. При цьому важливе
значення  має  оптимальне  визначення  їхньої  структури,  що  сприяє
мінімізації залучення додаткових фінансових ресурсів [3]. 

Нестача фінансових ресурсів спричиняє виникнення, формування та
зростання заборгованостей перед фінансовими інституціями, партнерами,
інвесторами, працівниками, що негативно впливає на функціонування та
можливості  розширення  подальшого  економічного  горизонту
підприємств, оскільки при цьому скорочуються обсяги та ускладнюються
умови їх фінансування. 

Фінансові  ресурси  за  умов  реформування  економіки  України  –
важливий вид ресурсів  підприємства,  що трансформується  в  будь-який
інший вид ресурсів [1]. Зауважимо, що на сьогодні ще не повною мірою
розв’язано  питання  щодо  розкриття  економічної  природи  і  сутності
фінансових  ресурсів  суб’єктів  господарювання,  недостатньо
досліджуваною  залишається  фінансова  діяльність  підприємств  за  умов
ринкової  економіки.  Усе  це  об’єктивно  потребує  нових  підходів  до
формування та використання фінансових ресурсів як з погляду теорії, так
і практики 
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Фінансові  ресурси  є  фундаментальною,  багатогранною,  а  тому
досить  складною  для  дослідження  категорією.  Саме  тому  існують
різноманітні  тлумачення  сутності  та  ролі  фінансових  ресурсів.  Така
неоднозначність  відображає,  по-перше,  відірваність  вітчизняної
економічної науки від тих процесів, які нині відбуваються в національній
економіці. По-друге, це свідчить про певне нерозуміння функціонування
ринкової економіки та її законів, які поступово, але неухильно приходять
на зміну командно-адміністративний системі.

Варто  звернутись  до  тих  тлумачень,  які  були  сформульовані
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Так, М.Я. Коробов стверджує:
«Фінансові  ресурси  підприємства  – це його власні  і  позичкові  грошові
фонди  цільового  призначення,  які  формуються  у  процесі  розподілу  й
перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту
й  національного  доходу,  та  використовуються  у  статутних  цілях
підприємства» [4]. 

А на думку В.М. Родіонова, «фінансові ресурси підприємства – це
грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта
господарювання  і  призначенні  для  виконання  фінансових  зобов’язань,
здійснення  затрат  із  розширеного  відтворення  й  економічного
стимулювання працівників» [4]. 

Із наведених вище тлумачень можна зробити висновок, що більшість
авторів розуміє під фінансовими ресурсами грошові накопичення, доходи
і надходження або ж фонди грошових ресурсів. 

Для  розв’язання  проблем  формування  і  використання  фінансових
ресурсів підприємств потрібна виважена довгострокова політика держави
щодо  розвитку підприємництва та  його ролі  в  піднесенні  національної
економіки,  яка  б  спиралася  на  інтереси  основних  суб’єктів
підприємницької  діяльності,  відповідала  потребам  основної  частини
населення  і  відображала  реальний  стан  у  розв’язанні  соціально-
економічних проблем у країні. 

Ефективність  фінансування  підприємства  неабияк  визначається
стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду
діяльності,  територіального  розміщення  та  інших  чинників  впливу.
Очевидно,  зростання  частки  власних  фінансових  ресурсів  щодо
позичених  та  залучених  ресурсів  дає  змогу  зробити  висновок  про
зростання ефективності фінансування підприємства. 

Жодне сучасне підприємство не може дозволити собі такої розкоші,
щоб спочатку залучати кошти, а вже потім перетворювати їх у фінансові
ресурси для подальшого використання. Чому? По-перше, жодна копійка
не  надходить  до  підприємства  просто  так.  Обов’язково  проти  кожної
копійки, залученої підприємством, виступає або товар, або зобов’язання
підприємства  у  вигляді  цінних  паперів.  По-друге,  кожну  копійку
підприємство  намагається  залучати  під  прогнозований  раніше  напрям
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розвитку.  Підприємство  в  сучасних  умовах  не  може  тримати  довго  на
поточному рахунку залучені кошти або ж формувати спочатку спеціальні
фонди з них, а вже потім вкладати в реальні основні й оборотні засоби.
Чим швидше підприємство пустить в обіг кошти, тим більшу величину
доходу і  прибутку воно  може отримати  в  майбутньому. В  іншому разі
кожна  хвилина  «простоювання»  коштів  може  вилитися  підприємству в
небажані збитки або недоотримані прибутки. 

Ефективне  використання  власних  фінансових  ресурсів  суб’єктів
господарювання сприяє забезпеченню процесу виробництва оптимальним
їх розміром. 

Раціональна структура формування фінансових ресурсів залежить не
стільки  від  співвідношення  власних  і  залучених  коштів,  скільки  від
дієвого використання, загальної суми фінансових ресурсів. Тому надмірну
частку  власних  фінансових  ресурсів  у  їхній  загальній  сумі  не  завжди
варто оцінювати позитивно. 

Важливим  напрямком  удосконалення  процесу  використання
фінансових ресурсів є подальша оптимізація їхнього формування.

Успішна  діяльність  підприємства  неможлива  без  розумного
управління  фінансовими  ресурсами.  Неважко  сформулювати  цілі,  для
досягнення  яких  необхідне  раціональне  управління  фінансовими
ресурсами [5]: 

 виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; 
 запобігання банкрутству і великим фінансовим невдачам; 
 лідерство в боротьбі з конкурентами; 
 максимізація ринкової вартості фірми; 
 прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми; 
 зростання обсягів виробництва та реалізації; 
 максимізація прибутку; 
 мінімізація витрат; 
 забезпечення рентабельної діяльності та ін. 

Пріоритетність тієї чи іншої мети може вибиратися підприємством
залежно від галузі, становища на даному сегменті ринку і від багато чого
іншого, але вдале просування до обраної мети багато в чому залежить від
досконалості управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Здійснення глибоких перетворень в економіці викликає необхідність
максимальної  мобілізації  внутрішніх  резервів.  Для  ефективного
функціонування підприємства в умовах  ринкових відносин першорядне
значення має виявлення резервів зростання прибутку. 

Отже, оскільки головним резервом зростання прибутку є зниження
собівартості, для цього необхідно наступне: 

 збільшити обсяг виробництва,  що мають високу рентабельність і
користуються попитом товарів; 
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 посилити  економічну  дисципліну  з  метою  виключення  випадків
перевитрати  сировини  й  матеріалів;  розробити  положення  про
матеріальне стимулювання працівників підприємства за економію
матеріальних та енергетичних ресурсів; налагодити тісні зв'язки з
підприємствами-виробниками, що дозволить купувати сировину за
незавищеними цінами [2].

У  сучасній  економічній  концепції  головна  мета  бізнесу  полягає  у
збільшенні  багатства  власника.  Така  мета  сьогодні  однаковою  мірою
сприймається як власником підприємства,  так і менеджером.  Очевидно,
що,  зважаючи на такі  цільові настанови,  повинні  формуватися  ключові
стратегії управління підприємством, зокрема й управління фінансами.

У  складі  внутрішніх  джерел  формування  власних  фінансових
ресурсів головне місце займає прибуток, що залишається в розпорядженні
підприємства,  –  він  формує  більшу  частину  його  власних  фінансових
ресурсів,  забезпечує  приріст  власного  капіталу  і,  відповідно,зростання
ринкової вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел
відіграють також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах
з  високою  вартістю  використовуваних  власних  основних  засобів  та
нематеріальних активів, однак суму власного капіталу підприємства вони
не збільшують, а лише містять засоби його реінвестування.

Інші внутрішні  джерела не займають значної частки у формуванні
власних  фінансових  ресурсів  підприємства.  Ефективна  фінансова
діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових
ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє суттєво розширити
об’єм  господарської  діяльності  підприємства,  забезпечити  більш
ефективне  використання  власного  капіталу,  прискорити  формування
різноманітних цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість
підприємства. Тому так важливо приділяти достатньо уваги заходам, які
будуть  спрямовані  на  вдосконалення  формування  та  використання
фінансових  ресурсів  на  підприємстві.  Значущість  проблем  управління
формуванням  та  використанням  фінансових  ресурсів  підвищується  у
зв’язку  з  постійними  змінами  в  податковому  законодавстві  України,
дестабілізацією фінансового ринку і структурними змінами капіталу, які
викликані змінними банківськими відсотками та курсами валют на фоні
інфляції,  яка  не  припиняється,  зниженням  централізованого
фінансування,  складністю  інформаційного  забезпечення,  що  постійно
зростає.  Крім  ускладнюючих  макроекономічних  умов,  проблеми
управління  фінансовими  ресурсами  значною  мірою  обумовлені  й
існуючими підходами підприємства до їх вирішення. Вони залишаються
незмінними ще з часів  планово-розподільчої  економіки, коли фінансове
управління відігравало другорядну роль. Сьогодні потрібно врахувати й ті
обставини,  що  на  багатьох  підприємствах  не  створені  умови  для
ефективного  функціонування  фінансового  механізму,  управління
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відтворювальними  процесами  і  ресурсною  базою  підприємства.
Наприклад,  це  низький  ступінь  технічного  забезпечення  й 
енергозабезпечення,  високий  рівень  зношеності  основних  засобів,
неконкурентоспроможність  продукції,  зростання  простроченої
дебіторської і кредиторської заборгованості, відсутність грошової готівки,
зниження  частки  централізованих  джерел  фінансування,  порушення
фінансової рівноваги і, як наслідок, – неплатоспроможність, висока частка
збиткових  підприємств,  нестійке  фінансове  становище.  Таким  чином,
проблему  управління  формуванням  та  використанням  фінансових
ресурсів  слід  розглядати  від  первинного  суб’єкта  господарювання  до
безпосередньо держави.

Висновок.  Отже,  ефективне  управління  формуванням  та
використанням  фінансових  ресурсів  підприємства  дасть  змогу
забезпечити зростання достатку акціонерів (власників)  підприємства  як
фундаментальної складової фінансового менеджменту, що виявляється у
зростанні вартості підприємства та створенні грошової доданої вартості.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ТА НОРМАТИВНА БАЗА
СТВОРЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

Вступ.  Багато  країн  зверталися  і  звертаються  до  нетрадиційних
методів активізації своєї участі в міжнародному розподілі праці. Одним із
напрямків  стимулювання  розвитку  виробництва,  зростання  валютних
надходжень,  покращення платіжного балансу та  одержання доступу  до
нових та новітніх технологій є утворення вільних економічних зон (ВЕЗ).
Вони повинні бути з особливим юридичним та митним статусом. Подібні
зони створюють сприятливі умови для залучення іноземного капіталу. Ці
умови  охоплюють  різноманітні  податкові,  митні,  валютно-фінансові  та
інші преференції, які надають право іноземним фірмам безмитно ввозити
машини, устаткування, технології, сировину й матеріали, напівфабрикати,
створювати експорт виробництва, переводити значну частину одержаного
прибутку за межу митного кордону вільної економічної зони. Складність
даної  проблеми  полягає  в  тому,  що  вільні  економічні  зони  повинні
вписуватися  в  національну  економічну  систему  і  водночас  бути
привабливими для зарубіжних інвесторів.

Важливим  завданням  функціонування  вільних  економічних  зон  є
створення передумов  для поступового поширення із  зони на економіку
навколишнього  регіону  і  всієї  країни  найбільш  ефективних  елементів
ринкового  механізму,  який  використовується  для  стимулювання  та
прискорення процесу вдосконалення системи управління, що проходить у
країнах  з  перехідною  економікою.  До  числа  таких  країн  відносять  і
Україну. Тому створення вільних економічних зон є досить доцільним для
перебудови економіки та виходу України на міжнародний рівень.

Результати  дослідження.  Особливості  формування  політики
відкритої  економіки  в  Україні  і  створення  вільних  економічних  зон
складаються  з  огляду  на  безпрецедентні  умови,  які  виникли  на
перехідному етапі трансформації економічних відносин. В Україні, як і в
інших державах, які виникли на території колишнього СРСР, ці процеси
за  багатьма  параметрами  значно  відрізняються  від  процесів,  які
відбуваються  в  інших  країнах,  де  механізми  ринкових  відносин  є
звичайними  в  соціально-економічному  розвитку  (наприклад  США,
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Західній Європі), або ж країнах, де державна політика «відкритих дверей»
сприяла  глибокому  залученню  національної  економіки  у  процес
створення вільних економічних зон (наприклад Китаї).

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зонє залучення
іноземних інвестицій та  сприяння їм,  активізація спільно з іноземними
інвесторами  підприємницькій  діяльності  для  нарощування  експорту
товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та
послуг, залучення  і  впровадження  нових  технологій,  ринкових  методів
господарювання,  розвитку  інфраструктури  ринку,  поліпшення
використання  природних  і  трудових  ресурсів,  прискорення  соціально-
економічного розвитку України[1].

Спеціальна (вільна) економічна зона(СЕЗ, ВЕЗ) являє собою частину
території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий
режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства
України.  На  території  спеціальної  (вільної)  економічної  зони
запроваджуються  пільгові  митні,  валютно-фінансові,  податкові  та  інші
умови  економічної  діяльності  національних  та  іноземних  юридичних  і
фізичних осіб[1].

У Законі України «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних  (вільних)  економічних  зон»  наводиться  таке  визначення:
«Спеціальна  (вільна)  економічна  зона  являє  собою  частину  території
України,  у  якій  встановлюються  і  діють  спеціальний  правовий  режим
економічної  діяльності  і  порядок  застосування  та  дії  законодавства
України.  На  території  спеціальної  (вільної)  економічної  зони
впроваджуються  пільгові,  митні,  валютно-фінансові,  податкові  та  інші
умови  економічної  діяльності  національних  і  іноземних  юридичних  та
фізичних осіб»[1]. Разом з тим визначається, що статус, строк і територія
спеціальної економічної зони встановлюються Верховною Радою України
шляхом  прийняття  окремого  закону  для  кожної  спеціальної  (вільної)
економічної зони.

Зустрічаються  різні  формулювання  сутності  вільної  економічної
зони.  Але  суть  категорії  залишається  незмінною,  а  саме:це  обмежені
регіони, які характеризуються такими основними ознаками:

- у них відсутнє мито (або воно фіксується на мінімальному рівні)
на ввіз та вивіз устаткування, вихідних і проміжних матеріалів, а також
готової продукції на експорт за максимального спрощення всіх процедур,
обумовлених експортно-імпортними операціями;

- існує  пільговий  режим  оподаткування  і  вільний  обіг
конвертованої  валюти  в  умовах  загальної  свободи  міжнародних
фінансових трансакцій;

- держава  надає  загальні  гарантії  від  конфіскації  іноземної
власності  і  надає  зареєстрованим  у  зоні  фірмам  широке коло  пільг  та
привілеїв.
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При формуванні вільних економічних зон важливо визначити, якими
показниками  можна  вимірювати  їх  досягнення.  Це  можуть  бути
показники  експорту,  зайнятості,  створення  підприємств,  передачі
технології чи модернізації промисловості.

Але треба мати на увазі,  що на практиці багато зон не виправдали
сподівань  своїх  засновників,  подекуди  все  закінчилося  цілковитим
провалом.

Приклади  класичних  невдач  на  етапах  планування  і  розробки
проекту наступні:

- невдалий  вибір  місця  для  зони  (наприклад  слабко розвиненого
регіону з поганими дорогами та авіаційним сполученням);

- недостатня  увага  до  базової  інфраструктури,  наприклад
телекомунікації та забезпечення електроенергією;

- слабкі  організаційні  зв'язки  між  керівництвом  зони  та  різними
державними органами (Міністерством фінансів. Митним управлінням та
ін.), підтримка яких необхідна для розвитку зони.

На основі багатьох науково-практичних досліджень діяльності цілого
ряду зон можемо зазначити наступне:

- зони  ніколи  не  розвиваються  згідно  з  початковим  планом,
свідчення цього – перетворення ряду зон на промислові монокультури, а
не на добре збалансовані та високодиверсифіковані промислові парки, які
передбачалося зробити;

- економічні  та  соціальні  переваги  зони,  які  звичайно  служать
виправданням  для  її  створення,  у  більшості  випадків  не  відповідають
початковим розрахункам.

А  тому  вважається,  що  запорукою  успішного  розвитку  зон  є  не
стільки  якість  початкового  планування  чи  уточнення  основних
економічних оцінок проекту, скільки подальша здатність керівництва зони
(або уряду) пристосування до змінного середовища, розробка гнучкого та
ефективного механізму оцінок та розв'язання проблем.

При  правильно  обраній  стратегії  створення  та  розвитку  вільної
економічної зони можемо мати такі довгострокові переваги:

- модернізуючий вплив їх на господарство приймаючої країни;
- можливість експериментувати з політичними інструментами, які

не використовувались в інших секторах економіки;
- їх  здатність  полегшувати  перехід  від  закритої  до  відкритої

економіки.
Будь-яка  держава,  що  погоджується  на  утворення  ВЕЗ  на  своїй

території,  визначає  законом  порядок  утворення  й  ліквідації,  а  також
механізм функціонування ВЕЗ.

При  цьому  переслідуютьсяперш  за  все  загальнонаціональні
макроекономічні цілі–економічні, науково-технічні й соціальні.

Діяльність  вільних  економічних  зон  в  Україні,  процедуру  їх
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створення, взаємовідносини з місцевою виконавчою владою регламентує
ціла  низка  законів.  Згідно  з  чинним  законодавством  України  під  ВЕЗ
розуміється  частина  території,  на  якій  встановлюється  спеціальний
правовий  режим  економічної  діяльності  та  особливий  порядок
застосування чинного законодавства.

Суть  створення  вільних  економічних  зон  полягає  в  необхідності
вирішення нагальних проблем виходу народного господарства України з
економічної кризи шляхом:

– залучення іноземних і вітчизняних інвестицій;
– стимулювання виробництва;
–  досягнення  збалансованості  економічного  розвитку  відповідних

регіонів країни;
–  ефективного  розміщення  та  використання  їх  матеріальних,

трудових та інших ресурсів.
Отже, серед стратегічних напрямків створення і функціонування ВЕЗ

в  Україні,  що  виступають  як  провідні  елементи  політики  відкритої
економіки  та  відіграють  важливу  роль  у  міжнародних  відносинах,  є
визначення сприятливих умов  для національного та  інтернаціонального
підприємництва, руху товарів і капіталів.

ВЕЗ  забезпечують  належні  правові  та  економічні  умови  для
концентрованого  залучення  іноземних  інвестицій,  інтенсивного
впровадження передових технологій, удосконалення галузевої структури
виробництва  й  соціально-економічного  розвитку  територій,  збільшення
валютних надходжень, підготовки кваліфікованих кадрів тощо.

В Україні вільні економічні зони створюються з метою:
– залучення іноземних інвестицій та сприяння їм;
–  активізації  спільно  з  іноземними  інвесторами  підприємницької

діяльності для нарощування експорту товарів і послуг;
– поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг;
–  залучення  та  впровадження нових технологій,  ринкових методів

господарювання;
– розвитку інфраструктури ринку;
– покращення використання природних та трудових ресурсів;
– прискорення соціально-економічного розвитку України.
При створенні вільних економічних зон враховуються певні фактори

розміщення, а саме:
–  місцезнаходження  ВЕЗ  має  сприяти  зовнішнім  і  внутрішнім

можливостям для реалізації поставлених цілей;
–  наявність достатнього ресурсного потенціалу (природо-кліматичні

умови, науково-виробничий потенціал, трудові ресурси);
– забезпеченість об’єктами виробничої та соціальної інфраструктури

згідно з міжнародними стандартами;
– розвинена система комунікацій, розгалужена транспортна мережа;
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– відсутність екологічних обмежень щодо створення ВЕЗ.
В  Україні  залежно  від  господарської  спрямованості  та  економіко-

правових умов діяльності можуть створюватися наступні ВЕЗ.
Зовнішньоторговельна зона – частина території держави, де товари

іноземного походження  можуть  зберігатися,  купуватися  та  продаватися
без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Створюються за
рахунок  надання  митних  пільг,  послуг  щодо  зберігання  і  перевалки
вантажів,  надання  в  оренду  складів,  приміщень  для  виставкової
діяльності, а також послуг щодо доробки, сортування, пакування товарів
тощо. Форми їх організації – вільні порти («порто-франко»), вільні митні
зони (зони«франко»), митні склади.

Комплексна виробнича зона – частина державної території, на якій
запроваджується  спеціальний  (пільговий  податковий,  валютно-
фінансовий,  митний  тощо)  режим  економічної  діяльності  з  метою
стимулювання  підприємництва.  Вони  можуть  мати  форму  експортних
виробничих  зон,  де  розвивається  насамперед  експортне  виробництво,
орієнтоване  на  переробку  власної  сировини  і  переважно  складальні
операції,  та імпортоорієнтованих зон,  головна функція яких – розвиток
імпортозамінних виробництв.

Науково-технічна  зона  –  ВЕЗ,  спеціальний  правовий  режим  якої
орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу, досягнення
нової  якості  економіки  через  стимулювання  фундаментальних  і
прикладних  досліджень  із  подальшим  упровадженням  результатів
наукових  розробок  у  виробництво.  Вони  можуть  існувати  у  формі
регіональних  інноваційних  центрів-технополісів,  районів  наукового
розвитку,  високотехнологічних  промислових  комплексів,  а  також
локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів.

Туристсько-рекреаційна  зона  –  створюється  в  регіонах,  що  мають
багатий  природний,  рекреаційний  та  історико-культурний  потенціал,  з
метою ефективного його використання і збереження, а також активізації
підприємницької діяльності у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу.

Банківсько-страхова(офшорна)  зона  –  це  зона,  у  якій
запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та
страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів.
Офшорний статус надається банківським і страховим установам, які були
створені  за  участю  лише  нерезидентів  і  обслуговують  тільки  ту  їх
підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України.

Зона прикордонної торгівлі – частина території держави на кордонах
із  сусідніми  країнами,  де  діє  спрощений  порядок  перетину  кордону  і
торгівлі.

З метою координаційної, методологічної роботи в Україні створено
Агентство з питань спеціальних (вільних) економічних зон, яке має право
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організовувати  проведення експертиз окремих інвестиційних проектів  з
метою:

–  запобігання  негативним  наслідкам  реалізації  інвестиційних
проектів  щодо  виконання  державних  програм  економічного,  науково-
технічного й соціального розвитку;

– запобігання зменшення надходжень до бюджетів;
– визначення джерел покриття можливих збитків.
З  1  січня  2000  року на  території  України  діють  такі  законодавчо

регульовані вільні економічні зони.
1.  На території  Волинської  області  терміном на 20 років створена

спеціальна економічна зона «Інтерпорт Ковель» площею 56,77 га [2].
2.  Спеціальний  режим  інвестиційної  діяльності  створюється  на

територіях  пріоритетного  розвитку  в  Житомирській  області  щодо
реалізації  інвестиційних  проектів  у  пріоритетних  видах  економічної
діяльності на 30 років [3].

3. Створюється «Курортополіс Трускавець» на 20 років [4].
Висновки.  Заснування ВЕЗ в Україні  повинно сприяти створенню

нових  робочих  місць  і  розв’язанню  таким  чином  проблем  зайнятості,
стимулюванню  припливу  іноземного  капіталу,  розширенню  експортної
бази, покращенню платіжного балансу країни за рахунок надходжень в
іноземній  валюті,  ефективного  використання  місцевих  ресурсів,
стимулюванню ринкових перетворень.

Основними  передумовами  створення  та  ефективного
функціонування ВЕЗ в Україні є вигідне географічне розташування нашої
держави,  розвиненість  її  зовнішньоекономічних  зв’язків,  наявність
природно-кліматичних  умов,  значних  трудових  та  природних  ресурсів,
відповідного  науково-технічного  потенціалу  і  транспортної
інфраструктури.

ВЕЗ  забезпечують  належні  правові  та  економічні  умови  для
концентрованого  залучення  іноземних  інвестицій,  інтенсивного
впровадження передових технологій, удосконалення галузевої структури
виробництва  й  соціально-економічного  розвитку  територій,  збільшення
валютних надходжень, підготовки кваліфікованих кадрів тощо.

Список використаних джерел:
1. Закон  України  "Про  загальні  засади  створення  і  функціонування

спеціальних  (вільних)  економічних  зон"  (  зі  змінами  та
доповненнями) від 13.10.1992 № 2673-ХІІ

2. Указ  Президента  України  «Про  спеціальну  економічну  зону
«Інтерпорт Ковель» від 22.06.99 № 702/99

3. Указ  Президента  України «Про  спеціальний режим інвестиційної
діяльності  на  території  пріоритетного  розвитку  в  Житомирській
області» ( зі змінами та доповненнями) від 27.06.99 № 732/99
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАХОВОМУ
БІЗНЕСІ

Вступ. Поява і широке розповсюдження мережі Інтернет викликала
грандіозні зміни в технологіях, які застосовуються у страховому бізнесі.
Змінилася модель управління бізнесом,  радикально змінилась поведінка
споживача. Огляд розвитку світової страхової індустрії дозволяє виявити
основні  тенденції  змін  як  у  характері  бізнесу,  так  і  технологій,  що
застосовуються для утримання лідируючих позицій на ринку страхових
послуг.

Результати дослідження.  Пріоритетність якісного обслуговування
й утримання  клієнта  загальновизнана у  світовій страховій індустрії.  За
прогнозами, у найближчі 5 – 10 років страховики розроблять і впровадять
стратегію  універсальних  каналів  продажів,  де  клієнт  обиратиме  між
агентом,  банком,  Інтернетом  чи  безпровідним  з'єднанням  для  купівлі
страхової  послуги.  Увага  страховиків  буде  зосереджена  на  розвитку
аналізу та управління всіма аспектами взаємин із клієнтами, що дозволить
використовувати  можливості  перехресних  продажів,  а  також  виявляти
витоки інформації й інші втрати у процесі обслуговування клієнтів.

Постійний  аналіз  ефективності  дозволить  контролювати
організацію  роботи  всіх  каналів  продажів,  а  можливість  технічної
взаємодії  між  каналами  стане  найбільш  важливим  фактором,  що
дозволить поставити клієнта у центр стратегії страховика.

Підвищення  важливості  обслуговування  клієнта  вимагає  значних
інвестицій в обробку інформації, тому що страхувальники все активніше
включаються  у процес  власного обслуговування  і  регулювання збитків.
Пряме  обслуговування  клієнтів  через  Інтернет  і  безпровідне  з'єднання
поступово витіснить з ринку інститут страхових агентів.

Експерти переконані, що за таких обставин у страховиків не буде
альтернативи відкриттю доступу до своїх бек-офісів як для агентів, так і
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для  страхувальників.  Страхова  компанія  виступатиме  як  концентратор
мережевої інформації, де агенти, банки і страхувальники виступають як
контакти, здатні ініціювати запити до системи і відповідати на них. Треті
сторони  як  у  продажах  (агенти  і  фінансові  радники),  так  і  в
обслуговуванні  також матимуть  доступ  до  системи  в  міру  підвищення
рівня автоматизації процесу врегулювання збитків [1].

Діяльність  страхової  компанії  являє  собою  ланцюжок  процесів,
починаючи від маркетингу і плануванняі закінчуючи продажем страхової
послуги та подальшимурегулюванням збитку. 

Автоматизоване  управління  бізнес-процесами  (ВРМ)  –  новітня
технологія, що включає в себе елементи технологічного процесу, правил
ведення  бізнесу,  інтеграції  інформаційних  систем  підприємства  та
управління документообігом. У галузі  страхування ВРМ зараз найбільш
ефективно використовується для підвищення ефективності таких бізнес-
процесів, як обслуговування клієнтів і врегулювання збитків. 

ВРМ  дозволяє  страховикам  контролювати  їхні  процеси,  ключові
операції й істотно знижувати витрати на страхову діяльність у цілому. За
оцінками  експертів,  які  вивчали  результати  впровадження  ВРМ,
ефективність складала 40 – 50%, при цьому досягалися значні успіхи в
підвищенні точності даних, їхньої відповідності реальним показникам і
заданим умовам, швидкості обробки інформації [2].

Візуалізація  й  інші  сучасні  технології  роботи  з  документами
дозволяють  їх  оцифрувати  і  внести  елементи  автоматизації  в  існуючі
бізнес-процеси. Зараз страховики автоматизують такі рутинні процеси, як
виплата відшкодувань в автострахуванні, внесення змін у страхові поліси.
Наступним етапом автоматизації буде наскрізна автоматизація всіх бізнес-
процесів  страхування,  включаючи  рівень  виконання  та  аналітичний
рівень.  Мультиконтактна точка обслуговування і  функція інтенсифікації
праці  при  врегулюванні  збитків  –  найближчі  цілі  для  автоматизації  в
ризикових компаніях.

Стандартизація  інфраструктури  інформаційних  технологій  (ІТ),
розвиток  мереж,  WEB-сервісів  і,  що  найважливіше,  відкритих  і
компонентних  архітектур  дозволила  розділити  ІT-  менеджмент  та  ІT-
стратегію.  Керівники  бізнесу  й  ІT-менеджери  вже  зараз  бачать,  що  в
майбутньому  з'явиться  можливість  забрати  зі  страхової  компанії
управління,  супровід  і  розробку  всіх  технологічних  аспектів,  що
дозволить страховику займатися безпосередньою діяльністю, пов'язаною з
обслуговуванням  клієнтів,  розробкою  продуктів,  продажами  і
маркетингом, розвитком корпоративної стратегії.

Зараз  використовують  найбільш  поширений  підхід
архітектуриінформаційних систем–переведення виконуваних функцій на
рівень додатків прикладних програм. Такі заходи призводять до зниження
витрат  і  дублювання  функцій  між  старими  і  новими  ланками  та
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елементами  системи.  Можливість  підвищення  функціональності  між
різнорідними  системами  на  загальній  платформі  –  основне  завдання
архітектурного  рішення,  що  дозволяє  організувати  централізований
процес  ухвалення рішення.Розробка архітектури інформаційної системи
може бути найбільш важливою довгостроковою інвестицією, яку зробить
організація,  оскільки  вона  дозволяє  втілити  в  життя  прийняту  ІT-
стратегію. 

Існує  кілька  можливих  технологій,  що  підтримують  загальну
архітектуру інформаційних систем, однак для керівників підприємств це
поняття,  як  правило,  тотожне  SOA  (SystemOrіentedArchіtecture).
Незважаючи на інтерес, що раптово з'явився, ідея SOA не нова, але такі
нові технології, як Web-сервіси і такі засоби розвитку систем з відкритим
кодом, як J2EE і Net, зробили SOA більш реалістичною.

SOA дає реальні можливості максимально повної автоматизації як
процесів,  так  і  управління  даними,  дозволяючи  користуватися  всіма
можливостями  інформаційної  системи  як  відкритою  книгою.  Тільки
використовуючи відкриту архітектуру, бізнес може бути досить гнучким
для більш глибокої автоматизації.

Страховики  світового  рівня  найбільше  інвестують  зараз  у  зміну
основних  систем  обробки  інформації  для  підвищення  операційної
ефективності,  розглядаючи  можливості  щодо  зміни  архітектури  й
автоматизації  бізнес-процесів.  У  той  же  час  прогрес  у  технологіях
комунікацій  дозволяє  впроваджувати  новації  у  всьому,  починаючи  з
внутрішнього  зв'язку  в  компанії,  використовувати  VoІР  (Інтернет
телефонія), безпровідний зв'язок.

VoІР, наприклад, дозволяє значно зміцнити зв'язок з агентами, тому
що можливість мати і голосові комунікації, і дані в одній мережі дозволяє
спростити процес взаємодії  між співробітниками компанії і,  відповідно,
знизити витрати [1].

Азіатський  ринок  посідає  провідне  місце  у  безпровідних
комунікаціях  як  у  галузі  обміну  інформацією,  так  і  проведення
транзакцій. На думку представника великого китайського страховика, ідея
єдиної архітектури підприємства є більш важливою технологічною ідеєю,
ніж  мобільні  комунікації  на  китайському  страховому  ринку,  що
розвивається.

Мобільні телефони стали частиною китайської культури, де кожен
має  такий  телефон  чи  КПК.  Сучасні  технології  дозволяють
використовувати їх як ключовий інформаційний канал зв'язку з клієнтом,
що забезпечує можливість заплатити премію, одержати інформацію щодо
поліса чи звернутися в колцентрпо допомогу. Як одну з істотних переваг
такого каналу зв'язку варто відзначити те, що безпровідний зв'язок може
використовуватися  там,  де  неможливий  безпосередній  чи  навіть
комп'ютерний контакт із клієнтом.
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Усі  завдання,  що  вирішуються  сучасною  страховою  компанією,
повинні спрямовуватися, реєструватися і виконуватися в реальному часі, а
всі  дані  повинні  зберігатися  і  використовуватися  для  андеррайтингу,
моделювання і перевірки на відповідність або всередині компанії, або по
аутсорсингу.  Ризик  інтегрується  в  щоденні  операції  й  у  систему,
стимулюючи  розвиток  більш  точних  стратегій  його  моделювання  й
оцінки.  Комбінація  жорсткості  державного  контролю  і  розподіленого
обчислювального  процесу  переносить  ризик  з  андеррайтингу  на
виконання страхових операцій, включаючи безпеку мереж і безпосередні
контакти між споживачем і представником компанії [2].

Страховики  українах  з  розвиненою  економікою  вже  давно
застосовують технології аутсорсингу для зменшення операційних витрат.
Так,вурегулюванням збитків давно займаються спеціалізовані компанії, у
той час як аутсорсинг ІT, включаючи управління мережами і колцентрами,
також  стає  розповсюдженим.  Відокремлення  ІT-менеджменту  від  ІT-
стратегії відкриває нові можливості для страховиків у винесенні деяких
операційних та обслуговуючих функцій за межі компанії.

Висновки. Щоб  залишатися  конкурентоспроможними  в  умовах
прогресивного  ринку,  що  швидко  змінюються,  поряд  з  новими
застосуваннями вже існуючих технологій і рішень страховикам необхідно
використовувати всі переваги новітніх технологій. 

Загальновизнаним стало розуміння необхідності злиття ІT-стратегії
і  стратегії  розвитку  бізнесу.  У  компаніях-лідерах  страхового  ринку
інформаційні  технології  цілком інтегровані  у  процес  прийняття  бізнес-
рішень,  стимулюючи  більш ефективне  стратегічне  мислення.  Водночас
розвиток  Інтернету,  WEB-сервісів,  рівня  додатків  прикладних  програм
сприяє реалізації прийнятих бізнес-рішень.

Глобальна індустрія  фінансових послуг  займає  провідні  позиції  в
реалізації  унікальних  можливостей,  що  з'являються  не  частіше,  ніж
протягом життя цілого покоління.  Лідери  страхового  бізнесу  вже  зараз
демонструють  ті  конкурентні  переваги,  які  можна  одержати  завдяки
змінам,  пов'язаним  з  розвитком  технологій.  Реінжиніринг  основних
систем  і  процесів  поступово  відкриває  нові  перспективи,  дозволяє
змінити пріоритети і  завершує  собою перехідний період від технологій
ХХ століття до технологій ХХІ століття. 
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МІСЦЕ ОБІГОВИХ КОШТІВ У ЗАГАЛЬНИХ АКТИВАХ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОКАЗНИКІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Вступ.  Сьогодні,  коли  економіка  України  перейшла  на  ринкові
методи  функціонування,  кожне  підприємство  саме  відповідає  за  себе.
Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують, яку продукцію
випускати, за якими цінами реалізовувати.

Кожне  підприємство,  починаючи  свою  виробничо-господарську
діяльність,  повинно  мати  певну  грошову суму.  На  ці  грошові  ресурси
підприємство  закуповує  на  ринку  або  в  інших  підприємств  сировину,
матеріали,  паливо,  оплачує  рахунки  за  електроенергію,  сплачує  своїм
працівникам заробітну плату, несе витрати з освоєння нової продукції, усе
це являє собою один з найважливіших параметрів  господарювання,  що
одержав назву "обігові кошти підприємства".

В  умовах  ринкових  відносин  обігові  кошти  набувають  особливо
важливого значення. Адже вони являють собою частину продуктивного
капіталу,  що  переносить  свою  вартість  на  знов  створений  продукт
повністю  і  повертається  до  підприємця  у  грошовій  формі  наприкінці
кожного  кругообігу  капіталу.  Таким  чином,  обігові  кошти  є  важливим
критерієм у визначенні прибутку підприємства.

Результати дослідження.  Обігові кошти – це сукупність грошових
коштів  підприємства,  необхідних  для  формування  й  забезпечення
кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

Для  здійснення  власної  фінансово-господарської  діяльності
підприємство повинно мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі
фонди.  За  характером  своєї  участі  у  процесі  виробництва  вони
поділяються  на  основні  й  оборотні.  В  основі  такого  поділу  лежать
відмінності в русі вартості засобів праці і предметів праці.

Матеріальною основою виробництва є  виробничі  фонди у  вигляді
засобів  і  предметів  праці.У  процесі  функціонування  вони  по-різному
переносять  свою  вартість  на  вартість  готового  продукту.  Оборотні
виробничі  фонди  обслуговують  сферу  виробництва,  споживаються  в
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одному  виробничому  циклі,  а  їх  вартість  повністю  переноситься  на
вартість  виготовленої  продукції.Вони  являють  собою  мінімально
необхідні для виконання виробничої програми запаси сировини, основних
матеріалів,  покупних  напівфабрикатів,  допоміжних  матеріалів,  палива,
запасних частин для ремонту, малоцінних і швидкозношуваних предметів,
а також незавершеного виробництва.

Фонди обігу, хоча й не беруть участь безпосередньо у виробничому
процесі,  але  є  необхідним  елементом  для  забезпечення  єдності
виробництва  обігу.  Сфера  їх  функціонування  створює  передумови  для
виділення її в самостійне поняття  – “фонди обігу”.

Фонди  обігу  складаються  із  запасів  готової  продукції  на  складі
підприємства,  товарів,  відвантажених  покупцям,  і  залишку  грошових
коштів на рахунках у банку і касі підприємства.

Оборотні виробничі фонди і фонди обігу знаходяться в постійному
русі  і  забезпечують  безперервний  кругообіг  засобів.  При  цьому
відбувається  постійна і  закономірна зміна форм авансованої  вартості:  з
грошової вона перетворюється на товарну, потім – на виробничу і знову –
на товарну і грошову. Тобто кругообіг оборотного капіталу відбувається за
схемою:

Г–Т...В...–Т1–Г2, (1.1)
де Г–грошові потоки , які авансуються господарюючими суб’єктами;
Т–запаси виробництва;
В–виробництва;
Т1–готова продукція 
Г2–грошові потоки, одержані від продажу продукції, що включають

у себе реалізований прибуток.
Крапки(...)  означають,що обіг капіталу перервано,  але процес його

кругообігу триватиме у сфері виробництва.
Таким чином, виникає об’єктивна необхідність  авансування коштів

для  забезпечення  безперервного  руху  оборотних  виробничих  фондів  і
фондів  обігу  з  метою  створення  необхідних  виробничих  запасів,
незавершеного виробництва, готової продукції та умов для її реалізації.

Рух оборотних виробничих фондів і фондів обігу складають єдиний
процес, який забезпечується відповідними оборотним капіталом. Це дає
можливість об’єднати оборотні виробничі фонди і фонди обігу в єдине
поняття – обігові кошти. 

Отже, обігові кошти – це сукупність коштів, авансованих в оборотні
виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу
виробництва та реалізації продукції [3].

Поряд  з  видачею  капіталу  його  обертання  є  одним  із  важливих
показників,  що  характеризує  інтенсивність  використання  засобів
підприємства.  Саме  це  дає  змогу  зробити  висновок  про  фінансову
діяльність підприємства з точки зору використання фактору часу, тобто з
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точки  зору  швидкості  господарського  процесу.  При  аналізі  показників
обертання коштів, вкладених в оборотні активи, слід виходити з того, що
прискорення обертання може досягатися тільки завдяки суворому порядку
в усіх ланках виробничої та комерційної діяльності підприємства.

В аналізі обертання обігових коштів за величину їх обороту, здатну
використовуватись  як  база  для  економічно  виважених  розрахунків
обертання,  доцільно  взяти  суму  операційних  витрат,  зменшену  на
амортизаційні  відрахування  на  відтворення  основних  та  і  інших
необоротних активів.

Швидкість  обертання  обігових  коштів  характеризується  такими
показниками:

– коефіцієнтом обертання ;
– тривалістю одного обороту в днях ;
– коефіцієнтом закріплення оборотних коштів.

Проаналізуємо обертання обігових коштів. На відхилення обертання
у днях впливає ряд факторів. Факторний аналіз обертання дає можливість
визначити,  за  рахунок   яких  саме   складових  оборотних  активів
підприємства може підвищити ефективність їх використання.

На відхилення тривалості обороту в днях впливають такі фактори:
 зміни середніх залишків активів;
 зміни обсягу реалізації.

Треба проаналізувати, з якою швидкістю проходять ці кошти окремі
стадії  кругообороту–авансування  на  закупівлю предметів  праці–  стадію
незавершеного виробництва,  готової  продукції,  сферу розрахунків  –  до
вивільнення у грошовій формі. Індивідуальний час перебування коштів на
кожній з цих стадій не може визначатися, виходячи із загального обороту
вартості,  що  обернулася.  Швидкість  руху  коштів,  які  складаються
підприємством на створення запасів, наприклад сировини і матеріалів, не
може обчислюватися за всією сумою операційних витрат на виробництво
та  збут, яка  містить  у  собі  також витрати  на  енергію,  трудові  витрати
тощо.  Ось  чому  для  кожної  стадії  перебування  фінансових  ресурсів
потрібно  характеризувати  швидкість  їх  руху.  Для  виробничих  запасів
(включно  з  малоцінними  предметами)  таким  оборотом  є  вартість,  яка
складається з:

 вартості  матеріальних  витрат  у  складі  виробничої  собівартості
випущеної  продукції(але  без  вартості  спожитої  електроенергії,
тепла та газу, які не перебувають у стадії запасів);

 вартості списаних на адміністративні витрати і на витрати на збут
матеріальних ресурсів (крім електроенергії, тепла, газу);

 вартості  реалізованих  на  сторону  матеріальних  ресурсів,
списаних на інші цілі, пов’язаних з операційною діяльністю. 
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Для  незавершеного  виробництва  оборотом,  що  характеризує
швидкість руху фінансових ресурсів, вкладених на цій стадії, є виробнича
собівартість  випущеної  товарної  продукції,  для  готової  продукції  на
складах  виробнича  собівартість  реалізованої  товарної  продукції  (у  всіх
випадках  собівартість  продукції  приймається  для  амортизації
необоротних  матеріалів  активів  і  зносу нематеріальних  активів).  Лише
для  аналізу  обертання  грошових  активів,  які  являють  собою  залишки
коштів  на  банківських  рахунках,  у  касі,  дебіторську заборгованість,  за
оборот доцільно брати  ту саму величину, що й для визначення загальної
середньої оборотності коштів, укладених в обігові кошти.

Загальне обертання оборотного капіталу являє собою суму часткових
показників обертання окремих видів поточних активів. 

Оборотний капітал можна поділити за такими ознаками [1]:
1. Залежно  від  функціональної  ролі  у  процесі  виробництва  –

оборотні  фонди  і  фонди  обігу.  До  оборотних  фондів  відносяться
виробничі  запаси(сировина,  насіння,паливо),незавершене  виробництво,
напівфабрикати  власного  виробництва,  витрати  майбутніх  періодів.
Фонди  обігу  –  це  готова  продукція,  відвантажена  продукція,  грошові
кошти, розрахунки з іншими підприємствами й організаціями. 

Такий розподіл необхідний для окремого аналізу часу перебування
оборотних коштів у процесі виробництва та обігу.

2. Залежно  від  практики  планування,  контролю  управління  –
нормовані обігові кошти та ненормовані; на підприємствах розробляються
норми на виробничі запаси, готову продукцію та ін.

3. Залежно від джерел формування оборотного капіталу – власний
оборотний капітал і позиковий.

4. Залежно  від  ліквідності  –  абсолютно  ліквідні  засоби,  швидко
реалізовані оборотні засоби, повільно реалізовані оборотні засоби.

5. Залежно від ступеня ризику вкладеного капіталу :
– оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладання –

грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення;
– оборотний  капітал  з  малим  ризиком  вкладення  –

дебіторська заборгованість (за мінусом сумнівної), виробничі
запаси  (за  мінусом  залежних),залишки  готової  продукції  і
товари (за мінусом тих, що не користуються попитом);

– оборотний  капітал  із  середнім  ризиком  вкладень  –
малоцінні  та  швидкозношувані  предмети,  незавершене
виробництво, витрати майбутніх періодів;

– оборотний  капітал  з  великим  ризиком  вкладення  –
сумнівна  дебіторська  заборгованість,  залежані  виробничі
запаси,  готова  продукція  і  товари,  що  не  користується
попитом.
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6. Залежно  від  матеріального-речового  складу  –  предмети  праці
(сировина,  матеріали,  паливо  тощо),готова  продукція  і  товари,  грошові
кошти і засоби в розрахунках.

Часткові  показники обертання,  розраховані  за виручкою,  необхідні
для визначення впливу кожної статті поточних активів на зміну загальної
тривалості обороту. Але при розрахунку часткових показників обертання
замість виручки від реалізації застосовується: за виробничими запасами –
товарна продукція  за її  собівартістю; за залишками готової  продукції  –
відвантажена продукція за її собівартістю; за відвантаженими товарами –
реалізація за собівартістю.

При аналізі обертання обов’язково визначають вплив на величину в
обороті  обігових  коштів  і  на  фінансові  результати  діяльності,  суми
залучених  коштів  у  господарський  оборот  за  рахунок  прискорення
обертання або відволікання коштів із господарського обороту за рахунок
уповільнення обертання. 

На обертання загального капіталу значний вплив мають величина та
обертання  оборотного капіталу. У свою чергу, на швидкість обертання та
ефективність використання обігових коштів впливає система формування
оборотних  засобів.  Надлишок  оборотних  активів  означає,  що  частина
капіталу не діє і не приносить доходу. 

Прискорити обертання можна таким шляхом:
– інтенсифікації виробництва;
– повнішого і  раціонального використанням земельних,

трудових і матеріальних ресурсів;
– правильної  організації  роботи  щодо  матеріально-

технічного забезпечення;
– недопущення  створення  надлишкових  і  непотрібних

запасів;
– своєчасного  відвантаження  продукції  та  оформлення

документів;
– вивчення  платоспроможності  покупців  і  замовників,

своєчасних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості;
– недопущення  відволікання  коштів  і  дебіторської

заборгованості;
– скорочення  термінів  обертання  за  всіма  фазами

кругообігу засобів[2].
Висновки.  У  процесі  виробничо-господарської  діяльності

підприємства  виникає  потреба  в  залученні  додаткових  фінансових
ресурсів для фінансування його тимчасових витрат у зв’язку із сезонністю
виробництва,  збільшенням  обсягу  виробництва  і  реалізації  продукції,
розширенням  її  асортименту,  зміною  умов  розрахунків  із
постачальниками  і  покупцями  тощо.  У  таких  випадках  підприємство
поповнює обігові кошти за рахунок залучених джерел фінансування, до

366



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

яких  належать  короткотермінові  кредити  банків  (строком  до  1  року),
комерційні кредити, інші види кредиторської заборгованості, у тому числі
й оформлені виданими векселями.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Актуальність  проблеми. На  даний  час  Україна  знаходиться  на
етапіформування  ринкових  відносин,  що  вимагає  докорінних  змін  у
функціонуванні  господарського механізму та гармонізації  інтересів  усіх
зацікавлених  сторін.  Від  того,  наскільки  ефективно  використовуються
наявні засоби праці, від їх відповідності сучасному етапу розвитку НТП
залежать  і  загальні  результати  роботи  підприємства,  створення
принципово  нових  підходів  до  управління  підприємством  у  цілому  та
основними  засобами  зокрема.  Ринкова  економіка  стимулює
підприємствадо  впровадження  нової  техніки  та  технологій,  розширює
можливості  щодо  використання  нових  фінансових  інструментів  та
механізмів,  проте  напрактиці  виникає  проблема  щодо  реальності  їх
застосування.  Перш  за  все  це  обумовлено  повною  відсутністю  або
нестачею  власних  обігових  коштів,низькою  ліквідністю  активів,
застарілою  матеріально-технічною  базою,  наутримання  якої  витрати
перевищують наявні прибутки та, звичайно,недосконалою законодавчою
базою.  Саме  тому  особливо  актуальними  є  дослідження  проблемних
питань  обліку  основних  засобів  підприємств  інапрямків  його
удосконалення.
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Виклад  основного  матеріалу.  Сучасний  етап  розвитку
бухгалтерського  обліку  характеризується  його  розподілом  на  кілька
підсистем  –  фінансового,  податкового,  внутрішньогосподарського
(управлінського)  обліку,  що  зумовлює  особливості  організації
бухгалтерського обліку на підприємстві.  Аналіз  законодавчих актів,  що
здійснюють регулювання аспектів обліку основних засобів,  показує,  що
існують розбіжності фінансового та податкового їх обліку. До недавнього
часу  ці  розбіжності  стосувалися  визначення,  класифікації,  оцінки,
нарахування амортизації, ремонтних витрат.

Питанням  гармонізації  бухгалтерського  та  податкового  обліку
присвячено значну кількість публікацій. Значну роль у вирішенні питання
гармонізації  бухгалтерського  та  податкового  обліку  основних  засобів
відіграє  прийняття  Податкового  кодексу  України,  оскільки  він
побудований на принципах максимального наближення бухгалтерського
та податкового обліку.

Визначенню  термінів  у  бухгалтерському  обліку  приділяються
значна увага.  І  це не випадково,  оскільки від визначення та деталізації
обліково-економічних  понять  і  категорій  залежить  розвиток
бухгалтерського  обліку  як  науки.  До  набуття  чинності  Податкового
кодексу України основоположні  законодавчі  документи,  які  регулювали
фінансовий  та  податковий  облік  основних  засобів,  а  самеП(С)БО  7
“Основні  засоби”  та  Закон  України  “Про  оподаткування  прибутку
підприємств”, не містили їх методологічної єдності та єдності термінів.
Так,  у  П(С)БО  7  використовувався  термін  «основні  засоби»,  а  в
податковому законодавстві – «основні фонди».

Сучасна редакція Податкового кодексу України нівелює розбіжності
в  назвах,  використовуючи  термін  «основні  засоби»  [1].  Класифікація
основних  засобів  за  Податковим  кодексом  України  прирівнюється  до
класифікації  за  П(С)БО  7  «Основні  засоби»,  крім  того,  вводиться
пооб’єктний  податковий  облік  основних  засобів  за  всіма  групами.
Нарахування  амортизації  здійснюється  помісячно  із  застосуванням
методів  амортизації,  що  визначені  П(С)БО  7  «Основні  засоби»,
гармонізуються  поняття  вартості,  що  амортизується,  первісної,
ліквідаційної вартості.

Згідно з П(С)БО 7 « Основні засоби » – це матеріальні активи, які
підприємство утримує  з метою використання їх у процесі  виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам
або  для  здійснення  адміністративних  і  соціально-культурних  функцій,
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або
операційного циклу) [3].

Сучасна  редакція  ПКУ  стверджує,  що  основні  засоби   –  це
матеріальні  активи,  у  тому  числі  запаси  корисних  копалин  наданих  у
користування  ділянок  надр  (крім  вартості  землі,  незавершених
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капітальних  інвестицій,  автомобільних  доріг  загального  користування,
бібліотечних та архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує  2500  гривень,  невиробничих  основних  засобів  і
нематеріальних  активів),  що  призначаються  платником  податку  для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 2500 гривень і  поступово зменшується  у зв'язку з фізичним
або моральним зношенням та очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

До  складу  основних  засобів  входять  16  груп  замість  колишніх
чотирьох. По суті, це ті самі групи, що і в П(с)БО 7, але існують деякі
відмінності.  Досі  в  нас  був  облік  основних  засобів  за  групами,  а  з
моменту  прийняття  Податкового  Кодексу  всі  підприємства  повинні
перейти на пооб’єктний облік основних засобів. Хоча на практиці це дуже
важко  зробити,  практично  неможливо,  оскільки  пропонується  зовсім
інший підхід.

Повністю  змінився  підхід  до  методики  нарахування  амортизації
основних засобів. Кодекс передбачає нарахування амортизації з оглядуна
мінімально  допустимі  терміни  амортизації  основних  засобів  та  інших
необоротних  активів.  Термін  використання  основних  засобів
затверджується  наказом  по  підприємству,  проте  не  може  бути  менше
мінімально  встановлених  термінів.  Визначено  також  мінімально
допустимі  терміни  корисного  використання  6  групам  нематеріальних
активів. 

При  нарахуванні  амортизації  можна  застосовувати  5  методів  –
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення
залишкової  вартості,  кумулятивний  або  виробничий.  Такий  метод
нарахування амортизації, як податковий – скасовано.

Невирішеними з точки зору гармонізації фінансового та податкового
обліку залишаються питання переоцінки та віднесення витрат на ремонти
основних  засобів.  П(С)БО  7  «Основні  засоби»  визначає  критерії
віднесення ремонтних витрат на збільшення первісної вартості  об’єктів
основних засобів. До них відноситься вплив проведених ремонтнихробіт
на майбутні економічні вигоди від використання об’єкта. 

За  новим  податковим  законодавством  критерій  майбутніх
економічних вигод також застосовується, але при цьому встановлюється
вартісний критерій. До первісної вартості основних засобів так,  як і за
П(с)БО 7 відносять суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням
об’єктів основних засобів. Це,у свою чергу, веде до зростання майбутніх
економічних вигод,  первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі,
що  перевищує  10  відсотків  сукупної  балансової  вартості  всіх  груп
основних  засобів,  що  підлягають  амортизації,  на  початок  звітного
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податкового  року з  віднесенням суми  поліпшення на  об’єкт основного
засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення  [5].

Наближено  до  фінансового  обліку  також  визначення  первинної
вартості основних засобів при обміні на подібні й неподібні об’єкти. 

З  набуттям  чинності  Податкового  Кодексу  України  здійснились
також нововведення в обліку при продажі основних засобів. Якщо продаж
планується здійснити протягом року з моменту прийняття такого рішення,
цей об'єкт переводиться до складу необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних  для  продажу.  Залишкова  вартість  об'єкта  списується
бухгалтерським записом :  Дт 286 «Необоротні  активи та групи вибуття,
утримувані для продажу»  – Кт 10 «Основні засоби» (11 «Інші необоротні
матеріальні  активи»),  а  сума  нарахованого  зносу  –  проведенням Дт
13 «Знос  (амортизація) необоротних активів» – Кт 10 (11).  Нарахування
амортизації  за  такимиосновними  засобами  припиняється  з  місяця,  що
настає  за  місяцем  переведення  об'єкта  основних  засобів  доскладу
необоротних  активів,  утримуваних  для  продажу.  В  бухгалтерському
обліку  та  фінансовій  звітності  на  дату  балансу  основні  засоби,  які
планують  продати,  відображаються  за  найменшою  із  двох  величин  –
балансової  вартості  або  чистої  вартості  реалізації.  Сума  продажу
відображається  в  загальновстановленому  порядкуяк  продаж  оборотних
активів, тобто у складі інших операційних доходів (субрахунок 712 «Дохід
від  реалізації  інших  оборотних  активів»)  та  витрат  (субрахунок
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»).

Організація  обліку  основних  засобів  повинна  бути  цілісною,
єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів
обліку, які  охоплюють увесь  комплекс облікових процедур з виявлення,
вимірювання,  реєстрації,  накопичення,  узагальнення,  зберігання
тапередачі  інформації,  тому  основними  шляхами  її  удосконалення
визначені наступні:

– вибір  оптимальної  за  складом  та  обсягом  облікової  інформації,
яказабезпечить  реалізацію  завдань,  поставлених  перед  обліком
основних засобів;

– розробка  та  запровадження  удосконалених  форм  носіїв  облікової
інформації,  найбільш адаптованих до структури,  змісту та характеру
інформації;

– розробка  та  запровадження  раціональних  схем  документообігу,  що
дозволять  із  найменшими  затратами  трудових,  матеріальних  та
фінансових ресурсів  забезпечити  своєчасне  виконання  поставлених
завдань;

– розробка  та  запровадження  раціональної  технології  вирішення
облікових  завдань,  що  забезпечить  злагоджене  функціонування
облікового механізму.
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Інформаційною основою усіх облікових, аналітичних і контрольних
процедур  є  облікова  інформація,  тому  першочерговим  завданням
удосконалення  організації  обліку  є  формування  складу  та  визначення
змісту показників, які доцільно відображувати.

Висновки. В умовах високих темпів змін економічного середовища
організація обліку основних засобів потребує  постійного вдосконалення
та  уточнення  з  метою  адаптації  до  нових  вимог  сучасності.Прийняття
нового  Податкового  Кодексу  України  усунуло  деякі  розбіжності  між
методикою  фінансового  та  податкового  обліку  операцій  з  основними
засобами,  а  також  полегшило  роботу  бухгалтерам.  Відтепер  їм  не
потрібно  вести  подвійний  облік  нарахування  амортизації.  У  звітності
також  буде  відображатись  більш  реальна  інформація  про  суми
нарахованої амортизації за звітній період. Але все ж таки не ліквідувано
всіх відмінностей остаточно.
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МІЖНАРОДНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ
ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вступ. На сьогодні у світі діє близько 50 телекомунікаційних служб
фінансової  інформації.  Ці  служби  формують  і  надають  дані  про  різні
фінансові інструменти, зокрема такі, як ціни, курси валют, котирування,
ставки тощо, які є основою фінансових, торговельних і фондових ринків.
З  огляду  на  необхідність  даних  міжнародні  телекомунікаційні  служби
фінансової  інформації  є  важливим  і  необхідним  елементом
технологічного  середовища  для  банків,  які  проводять  операції  на
фондових і фінансових ринках. 

Результати  дослідження.  Розглянемо  характеристики
найвідоміших  міжнародних  телекомунікаційних  служб  фінансової
інформації.

Міжнародна  інформаційна  система  REUTERS.  Інформаційному
агентству  належить  одна  з  найбільших  у  світі  мереж  для  передачі  в
реальному масштабі часу відомостей та новин.

Усі  послуги,  що  їх  надає  агенція,  можна  поділити  на  чотири  
групи [1]:

1.Фінанси та бізнес-клієнти (банки, брокери, інвестори, керівники
підприємств  різних  галузей,  тобто  ті,  кому  потрібна  інформація  щодо
курсів  валют,  котирувань  цінних  паперів  та  інших  фінансових
інструментів)  отримують і  аналізують повідомлення про новини та рух
цін на світових ринках.

2.Укладання  угод  –  клієнти  (ті,  що перелічені  вище)  здійснюють
валютні операції та укладають угоди з ф’ючерсами, опціонами та цінними
паперами безпосередньо з терміналів REUTERS.

3.Новини –  засоби масової  інформації  (газети,  журнали,  радіо  та
телебачення)  готують  замітки,  репортажі  та  випуски  новин,
використовують  інформацію  про  події  у  світі  –  тексти,  фотографії,
відеоматеріали та графіку, що надаються агенцією REUTERS.

4.Телебачення  REUTERS  –  це  найбільший  у  світі  постачальник
телевізійних новин,що обслуговує понад 200 телевізійних каналів та їхні
філіали у 84-х країнах.

Дані  REUTERS  мають  структуру,  що  забезпечує  користувачеві
можливість  фільтрувати  інформацію  і  формувати  власні  бази  даних.
Котирування оновлюються кожні 15 хвилин.

Агентство займає традиційно міцні позиції в Європі, де має широку
мережу банків-контрибуторів, але в США поступається DowJones. Воно
володіє власною світовою кореспондентською мережею. Будь-який клієнт,
що придбав відповідне обладнання, отримує код у системі і може мати
власну сторінку, куди заносяться котирування та інша інформація. Солідні
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банки  отримують  статус  маркет-мейкерів,  чиї  котирування  формують
ринок.

На даний момент Reuters, порівняно з іншими телекомунікаційними
засобами  фінансової  інформації,  має  найвищий  рейтинг  в  українських
банківських  установах.  Один  з  чинників,  що  сприяє  цьому,  є
високопрофесійна служба технічної підтримки.

Основними продуктами Reuters є [1]:
– інформаційні системи серії 2000 (Money 2000, Markets 2000 та ін.), що

охоплюють  весь  спектр  інструментів  фінансового,  біржового,
товарного і фондового ринків;

– системи технічного аналізу в реальному часі ReutersTechnicalAnalysis і
ReutersGraphics;

– робоча  станція  ATW, яка  включає  систему  реєстрації  угод,  ведення
позицій,  комплексного  аналізу  й  управління  фінансовими  ризиками
Kondor+/Kobra;

– система здійснення транзакцій Dealing 2000-1, яка працює в мережах і
за наявності виділених каналів та надає можливість прямого виходу на
більш  ніж  5  тис.  фінансових  організацій,  підключених  до  мережі
Reuters;абонент може отримувати і передавати котирування, укладати
угоди  й  обмінюватися  інформацією  в  режимі  двостороннього
телексного зв’язку. Система підтримує конверсійні угоди, залучення і
розміщення кредитних ресурсів.

– Triarch-2000 – відкрита інформаційна платформа,  яка орієнтована на
управління  потоками  даних  у  великому  дилінговому  залі  (десятки
робочих  місць)  та  їх  інтеграцію  з  внутрішньобанківськими
розрахунковими й інформаційними системами;

– Wyatts– спеціалізована телефонна система для дилінгової зали.
– Reuters  постачає  інформацію  і  на  ринок  України.  Система  «Ринки

1000»  забезпечує  доступ  до  даних  з  грошових,  енергетичних  і
товарних ринків, ринків цінних паперів, а також до базової інформації
з основних світових ринків.

Інформаційна  система  DowJones.  Корпорація  DowJonesу  цілому
контролює більше як 60% світових ринків інформаційних послуг, а багато
які  банки  і  брокерські  компанії  постачають  інформацію  одночасно
DowJones і Reuters. DowJones має американське коріння, зберігаючи там
провідні  позиції,  а  також кращу контриб’юторську мережу.  Розраховує
індекс LIBOR.

Корпорація, відома своїми виданнями TheWallStreetJournal і Barrоns,
володіє кількома телевізійними каналами. Для формування блоку новин
вона використовує кореспондентську мережу AssociatedPress, співпрацює
з FrancePress, KyotoNews, VWD та іншими провідними агентствами.Деякі
трейдери  вважають,  що  DowJones  дає  найкращі  котирування  на  ринку
FOREX, оскільки має більш розвинену, ніж у інших службах фінансової
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інформації,  мережу  контриб’юторів  з  числа  брокерських  компаній,  які
більш оперативно, ніж банки, реагують на обстановку.[3].

Міжнародна інформаційна система Tenfore– це супутникова система
фінансово-економічної  інформації,  яка  була  створена  1982  року.  Вона
орієнтується на широке коло передплатників – від банків до приватних
осіб,  маючи  доволі  конкурентне  співвідношення  ціна/якість  і  систему
знижок,  перекриває  основні  ринки,  отримуючи  інформацію  від  всіх
провідних банків і  бірж.  Блок новин формується  на основі  договорів  з
інформаційними агентствами, а частина інформації надходить від інших
служб фінансової інформації.

Базовий  продукт  –  інформаційна  система  Tenfore  Workstation  –
встановлюється  на  комп’ютер  користувача,  реалізованийу  середовищі
Windows  і  має  зручний  русифікований  інтерфейс,  засоби  формування
робочого  середовища,  накопичення  й  обробки  інформації  у  форматі
електронних  таблиць  Excel,  надає  засоби  фільтрації  й  пошуку  новин
ключовими словами. Планується випуск мережевої версії системи [2].

За окрему плату постачається пакет технічного аналізу Danalyzer,
що дає змогу візуалізувати дані у вигляді гістограм, трендових графіків
тощо.  Пакет  містить  близько 40  індикаторів  й  допускає  аналіз  вибірок
обсягом до 10 тис. значень.

Tenfore звичайно використовується як додаткова служба фінансової
інформації  великими  банками  і  фінансовими  компаніями  або  базовою
системою їх філіалів,  де  встановлення дорогих систем типу Reuters  не
окупається.

Компанія CQG International– це американська компанія, що працює
на  ринку  інформаційних  послуг.  Система  фінансової  інформації  CQG
International  має  ряд  безперечних  переваг:  доступнуцінау,  можливість
гнучкої  підписки, підтримку повноцінного ринку FOREX, установку на
комп’ютер  користувача  під  Windows,  моно-  і  мережеві  версії,  засоби
формування  робочого  і  торгового  середовища,  мінімальні  терміни
постачання  (2  тижні),  супутниковий  канал,  гарнуконтриб’юторську
мережу.

Система має три ступені перевірки в головному офісі й забезпечує
унікальну надійність та чистоту даних за угодами, укладеними на біржах.
Ця якість особливо ціниться аналітиками, оскільки випадкова помилка в
біржових даних може дуже вплинути  на результати аналізу й побудову
стратегій біржової гри внаслідок того, що біржа – ринок реальних угод за
порівняно  обмеженої  кількості  учасників,  на  відміну,  наприклад,  від
FOREX,  який є  ринком пропозицій,  що формується  великою кількістю
гравців і котирування якого, хоч і близькі до рівня угод, що здійснюються,
але мають індикативний характер.

По-друге,  у  даній  системі  вирішене  завдання  автоматичного
дистанційного  відновлення  втраченої  інформації  через  супутниковий
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канал  зв’язку.  Повнота  даних,  на  які  підписався  користувач  і  які
зберігаються  на  жорсткому  диску  його  комп’ютера,  періодично
перевіряється і  при виявленні  збою інформація,  якої бракує,  поступово
протягом доби відновлюється [1].

Крім того, CQG забезпечує автоматичне дистанційне оновлення ПО.
Якщо  віддаленому  користувачеві  необхідно  розширити  підписку  або
встановити  нові  додатки,  то  для  цього  достатньо  погодити  нову
конфігурацію.

Популярність  CQG  забезпечується  потужним  блоком  технічного
аналізу,  який  містить  більш  як  100  стандартних  і  патентованих
індикаторів,  засоби  формування  торгових  стратегій,  планування  й
управління  ризиками  та  інвестиціями,  а  також  систему  перевірки
відповідності  заданої  стратегії  поточному  стану  ринку,  забезпечуючи
подачу  звукових  сигналів  на  відкриття  і  закриття  позицій,  установку
ордерів тощо. Інтерфейс цього блоку спроектований для професіоналів,
які відчувають ринок і торговельну ситуацію в реальному часі.

Інформаційне  агентство  Bloomberg.  Bloomberg–  це  молода  і
мобільна  американська  компанія,  30%  акцій  якої  належать  компанії
MerrillLynch.

Темпи зростання системи в 3 – 5 раз вищі, ніж в аналогічних систем
фінансової інформації. Її власна мережа становить 70 кореспондентських
пунктів, де працюють близько 500 кореспондентів, які щодня постачають
в інформаційний блок близько 2000 повідомлень про стан справ в урядах,
компаніях, галузях промисловості і на фінансових ринках.

Як і інші служби фінансової інформації, вона висвітлює всі ключові
аспекти світового фінансового і фондового ринків, надаючи в тому числі
різні статистичні дані про ринки акцій, валюти, цінні папери під заставою,
індекси,  ринки  муніципальних,  корпоративних,  урядових  облігацій,
єврооблігацій,  облігацій  зовнішнього  державного  боргу,  сировини,
продукції  і  т. д.,  але  робить це дещо детальніше,  що визначає  основне
коло  користувачів  –  корпорації-емітенти,  посередницькі  фінансові
установи  й  інституційні  інвестори  в  особі  менеджерів  з  інвестиційта
управління коштами й активами.

Провідні  позиції  компанії  забезпечила  її  прогресивна  технологія:
відкриті  бази  даних,  що  містять  великий  обсяг  інформації  (досить
деталізованої  за  кожним  емітентом,  включаючи  поточне  фінансове
становище  й  історію),  в  поєднанні  з  якістю  і  швидкістю  доставки
повідомлень.

Комп’ютерна  система  компанії  OpenBloomberg  (OB)  працює  під
Windows.  Вона  надзвичайно  потужна,  але  має  досить  високу  ціну.  Її
робоче місце містить два спеціальні монітори й оригінальну клавіатуру з
динаміком.OpenBloomberg  має  зручний  інтерфейс,  виводячи  на  екран
кілька  тисяч  інформаційних  вікон  і  спеціальні  розділи  BloombergNews
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(включаючи телевізійні програми).  Дуже істотним і  важливим є те,  що
OpenBloomberg  має  засоби  прямого  доступу  до  баз  даних  провідних
світових бірж [3].

Висновки.  На  основі  проведеного  аналітичного  огляду
міжнародних  телекомунікаційних  служб  фінансової  інформації  можна
сказати,  що  зараз  на  ринку  України  представлені  й  досить  широко
використовуються різні міжнародні інформаційні системи. Повідомлення
в  них  надходять  цілодобово  і  висвітлюють  всі  основні  сфери  життя
сучасного світу та політичні події, економічні новини, аналітичні огляди,
прогнози  провідних  експертів,  рекомендації  ділерам  тощо.  Новини
виводяться на екран, у разі потреби їх можна переглянути повністю або
роздрукувати  текст.  Існує  можливість  фільтрації  або  вибірки  новин  у
розрізі  ключових  слів.  З  огляду  на  необхідність  фінансової  інформації
кожен  банк,  що  проводитьоперації  на  фондових  і  фінансових  ринках,
вибирає для себе найзручніші міжнародні телекомунікаційні служби.
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СУЧАСНИЙ СТАН, ЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Вступ.  Державний  кредит  є  органічною  складовою  фінансових
систем переважної більшості країн світу, дієвим інструментом у механізмі
макроекономічного регулювання та інструментом реалізації  економічної
стратегії  держави. В Україні за роки її незалежності  формування боргу
відбувалося  значною  мірою  під  впливом  потреб  оперативного
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фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру
та обсяги.

Швидкі тенденції  зростання державного боргу України сьогодні є
актуальною проблемою, яка потребує негайного вирішення.

Управління  та  обслуговування  державного  боргу  є  одним  з
пріоритетних  завдань  фінансової  політики  держави,  важливою  умовою
стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх
його  етапах  дозволить  уникнути  кризових  боргових  ситуацій  та
перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат
на  обслуговування  державного  боргу,  сприятиме  забезпеченню
стабілізації  соціально-економічної  ситуації  та  розвитку  економіки
України.

Результати  дослідження.  Однією  з  ланок  загальнодержавних
фінансів  України  є  державний  кредит  як  сукупність  відносин,  у  яких
держава  виступає  в  ролі  позичальника  коштів,  кредитора  і  гаранта.
Переважно держава виступає в ролі боржника і позичальника, при цьому
за допомогою державного кредиту залучаються вільні фінансові ресурси
суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, які використовуються
для задоволення державних потреб.

Існування державного кредиту пов'язано з постійним протиріччям
між  зростаючими  завданнями  і  потребами  держави  та  наявними
фінансовими  ресурсами.  Історично  державний  кредит  з'явився  для
задоволення  виняткових  потреб  держави,  які  неможливо  задовольнити
постійними «звичайними» джерелами доходів – податками, доходами від
державного майна,  державної  монополії  на  певні  види діяльності.  Такі
потреби в основному виникали під час війн, стихійного лиха, а з часом –
при  фінансових  труднощах,  обумовлених  циклічним  характером
економічного розвитку, зміною урядів, революційними потрясіннями.

Історична  наука  стверджує,  що кредит  був  відомий не  менш ніж
3000 років тому в Ассирії, Вавилоні, Єгипті. Починаючи з ХІІ ст. діяла
комплексна  система  торгового  кредиту в  Європі.  З  одного  боку,  купці
продавали  свої  товари  в  кредит,  а  з  іншого,–  надавали  аванси
товаровиробникам під майбутню поставку товарів. Активне застосування
кредиту  було  властиве  і  середньовічній  торгівлі  на  території  сучасної
України. 

Записи у Львівській міській книзі за 1382 – 1389 pp. свідчать, що у
Львові (можливо, й інших руських містах) були досить розвинені кредитні
відносини [1]. Гроші позичались під заставу зі сплатою процентів. Окрім
цього, надання кредиту було пов'язане з торгівлею, зокрема з так званим
складським правом, коли непроданий протягом відведеного купцеві часу
товар залишався у кредит (при абсолютному складському праві купець не
мав права їхати зі своїм товаром далі).
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У  XIV  ст.  також  був  удосконалений  переказний  вексель  і
розширилось  надання  комерційного  кредиту.  Кредит  мав  бути
забезпечений  капіталом,  про  що  вказувалось  у  векселі.  Оплачуватись
вексель мав золотими або срібними монетами. Хоч карбування монет на
території сучасної України почалося ще в X ст., через відсутність власного
золота  і  срібла  обсяги  карбування  своїх  монет  (монетні  двори
розташовувались у Києві та Львові)  були незначними, тому доводилось
користуватися  чеськими і  татарськими монетами.  Срібло на львівський
монетний двір завозилось із Семиграддя, що в Угорщині.

У  той  час,  коли  товарно-грошові  відносини  були  більш-менш
регулярними,  взаємовідносини  між  товаровиробниками  іноді  набували
особливого  характеру:  продавцеві  потрібно  було  продати  товар,  а  в
покупця не було грошей, щоб його купити з тих чи інших причин (він ще
не виготовив свій товар або виготовив, але не продав його). За таких умов
акт купівлі-продажу товару не міг відбутися. І лише за наявності довіри
продавця до покупця товар міг бути проданий із відстрочкою платежу.

Звідси і  з'явилась назва "кредит",  що перекладається з латинської
"credo", "creditum" – "вірю", "довіряю" або "борг" чи "позика" [1]. А тому
категорія кредиту розглядається економічною наукою переважно як довіра
однієї особи до іншої, на підставі чого в позику надається певна вартість у
грошовій  або  товарній  формі  для  тимчасового  користування.  Довіра  –
фундамент  кредитних  відносин,  одна  з  найважливіших  передумов  їх
виникнення.  Отже,  насамперед  кредит  виник  і  розвинувся  на  основі
функції грошей як засобу обігу.

Державний  кредит  –  це  сукупність  економічних  відносин  між
державою в особі органів влади й управління з одного боку і фізичними
та  юридичними  особами  –  з  іншого;  за  таких  відносин  держава  є
позичальником, кредитором і гарантом [4].

Основна класична форма державно-кредитних відносин – це коли
держава виступає позичальником коштів. Тоді за допомогою державного
кредиту залучаються вільні фінансові ресурси юридичних і фізичних осіб,
які використовуються для задоволення державних потреб.

Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету надає на
платній основі, за умови обов’язкового повернення, кредити юридичним і
фізичним  особам.  Обсяг  таких  операцій  значно  менший,  ніж  у
попередньому випадку.

Якщо держава бере  на  себе  відповідальність  за погашення позик
або  виконання  інших  зобов'язань,  взятих  на  себе  фізичними  чи
юридичними  особами,  вона  є  гарантом  (умовний  державний  кредит).
Оскільки  державні  гарантії,  як  правило,  розповсюджуються  на
недостатньо  надійних  позичальників,  вони  призводять  до  зростання
витрат  із  централізованих  грошових  фондів.  У  сфері  міжнародних
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економічних відносин держава може виступати як у ролі позичальника,
так і кредитора.

Державний кредит  – це відносини вторинного розподілу вартості
ВВП.  У  сферу  державно-кредитних  відносин  надходить  частина
прибутків  і  грошових  фондів,  сформованих  на  стадії  первинного
розподілу.  Як  правило,  ними  є  тимчасово  вільні  кошти  населення  і
підприємств,  проте  за  певних  умов  населення  та  трудові  колективи
можуть свідомо йти на обмеження споживання. У цих випадках джерелом
державного кредиту стають засоби, призначені для поточного споживання
чи  фінансування  необхідних  виробничих  чи  соціальних  витрат
підприємств.

Формування  додаткових  фінансових  ресурсів  держави за  рахунок
мобілізації  тимчасово  вільних  коштів  населення,  підприємств  і
організацій  –  це  один  бік  державно-кредитних  відносин.  Іншим  є
фінансові  зв'язки,  обумовлені  зворотністю  і  сплачуваністю  засобів,
додатково  мобілізованих  державою.  Виплата  прибутків  кредиторам
забезпечується переважно за рахунок бюджетних надходжень. При цьому
коло платників податків не співпадає з колом власників державних цінних
паперів.

Об'єктивна  необхідність  використання  державного  кредиту  на
задоволення потреб суспільства обумовлена постійною суперечністю між
величиною цих потреб і можливостями держави щодо їх задоволення за
рахунок бюджетних фондів.  Регулювання економіки, соціальна політика
держави, виконання нею своїх функцій щодо оборони країни й управління
вимагають  постійного  збільшення  бюджетних  витрат.  Чималих  коштів
потребує  і  міжнародна  діяльність  держави.  Проте  доходи  державного
бюджету завжди обмежені. Тому за наявності вільних грошових ресурсів
у  населення,  підприємств  і  організацій  органи  влади  вдаються  до
державного кредиту. Зазвичай державні запозичення здійснюються тоді,
коли  вичерпано  інші  джерела  формування  доходів  держави  або  коли
доцільно обмежити рівень оподаткування.

Доцільність  використання  державного  кредиту  для  формування
додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту
позначається  значно  меншими  негативними  наслідками  для  державних
фінансів  і  грошового  обігу  країни  порівняно  з  валютними  методами
балансування  доходів  і  витрат уряду (наприклад  емісією грошей).  І  це
досягається на основі переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб
до  урядових  структур  без  збільшення  сукупного  попиту  і  кількості
грошей в обігу.

Державний  кредит  є  також  джерелом  збільшення  прибутків
власників  цінних  паперів,  що  досягається  через  виплату  відсотків  і
виграшів за державними позиками.
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Державний кредит, як фінансова категорія,  виконує  три функції  –
розподільну, регулюючу і контрольну [3].

Через  розподільну  функцію  державного  кредиту  забезпечується
формування  централізованих  грошових  фондів  держави  або  їх
використання  на  принципах  терміновості,  сплачуваності  й  повернення.
Будучи  позичальником,  держава  мобілізує  додаткові  кошти  для
фінансування своїх витрат.

Суть регулюючої функції державного кредиту полягає в тому, що,
вступаючи  у  кредитні  відносини,  держава  впливає  на  стан  грошового
обігу,  рівень  відсоткових  ставок  на  ринку  грошей  і  капіталів,  на
виробництво і зайнятість.

Контрольна функція державного кредиту органічно переплітається з
контрольною  функцією  фінансів.  Однак  вона  має  певні  відмінності,
зумовлені особливостями певної категорії, а саме:

1)  ця  функція  тісно  пов'язана  з  діяльністю  держави  і  станом
централізованого фонду грошових коштів;

2)  охоплює  рух  вартості  у  двосторонньому  порядку,  оскільки
державний кредит передбачає повернення отриманих коштів;

3)  здійснюється  не  тільки  фінансовими  структурами,  а  й
кредитними установами.

Контроль поширюється як на залучення позикових коштів, так і на
їх  погашення.  Переважно  контролюється  цільове  використання  коштів,
терміни їх повернення і своєчасність сплати відсотків.

З переходом до ринкових умов господарювання змінювався склад як
кредиторів,  так  і  позичальників.  Основними  кредиторами  стали
комерційні  банки,  у  тому  числі  колишні  державні.  А  позичальниками
дедалі  більше  ставали  приватні  та  колективні  підприємства,  приватні
підприємці та окремі громадяни. Звичайно, здійснювалося кредитування і
підприємств державноїформи власності.

Значні зміни стали відбуватись у формах і видах кредитів, особливо
в методах кредитування.  Від кредитування численних окремих об'єктів,
передбачених  банківськими  інструкціями  в  радянський  час,  комерційні
банки перейшли до кредитування суб'єктів,  турбуючись насамперед про
свої  доходи  і  повернення  кредиту.  3амість  досить  складного  порядку
кредитування,  який  передбачав  значні  особливості  для  підприємств
окремих  галузей  чи  підгалузей  економіки,  кредитування  почало
здійснюватись  в  основному  на  покриття дефіциту оборотного капіталу
підприємств.

Ще 1991рокуЗаконами України "Про підприємства в Україні" і "Про
цінні напери та  фондову біржу"  було легалізовано комерційний кредит,
який з 1930 рокув Радянському Союзі був заборонений. У тому ж таки
1991році було визнано, що вексельний обіг в Україні має здійснюватись
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відповідно  до  Женевської  вексельної  конвенції  та  Єдиного  закону  про
переказні та прості векселі [6].

У лютому 1993 року Національний банк України затвердив Порядок
проведення  банками  операцій  з  векселями,  яким  були  встановлені
особливості  застосування  вказаних  документів  міжнародного
загальновизнаного  вексельного  права  в  Україні.  Як  уже  зазначалося,
комерційний кредит може надаватись як з оформленням векселем, так і
без  такого  оформлення.  Останнє  переважає,  бо  спочатку  в  Україні  не
повністю  було  прийнято  вексельне  законодавство  та  й  обізнаність
працівників банків і їх клієнтів з вексельним правом була недостатньою.
Надалі поширенню вексельного обігу заважала платіжна криза.

В  Україні  позитивні  функції  кредиту  реалізуються  далеко  не
повністю.  Цьому  заважає  недорозвиненість  ринкових  відносин.
Зокрема,щойно  розпочався  процес  формування  ринку  позичкових
капіталів,  не  завершено  процес  демонополізації  та  децентралізації
економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями ще не
відповідає  ринковим  принципам.  Регулювальна  роль  кредиту
ускладнюється  також  унаслідок  економічної  криз  та  інфляційних
процесів.

Високий  рівень  інфляції  орієнтує  комерційні  структури  на
інвестиції  в  торгівлю,  посередницьку діяльність  та  в  такі  проекти,  що
гарантують швидкий оборот капіталу і високу норму прибутку, тобто в
галузі з високою ймовірністю втрати вкладених коштів. З одного боку, це
погіршує  якість  кредитного  портфеля  банків,  збільшуючи  частку
ризикованих кредитів, з іншого,– дає суб'єктам альтернативної економіки
можливість  легкої  компенсації  високих  ставок  процента  за  позичені
кошти в разі успішного здійснення проекту.

За  таких  умов  "переливання"  позичкових  капіталів  на  вільній
конкурентній  основі  значною  мірою  сповільнюється  і  мало  сприяє
вирівнюванню норми прибутку в різних галузях. Крім того, кредитування
у  великих  розмірах  дефіциту  державного  бюджету  теж  порушує
оптимальну  пропорцію  між  фондом  нагромадження  і  фондом
споживання.

Виконання кредитом ряду функцій дає можливість йому відігравати
значну і багатогранну роль в економіці країни.

Одним  із  пріоритетних  напрямів  кредитної  діяльності
Національного банку України і фінансових установ усіх форм власності
могло б стати сприяння становленню і розвитку ринку екологічних робіт і
послуг   –  екологічного підприємництва.  До цієї  важливої  сфери  варто
віднести такі основні напрями соціальної та господарської діяльності:

– розробку і  широке практичне  впровадження  екологічно безпечних  і
ресурсозберігаючих технологій, виробничих процесів, обладнання;
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– масове  виробництво  природоохоронної  техніки  і  приладів  для
контролю  і  підвищення  якості  довкілля  в  цілому,  у  тому  числі
навколишнього природногосередовища;

– створення і випуск екологічно сприятливих споживчих товарів;
– широке використання в народному господарстві вторинних ресурсів;
– подальший  інтенсивний  розвиток  і  використання  рекреаційних

ресурсів – курортних, спортивно-оздоровчих, туристичних;
– прискорення розвитку сфери надання екологічних послуг (екологічний

моніторинг, екологічне аудитування, екологічне виховання, екологічне
просвітництво й освіта).

Кредит  відіграє  значну  роль  у  формуванні  ринкової  економіки
України, а саме:

– по-перше,  він  сприяє розвитку дрібних приватних підприємств,  тим
самим  здійснює  значний  вплив  на  розвиток  ринкової  структури  на
конкурентних засадах.

– по-друге, кредит спрямовується майже в усі галузі нашої економіки, а
тому відіграє стимулюючу роль у їх розвитку.

– по-третє,  кредит через  систему грошово-кредитної політики впливає
на  стабілізацію  та  ефективне  функціонування  кредитного  та
грошового  ринків,  а  отже,  –  допомагає  подолати  кризові  явища  в
економіці України.

Якщо робити висновок, чи є зараз в Україні позитивні тенденції в
налагодженні  та  вдосконаленні  кредитних  відносин,  то  відповідь  буде
однозначною:  так,  є.  Значною  мірою  вони  відповідають  існуючій
економічній ситуації в державі, а вже уточнення, чи вони жорсткі, м'які,
виважені,  значною  мірою  залежить  від  сприйняття  й  розуміння  їх
представниками різних політичних кіл.

Існування  державного  кредиту  призводить  до  появи  державного
боргу та необхідності чіткої системи управління ним.

Державний  борг  –  це  сума  заборгованості  держави  перед
внутрішніми й зовнішніми кредиторами.

Загальна  сума  державного боргу  складається  з  усіх  випущених  і
непогашених  боргових  зобов'язань  держави  (як  внутрішніх,  так  і
зовнішніх) і відсотків за ними, включаючи видані гарантії за кредитами,
що  надаються  іноземним  позичальникам,  місцевим  органам  влади,
державним  підприємствам.  Розрізняють  поточний  і  капітальний
державний борг.

Поточний борг – це сума заборгованості, що підлягає погашенню в
поточному  році,  й  належні  до  сплати  в  цей  період  відсотків  за  усіма
випущеними на певний момент позиками. Капітальний борг – це загальна
сума заборгованості й відсотків, що мають бути сплачені за позиками [2].

Державний борг поділяють на внутрішній і зовнішній. Внутрішній
борг – це сукупність зобов'язань держави перед резидентами, а зовнішній
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борг – сукупність зобов'язань держави перед нерезидентами (незалежно
від того, у чиїй національній валюті номіновано зобов’язання).

Особливістю сьогоднішньої ситуації в Україні є фактичне існування
двох  типів  державного  внутрішнього  боргу  –  номінального  і  
реального [2].  Номінальний внутрішній державний борг трактується  як
сукупність  державних  запозичень  на  кредитних  і  фондових  ринках  та
передбачає  погашення  основної  суми  боргу  з  виплатою  відсотків  у
визначені  терміни.  Реальний  внутрішній  державний  борг,  окрім
номінального  боргу,  включає  також  невиконані  фінансові  зобов'язання
держави  перед  суб'єктами  економіки  (неоплачені  державні  замовлення,
заборгованість із заробітної плати перед працівниками бюджетної сфери,
невідшкодований податок на додану вартість  та ін.).

Джерелами погашення зовнішнього боргу є:
– бюджет;
– золотовалютні резерви;
– кошти, отримані від приватизації державного майна;
– нові запозичення [3].

Обслуговування  державного  внутрішнього  боргу  здійснюється
Міністерством  фінансів  через  банківську  систему  шляхом  проведення
операцій з розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати
доходу.

Державний  та  гарантований  державою  борг  у  проекті  бюджету
України на 2016 рік становить 86% від ВВП країни, як передає УНН з
посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

За  даними  Міністерства  фінансів,  у  бюджеті  на  2016  рік  розмір
граничного державного боргу становить 1 трлн. 501 млрд. 5 млн.грн. –
66,4% від ВВП та розмір гарантованого державою боргу становить 444
млрд. 8 млн.грн. – 19,6% від ВВП [5].

Щодо  макроекономічних  показників,  то  у  проекті  бюджету
закладені  наступні  показники:  реальний економічне  зростання  на  рівні
2%, інфляція на рівні 12%, середньорічний курс становитиме 24,1 грн. за
долар  та  24,4  грн.  за  долар  наприкінці  року,  номінальний  ВВП
становитиме 2 трлн. 262 млрд. грн. [5].

Висновки.  Призначення  державного  кредиту  виявляється
насампереду  тому,  що  він  є  засобом  мобілізації  державою  додаткових
фінансових  ресурсів.  У  випадку  дефіцитності  державного  бюджету
додатково мобілізовані фінансові ресурси використовуються на покриття
різниці  між  бюджетними  видатками  і  доходами.  У  разі  позитивного
бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою державного кредиту кошти
використовуються  безпосередньо  для  фінансування  економічних  і
соціальних програм. Це означає, що державний кредит, будучи засобом
збільшення  фінансових  можливостей  держави,  може  стати  важливим
чинником прискорення соціально-економічного розвитку держави.
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Як  економічна  категорія,  державний  кредит  поєднує  в  собі
фінансові  та  кредитні  відносини.  Як  ланка  фінансової  системи,  він
обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів
держави. Державний кредит є зворотним, терміновим і платним. Разом з
тим  між  державним  та  банківським  кредитом,  як  класичною  формою
кредитних відносин, існують суттєві відмінності.

Нині  без  кредиту  нормальне  функціонування  товарного
виробництва,  товарного  обігу  та  споживання  в  сучасному  суспільстві
взагалі  неможливе.  Він  стає  обов'язковим  атрибутом  господарювання
ринкової  економіки,  яку  ще  називають  кредитною,  оскільки  вона  вся
пронизана кредитними відносинами.
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реалізацію фінансових відносин за допомогою системи показників як на
фіксований  момент  часу,  так  і  в  динаміці.  Для  ефективної  роботи
підприємства виникає необхідність у впровадженні системи діагностики
його діяльності та окремих складових. Так, виникає потреба у створенні
системи  діагностики  фінансового  стану,  яка  дозволяє  встановити  або
розпізнати  поточне  або  ретроспективне  фінансове  становище
підприємства. 

Результати дослідження.  Система діагностики фінансового стану
підприємства  –  це  сукупність  взаємопов’язаних  елементів,  які  мають
будь-яке відношення до фінансового стану підприємства та підприємства
в цілому, які  формуються  за  допомогою алгоритмів,  методик,  підходів,
принципів,  механізмів,  інструментарію  діагностики  тощо,  з  метою
простежування,  виявлення,  встановлення,  прогнозування  фінансового
стану підприємства.

Залежно  від  масштабів,  цілей  та  напрямів  здійснюваних
перетворень, а також доступності інформації про окремі сфери діяльності
підприємства  доцільно  проводити  експрес-діагностику  або  детальну
(«фундаментальну») діагностику. Однак деякі вчені пропонують в окрему
групу  виділити  діагностику  банкрутства  промислового  підприємства,
адже  саме  процеси  банкрутства  останнім  часом  істотно  стримують
економічний розвиток України.

Експрес-діагностика  передбачає  регулярну  оцінку  кризових
параметрів  фінансового  розвитку  підприємства  та  здійснюється  на
підставі даних фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу,
а її метою є раннє діагностування ознак кризового розвитку підприємства
й визначення його масштабу [1]. Експрес-діагностика має на меті раннє
виявлення ознак кризового розвитку підприємства, швидкого реагування
на  зміну  умов  ринку,  його  середовища;  вимагає  прийняття  швидких
рішень  управління.  Отже,  експрес-діагностика  фінансового  стану
підприємства – це здатність за короткий проміжок часу з використанням
обмеженої кількості показників розпізнати фінансовий стан підприємства
на будь-якому відрізку часу за вимогою суб’єкта.

Перший  етап  процесу  експрес-діагностики  –  моніторинг
зовнішнього  і  внутрішнього  середовища  з  метою  виявлення  ранніх
«слабких  сигналів»,  що  попереджують  про  зародження  негативних
тенденцій  порушення  пропорцій  у  фазах  циклу кругообігу  капіталу  на
підприємстві. 

На цьому етапі  важливим моментом є кількісний вимір «слабких
сигналів», які повинен здійснюватися на різних фазах кругообігу капіталу
на  підприємстві.  Крім  того,  необхідно  відстежувати  динаміку  й
оперативно фіксувати найменші зміни у «слабких» сигналах, які повинні
кількісно відображатися в показниках фінансового стану функціонування
підприємства.
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Система експрес-діагностики забезпечує  раннє знаходження ознак
кризового розвитку підприємства та дозволяє вжити оперативні заходи з
їх нейтралізації. Її попереджувальний ефект найбільш відчутний на стадії
легкої  фінансової  кризи  підприємства.  За  інших  масштабів  кризового
фінансового  стану  вона  обов’язково  повинна  доповнюватися  системою
фундаментальної діагностики.

Фундаментальна  діагностика  фінансового  стану  є  поглибленою.
Вона  може  здійснюватися  на  основі  горизонтального,  вертикального
аналізу  бухгалтерського  балансу,  аналізу  його  ліквідності,  фінансової
стійкості  за  допомогою  фінансових  коефіцієнтів  тощо,  але  не
обмежується ними [3].

Така  діагностика  може  проводитися  за  всіма  напрямами
господарської діяльності підприємства або фокусуватися на якому-небудь
одному  чи  кількох  напрямах.  Комплексна  діагностика  необхідна,  якщо
існуюча  (або  відсутня)  на  підприємстві  система  моніторингу  поточної
діяльності не дозволяє виявити основні проблеми та визначити причини
їх виникнення («все  погано, і  не зрозуміло,  з чого починати»).  Загалом
така діагностика містить у собі організаційну, кадрову, функціональну та
стратегічну діагностику.

Комплексна  діагностика  стану  підприємства  дозволяє  визначити
поточний  стан  справ  та  оцінити  його  інноваційний  потенціал  на  базі
детального  вивчення  проблемних  аспектів  господарської  діяльності,
окреслених ще на етапі експрес-діагностики.

Слід зауважити, що серед науковців немає єдності в поглядах щодо
груп  показників,  визначення  фінансових  коефіцієнтів,  наведення  їх
розрахункових формул,  встановлення нормативних значень коефіцієнтів
тощо.  Залежно  від  мети  фінансового  аналізу  науковці  використовують
різні підходи до групування показників івизначення кількості коефіцієнтів
у кожній групі. Зазвичай для діагностики фінансового стану підприємства
пропонується  проведення  аналізу  за  напрямами  оцінки  рентабельності,
ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності й ділової активності
підприємства.  При  цьому  в  деяких  випадках  сутність  коефіцієнтів
науковцями характеризується майже однаково, але використовуються різні
розрахункові  формули;  іноді  ототожнюються  поняття  ліквідності  та
платоспроможності підприємства.

Детальна діагностика може проводитися за наступними напрямками
досліджень:

– розширений аналіз галузі;
– фінанси;
– маркетинг;
– виробнича діяльність;
– дослідження та розробки;
– кадри;

386



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

– система управління;
– загальна ефективність компанії.

Варто зазначити, що комплексна діагностика стану підприємства є
досить  трудомістким  процесом,  який  проводиться,  як  правило,
сторонніми  консультантами.  У  зв'язку  з  цим  потенційна  періодичність
проведення комплексної діагностики дуже низька – менше одного разу на
рік. Практика показує, що таку діагностику виконує обмежена кількість
підприємств,  які  перебувають  у  кризовому  стані  або  планують  певні
масштабні проекти.

Третя група діагностичних досліджень – діагностика банкрутства.
Цей різновид діагностики добре описаний у літературі, що пояснюється
значною розповсюдженістю процесів банкрутства в ринковій економіці. З
цієї ж причини постійно удосконалюється методична база для визначення
потенційних  та  реальних  підприємств-банкрутів.  Слід  зазначити,  що
метою діагностики банкрутства є прогнозування кризових ситуацій ще на
ранніх  етапах  їх  виникнення  або  заздалегідь.  Адже  прогнозування
банкрутства, як показує світовий досвід, можливе ще за 1,5 – 2 роки до
появи  його  очевидних  ознак.  Для  цього  можуть  використовуватися
підходи, засновані на застосуванні:

– трендового аналізу;
– системи критеріїв та ознак;
– обмеженого кола показників;
– інтегральних показників;
– рейтингових оцінок;
– факторних, регресивних та дискримінантних моделей тощо [4].

Вивчення  існуючих  тенденцій  методичного  забезпечення
діагностики кризових  явищ та  застосування  їх  на  практиці  дало  змогу
виділити  основні  етапи  проведення  діагностики  фінансового  стану
підприємства в рамках антикризового управління, а саме:

– визначення кола осіб, які будуть проводити діагностику, розподіл між
ними функціональних обов’язків;

– аналіз  організаційної  структури  і  структури  управління
підприємством, його внутрішньогосподарських зв’язків;

– створення інформаційної бази діагностики;
– вибір  методів  діагностики  та  аналітичних  показників  фінансового

стану;
– експрес-аналіз фінансового стану та загрози банкрутства;
– оцінювання потенційних можливостей виживання підприємства;
– формування висновків та їх документальне оформлення.

До складу елементів діагностики фінансового стану підприємства
необхідно  включати  діагностику  ліквідності  та  платоспроможності,
фінансової  незалежності,  ділової  активності,  рентабельності,  руху
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грошових коштів,  собівартості  продукції,  фінансових результатів,  рівня
економічної безпеки [1].

Таким  чином,  незалежно  від  того,  використовує  підприємство
експрес-діагностику  чи  проводить  детальний  аналіз  своєї  діяльності,
обов’язковим елементом діагностичних досліджень повинна стати  саме
діагностика  банкрутства.  Це  дозволить  попереджувати  або  заздалегідь
прогнозувати (а відтак – розробляти відповідний комплекс заходів щодо
мінімізації збитків) кризові явища в діяльності підприємства.

Висновки. Основною  діяльністю  підприємства  є  його  ефективна
фінансово-господарська  діяльність  та  забезпеченість  фінансовими
ресурсами.  Усе  це  створює  «добрий»  фінансовий  стан  підприємства,
проте  все  це  може  мати  тимчасовий  характер,  тому  підприємство  має
потребу до  систематичного  проведення  діагностики  фінансового  стану
підприємства. Діагностика фінансового стану підприємств вимагає більш
детального та комплексного дослідження з метою одержання достовірної
інформації про його поточний стан і перспективи розвитку. Діагностика
покликана дати про об’єкт не тільки широкий спектр інформації у вигляді
економічних показників, але й має конкретну мету – вдосконалити процес
управління  підприємством  в  умовах  нестабільного  динамічного
середовища, що вимагає постійних корегувань у процесі управління.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКУ

Вступ.  У  сучасних  умовах  результативність,  ефективність  будь-
якого підприємства значною мірою залежить від рівня управління. Зміст
управління полягає в цілеспрямованому впорядкованому впливі на процес
виробництва,  який  має  організувати,  погодити,  регулювати  та
контролювати  цей  процес  з  метою  досягнення  заздалегідь  визначених
результатів. 

Управлінська  діяльність  –  один  з  найважливіших  факторів
функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця
діяльність постійно удосконалюється відповідно до вимог виробництва й
реалізації  товарів,  складності  господарських  зв’язків,  підвищення  ролі
споживача  у  формуванні  техніко-економічних  відносин  та  інших
параметрів продукції.

Результати дослідження. Процес  управління  можна розглядати  з
різних  позицій:  з  одного  боку,  воно  виконує  завдання  організації  та
впорядкування спільної  праці працівників, з іншого,–важливу функцію –
функцію  реалізації власності на засоби виробництва та забезпечення її
власнику отримання прибутку (доходу). Як різновид трудової діяльності,
управлінська  праця  виникла  та  відокремилася  на  індустріальній  стадії
виробництва.

До  особливостей  управлінської  праці  слід  віднести  те,  що  її
предметом  є  інформація,  яка  необхідна  для  керівництва  процесом
виробництва, продуктом праці – управлінські рішення, а об’єктом впливу
– колектив працівників,  який  бере  безпосередню участь  у  виробництві
товарів  або  наданні  послуг.  Ефективність  управлінської  праці  можна
визначити  опосередковано  шляхом оцінки загальних показників  роботи
підприємства (фірми), а саме – зіставлення витрат і результатів за інших
рівних  умов,  які  було  досягнуто  раніше,  з  тими,  які  отримали  після
реалізації нового важливого управлінського рішення.

Підготовку  до  управління  проводять  плановики,  бухгалтерія,
економісти,  секретарі,  референти,  робітники,  які  обслуговують
комп’ютерні системи, що використовуються для переробки інформації.

Використовуючи  досягнення  психології  та  соціології,  були
розроблені  цінні  методичні  рекомендації  щодо  широкого  залучення
працівників у процес  управління підприємством,  покращення змісту та
якості  трудової  діяльності,  більш  повного  використання  кожного
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працівника  відповідно  до  потенціалу,  який  йому  притаманний.  Це
дозволило менеджменту науково відобразити основні принципи та засоби
організації  виробництва  на  підприємстві  (фірмі),  визначити  функції
управління,  методи  діяльності  керівника  та  шляхи  забезпечення
ефективної діяльності господарюючого суб’єкта. 

У  сучасних  умовах  найсуттєвішими  функціями  менеджменту
вважають планування, організацію, мотивацію та контроль[1].

Планування  передбачає  відпрацювання  рішення  про  те,  якими
мають  бути  цілі  і  що  мають  робити  члени  організації,  щоб  досягти
задуманого.

Організація  означає  створення  певної  структури  підприємства
(фірми)  та  підбір  кадрів,  які,  маючи  повноваження  та  права  на
використання ресурсів, здатні вирішити конкретні завдання.

Мотивація призначена для того, щоб члени організації виконували
роботу відповідно до делегованих обов’язківта плану. Основа мотивації –
врахування інтересів працівника-виконавця.

Контроль – це процес забезпечення організацією досягнення своїх
цілей, який передбачає наступне:

– встановлення  стандартів  (  визначення  цілей  організації  на  певний
період часу, які випливають з плану);

– визначення того, що було дійсно досягнуто у відповідний період, та
порівняння досягнутого з очікуваними результатами;

– дії,  які  необхідно  здійснити,  –перш  за  все  перегляд  цілей  убік
реалістичностіта відповідності ситуації.

Відповідно  до  змісту  менеджменту  менеджер,  тобто  людина,  яка
здійснює управління, повинен мати такі індивідуальні властивості, як:

– здатність керувати собою;
– розумні особисті цінності;
– чітко визначені особисті цілі;
– спрямованість на постійне особисте зростання;
– навички вирішувати проблеми;
– винахідливість та здатність до інновацій (нововведень);
– висока здатність впливати на людей , які його оточують;
– знання сучасних управлінських підходів;
– здатність керувати;
– вміння навчати та сприяти розвитку підлеглих;
– здатність формувати й розвивати робочі групи.

Менеджер  повинен  бути  професіоналом,  який  здатний  управляти
підприємством (фірмою), спираючись на суто наукові основи.

У  тісному  зв’язку  з  менеджментом  знаходиться  маркетинг  (у
перекладі  з  англійської  –  “управління  у  сфері  ринку”).  Це  –  різновид
підприємницької  діяльності,  а  саме  така  діяльність,  яка  являє  собою
цілісну систему організації, управління діяльністю підприємства (фірми),
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спрямовану  на  забезпечення  максимуму  збуту  продукції  і  збільшення
прибутку.  Зміст  такої  діяльності  полягає  в  тому,  щоб  підпорядкувати
діяльність  підприємства  (фірми)  вимогам  ринку,  створити  систему
випереджаючого  оперативного  виконання  даним  виробництвом  запитів
ринку.

Система маркетингу включає в себе вивчення ринку і планування
продукції.

Вивчення  ринку  передбачає  збір  та  аналіз  інформації  про
кон’юнктуру  ринку певного товару (групи товарів), динаміку попиту на
товар,  який випускається  даним підприємством.  Вивчення ринку також
включає аналіз  потенційних доходів споживачів,  динаміки зміни цін на
дану продукцію, можливостей конкурентів..

З огляду на систему маркетингу можна виділити такі його функції:
дослідницьку, управлінську, збутову, стратегічну[3].

Дослідницька функція полягає в тому, що реалізація стратегії фірми
відбувається  на  основі  попередніх  досліджень  і  водночас  процес
дослідження продовжується з метою пошуку нових стратегічних рішень.
Суб’єктами  та  об’єктами  маркетингового  дослідження  є  споживачі,
товари,  конкуренти,  ціни,  прибуток,  витрати,  ресурси,  оргструктура,
кадри.

На основі відповідних досліджень підприємство ухвалює відповідне
стратегічне  рішення,  і  тим  самим  маркетинг  виконує  управлінську
функцію.  Розробкою  програми  дій  займається  служба  маркетингу.  Ця
програма є базовою для оперативних дій усіх інших служб підприємства
(фірми).  Реакція ринку на товар (послуги) якраз і визначає обсяг, види,
типи і структуру виробництва, а не навички.

Одне  з  центральних  місць  у  системі  маркетингу  займає  збутова
функція,  бо  саме  в  системі  збуту  концентрується  результат  усієї
маркетингової діяльності, і тому навіть добре відпрацьована і правильно
розрахована  маркетингова  стратегія  може  бути  нереалізована,  якщо
система збуту не відповідає запланованим завданням. У процесі реалізації
цієї  функції  треба  в  першу  чергу  забезпечити  нормальний  товарорух,
відпрацювати відповідні канали товарів (прямі контакти із споживачами,
контакти  через  місцеві  роздрібні  магазини,  оптова  торгівля),  а  також
сформувати  імідж товару і  фірми,  інформувати  про місце знаходження
продукції, про її розпродаж, споживчі якості, цінові параметри тощо. 

Стратегічна функція маркетингу реалізується в комплексній системі
заходів  з  виробництва  і  збуту  продукції  в  конкретній  і  довгостроковій
перспективі. Стратегія маркетингу визначається із пріоритетом збутових
завдань,  тобто  потребами  споживачів.  Відпрацювання  й  реалізація
маркетингової стратегії  зумовлена вирішенням таких завдань:

– вибору варіантів завдань;
– організації і планування маркетингу.
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Висновки.  Отже,  у  ринковій  економіці  будь-якої  країни
підприємництво  –  основа  процвітання  людей  і  держави.  Тому  для
України, яка стала на шлях розбудови ринкової економіки, становлення та
розвиток підприємництва – одна з найважливіших та насущних проблем. 

У  сучасних  умовах  ефективність  діяльності  того  чи  іншого
підприємства  значною мірою залежить  від  рівня   управління  ним,  від
менеджменту,  а  його  становище  на  ринку  –  від  маркетингу,  тобто
діяльності підприємства,  спрямованої на забезпечення максимуму збуту
продукції та збільшення прибутку.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

Вступ.  Комп'ютерні  системи  є  важливим  компонентом  у
функціонуванні  бізнесу,  урядового,  військового,  навколишнього
середовища,  установ  охорони  здоров’я  і  є  частиною  багатьох  освітніх
програм  навчання.  Ці  комп'ютерні  системи,  все  більше  впливаючи  на
наше життя, мають бути спроможними швидко адаптуватися, змінюватися
та допомагати нам і нашим установам вирішувати непередбачені ситуації.

Національна  конкурентоздатність  залежить  від  можливостей
доступу,  обробки  та  аналізу  інформації.  Аналіз  і  передача  даних  за
допомогою комп'ютера надали  нам велику кількість інформації.  Однак,
щоб досягти повного співробітництва, комп'ютерні системи повинні вміти
більше,  ніж  обробляти  інформацію,  –мати  інтелект.  Вони  повинні
кваліфіковано  зберігати  й  використовувати  великі  обсяги  інформації  й
ефективно  допомагати  людям знаходити  нові  шляхи  рішення  проблем,
використовуючи більш природні засоби комунікації.

Результати  дослідження.  Щоб  перебороти  обмеження  існуючих
систем, потрібно зрозуміти шляхи і способи взаємодії людей між собою і
зі  світом,  розробити  методи  для  з'єднання  людського  інтелекту  та
комп'ютерних  систем.  Для  вирішення  цього  призначені  аналітичні
технології  –  методики,  які  на  основі  певних  моделей,  алгоритмів,
математичних теорем дозволяють за відомими даними оцінити значення
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невідомих  характеристик  і  параметрів. Вони  потрібні  в  першу  чергу
людям,  що  ухвалюють  важливі  рішення,  –  керівникам,  аналітикам,
експертам,  консультантам.  Дохід  компанії  великоюмірою  визначається
якістю  цих  рішень  –  точністю  прогнозів,  оптимальністю  обраних
стратегій для прогнозуваннякурсів валют,цін на сировину, попиту, доходу
компанії,  рівня  безробіття,числа  страхових  випадків,  для  оптимізації
розкладів,  маршрутів,  плану  закупівель,  плану  інвестицій,  стратегії
розвитку.

Як правило, для реальних завдань бізнесу й виробництва не існує
чітких алгоритмів  рішення.  Зазвичай  керівники й експерти  вирішували
такі  завдання  тільки  на  основі  особистого  досвіду.  Часто  класичні
методики  виявляються  малоефективними  в  багатьох  практичних
завданнях.  Це  пояснюється  тим,  що  неможливо  досить  точно  описати
реальність  за  допомогою  невеликого  числа  параметрів  моделі,  або
розрахунок  моделі  займає  занадто  багато  часу  та  обчислювальних
ресурсів, а за допомогою аналітичних технологій будуються системи, що
дозволяють істотно підвищити ефективність рішень.

В  останні  10  років  відбувається  активний  розвиток  аналітичних
систем  нового  типу.  В  їх  основі  –  технології  штучного  інтелекту,  що
імітують природні процеси.  Інтелектуальні аналітичні системи містять у
собі:здатність  міркування  відносно  завдання  і  знання,  засновану  на
здоровому  глузді;  міркування  відносно  спільного  процесу  і  знання
можливостей інших систем і людей, що беруть участь у взаємодії;зв'язок з
користувачами  за  допомогою  розуміння  природної  мови,  малюнків,
зображень,  і  знаків;системи,  що  повинні  відчувати  середовище,
координувати  прийняття,  планування  і  дії;  навчання  на  попередньому
досвіді й адаптацію до поведінки.

Розуміння  цих  можливостей  у  людях  і  втілення  їх  при  розробці
програм є центральним у створенні новітніх аналітичних технологій, що
здатні здобувати знання та керувати ними.

Національна  конкурентоздатність  залежить  від  зростання
потужностей для проведення інформаційного аналізу, прийняття рішення,
гнучкого  проектування  та  виробництва.  Зусилля  в  цих  сферах  були
обмежені недостатніми даними, відсутністю обчислювальної потужності
або неадекватними контролюючими механізмами. Багато з цих обмежень
можуть бути усунені тільки за умови додавання інтелекту до систем.

Комп'ютерні  технології  з  організацією інтелектуальних обчислень
переживають свій розквіт. Це пов'язаноз потоком нових ідей, що виходять
з  галузі  комп'ютерних  наук,  яка  утворилась  на  перетині  штучного
інтелекту,  статистики  та  теорії  баз  даних.  Зараз  відбувається  стрімке
зростання  числа  програмних  продуктів,  що  використовують  нові
технології,  а  також  типів  завдань,  де  їх  застосування  має  значний
економічний ефект. Елементи автоматичної обробки й аналізу даних, що
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називають DataMining (знаходження знань) стають невід'ємною частиною
концепції  електронних  сховищ  даних  та  організації  інтелектуальних
обчислень.  Простий  доступ  користувача  до  сховища  даних  забезпечує
тільки отримання відповідей на питання,  що були задані,  у  той час  як
технологія  datamining  дозволяє  побачити/знайти  приховані  правила  і
закономірності  в  наборах даних,  які  користувач не може передбачити і
застосування яких може сприяти збільшенню прибутків підприємства.

Поряд з поняттям DataMining зустрічаються слова «інтелектуальний
аналіз даних». Більшість організацій накопичують під час своєї діяльності
величезні обсяги даних, але єдине, що вони хочуть від них одержати,– це
корисна інформація.  Як можна довідатися  з даних про те,  що потрібно
найбільш  вигідним  для  організації  клієнтам,  як  розмістити  ресурси
найбільш ефективним чином або як мінімізувати втрати? Для вирішення
цих проблем призначені новітні технології інтелектуального аналізу. Вони
використовують  складний  статистичний  аналіз  і  моделювання  для
знаходження  моделей  і  відношень,  прихованих  у  базі  даних,  –  таких
моделей, що не можуть бути знайдені звичайними методами.

Звичайно  компанія,  що  довго  знаходиться  на  ринку  і  знає  своїх
клієнтів  вже  інформована  про  багато  моделей,  які  спостерігалися
протягом кількох останніх періодів.  Технології інтелектуального аналізу
можуть не тільки підтвердити ці емпіричні спостереження, але і знайти
нові, невідомі раніше, моделі. Спочатку це може дати користувачеві лише
невелику  перевагу.  Але  така  перевага,  якщо  її  об'єднати  по  кожному
товару і кожному клієнту, дає істотний відрив від тих, хто не використовує
технології  datamining.  З  іншого боку, за  допомогою методів  datamining
можна знайти таку модель, що призведе до радикального поліпшення у
фінансовому  і  ринковому  становищі  компанії.DataMining–  це  набір
засобів, який допомагає аналітикам у знаходженні моделей і відношень у
даних,  але  він  не  говорить  про  цінність  цих  моделей  для  організації.
Кожна модель повинна перевірятися в реальному середовищі.

Хоча  інструментарій  інтелектуального  аналізу  і  звільняє
користувача  від  можливих  складнощів  у  застосуванні  статистичних
методів,  він  все  ж  таки  потребує  від  нього  розуміння  роботи  цього
інструментарію  й  алгоритмів,  на  яких  він  базується.  Крім  цього,
технологія знаходження нового знання в базі даних не може дати відповіді
на ті  питання, що не були задані.  Вона не заміняє аналітиків,  а  дає їм
інструмент для поліпшення роботи, яку вони виконують.

Сфера застосування технологій інтелектуальних обчислень нічим не
обмежена. Методи datamining поширені в багатьох організаціях через те,
що вони можуть зробити істотний внесок у збільшення доходів. Ці методи
можуть використовуватися для керування взаємовідносинами з клієнтами.
Визначаючи  характеристики  клієнтів,  що  можуть  звернутись  до
конкурентів,  компаніяможе починати  дії  з  їхнього утримання,  тому що
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зберегти клієнта завжди дешевше, ніж здобути нового.
Телекомунікаційні  компанії  і  компанії,  що  випускають  кредитні

картки,  є  лідерами  в  застосуванні  цих  технологій  для  визначення
можливих втрат клієнтів.

Страхові  компанії  і  фондові  біржі  застосовують  ці  технології  для
визначення втрат клієнтів. 

Компанії,  що  діють  на  фінансовому  ринку, визначають  ринкові  і
галузеві  характеристики  для  передбачення  індивідуальних  і  фондових
переваг у найближчому майбутньому.

Ключем  до  успішного  застосування  методів  інтелектуальних
обчислень служить не просто вибір алгоритму, а майстерність людини, що
будує  моделі,  і  можливості  програми  проводити  процес  моделювання.
Інформативність  реалізованого  проекту  залежить  від  цих  факторів
більшоюмірою, ніж від алгоритмів.

Чим більше аналітик може будувати моделі, оцінювати результати
(тобто більше працювати з даними за одиницю часу), тим кращим може
бути результат. Робота з даними стає більш ефективною, коли можлива
інтеграція  наступних  компонентів:  візуалізація,  графічний
інструментарій,  засоби  формування  запитів,  оперативна  аналітична
обробка, що дозволяють зрозуміти дані й інтерпретувати результати, ісамі
алгоритми, що будують моделі.

На  українському  ринку  технології  інтелектуальних  обчислень
роблять лише перші кроки. Це можна пояснити їх високою вартістю, але,
як показує історія розвитку інших галузей комп'ютерного ринку України,
сам  по  собі  цей  фактор  навряд  чи  є  визначальним.  Скоріше  тут
виявляється дія деяких специфічних для України негативних факторів, що
різко зменшують ефективність застосування аналітичних технологій.

Почнемо  з  характеристики  української  специфіки.  Комп'ютерні
системи  підтримки  прийняття  рішень   можуть  ґрунтуватися  на  двох
підходах. Перший (традиційний) полягає в тому, що в системі фіксується
досвід експерта, який використовується для вироблення оптимального в
даній ситуації рішення. Системи інтелектуальних обчислень в основному
реалізують  другий підхід. Вони намагаються  знайти рішення на основі
аналізу  історичних  даних,  що  описують  поведінку  досліджуваного
об'єкта, прийняті в минулому рішення, їхні результати. Усі ці дані можуть
включати  часові  ряди  цін  на  різні  фінансові  послуги,  результати
фінансово-господарської  діяльності  підприємства,  статистику  продажів
тієї  чи  іншої  продукції.  Зрозуміло,  щоб  застосування  цих  систем  у
практиці виявилось виправданим, необхідно мати досить вагому множину
цих  даних,–  інакше  прийняті  на  їхній  основі  рішення  будуть
безпідставними.

З  цією  очевидною  обставиною  пов'язані  головні  труднощі
просування технологій інтелектуальних обчислень в Україні:  відмінною
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рисою більшості вітчизняних підприємств є порівняно невеликий термін
існування.  Характерний вік  накопичених  ними баз  даних  складає  2  –3
роки,  інформації,  що  міститься  в  цих  базах  даних,  виявляється
недостатньо для вироблення на її основі ефективної стратегії прийняття
рішень за допомогою новітніх аналітичних систем. Якщо даних мало, а
їхня описова модель складна, то завжди можна підігнати цю модель під
дані, навіть якщо це цілком випадкові числа. Той факт, що метод відмінно
працює,  коли  потрібно  пояснити  те,  що  було  в  минулому,  але  зовсім
непридатний  для  прийняття  рішень  "на  майбутнє",  породжує  сумнів  у
здатності систем інтелектуальних обчислень вирішувати реальні завдання
зі сфери бізнесу і фінансів. Таким чином, головна проблема застосування
систем  видобутку  знань  для  України  –  це  нечисленність  аналізованих
даних,  а  одна  з  головних  вимог  до  цих  систем  –наявність  твердого
контролю статистичної значущості одержуваних результатів.

Іншою прикметною рисою української економіки як на макрорівні,
так  і  на рівні окремих підприємств є  її  нестабільність;  крім того,  вона
знаходиться під впливом дії численних, зненацька виникаючих факторів.
У той час як на Заході підприємства в основному працюють у рамках вже
устояної  законодавчої  бази,  у  сформованих  структурах  товарних,
фінансових  і  інформаційних  потоків,  українські  підприємства  змушені
підлаштовуватися  під  правила  гри,  що  постійно  змінюються.  Це  ж
стосується українських фінансових ринків, де приблизно раз на півроку
відбувається істотне корегування правил роботи. Отже, людина повинна
обов'язково  контролювати  й  аналізувати  результати,  спродуковані
інтелектуальними системами.  Це  потрібно,  щоб гарантувати  облік  усіх
факторів,  що  впливають  на  рішення.  Як  наслідок,  побудовані  моделі
повинні бути прозорі йприпускати інтерпретацію.

Нарешті,  ще  одна  обставина  впливає  на  застосування  систем
інтелектуальних  обчислень  в  українських умовах.  Вонапов'язана  з  тим,
що  люди,  відповідальні  за  прийняття  рішень  у  бізнесі  і  фінансах,
звичайно  не  є  фахівцями  зі  статистики  і  штучного  інтелекту,  тому  не
можуть безпосередньо використовувати системи інтелектуального аналізу
даних, що вимагають складного налаштування чи спеціальної підготовки
даних. Якщо така система поставляється як складова частина загальної
технології електронних сховищ даних, реалізованої на підприємстві (що
стає самою розповсюдженою практикою в розвинутих країнах), то це не
створює  проблеми,–  усі  налаштування  і  передпроцесорна  обробка
здійснюються  автоматично.  Однак  українські  підприємства,  що
використовують  сховища даних з  елементами  інтелектуального аналізу,
сьогодні вкрай нечисленні. Тому важливими факторами, що визначають
комерційний  успіх  систем  інтелектуального  аналізу  даних  в  Україні,  є
простота у використанні й високий ступінь автоматизму.

397



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

Засоби  інтелектуальних  обчислень  знаходження  нового  знання та
аналізу даних припускають надання допомоги організаціям у знаходженні
прихованих  залежностей  у  даних.  Отримані  моделі  можна
використовувати як для передбачення майбутніх значень, так і для опису
поточного  стану.  Однак  засоби  інтелектуальних  обчислень  не  можуть
працювати без супроводу користувачів, що добре розуміють ділову сферу,
самі  дані  і  загальний  характер  використовуваних  аналітичних  методів.
Результат  застосування  методів  знаходження  нового  знання  може
виявлятися в широкому спектрі – від збільшення доходів до зменшення
витрат.

Побудова  моделі  –  це  тільки  один  крок  у  процесі  знаходження
нового знання. Для отримання коректних результатів необхідно зібрати і
підготувати  дані  та  перевірити  модель  у  реальному  світі.  Найкращу
модель  можна знайти  після  побудови  моделей  різних  типів  за  різними
технологіями.

Висновки.  Прогресивні  підприємці  усвідомили,  що  засоби
інтелектуальних  обчислень  –  це  реальний  спосіб  підвищення
ефективності роботи. Питання не в тому, чи потрібні нові технології, а в
тому,  як  їх  застосувати  в  кожному  конкретному  випадку.  Витрати  на
постановку  завдання  і  супровід  інтелектуальних  систем  можуть  на
порядок перевищувати вартість окремого пакета програм. Очевидно, що
варто витратити частину грошей на навчання фахівців, – у підсумку вийде
дешевше  й  ефективніше.  Зростає  роль  спеціалізованих  консалтингових
фірм,  що  здійснюють  комплексний  супровід  проектів,  включаючи
діагностику завдання, аналіз методів рішення, вироблення рекомендацій,
реалізацію обраного підходу, супровід, оптимізацію.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ.  Сьогодні  здійснюються  значні  зміни  в  системі  управління
підприємствами,  які  зумовлені  ринковими  перетвореннями  в  економіці
України.  Перед  керівниками  підприємств  виникає  необхідність
прогнозування,  оцінки  ризиків  і  створення  ефективної  системи
управління,  що  неможливо  здійснити  без  необхідного  внутрішнього
контролю за діяльністю. 

Внутрішній аудит, як суб’єкт внутрішньогосподарського контролю,
призначений для  забезпечення інформацією про всі  сторони діяльності
підприємства,  правильність  ведення  обліку,  достовірність  та  точність
облікових  даних,  правильність  та  відповідність  законодавству
нарахування податків тощо [1]. 

Ефективність  діяльності  внутрішнього  аудиту  на  підприємствах
України визначається рівнем його організації. 

Результати дослідження.  За визначенням Міжнародних стандартів
аудиту  [4],  внутрішній  аудит  –  це  діяльність  з  оцінювання,  яка
організована  в  межах  суб’єкта  господарювання  і  яку  виконує  окремий
відділ.  Функції  внутрішнього  аудиту  охоплюють,  зокрема,  перевірку,
оцінювання та моніторинг адекватності  й ефективності функціонування
систем бухгалтерського обліку ТА внутрішнього контролю [5].  Функції
внутрішнього аудиту можуть  виконувати  спеціальні  служби  або  окремі
аудитори, які знаходяться у штаті підприємства. 

Відповідно  до  національних  стандартів  внутрішній  аудит  –
діяльність  внутрішньої  аудиторської  служби  (або  служби  внутрішніх
ревізорів)  підприємства,  яку, незалежно від назви, можна розглядати як
окремий вид аудиторських послуг, що надається незалежним аудитором
підприємству.  Отже,  внутрішній  аудит  –  це  незалежна  діяльність  на
підприємстві,  метою якої є отримання достовірної та повної інформації
для  прийняття  обґрунтованих  управлінських  рішень,  сприяння
ефективному виконанню завдань та досягненню цілей підприємства. 

За визначенням багатьох сучасних науковців, функції внутрішнього
аудиту включають:

– оглядові  перевірки  систем  бухгалтерського  обліку  і  внутрішнього
контролю, моніторинг їх операцій, рекомендації щодо удосконалення;

– вивчення фінансової й управлінської інформації;
– оглядові  перевірки  економічності,  ефективності  та  результативності

фінансових і нефінансових операцій суб'єкта господарювання;
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– оглядові  перевірки  відповідності  діяльності  суб'єкта  законодавчим
нормативним актам, а також вимогам і вказівкам керівництва.

Внутрішній  аудит  –  це  один  зі  способів  контролю,  перевірки  та
оцінки  роботи,  її  правомірності  та  ефективності  діяльності  в  усіх
підрозділах підприємства. Мета внутрішнього аудиту – допомогти членам
суб'єкта  господарювання  ефективно  виконувати  свої  функції,  надавши
керівництву суб'єкта господарювання дані аналізу й оцінки, рекомендації
та додаткову інформацію за результатами перевірок.

Методологічна  складова  передбачає  визначення  цілей,  принципів,
функцій внутрішнього аудиту, а також методичних прийомів, способів і
стандартів його здійснення.

Потреба  у  створенні  внутрішнього  аудиту  виникає  тому,  що  для
досягнення  стратегічних  цілей  та  забезпечення  реалізації  прийнятих
управлінських рішень підприємства внутрішньогосподарський контроль,
який  в  основному  здійснюється  керівниками  структурних  підрозділів,
функціональних відділів, а також бухгалтерією підприємства, вважається
недостатнім. Останнє можна пояснити такими причинами. 

1.  Система  бухгалтерського  обліку  не  дає  повної  інформації,
необхідної  для  своєчасного  ухвалення  рішень,  оскільки  бухгалтерська
документація відображає минулу діяльність і лише ті операції, що мають
грошову  оцінку,  а  прийняття  рішень  стосується  майбутніх  дій  і
відображається в інших вимірах. 

2.  Керівники  структурних  підрозділів,  які  зайняті  поточною
виробничою, збутовою, постачальницькою та іншими видами діяльності,
зазвичай  не  володіють  відповідними  знаннями  і  досвідом  у  галузі
рішення,  що  ухвалюється.  Тому  необхідний  спеціальний  орган,  який
надавав  би  консультації  керівникам цих підрозділів  щодо ефективності
виробництва на місцях та забезпечував підготовку достовірної інформації
для прийняття управлінських рішень. 

3.  Діяльність  сучасного  підприємства  характеризується  наявністю
достатньої кількості спеціалістів, які хоч і не є керівниками, однак через
делегування  їм  повноважень  мають  ухвалювати  важливі  для  компанії
рішення.  Для  повного  охоплення  контролем  сфери  управління
підприємством потрібні додаткові організаційні заходи. 

4. Виконання працівниками бухгалтерії свого основного завдання –
відображення  фактичного  стану  справ  на  підприємстві,  а  також
здійснення часткового контролю (у межах наданої їм компетенції) – не
вирішує  всіх  проблем контролю в масштабі  підприємства,  а  отже,  і  не
забезпечує реалізацію його стратегічних цілей. 

Процес  проведення  внутрішнього  аудиту  на  підприємстві  є
основною  ділянкою  функціонування  служби  внутрішнього  аудиту,  яка
полягає  в  перевірці  діяльності  структурного  підрозділу  та  винайденні
шляхів  його  вдосконалення.  Під  час  організації  процесу  внутрішнього
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аудиту слід пам’ятати, що для перевірки різних об’єктів на підприємстві
здійснення  внутрішнього  аудиту  буде  включати  різні  етапи,  проте
організація процесу внутрішнього аудиту матиме стандартне наповнення: 

– планування перевірок, включаючи зустрічні на інших підприємствах; 
– накопичення фактів та інформації про діяльність підрозділів; 
– вивчення фактичного стану діяльності підрозділів; 
– оцінка адекватності системи управління та контролю; 
– підготовка підсумкових висновків та рекомендацій (підготовка звіту). 

Організаційна  складова  системи  внутрішнього  аудиту  передбачає
визначення  його  організаційної  структури,  організаційних  процедур  та
процесів.  Залежно  від  специфіки  діяльності  підприємства  здійснення
внутрішнього аудиту може покладатись на одну конкретну особу або на
спеціально  створену  службу  чи  відділ.  Окрім  того,  сьогодні  досить
поширеними  є  укладання  угоди  на  здійснення  послуг  з  внутрішнього
аудиту  з  незалежними  компаніями  (outsourcing)  та  організація
внутрішнього  аудиту  на  основні  стратегічного  партнерства,  що
передбачає  відбір  найманих  працівників  «зі  сторони»  для  співпраці  з
внутрішніми  аудиторами  підприємства  з  метою  виконання  завдань,  які
внутрішня  служба  не  може  виконати,  наприклад,  через  відсутність
спеціалістів вузького профілю [2].

У процесі організації внутрішнього аудиту необхідно пам’ятати, що
він повинен бути організований на такому рівні, щоб результат діяльності
служби внутрішнього аудиту об’єктивно відображав діяльність підрозділу,
який  перевіряється,  а  також  був  доступний  для  розуміння  всім
користувачам такої інформації.

Ефективний внутрішній  аудит  може знизити  витрати  компанії  на
зовнішній  аудит,  якщо  зовнішній  аудитор  буде  мати  можливість
покладатися  на  результати  роботи  внутрішнього  аудиту,  що  скоротить
обсяг аудиторських процедур,  виконуваних зовнішнім аудитором.  Також
важливо  врахувати,  що  не  рекомендується  користуватися  послугами
зовнішнього  аудитора  компанії  для  проведення  внутрішніх  аудитів,
оскільки  подібне  поєднання  може  призвести  до  втрати  принципу
незалежності, що є одним із першорядних чинників у роботі зовнішнього
аудитора.

Прийняття рішення про створення внутрішньої аудиторської служби
на  підприємстві  покладається  на  власника  та  найвище  керівництво
компанії.  Проведення  внутрішнього  аудиту  допомагає  встановити
достовірність  інформації,  відображеної  у  звітності,  виявити  наявні
відхилення  облікових  даних  від  фактичних,  що  сприяє  покращенню
ефективності процесів аналізу, прогнозування і планування, а, отже, – й
роботи підприємства в цілому [3]. Проте головним призначенням служби
внутрішнього  аудиту  виступає  контроль  діяльності  усіх  структурних
підрозділів підприємства.
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Крім  суто  контролюючих  функцій,  служба  внутрішнього  аудиту
також  може  надавати  допомогу  у  вирішенні  проблемних  питань
структурним  підрозділам  підприємства,  сприяти  покращенню  якості
зовнішніх  аудиторських  послуг,  на  основі  аудиторських  висновків  цієї
структури  часто  будуються  стратегічні,  поточні  та  оперативні  плани
організації [4].

Найефективнішим видом контролю, а отже, – і внутрішнього аудиту
вважається  поточний контроль,  у  ході  якого  вже  відомі  певні  наслідки
процесів,  що почалися, але ще можливо внести поправки в затверджені
плани.

Час  проведення  планових  та  позапланових  перевірок  повинен
визначатись  не  лише  у  зв’язку  із  встановленням  фахівцями  найвищої
ймовірності виникнення відхилень (зокрема матеріально відповідальних
осіб  виробничих  підрозділів  підприємства  доцільно  перевіряти  при
збільшенні  чи  зменшенні  матеріальних  цінностей  у  відповідних
підрозділах),  залежно  від  фактичного фінансового  стану  підприємства,
але й при зміні зовнішніх ринкових умов, зокрема інфляційних процесах у
країні.

Висновки. Сучасні умови ведення бізнесу потребують максимально
ефективного  використання  ресурсів  підприємства.  Найдієвішим
інструментом  виявлення  резервів  підвищення  ефективності  діяльності
підприємства та його конкурентоспроможності повинен стати внутрішній
аудит  за  умови  вирішення  його  першочергових  проблем  на
загальнодержавному рівні. 

Правильно проведена процедура аудиту на підприємстві передбачає
встановлення  чітких  правил  контролю  якості  внутрішнього  аудиту  та
встановлення  обов’язків  працівників  даної  сфери  у  посадових
інструкціях.

На  організацію  системи  внутрішнього  контролю  багато  в  чому
справляють  свій вплив розміри і  галузева  приналежність підприємства,
причому побудова  аудиторської  служби,  її  функціонально-організаційна
та  ієрархічна  структура  має  узгоджуватися  з  формами  організації
бухгалтерського,  податкового  й  управлінського  обліку,  прийнятими  на
підприємстві,  автоматизацією  облікових  процесів  і  кваліфікацією
працівників-аудиторів.
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
ПЕРЕДАВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Вступ.  Розвиток  світового  ринку  спричиняє  зростання  обсягу
валютних, кредитних, фінансових розрахункових операцій. Збільшується
документообіг. Між учасниками ринку відбувається обмін інформацією,
передача відомостей про курси валют і цінних паперів, процентні ставки,
становище  на  різних  ринках,  надійність  партнерів  та  ін.  Інформаційні
потоки виходять за національні межі. У результаті формується банк даних
для ринку інформаційних послуг у світовому масштабі.

Тема використання міжнародних електронних систем передавання
банківських  повідомлень   є  актуальною,  бо  традиційні  системи,  що
використовуються  для  обміну  фінансовими  документами,  мають  ряд
недоліків  та  не  можуть  у  повному  обсязі  задовольнити  всі  сучасні
вимоги.  Становлення  цивілізованої  фінансової  системи  в  Україні
неможливе без швидкого, точного, безпечного і контрольованого обміну
фінансовими документами. У той же час наведене завдання у світовому
масштабі вирішене компанією SWIFT.

Результати дослідження. Розглянемо систему SWIFT,визначивши її
функції та переваги для використання українськими банками.

SWIFT  являє  собою  міжнародну  міжбанківську  систему  передачі
інформації  і  здійснення  платежів.  Ця  система  обміну  інформацією
призначена  для  користування  не  лише  професіоналами,  але  й  усіма
учасниками  ринку.  Основне  завдання  SWIFT  полягає  у  швидкісній
передачі банківської та фінансової інформації, її сортуванні й архівації на
базі  засобів  обчислювальної  техніки.  Загалом  систему  обробки
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банківських  операцій  можна  поділити  на  два  типи.  До  першого  типу
належать  системи,  у  яких  виконується  оперативне  пересилання  та
зберігання  міжбанківських  документів,  а  до  іншого  -  системи,  в  яких
виконуються  також  функції,  безпосередньо  пов'язані  з  виконанням
взаємних вимог і зобов'язань банків.

Система  SWIFT  належить  до  першого  типу,  оскільки  вона
забезпечує  лише  передавання  та  доставляння  банківських  повідомлень
різного  типу  між  банками  –  учасниками  системи,  але  не  виконує  
жодних  розрахункових  чи  інших  операцій  з  банківської  обробки  цих
повідомлень [1, с.34] .

Головною  метою,  що  реалізує  система,  є  забезпечення
технологічного комунікаційного сервісу серед усіх  фінансових структур
через  банки,  що  є  учасниками  системи,  таким  чином,  щоб  вигідно
задовольнити  потреби  як  самих  банків,  так  і  їх  клієнтів.  Основними
функціями системи SWIFT є [2, с.55]:

– забезпечення  партнерського  співробітництва  з  членами  задля
забезпечення  конкурентоздатного  фінансового  комунікаційного
сервісу найвищої якості та надійності з високим ступенем інтеграції; 

– сприяння комерційному успіху учасників за допомогою безперервного
транзакційного  процесу  з  високим  ступенем  автоматизації,
заснованому на компетентності у встановленні фінансових стандартів
та надсиланні повідомлень світовою комунікаційною мережею; 

– отримання прибутку міжнародного зразка; 
– прагнення  набути  та  підтримувати  статус  безперечного  світового

лідера.
Повідомлення  в  системі  передаються  від  одного  користувача  до

іншого чи інших. Системні повідомлення використовуються  для запиту
певних дій та для отримання спеціальних звітів, пошуку повідомлень у
базі  даних,  з  навчальною  та  тренувальноюметою.  Користувач  може
одержувати  від мережі  запити, або ж вона може інформувати  його про
свій поточний стан, оновлення, нові послуги.

Коди  повідомлень  загальної  групи  поділяються  на  9  категорій
повідомлень, які [3, с. 58]: 

– пов'язані  з  платежами  та  інформацією  про  них,  коли  замовник  чи
бенефіціар або вони обидва не є фінансовими організаціями;

– пов`язані  з  перерахуваннями,  що містять  вимоги  про рух  грошових
коштів,  отриманих  фінансовими  організаціями,  а  також
повідомленнями про майбутні доручення;

– підтверджують інформацію, вже відому обом сторонам, повідомляючи
відомості про підтвердження та врегулювання угод;

– не  припускають  суворого  дотримання  єдиних  правил,  встановлених
для  інкасових  платежів,  проте  повинні  оброблятися  з  урахуванням
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того,  що ведення інкасових платежів  на основі  різноманітних видів
валюти в жодному повідомленні не передбачається4

– містять інструкції з продажу та сплати за цінні папери, повідомлення
про капітал та прибутки;

– містять інформацію щодо операцій з дорогоцінними металами;
– містять інформацію про випуск позик, інструкції та звіти, пов'язані з

кредитними операціями і наданням гарантій;
– містять  повідомлення  про  продаж  та  сплату  дорожніх  чеків,

рефінансування та управління запасами;
– містять повідомлення про балансову звітність, запити про клієнтів та

організації.
У сучасних ринкових відносинах великі банки України поступово

підключаються  до системи SWIFT, створюючи електронну мережу між
учасниками кореспондентських стосунків у країні та за кордоном. 

Висновки.  Таким  чином,  використання  SWIFT  українськими
банками сприяє вдосконаленню міжнародних розрахункових,  валютних,
кредитних операцій, а саме:

– використання  даної  системи,  дозволяє  доступ  до  налагодженого  і
прискореного  обміну  інформацією  між  банками  і  фінансовими
установами  більше  ніж  і  160-ма  країнами  по  телекомунікаційних
лініях зв'язку;

– здійснюються безпаперові міжнародні фінансово-банківські операції з
мінімальним  використанням  праці  банківських  службовців  і
максимальним скороченням операційних витрат;

– система забезпечує безпеку міжбанківських операцій, використовуючи
різні комбінації  засобів страхування ризику;при цьому зменшуються
банківські  ризики,  пов'язані  з  втратою  документів,  помилковою
адресацією, фальсифікацією платіжних документів;

– система міжнародних банківських розрахунків SWIFT досить проста у
використанні і дозволяє українським банкам виходити на міжнародний
банківський рівень.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.  Одне  з  найважливіших  завдань  підприємства  і  країни  в
цілому нерозривно пов’язана з ефективністю виробництва, забезпечення
випуску  необхідної  кількості  сучасних  виробів  та  покращення  якості,
досягненням конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі окремі проблеми
щодо  підвищення  конкурентоспроможності  продукції  вже  достатньо
висвітлені.  Про  це  свідчать  численні  теоретичні  дослідження  таких
учених,  як  А.  Сміт,  І.  Кірунер,  Дж.  Мур,  Фрідріх  фон  Хайєк,  
Й.  Шумпетер.  Серед  сучасних  учених  можна  виділити  
М. Гельвановського, М. Книша, Е. Кочетова, А. Юданова, О. Білоруса,  
Д.  Лук’яненка,  Б.  Губськогота  ін.  Більшість  із  них  розглядають
конкурентоспроможність  у  єдиній  системі  (підприємства,  галузі  або
промисловості  в  цілому),  забуваючи  про  те,  що  саме
конкурентоспроможність  виготовлюваної  продукції  безпосередньо  чи
опосередковано визначає рівень конкурентоспроможності об’єктів більш
високого рівня.

Мова  йде  про  провідну  роль  продукції  як  об’єктаналізу  і
формування  всієї  системи  конкурентоспроможності  виробництва,
окремих її елементів різного рівня ієрархії.  Це означає,  що підвищення
конкурентоспроможності  продукції  повинно  безпосередньо  ініціювати
зростання рівня конкурентоспроможності підприємств, галузей,окремого
сектора економіки, країни в цілому.

Результати  дослідження.  Поняття  конкурентоспроможності
інтерпретується й аналізується  залежно від економічного об’єкта, який
розглядається. Найчастіше її розглядають у двох аспектах:

1) конкурентоспроможність товару – ступінь його відповідності на
певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за
найважливішими  характеристиками  –  технічними,  економічними,
екологічними і т.д.;

2) конкурентоспроможність фірми – рівень її компетенції відносно
інших фірм-конкурентів  у  нагромадженні  та  використанні  виробничого
потенціалу.

Безумовно,  критерії,  характеристики  та  фактори  динаміки
конкурентоспроможності  на  рівні  товару,  фірми,  корпорації,  галузі,
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національного  господарства  або  нації  мають  свою  специфіку.  Так,
конкурентоспроможність продукції  трактують  як комплекс споживчих  і
вартісних  характеристик,  які  визначають  його  успіх  на  ринку,  тобто
спроможність  саме  даного  товару  бути  обміненим  на  гроші  в  умовах
широкої пропозиції інших конкуруючих товаровиробників.

Серед  причин  низької  конкурентоспроможності  продукції
українських товаровиробників можна виділити:

– низькі темпи науково-технічного прогресу;
– відсутність моральних і матеріальних стимулів до підвищення якості

продукції  й  розширення  її  асортименту,  оновлення  виробничого
апарату та впровадження новітніх технологій виробництва;

– фізичната  моральна  зношеність  основнихвиробничих  фондів  і
технологій, щовикористовуються;

– недостатня  розвиненість  систем  широкомасштабного  безперервного
навчання  фахівців  з  якості,  у  тому  числі  керівників  підприємств,
сучасній ідеології управління якістю;

– значні матеріальні витрати, які повинні бути передбачені у програмах
розвитку  галузей,з  огляду  на  потребу  гармонізації  українських
стандартів, законодавчої танормативної бази з вимогами європейських
стандартів, норм і правил та невизначеність джерел їх фінансування;

– у  зв'язку  з  упровадженням  гармонізованих  з  європейськими  і
міжнародними вимогами стандартів;

– неготовність  багатьох  суб'єктів  господарювання  до  об'єктивно
необхідного  технічного  переоснащення  підприємств,  освоєння
сучасних  технологій,  нового  випробувального  обладнання,
упровадження та сертифікації систем управління якістю, що вимагає
значних коштів (інвестицій, кредитів тощо) та державної підтримки в
умовах нерозвиненого ринку, недостатньої внутрішньої конкуренції;

– недостатнє  усвідомлення  товаровиробниками  переваг  виробництва
екологічно чистих продуктів харчування;

– відсутність  належних  умов  для  формування  зацікавленості
суспільства,  виробників  проблемами  навколишнього  середовища  та
удосконалення  заходів,  спрямованих  на  його  охорону  через
упровадження  міжнародних  стандартів  з  управління  навколишнім
середовищем.

Поняття «конкурентоспроможність» можна визначити як здатність у
процесі  суперництва досягати  кращих  результатів  у  якійсь
діяльності,сфері  функціонування.  Для окремих видів  продукції певного
функціонального  призначення  існування економічного  суперництва  за
споживачів (ринки збуту) є очевидним фактом. Для продукції має місцеі
конкуренція  за  відповідні  ресурси,  необхідні  длявиробництва  та
реалізації. Причому залежно відвиду необхідних ресурсів конкуренція за
них  можездійснюватися  як  між  різними  підприємствами  навідповідних
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ринках, так і всередині даногопідприємства.
До  важливих  ефективних  шляхів  цілеспрямованого  підвищення

якості  та  конкурентоспроможності  продукції  на  світовому  й
національному  ринках  небезпідставно  відносять  поліпшення
стандартизацію як головний інструмент фіксації й забезпечення заданого
рівня якості. Адже саме стандарти й технічні умовивідображають сучасні
вимоги споживачів щодо технічного рівня та інших якісних характеристик
виробів, тенденції розвитку науки і техніки.

Однак  у  ринкових умовах  господарювання організаційні  чинники
підвищення якості  продукціїна  всіх  підприємствах  повинні  мати  більш
широке використання. До таких чинників необхідно відносити:

- запровадження сучасних форм і методів організації виробництва
та  управління  ним,  які  уможливлюють  ефективне  застосування
високоточної техніки і прогресивної (бездефектної) технології;

- удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового
самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції;

-  розширення прямих господарських  зв'язків  між продуцентами  і
споживачами продукції;

-  вивчення  і  запровадження  позитивного  досвіду,  накопиченого
зарубіжними й вітчизняними підприємствами  в  галузі  проектування  та
виготовлення високоякісних виробів, тощо.

Для підвищення якості  продукції  необхідно запровадити сучасний
комплекс систем управління якістю, який включає в себе:

1) визначення доцільності впровадженнясистеми управління якістю
та сфери її поширення;

2) розробку організаційного механізму системи управління якістю;
3)  доведення  ідеї  поліпшення  якості  докожного  працівника

підприємства та впровадження системи управління якістю;
4) опрацювання та впровадження заходівуправління якістю.
На  даний  час  об’єктивні  й  суб’єктивні  труднощіне  дозволяють

значній кількості  підприємствскористатися перевагами цієї  необхідної в
Україні системи. У регіоні розташування багатьох із них відсутні місцеві
сертифікаційні  фірми,  які  б  надавали  рекомендації  з  упровадження
означеної системи[4].

Нагальною  потребою  є  розробка  і  використання  різноманітних
форм  і  методів  дійового  соціально-економічного  впливу на  всю  низку
процесів  формування  й  забезпечення  виробництва  високоякісної  і
конкурентоспроможної продукції.

Формами і методами економічного впливу на ці процеси є перш за
все  узгоджена  система  прогнозування  та  планування  якості  продукції,
встановлення  прийнятних  для  продуцентів  і  споживачів  цін  на  окремі
види  товарів,  достатньопотужна  мотивація  праці  всіх  категорій
працівників підприємства, а соціального – всебічна активізація людського
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чинника, проведення правильної кадрової політики, створення належних
умов праціта життєдіяльності.

Одним із  методів  конкурентних переваг продукції  можна назвати
ефективне реагування підприємства на зміни кон’юнктури ринку.

Важливим  способом  досягнення  високого  рівня конкуренто-
спроможності продукції є реалізація стратегії розвитку підприємства.

Підвищення  конкурентних  переваг  також  дають  інновації,  тобто
збільшення витрат фірм на науково-дослідні і  дослідно-конструкторські
роботи [5].

Висновки. Безперечно,  конкурентнаспроможність  продукції  є
найсуттєвішим чинником, від якого залежить конкурентна спроможність
підприємства в цілому. Тому перш за все необхідно створити гідні умови
для впровадження способів підвищення конкурентних переваг продукції
вітчизняних підприємств.

Узагальнивши,  можна  виділити  наступні  способи  підвищення
конкурентоспроможності  продукції:зниження  витрат  на  виробництво,
собівартості  таціни;  покращення  технічних  характеристик,параметрів
надійності  та  дизайну;  гнучку  маркетингову  та  товарну  політику;
удосконалення  маркетингових  досліджень  та  реклами;  проведення
сертифікації продукції.

Для  більш  точного  визначення  шляхів підвищення  конкуренто-
спроможності  продукції необхідно  проводити  дослідження  на  прикладі
якогось  підприємства,  а  саме  –  на  прикладі продукції,  яку  воно
виготовляє.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.  У сучасних умовах  для багатьох вітчизняних підприємств
типовим наслідком кризових явищ їхнього економічногорозвитку є гостра
нестача оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем його
використання. Оборотному капіталу належить особливе місце у структурі
капіталу  підприємства,  оскільки  від  якості  управління  ним  залежать
безперервність  процесу  виробництва  й  реалізації  продукції,  ліквідність
підприємства, його платоспроможність і рентабельність [4].

Результати  дослідження.  Оборотний  капітал  підприємства  –  це
сукупність  економічних  відносин,  пов’язаних  з  формуванням  та
використанням  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  забезпечення
ефективності  та  безперервності  функціонування  підприємства  в
короткостроковому періоді.

Означенеформулювання поняття «оборотний капітал» характеризує
його в теоретичній площині. У практичній площині вираження означених
економічних  відносин  знаходить  відображення  в  оборотних  активах,
джерелах їх фінансування та оцінці рівня їх ефективності [1].

Згідно  з  Господарським  кодексом  України  підприємства  мають
право самостійно планувати і здійснювати свою діяльність, тобто можуть
самостійно вибирати  методи управління  своїм  оборотним капіталом та
здійснювати  контроль  за  його  раціональним  розміщенням  і
використанням.  У  практиці  зарубіжних  та  вітчизняних  підприємств
застосовують такі  методи управління оборотним капіталом:

− метод коефіцієнтів;
− нормування;
− метод АВС;
− оптимізацію.

Коефіцієнтний  метод  дає  змогу  розрахувати  показники,  які
характеризують  стан  оборотного  капіталу  (частка  запасів,  грошових
коштів  чи  дебіторської  заборгованості  у  загальній  сумі  оборотного

410



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

капіталу,  частка  сумнівної  дебіторської  заборгованості),  стан  джерел
формування оборотного капіталу (наявність власного капіталу, наявність
зовнішніх  джерел  фінансування  оборотного  капіталу)  та  ефективність
його використання.

У теорії  і  практиці управління оборотним капіталом велика увага
приділяється методам нормування. Цей метод є простим і найточнішим,
але  доволі  трудомістким.  Тому  слід  зазначити,  що  через  складність  і
деталізованість методики розрахунку потреби в оборотному капіталі таке
нормування  здійснюється  не  на  всіх  підприємствах  або  здійснюється
нерегулярно і в основному лише з виробничих запасів, хоча зарубіжний
досвід  (Німеччина,  Франція,  Японія)  переконує  в  необхідності  його
проведення.

Методи нормування можуть бути використані лише для управління
тією частиною оборотного капіталу підприємства, яка нормується, тобто
для оборотних виробничих фондів, готової продукції на складі, а також
відвантаженої продукції, на яку розрахункові документи не здані в банк.
Питома  вага  нормованих  оборотних  активів  у  промисловості  
становить 80%.

Нормування оборотного капіталу промислових підприємств означає
визначення потреби в оборотних коштах і залежить від різних факторів –
умов   постачання  товарно-матеріальних цінностей, організації  процесу
виробництва, умов реалізації готової продукції.

Для забезпечення безперервного процесу виробництва промислові
підприємства  повинні  мати  у  своєму  розпорядженні  необхідну  суму
оборотних коштів. Порівняння фактичної наявності оборотних коштів з
нормативом  дає  змогу  визначити  недостачу  або  надлишок  власних
оборотних коштів.

Основними причинами  нестачі власних оборотних коштів можуть
бути  підвищення цін  в результаті інфляційних процесів, погана робота
маркетингової  служби,  невиконання  планів  прибутку,  нецільове
використання  оборотних  коштів,  несвоєчасне  фінансування  приросту
нормативу  оборотних  коштів,  наявність  дебіторської  заборгованості
(несвоєчасні розрахунки) тощо.

Надлишок  власних  оборотних  коштів  може  виникнути  внаслідок
перевиконання плану прибутку, неповного внеску платежів до бюджету,
безоплатного надходження (отримання) товарно-матеріальних цінностей
від  інших  організацій,  неповного  використання  прибутку  на  цілі,
передбачені фінансовим планом, та ін.

За  сучасних  умов  господарювання  (зміна  цін,  інфляція,  спад
виробництва)  перевищення  фактичної  наявності  власних  оборотних
коштів над нормативом – явище в господарській діяльності промислових
підприємств достатньо рідкісне.
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Метод АВС – метод, згідно з яким усю номенклатуру запасів, що
використовуються на виробництві, залежно від їх цінності поділяють на 3
категорії:

- група А – запаси,  які  є найціннішими з погляду їх вартості,  але в
натуральному  вираженні  використовуються  в  малих  кількостях  (у
зарубіжній практиці ці види сировини (матеріалів) займають 50% у
загальній структурі витрат на виробництво продукції);

- група  В –  запаси  із  середньою вартістю і  середньою кількістю їх
використання  у  виробничому процесі  (частка  цієї  групи  сировини
перевищує 25% закупівель);

- група С містить різноманітний асортимент запасів, які одночасно є
незначними з погляду їх вартості у грошовому вираженні.
У процесі  управління товарно-матеріальними запасами найбільша

увага приділяється сировині групи А, меншою мірою – групам В і С.
Оскільки у структурі собівартості продукції найбільшу питому вагу

становлять витрати на сировину та матеріали, вітчизняним підприємствам
доцільно  проводити  АВС-аналіз  цього  елемента  витрат.  Крім  того,
використовуючи метод АВС, промислові підприємства мають можливість
шукати резерви зниження собівартості  в розрізі окремих центрів затрат,
інвестиційних проектів чи видів продукції.

З  метою  оптимізації  запасів  на  практиці  поряд  із  цим  методом
використовують  метод  XYZ,  який  поділяє  сировину  (матеріали)  на  3
класи залежно від рівномірності їх споживання у виробництві.

Оптимізація  оборотного  капіталу  –  це  вибір  з  усіх  можливих
варіантів  прогнозованого обсягу оборотного капіталу найкращого,  який
сприятиме досягненню максимального ефекту.

Оптимізація  структури  оборотного  капіталу  ґрунтується  на
оптимізації розміру кожного окремого елементу, – запасів, боргів дебітора
та грошових коштів, що є на рахунках підприємства, і передбачає:

– аналіз  і  планування співвідношення власних і  позичених оборотних
активів;

– планування потреби в кредитах і позиках;
– аналіз і планування потреби в окремих частинах оборотного капіталу,

що забезпечують матеріальні витрати й оплату праці [3].
У  теорії  оборотного  капіталу  використовують  моделі  оптимізації

виробничих запасів і грошових коштів підприємств.
Перераховані  методи  оптимізації  оборотного  капіталу  мають

ідеалістичний характер, вони не пристосовані до застосування в умовах
інфляції,  їх  застосування  утруднене  у  зв’язку  з  нерозвиненістю  ринку
цінних паперів в Україні і, отже, вони практично не використовуються в
управлінні  промисловим  підприємством,  хоча  цінність  цих  моделей
очевидна  і  практичне  їх  упровадження  у  стратегію  управління
оборотними активами – це недалеке майбутнє.
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У  практиці  фінансового  управління  підприємства  існують  різні
погляди  менеджерів  на  прийнятне  співвідношення  рівня  дохідності  і
ризику фінансової діяльності, що проявляється у виборі структури джерел
фінансування  оборотних  активів.  При  цьому  враховують  виділення  в
загальній величині активів постійної і змінної їхніх частин.

Від  вибору  підприємством  особливих  підходів  до  фінансування
своїх  активів  залежить,  як  фінансові  менеджери  ставляться  до  ризику.
Якщо підприємство  впевнене  в  тому,  що  короткострокові  зобов’язання
будуть  легко  поновлені,  то,  застосувавши  агресивний  підхід,  воно
заощадить значні кошти на оплаті запозичень. З іншого боку, коли немає
впевненості,  що  можна  буде  постійно  підтримувати  зобов’язання  на
визначеному  рівні  (що  характерно  для  вітчизняної  ситуації),  помірний
підхід або навіть консервативний буде ефективнішим.

Сьогодні в Україні спостерігаються явища втрати підприємствами
оборотних  коштів  через  високий  рівень  податків.  Тому  використання
кредитних  ресурсів  для  розширення  виробництва  пов’язано  з  великим
рівнем підприємницького ризику. В результаті сукупного впливу всіх цих
чинників знижуються обсяги виробництва у промисловості, скорочуються
прибутки,  підвищуються  ціни  на  продукцію,  що випускається,  і,  отже,
створюються  передумови  для  інфляції.  Порушення  оптимальних
пропорцій  між  часом  знаходження  коштів  у  сфері  обігу  викликане
загальним дефіцитом платіжних коштів, що гальмує  розвиток ринкових
відносин [5].

У сучасних умовах украй важливо правильно визначати потребу в
оборотних  коштах.  Оборотні  кошти  підприємства  повинні  бути
розподілені  за  всіма  стадіями  кругообігу  у  відповідній  формі  й  у
мінімальному,  але  достатньому  обсязі.  Наднормативні  запаси
відволікають  з обігу грошові  кошти,свідчать про недоліки матеріально-
технічного забезпечення, неритмічність процесів виробництва і реалізації
продукції.  Усе  це  призводить  до  омертвіння  ресурсів,їхнього
неефективного  використання.  Тому  одне  з  найактуальніших  завдань
полягає в забезпеченні  підвищення ефективності  виробничої  діяльності
підприємств  на  сучасному  етапі  –  суттєве  вдосконалення  управління
оборотним капіталом, у тому числі його структури.

Ефективне  управління  оборотним  капіталом  передбачає  вибір  і
здійснення  певної  фінансової  політики.  Суть  такої  політики  полягає  в
пошуку  оптимальної  величини  та  оптимальної  структури  оборотного
капіталу.  Політика  управління  оборотним  капіталом  повинна
забезпечувати  пошук  компромісу  між  ризиком  втрати  ліквідності  та
ефективністю роботи підприємства.

Від ефективності управління оборотним капіталом значною мірою
залежить  становище  підприємства  в  конкурентному  середовищі.  Від
обсягу  та  структури  оборотного  капіталу  підприємства,  від
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співвідношення тих його частин, які знаходяться у сфері виробництва та
обігу, у грошовій чи матеріальній формі, від джерел формування даного
ресурсу  залежать  кінцеві  результати  фінансово-економічної  діяльності
підприємства.

Висновки. Управління оборотними коштами є важливою частиною
забезпечення  ефективної  діяльності  підприємств,  оскільки  від
правильності визначення потреби в оборотному капіталі, ефективності їх
використання  залежить  виконання  запланованих  показників  динаміки
виробництва  й  реалізації  продукції,  стійкість  фінансового  стану
підприємств,  їх  кредитоспроможність  та  інвестиційна  привабливість.
Управління  оборотним  капіталом  неможливо  здійснювати  без  методів.
Підприємство залежно від специфіки своєї діяльності вибирає методи, на
основі яких управляє оборотним капіталом, враховуючи всі позитивні та
негативні  сторони кожного з  них.  Обсяг  оборотного капіталу має  бути
достатнім  для  забезпечення  у  довгостроковому  періоді  стабільної
виробничої та фінансової діяльності підприємства. Крім того, він повинен
бути  оптимальним  у  контексті  управління  поточною  діяльністю
підприємства,  тобто  забезпечувати  ліквідність  та  платоспроможність
господарюючого суб’єкта на належному рівні.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ТА СТАНУ
ОБІГОВИХ КОШТІВ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Вступ. Структура обігових коштів складається з фінансових ресурсів
підприємства.  Ефективне формування  і  використання  власних  обігових
коштів підприємства є важливою умовою його фінансової стійкості.

Головною проблемою ефективного управління обіговими коштами є
оптимальне розміщення їх на підприємстві.

Результати  дослідження.  Кожне  підприємство  повинно  мати  в
розпорядженні необхідні кошти для обслуговування процесу виробництва
й реалізації продукції.

Найважливішою частиною обігового капіталу підприємств реального
сектору  економіки,  яка   безпосередньо  пов’язана  зі  створенням
матеріальних благ, є обігові кошти.

Обігові  кошти –це  грошові  кошти,  авансовані  в  обігові  виробничі
фонди  і  фонди  обігу,  які  забезпечують  безперервність  процесу
виробництва і проведення розрахунків.

Обігові  кошти  в буквальному  розумінні  не  є  матеріальними
цінностями, з яких створюються матеріальні блага.  Ці кошти у процесі
кругообігу набувають форми обігових фондів (грошові кошти, авансовані
у  виробничі  запаси,  незавершене  виробництво,  запаси  матеріальних
цінностей на складах та ін.) і фондів обігу – частини обігових коштів, які
обслуговують процес просування продукції до споживача. Обігові кошти
не  витрачаються,  а  авансуються  і  повертаються  підприємствам  після
закінчення одного кругообігу.

За матеріальним змістом обігові виробничі фонди є предметом праці,
що  належать  до  матеріальних  і  швидкозношуваних  предметів,  які
повністю  не  переносять  свою  вартість  на  вартість  готової  продукції  у
процесі одного виробничого процесу.

Фонди  обігу,  хоч  і  не  беруть  безпосередню  участьу  процесі
виробництва,  є  необхідними  для  забезпечення  єдності  виробництва  й
обігу – обігу процесу реалізації продукції. Матеріальною основою фонду
обігу  є  запаси  продукції  на  складах–  товари  відвантажені  і  залишки
грошових  коштів  на  рахунках  у  банках  і  в  касі  підприємства,які
забезпечують процес реалізації продукції.

Склад  обігових  коштів  –  це  сукупність  елементів,  що  складають
обігові  виробничі  фонди  (виробничі  запаси,  незавершене  виробництво,
витрати майбутніх періодів) і фонди обігу (готова продукція і товари на
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складах,  товари  відвантажені,  грошові  кошти  в  розрахунках  і  на
рахунках).

Структура  обігових  коштів  –  це  співвідношення  між  окремими
елементами обігових виробничих фондів і фондів обігу.

Важливим  у  встановленні  структури  обігових  капіталів  є  поділ
коштів за місцем і  значенням у процесі  відтворення – поділ коштів на
обігові виробничі фонди і фонди обігу[2].

Такий  обіг  обігових  коштів  зумовлений  наявністю  двох  сфер
індивідуального кругообігу–сфери виробництва і сфери обігу.

У  сфері  матеріального  виробництва  основу обігових  виробничих
фондів  становлять  предмети  праці  –  сировина,  основні  й  дорожні
матеріали, куповані напівфабрикати, паливо, тара. Крім цього, до обігових
виробничих  фондів  відносяться  окремі  знаряддя  праці  (малоцінні  і
швидкозношувані предмети) –інструменти, інвентар, запасні частини для
поточного  ремонту  обладнання.  Віднесення  окремих  засобів  праці  до
обігових  фондів  зумовлено  потребою  у  спрощенні  порядку  їх
відшкодування.  Традиційними  критеріями  для  виділення  таких  засобів
праці  є  термін  їх  функціонування  (експлуатації),  який  не  повинен
становити  365  днів,таобмежена вартість,  що  встановлюються  чинним
законодавством.

До  обігових  виробничих  фондів  також  відносяться  незавершене
виробництво,  витрати  майбутніх  періодів  (освоєння  нової  продукції,
удосконалення технології).

До  фондів  обігу  включають:  запаси  готової  продукції  на  складі;
товари,  відвантажені  й ті,  що перебувають  у дорозі;  грошові  кошти на
рахунках у банках, у розрахунках і в касі.

За принципами організації обігові кошти поділяються на кошти, що
потребують  встановлення  їх  оптимального  розміру,  і  такі,які  не
потребують цього.

Управління  обіговими  коштами  передбачає  встановлення
оптимальних запасів товарів – матеріальних цінностей, що забезпечують
безперервність виробничого процесу.

Виділення  обігових  коштів,  які  не  потребують  встановлення  їх
оптимального  розміру,  не  означає,  що  елементи  обігових  коштів
змінюються довільно й безмежно та  не контролюються.  Насамперед це
стосується  товарів  відвантажених,  термін  оплати  яких  не  настав,  та
неоплачених у визначений термін і грошових коштів у касі підприємства.

За  джерелами  формування  обігові  кошти  поділяють  на  власні  ,
залучені й позичені.

До  власних  джерел  формування  обігових  коштів  на  момент
створення  підприємства  відносять  частки  майна  (матеріальні  та  не
матеріальні активи) і грошові кошти засновників (акціонерів), спрямовані
до статутного фонду.
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На  діючих  підприємствах  обігові  кошти  поновлюються  за  
рахунок [1]:

– збільшення  акціонерного  капіталу  (прямих  інвестицій
засновників до статутного фонду);

– чистого  прибутку,  що  залишається  в  розпорядженні
підприємства;

– вільних амортизаційних коштів;
– залишків резервів, утворених за рахунок прибутку;
– коштів міністерств;
– асигнувань з бюджету та ін.

Як  джерело  формування  обігових  коштів  підприємствами
використовуються залучені кошти – кошти прирівняні до власних (стійка
кредиторська заборгованість)

До позичених джерел належать [3]:
– суми короткотермінових позик банку;
– кошти міністерств (асоціації),отримані за умови їх повернення;
– надходження від продажу облігацій тощо.

Власні  обігові  кошти  відіграють  важливу  роль  в  організації
кругообігу  грошових  фондів,  забезпечують  майнову  й  оперативну
самостійність, фінансову стійкість підприємства.

Підприємства, що вводяться в дію, залежно від інших організаційно-
правових  форм,  формують  власні  обігові  кошти  за  рахунок  постійних
внесків членів – засновників, внесків іноземних учасників (для спільних
підприємств),  надходжень  від  емісії  цінних  паперів.  Ці  кошти
включаються у статутний фонд новоствореного підприємства.

На діючих підприємствах власними джерелами формування обігових
коштів є  чистий прибуток  підприємства,  надходження від емісії  цінних
паперів, а також сталі пасиви. 

Обсяг  коштів,  що  спрямовують  на  поповнення   власних  обігових
коштів, залежить від очікування розмірів приросту  нормативу обігових
коштів,  загального  обсягу  прибутку,  можливого  обсягу  залучення
позикових коштів та інших факторів. 

До коштів, які можна прирівняти до власних, належать сталі пасиви.
Це  кошти  цільового  призначення,  які  не  належать  підприємству,  але
постійно перебувають в його господарському обороті.

Сталі  пасиви  –  це  мінімальна  (стійка)  заборгованість  у  заробітній
платі  працівникам,  відрахуваннях  на  обов’язкове  державне  пенсійне
страхування,  на  соціальне  страхування,  резерві  майбутніх  платежів,
авансуванні  покупців  (замовників).  Нині  в  бухгалтерському  балансі  не
використовують  сталі  пасиви,  як  це  було  раніше.  Але  з  цього  не  слід
робити висновок,  що сталі  пасиви взагалі  зникли.  Річ у тому, що нова
методика визначення власних обігових коштів підприємства не розмежує
сталих і короткотермінових пасивів.
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Ці сталі пасиви не можна відносити до власних, однак вони постійно
знаходяться  в  обігу  підприємства  та  в  сумі  мінімального  залишку
використовуються як джерела формування власних обігових коштів.

Кошти,  що  надходять  додатково,  є  джерелом  покриття  власних
обігових коштів лишу в сумі приросту,тобто це різниця між їх величиною
на кінець і початок майбутнього року.

Недостача  власних  обігових  коштів  виникає  у  випадку,  коли
величина діючого нормативу перевищує суму  власних обігових коштів.
Це є, як правило, результатом недоодержання запланованого прибутку чи
раціонального його використання. Ця недостача покривається за рахунок
виключно засобів самого підприємства. Передусім на покриття недостачі
спрямовуються частина чистого прибутку, що залишився в розпорядженні
підприємства.

У сучасних умовах у джерелах формування обігових коштів більш
важливого значення набувають позикові кошти. Позикові  кошти, основну
форму  яких  являють  короткострокові  кредити  банку,  покривають
тимчасову  додаткову  потребу  підприємства  в  засобах.  Залучення
позикових  коштів  обумовлено  характером  виробництва,  власними
розрахунково-платіжними  відносинами,  які  виникли  при  переході  до
ринкової економіки, необхідністю поповнення недостачі власних обігових
коштів та іншими об’єктивними  причинами.

Позикові  засоби  у  вигляді  кредитів  використовуються  більш
ефективно, ніж власні обігові кошти, тому що здійснюють більш швидкий
кругообіг, мають цільове призначення, видаються на обумовлений термін
та супроводжуються стягненням банківського відсотка.

Ці причини примушують  підприємства постійно стежити за рухом
позикових засобів і результативності їх використання.

Позикові  кошти  залучаються  не  лише  у  формі  короткострокового
кредиту  банку,  а  й  інших  залучених  коштів,  тобто  залишків  фондів  і
резервів   самого підприємства,  які  тимчасово   не використовуються  за
цільовим призначенням.

В  обігу  підприємства,  крім  банківських  кредитів  і  кредитної
заборгованості,  можуть знаходитись інші залучені кошти. До цієї групи
коштів  належать  резерви   майбутніх   платежів   тощо.  Усі  ці  фонди й
резерви  підприємства  у  встановленні  строки  використовуються  за
цільовим  призначенням.  Залучатись  до  обігу,  як  джерела  покриття
обігових коштів,  можуть  лише залишки цих фондів на період часу, що
передує їх цільовому використанню.

Правильне співвідношення між власними, позиковими і залученими
джерелами  формування  обігових  коштів  відіграє  важливу  роль  у
зміцненні фінансового стану.

Висновки.  Основним  завдання  обігових  коштів  є  забезпечення
безперервності  процесу  виробництва.  Обіговим  коштам  належить
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особливе місце у структурі підприємства, бо переважно вони зумовлюють
стійкий  фінансовий  стан,  кредитоспроможність  та  інвестиційну
привабливість  суб’єкта  господарювання.  Обігові  кошти  різногалузевих
підприємств  країни  становлять  значну  частину  їхніх  матеріально-
грошових актів. Тому раціональне та економічне використання обігових
коштів суб’єктів господарювання має неабияке економічне значення.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОДНА З
НАЙВАЖЛИВІШИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Вступ.  Баланс викликає найбільший інтерес для всіх користувачів
фінансової  інформації,  оскільки  саме  він  може  показати  залежність
підприємства  від  зовнішніх  і  позикових  джерел  фінансування,  стан
стосунків  з  контрагентами,  напрямки  інвестиційної  діяльності
підприємства  та  джерела  його  фінансування.  Недарма  серед  форм
бухгалтерської  звітності  бухгалтерський  баланс  займає  перше  місце,
оскільки  він  є  найбільш  загальною  моделлю,  що  відображає  майно,
власний капітал, його зобов’язання на певний момент часу.

Результати дослідження. Баланс є прийомом відображення стану 
господарських факторів (явищ і процесів) за ознаками їх відношення до 
продуктивних сил (майновий аспект групування) і виробничих відносин 
(власницький аспект) на певний момент часу [2].

Бухгалтерський  баланс  становить  дуже  природну  рівновагу  між
тим,  чим  підприємство  володіє  (його  активами),  і  тим,  з  яких  джерел
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фінансування ці активи з’явилися (це власний капітал або зобов’язання
підприємства). Активи – це ресурси, що знаходяться у власності або під
контролем  компанії,  які,  як  очікується,  будуть  приносити  економічну
вигоду  (вони  саме  для  цього  і  купуються  підприємством  з  огляду  на
наявні ресурси).

Активи  i  зобов’язання  необхідно  відображувати  в  балансі  за
принципом  зростання  ліквідності:  спочатку  необоротні  активи,  далі
зазначати оборотні активи. Балансові статті в межах розділів теж мають
бути розміщені за їх здатністю перетворюватися на грошові кошти. Відтак
в  активі  балансу  вони  розташовані  в  міру  зростання  їх  
ліквідності – від нематеріальних активів до грошових коштів, а в пасиві –
за ознакою часу, який потрібен для повернення боргу. «Золоте  правило
балансу»  вимагає  дотримання  певних  співвідношень  між  окремими
статтями пасивів та активів. Правило вимагає виконання двох умов: 

а)  основні  засоби  мають  фінансуватися  за  рахунок  власного
капіталу та довгострокових позик;

б)  довгострокові  капіталовкладення  мають  фінансуватися  за
рахунок  коштів,  мобілізованих  на  довгостроковий  період,  тобто
довгострокові  пасиви  мають  використовуватися  не  лише  для
фінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотних активів
(наприклад  оборотних  засобів,  авансованих  у  стратегічних  запаси
сировини, неліквідних товарів тощо).

Використання  «золотого  правила  балансу»  дає  змогу  уникнути
проблем з ліквідністю, якщо списання активів у результаті господарської
діяльності за обсягами й термінами співпадає з погашенням залученого
капіталу  і  якщо  грошових  надходжень  достатньо  для  забезпечення
розрахунків у процесі поточної операційної діяльності.

Форма  і  склад  статей  балансу  визначається  Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової  звітності»,  що  затверджене  наказом  від  07.02.2013  № 73,  і
наводяться в додатках 1 і 2 до цього положення (стандарту) [4].

Чинна  методика  складання  балансу  викладена  в  Методичних
рекомендаціях  щодо  заповнення  форм  фінансової  звітності,  яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 № 433 [2].
Окремого  міжнародного  стандарту,  що  регулює  питання  методики
складання балансу, не існує,  основні  концепції  визначення та  визнання
елементів балансу наведено в Концептуальній основі, загальні підходи до
побудови  балансу  та  змісту  його  статей  розкриває  МСБО  1  «Подання
фінансових звітів» [5].

Баланс,  як форма звітності,  тісно пов’язаний із  поточним обліком
господарської  діяльності,  його організацією, формами  й методами.  Для
раціональної  побудови  бухгалтерського  балансу  потрібно  мати
насамперед науково обґрунтований План рахунків бухгалтерського обліку.
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У систему такого  плану повинні  бути  закладені  можливості  аналізу та
синтезу інформації окремих рахунків, статей і розділів балансу, оцінювати
та  прогнозувати  поведінку  окремих  показників  роботи  конкретного
підприємства.  Критерієм  формування  зазначеного  Плану  рахунків
повинна стати можливість задоволення інформаційних потреб не тільки
зовнішніх,  а  й  внутрішніх  користувачів.  Баланс можна розглядати  поза
зв’язком із принципом подвійності та подвійного запису на рахунках, а
бухгалтерські рахунки – аналізувати поза зв’язком з балансом, якщо мова
йде про введення нових рахунків або заміну використовуваних раніше,
про аналіз балансу, оцінку діяльності підприємства та прогноз поведінки
окремих економічних його показників. Суми конкретних рахунків, будучи
статтями  або складовими  статей  балансу,  мають  нові  властивості,  і  це
потрібно врахувати при удосконалення системи обліку.

Чинний в Україні  бухгалтерський баланс призначається не тільки
для відображення стану господарських операцій та джерел їх утворення
на  певну  дату,  а  й  для  відображення  інформації,  необхідної  для
управління  діяльністю  підприємства,  а  також  для  задоволення  потреб
зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів,
банків та інвесторів.

Відповідно до статті 11 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в
Україні»  від  16  липня  1999  року  №  996  баланс  разом  із  звітом  про
фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний
капітал  та  примітками  до  звітів  визнано  фінансовою  звітністю
підприємства [1].

Сьогодні  в  Україні  бухгалтерський  баланс  базується  на  даних
бухгалтерського  обліку  як  системи  суцільного,  безперервного,
документального  відображення  фінансово-господарської  діяльності
підприємства.  Баланс  підприємства  надає  зовнішнім  і  внутрішнім
користувачам корисну, повну, правдиву та неупереджену інформацію про
майновий і фінансовий стан підприємства за звітний період. Таким чином,
бухгалтерський  баланс  є  інформаційним  джерелом  для  прийняття
управлінських рішень.

Оперативне  управління  господарюючим  суб’єктом  вимагає
достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх
склад  і  розміщення,  а  також  про  джерела  їх  формування  й  цільове
призначення.  Саме  таку  інформацію,  узагальнену  і  згруповану  певним
чином,  отримують  за  допомогою  бухгалтерського  балансу.  Звідси
випливає,  що  баланс  є  синтезом  професійних  дій  фахівців  з  обліку,
рушієм  правильного  ведення  обліку,  інструментом  визначення
економічних,  юридичних  та  господарських  відносин  підприємства,
передумовою для ефективного нормування, поточного та перспективного
планування, найважливішим звітним документом. На підставі показників
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балансу найчастіше проводять оцінку фінансового стану підприємства за
допомогою  фінансових  коефіцієнтів.  За  допомогою  цього  способу
вивчаються такі важливі аспекти результатів діяльності підприємства, як
фінансовий  стан  підприємства,  його  ліквідність,  платоспроможність,
рентабельність  тощо.  Головною  метою  аналізу  фінансового  стану  є
своєчасне виявлення та  усунення недоліків у діяльності  підприємства і
пошук резервів зміцнення його фінансового стану [2].

Значущість  балансу  важко  переоцінити.  Передусім  баланс  є
зовнішнім  відображенням  тієї  господарської  єдності,  яка  властива
кожному  підприємству.  Діяльність  підприємства  є  багатогранною,
складною й динамічною; підприємство не має постійних зовнішніх меж,
які б установлювали реальні рубежі його діяльності та визначали дійсний
зміст. Такі  реалії  змальовує  тільки баланс,  даючи порівняльну грошову
оцінку всім економічним, юридичним та адміністративно-господарським
відносинам  підприємства  на  кожний  даний  момент. Тільки  баланс  дає
можливість наочно усвідомити обсяг і зміст виконаної за звітний період
роботи.

Баланс  з  особливою  чіткістю  відображає  фінансовий  стан
підприємства,  показуючи,  чиї  кошти  вкладено  в  підприємство,  як  їх
розміщено,  чи  є  довгострокові  позики,  чи  забезпечено  покриття
зобов’язань  перед  кредиторами  тощо.  Користуючись  низкою  щорічних
балансів,  можна  чітко  уявити  собі  динаміку  економічного  розвитку
підприємства та його господарської діяльності. Порівнянням точних цифр
балансових  даних  у  незалежній  обробці  з’ясовують,  наскільки
раціонально  й  економно  велася  на  підприємстві  робота,  якою  ціною
досягнуто  кінцевих  результатів,  чи  достатньо  матеріальних  запасів,  чи
надійні дебітори та ін.

Наявність  своєчасних  та  правильно  складених  балансів  дає
можливість  кожному  керівникові,  обмірковуючи  всі  позитивні  та
негативні сторони діяльності підприємства, свідомо вести господарство,
пошук внутрішніх резервів запровадження їх у дію.

Бухгалтерський  баланс  дає  змогу  розрахувати  вартість  власних
оборотних  активів,  що  необхідно  для  здійснення  контролю  їх
використання,  та  показник  ефективності  використання  активів,  що  дає
оцінку результатам господарської діяльності підприємства.

Баланс, як і інші форми фінансової звітності, повинен задовольняти
потреби  тих  користувачів,  які  не  можуть  вимагати  звітів,  складених  з
урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Для того, щоб інформація, яка міститься в балансі, була зрозумілою
користувачам,  вона  повинна  відповідати  певним  якісним
характеристикам, а саме:

– бути  доречною,  тобто  такою,  яка  впливає  на  прийняття  рішень
користувачами,  дає  змогу  вчасно  оцінити  минулі,  теперішні  та
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майбутні  події,  підтвердити  та  скоригувати  їхні  оцінки,  зроблені  в
минулому;

– бути  дохідливою  й  розрахованою  на  однозначне  тлумачення  її  за
умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї
інформації;

– бути достовірною, тобто не містити помилок та перекручень, які здатні
вплинути на рішення користувачів звітності;

– бути  порівняльною,  тобто  надавати  можливість  користувачам
порівнювати  інформацію  з  Балансу  за  різні  періоди  та  різних
підприємств.

Висновки.  У  системі  бухгалтерської  звітності  Баланс  посідає
центральне місце. Ця форма звітності є важливим джерелом інформації
про фінансовий стан  підприємства на звітну дату, дає  змогу визначити
склад і структуру активів підприємства, ліквідність та оборотність коштів,
наявність власного капіталу й зобов’язань, стан та динаміку дебіторської
та  кредиторської  заборгованості.  Одержання  такої  інформації  є
необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень,
а також для оцінки ефективності наступних вкладень капіталу.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Вступ. Важливою  складовою  діяльності  держави  є  державний
фінансовий  контроль,  який  є  методом  фінансового  механізму,  а  також
організаційною  формою  управління  фінансами,  яка  створює  умови  для
нормальної  роботи  фінансової  системи  України.  Фінансовий  контроль
перебуває у процесі постійного розвитку та вдосконалення, а його зміст і
спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також
завдань,  які  це  суспільство  ставить  перед  собою.  Загалом  державний
фінансовий контроль  охоплює не  лише процес  формування  та  виконання
Державного бюджету, але й місцевих бюджетів, оскільки державою повинен
здiйснюватись  контроль  при:  видачi  регiональним  i  мiсцевим  бюджетам
дотацiй  (субсидiй)  i  кредитiв  з  Державного  бюджету  на  фiнансування  їх
поточних та капiтальних видаткiв; санкцiонуваннi випуску мiсцевих позик;
реалiзацiї  урядових  програм.  Сучасні  умови  розвитку  економіки  та
фінансово-економічна криза,  яка охопила багато країн світу, показали,  що
державний фінансовий контроль потребує удосконалення у своїй діяльності.
Процеси, які відбуваються в сучасній економіці, не можуть бути врегульовані
застарілими формами фінансового контролю в нашій державі.

Результати  дослідження. Державний  фінансовий  контроль  –  це
різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами
державного  фінансового  контролю,  який  полягає  у  встановленні
фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства
на  підконтрольному  об’єкті,  спрямований  на  забезпечення  законності,
фінансової  дисципліни  й  раціональності  в  ході  формування,  розподілу,
володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а
також  використання  коштів,  що  залишаються  в  суб’єкта  фінансових
правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів,
державних  позабюджетних  фондів  та  кредитів,  отриманих  під  гарантії
Кабінету Міністрів України [1].

Держаний фінансовий контроль здійснюється такими органами влади,
як  Кабінет  Міністрів,  Рахункова  палата,  Національний  банк  України,
Державна податкова служба, Верховна Рада, Фонд державного майна.

За роки незалежності в Україні було прийнято багато нормативно-
правових документів, які регламентують порядок здійснення державного
фінансового  контролю.  Це  такі  документи,  як  Господарський  кодекс,
Бюджетний кодекс та  постанови  Кабінету Міністрів  України.  Проте до
значного  покращення  у  сфері  державного  фінансового  контролю  та  у
використанні бюджетних коштів це не призвело. 
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Державний  фінансовий  контроль  функціонує  в  умовах
недосконалого  нормативно-правового  забезпечення.  Дотепер
законодавство  не  містить  визначення  «фінансового  контролю»,  не
встановлено його систему, не визначено головного органу з фінансового
контролю  –  існують  лише  загальні  положення  щодо  проведення
контрольних  заходів.  Питання  фінансового  контролю  в  Україні
регулюється  великою  кількістю  нормативних  актів,  досі  не  прийнято
єдиного нормативного акта з фінансового контролю. Усе це призводить до
плутанини,  дублювання  функцій,  перекладання  відповідальності,
збільшення навантаження на підприємства – об’єкти контролю та інших
колізійних  питань.  Право  на  здійснення  контрольних,  контрольно-
ревізійних,  наглядових,  фіскальних  та  аудиторських  функцій  щодо
бюджетних коштів, державного та комунального майна мають цілий ряд
центральних  органів  державної  влади,  які  функціонують  відокремлено
один від одного, без формування цілісної системи фінансового контролю.
Відсутній чітко регламентований розподіл функцій, процедур, а також не
визначено механізм взаємодії  та координації  діяльності між центром та
регіонами.

Не  проведено  належну  роботу  щодо  інформаційної  взаємодії
органів  державної  влади,  у  першу  чергу  ДФІ,  Держфінмоніторингу  і
ДПА,  не  налагоджено  взаємний  доступ  до  різних  реєстрів,  якими
опікуються  органи  влади,  що  негативно  впливає  на  оперативність  та
якість контролю.

В  Україні  недостатньо  ефективним  є  попередній  та  поточний
контроль,  переважає  подальший  контроль  у  формі  ревізій.  Частка
попереднього  контролю  є  незначною  через  відсутність  загального
законодавчого визначення сутності та процедур внутрішнього контролю,
функціонування якого має забезпечити головний розпорядник бюджетних
коштів  –  керівник  органу.  Частково  попередній  і  поточний  контроль
здійснюється органами Держказначейства на етапах взяття зобов’язань та
оплати рахунків [2].

Не  запобігають  фінансовим  порушенням  слабкі  регламенти  і
процедури  попереднього  та  поточного  контролю,  їх  формальне
застосування.  Як  наслідок,  не  менш  ніж  у  двох  із  трьох  перевірених
організацій  виявляються  факти  неправомірного  використання  коштів  і
майна, порушення в обліку та звітності на значні суми.

В  умовах  обмеженості  фінансових  та  матеріальних  ресурсів
бюджетних  установ,  зростання  кількості  порушень  в  бюджетній  сфері
набуває  першочергового значення посилення безперервного контролю з
боку держави та уповноважених контролюючих органів за ефективністю
управління  бюджетними  коштами.  Тому  одним  із  напрямків  сучасної
економічної  політики  держави  має  стати  вдосконалення  системи
державного фінансового контролю в Україні.
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Необхідність контролю викликана потребою саморегулювання його
діяльності,  моніторингу за діяльністю інших суб’єктів  господарювання.
Контроль  нині  стає  основним  незалежним  джерелом  інформації  для
виявлення  причин  порушень  у  бюджетній  сфері,  а  також  прийняття
рішень щодо запобігання тим чи іншим порушенням.

Показники звітності  про контрольно-ревізійну діяльність  свідчать
про  значну  кількість  та  обсяги  фінансово-бюджетних  порушень.  Це  є
наслідком  неспроможності  існуючої  системи  фінансового  контролю
ефективно  здійснювати  державні  функції  з  контролю  на  державному,
регіональному та місцевому рівні.

У кожному звітному періоді, як і під час кожної ревізії, можуть бути
виявлені різні порушення зі значними сумами, але протягом значного часу
характерними продовжують залишатися такі порушення, як:

– зайва оплата за виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення
їх вартості чи обсягів;

– порушення законодавства з оплати праці, штатної дисципліни;
– нецільове витрачання бюджетних та державних цільових коштів;
– недоотримання фінансових ресурсів;
– недоотримання фізичними особами належних їм виплат;
– недостачі коштів та матеріальних цінностей;
– заниження в обліку вартості  активів та їх  залишків чи завищення в

обліку вартості активів та інші.
Обсяги фінансових порушень залежать в основному не від тієї чи

іншої галузі економіки, а передусім від обсягів бюджетного фінансування,
вартості  державних  матеріальних  ресурсів,  які  знаходяться  в
розпорядженні  суб’єкта  господарювання,  та  від  наявності  та  якості
нормативно-правового  та  організаційно-методологічного  забезпечення,
яке регулює їх використання, ставлення керівництва об’єктів до наслідків
свого управління [5].

Щороку  органами  Державної  фінансової  інспекції  (ДФІ)
проводилося кілька тисяч контрольних заходів. При цьому звітності щодо
результатів такого попереднього контролю органами ДФІ не передбачено.
Відсутність  офіційної  звітності  про  стан  фінансово-бюджетної
дисципліни  на  місцевому  рівні,  а  також  невизначеність  механізму
встановлення  відповідальності  посадових  осіб,  уповноважених  на
здійснення  державного  фінансового  контролю  на  місцевому  рівні
створюють  умови  для  значного  зниження  рівня  фінансово-бюджетної
дисципліни як у цілому по країні, так і в переважній більшості регіонів.

В умовах  трансформаційних процесів  в економіці  України зросла
роль державного фінансового контролю, який є реалізатором ефективного
використання  фінансових  ресурсів,  майна  бюджетними  установами  та
відомствами,  господарськими  суб’єктами.  У  системі  державного
фінансового  контролю  України  відбуваються  системні  зміни.
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Реорганізовано  Головне  контрольно-ревізійне  управління  в  Державну
фінансову  інспекцію  України,  реформується  система  внутрішнього
фінансового  контролю  в  Україні,  запроваджуються  пілотні  проекти
Європейської  моделі  Державного  внутрішнього  фінансового  контролю,
зокрема шляхом створення підрозділів внутрішнього аудиту. 

Проте  процес  реформування,  запровадження  нових  підходів
здійснюється непослідовно тому, що деякі норми і  правила державного
фінансового контролю несумісні з принципом незалежності його установ.
Вимоги,  які  з’явилися  щодо  обмеження  властивостей,  звужують
можливості  впливу  його  органів  на  підвищення  звітності,
результативності, прозорості державного управління. Існує цілий ланцюг
пробілів у діяльності органів державного фінансового контролю, а саме:
відсутні  державні стандарти контролю,  немає  єдиної методології,  права
його  органів  не  взаємопов’язані,  взаємодія  не  регламентована.
Законодавчо не передбачені санкції до керівників об’єктів контролю, які
не  вживають  належних  заходів  з  усунення  виявлених  порушень  і  їх
причин.

Передача матеріалів,  які  містять ознаки злочинів до прокуратури,
затримує їх реалізацію, впливає на розміри повернень. 

Висновки. У  цілому  сучасний  стан  установ  контролю
характеризується тим, що формування системи державного фінансового
контролю,  яка  б  відповідала  вимогам  економічного  розвитку  й
державного устрою країни, ще не завершено. Немає достатньої правової
бази контролю. Контролем держави охоплено не всі  належні їй засоби,
особливо  в  частині  їх  використання.  Організація  контролю
характеризується  неупорядкованістю,  дублюванням  ревізій  і  перевірок.
Переліки  фінансових  порушень  у  чинних  класифікаторах  слабо
обґрунтовані  економічно  і  юридично.  Не  виділяються  порушення,  які
спричинили реальний збиток бюджету або бюджетоотримувачу. 

Варто  провести такі  заходи  щодо  вдосконалення  чинної  системи
внутрішнього  фінансового  контролю:  удосконалити  діяльність  органів
державного  сектору,  підвищити  якість  державного  управління;
покращити  законодавче  врегулювання  питань  формування  системи
державного  внутрішнього  фінансового  контролю,  метою  якого  є
забезпечення  здійснення  внутрішнього  контролю,  проведення
внутрішнього аудиту, встановити механізм внутрішнього аудиту в органах
державного сектору;  сформувати  дієву систему моніторингу фінансово-
господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або
комунальній  власності,  для  підвищення  їх  прибутковості  й
конкурентоспроможності.

Розвиток  внутрішнього  державного  фінансового  контролю  є
важливим  кроком у  напрямку  реформування  всієї  системи  державного
фінансового контролю в Україні. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ

ВИКОРИСТАННЯ

Вступ.  У  сучасних  умовах  переходу  України  до  засад  ринкової
економіки в механізмі функціонування підприємств відбуваються суттєві
зміни,  що  викликані  економічними  реформами,  які  впроваджуються  в
нашій державі. Основним принципом управління діяльністю підприємств
стає  ринкове  саморегулювання  з  мінімальною  необхідною  мірою
державного  втручання.  Матеріальною  основою  виробничого  процесу
виступають  насамперед  засоби  праці,  які  характеризують  технічний  і
економічний рівень розвитку суспільства.  На підприємствах сукупність
засобів  праці,  що  експлуатують,  набуває  економічної  форми  основних
засобів.  Основні  засоби  –  це  найважливіша  чистина  національного
багатства країни. Основні засоби створюють необхідні умови для науково-
технічного  процесу  як  фактора  розвитку  народного  господарства  й
соціального розвитку суспільства.

Результати дослідження.  Основні  виробничі  засоби багаторазово
беруть  участь  у  циклах  виробництва,  що  повторюються,  зношуються
поступово і, не змінюючи своєї натуральної форми, частинами переносять
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свою  вартість  на  головний  продукт,  утворюючи  тим  самим  фонд
відтворення. Грошові ресурси, які при цьому накопичуються, утворюють
амортизаційний  фонд,  що  використовується  для  відтворення
використаних засобів праці.

Основні  засоби  –  це  вартісна  форма  існування  засобів  праці,  які
тривалий  час,  не  змінюючи  при  цьому  своєї  натуральної  форми,
багаторазово  беруть  участь  у  процесі  виробництва,  поступово
спрацьовуються  і  частинами  переносять  свою  вартість  на  вартість
виготовленої продукції. У формі засобів виробництва вони функціонують
як чинники процесу праці доти, доки зберігають свою споживчу форму, в
якій вони вступають у процес виробництва. 

Основні  засоби  не  обертаються  у  своїй  споживчій  формі,
обертається тільки їхня вартість, і до того ж лише поступово, частинами,
тією  мірою,  якою  вона  переноситься  на  продукцію.  Вартість  засобів
праці,  спожитих  за  період  їх  використання,  має  бути  відшкодована
шляхом  віднесення  її  до  складу  вартості  продукції,  що  
виготовляється [2, с. 35].

 Існує  кілька класифікацій основних засобів.  Необхідність поділу
основних  засобів  на  групи  зумовлена  тим,  що  за  своїм  економічним
змістом основні засоби однорідні, але водночас вони різні за виробничо-
технічним призначенням і  часом відтворення.  Чим довговічніший засіб
праці, тим повільніше він зношується, тим довше передає свою вартість
продукції,  яку  виробляє.  До  однієї  класифікаційної  групи  з  метою
зручності  нарахування амортизації  відносять основні засоби,  які  мають
однаковий строк та інтенсивність експлуатації.

Збільшення обсягу виробничих основних засобів, удосконалення їх
якісного  складу  виступають  передумовою  поліпшення  умов  праці,
підвищення  її  продуктивності.  Зростання  основних  засобів,  їх
удосконалення  є  одним  з  головних  завдань  розвитку  народного
господарства [2, с. 38].

Одним  з   найбільших  і  багатогалузевих  комплексів  народного
господарства  є  агропромисловий  –  один  з  найважливіших  секторів
економіки  України.  Висока  забезпеченість  сільськогосподарських
підприємств основними засобами та ефективне їх використання сприяють
підвищенню  продуктивності  праці,  кращому  використанню  оборотних
засобів,  збільшенню  обсягів  виробництва  продукції  і  зниженню  її
собівартості.

Система  управління  основними засобами  сільського господарства
полягає  у  визначенні  забезпеченості  ними  за  умови  найбільш
інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі. 

Поліпшення  структури  основних  засобів  можна  забезпечити  за
рахунок  відновлення  і  модернізації  устаткування,  удосконалення
структури  устаткування;  більш  ефективного  використання  наявних

429



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

основних засобів, ліквідації застарілого і зайвого устаткування.
Враховуючи  стан,  склад  і  структуру,  а  також  можливості

сільськогосподарських   підприємств  щодо  відтворення  та  оновлення
основних  фондів,   головним  напрямом  підвищення  ефективності
використання  основних  засобів  є  використання  інтенсивних  та
структурних факторів, що обумовлюють їх фондовіддачу. 

 Також слід покращувати  стан обладнання,  транспортних засобів,
будівель,  споруд,  складських приміщень шляхом виконання ремонтів як
поточних,  так  і  капітальних.   Це  забезпечить  збереження  споживчої
вартості основних засобів та подовження можливого терміну їх корисної
експлуатації. 

Від рівня використання основних засобів значною мірою залежать
розвиток  і  темпи  виробництва  аграрного  підприємства,  зниження
собівартості  продукції  та  підвищення  рентабельності.  Основні  шляхи
підвищення використання основних засобів: 

– зростання рівня фондозабезпеченості підприємства;
– удосконалення  засобів  праці,  підвищення  їх  надійності  та

довговічності;
– поліпшення технічного обслуговування машинно-тракторного парку і

зростання його продуктивності;
– здешевлення будівництва приміщень і споруд, використання місцевих

будівельних матеріалів;
– зниження  ціни  на  сільськогосподарські  машини  й  обладнання,  що

постачаються промисловими підприємствами;
– удосконалення  структури  основних  засобів,  збільшення  їх  активної

частини;
– установлення оптимальних пропорцій між основними  й оборотними

засобами;
– раціональна спеціалізація та концентрація виробництва;
– упровадження  прогресивних  технологій  виробництва  продукції

рослинництва і тваринництва;
– підвищення  кваліфікації  кадрів  й  удосконалення  матеріального

стимулювання.
Розвиток сільського господарства передбачає  послідовне кількісне

зростання та якісне оновлення основних засобів, яке сприяє збільшенню
виробництва  сільськогосподарської  продукції,  підвищенню  продук-
тивності праці та фондовіддачі. 

У  сільськогосподарських  підприємствах  застосовують  типові
системи  технічного  обслуговування  й  ремонту  устаткування  та  інших
видів засобів праці, що забезпечують періодичне проведення необхідних
профілактично-технічних  операцій,  поточних  і  капітальних  
ремонтів [3, с. 87]. 
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Головною  ознакою  підвищення  рівня  ефективного  використання
основних  засобів  того  чи  того  підприємства  є  зростання  обсягу
виробництва  продукції  чи  наданих  послуг.  Кількість  же  виробленої
продукції  за  наявного розміру виробничого апарату  залежить,  з  одного
боку,  від  фонду  часу  продуктивної  роботи  машин  та  устаткування
протягом  доби,  місяця  або  року,  тобто  від  їхнього  екстенсивного
завантаження, а з іншого, – від ступеня використання знарядь праці за
одиницю часу (інтенсивного навантаження).

Будь-яке виробництво здійснюється за допомогою основних засобів,
і  аграрне виробництво не є  винятком.  Сільськогосподарські  машини та
обладнання  є  першочерговими  його  складниками.  Формування  та
високопродуктивне  їх  використання  є  пріоритетним  завданням
ефективного  сільського  господарства.  Високопродуктивні  машини  й
обладнання,  застосування  комплексної  механізації  виробничих процесів
сприятиме інтенсивному та конкурентоздатному сільськогосподарському
виробництву [4].

Забезпечення  машинно-тракторного  парку  сільськогосподарських
підприємств новими машинами дозволить  досягнути високого рівня їх
використання, істотно впливаючи на валовий збір сільськогосподарських
культур,  оскільки запізнення із  збиранням призводить до значних втрат
вирощеного урожаю. Тому підприємствам економічно вигідно мати таку
кількість  комбайнів,  які  забезпечать  збирання  культур  в  оптимальні
строки.  Проте  оцінювати  даний  показник  потрібно  з  урахування
продуктивності  комбайнів  нових  модифікацій,  яка  постійно  зростає.
Також  доцільно  розглянути  напрямки  поліпшення  використання
тракторного  парку.  Йдеться  про  необхідність  використання  нових  і
вдосконалення  існуючих  моделей,  модифікацій  тракторів  зі  строком
служби  дизельних  двигунів  і  трансмісій  до  5  –  6  тис.  мотогодин  без
капітального ремонту, які  мали  б  вищу питому  енергомісткість,  кращу
маневреність,  вищі  робочу  і  транспортну  швидкість  та,  що  особливо
важливо в умовах високої вартості пального, менше витрачали б пального
на одиницю виконаних робіт.

Серед  напрямків  поліпшення  використання  тракторного  парку
також важливе місце посідає установлення його раціональної структури,
забезпечення тракторів необхідним шлейфом робочих машин і  знарядь,
раціональне  комплектування  тракторних  агрегатів,  підвищення
кваліфікації  механізаторів  та  вдосконалення  їх  матеріального
стимулювання  за  кращі  результати  роботи,  поліпшення  технічного
обслуговування  і  проведення  своєчасних  та  якісних  ремонтів,
удосконалення організації виробничих процесів.

Значного  підвищення  інтенсивного  навантаження  устаткування  в
сільськогосподарських  підприємствах  можна  досягти  завдяки
застосуванню  прогресивних  форм  і  методів  організації  виробництва
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(концентрації,  спеціалізації,  кооперування  та  комбінування,  гнучких,
потокових і роторно-конвеєрних ліній), що уможливлюють використання
високопродуктивного автоматизованого устаткування. 

Одним із шляхів удосконалення основних виробничих засобів є їх
відтворення – процес безперервного їх поновлення. Зазначимо, що процес
відтворення  основних  виробничих  засобів  у  сільськогосподарських
підприємствах має низку характерних ознак [4].

Висновки. За  умов,  які  склалися  в  сільськогосподарських
підприємствах  України,  слід  запровадити  й  реалізувати  такі  головні
напрямки інтенсифікації відтворення основних засобів:

– отримання  підприємством  власної  стратегії  технічного,
організаційного та економічного розвитку;

– переорієнтації  інвестиційної  політики  на  максимальне  технічне
переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів;

– установку, монтаж та введення в експлуатацію основних виробничих
засобів по можливості одночасно;

– збільшення  капітальних  вкладень  в  активну  частину  основних
виробничих фондів підприємства

– максимально  можливе  використання  продуктивності  та  потужності
наявного на підприємстві парку обладнання;

– максимально можливе використання календарного фонду часу згідно з
технічними характеристиками обладнання;

– забезпечення  належного  обслуговування  та  дотримання  необхідних
умов експлуатації обладнання;

– своєчасне оновлення основних виробничих засобів підприємства;
– застосування комбінованого способу організації виробничих процесів

на підприємстві;
– включення до виробництва незадіяних основних виробничих засобів;
– рівномірне  завантаження  основних  виробничих  засобів  протягом

робочого дня;
– різке  збільшення  масштабів  вилучення  з  виробництва  технічно

застарілих та економічно малоефективних машин та устаткування;
– докорінне  поліпшення  всієї  організації  робіт  та  економічного  її

обґрунтування  на  всіх  стадіях  відтворювального  процесу
(проектування  –  виробництво  –  розподіл  –  запровадження  –
експлуатація нової техніки).

Практична  реалізація  перелічених  головних  напрямків
інтенсифікації  відтворювальних  процесів  потребує  не  лише  активної
інженерно-виробничої  діяльності,  а  й  мобілізації  великих  власних
фінансових коштів, а в повному обсязі вона можлива за умови передусім
постійної державної підтримки сільськогосподарського виробника.

Список використаних джерел:

432



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

1. Андрійчук  В.Г.  Ефективність  діяльності  аграрних  підприємств:
теорія,  методика,  аналіз:  [монографія]  /  В.Г. Андрійчук.  —  К.  :
КНЕУ, 2012. ― 292 с. 

2. Аранчій  В.І.  Фінанси  підприємств:  [навчальний  посібник]  /  
В.І. Аранчій. ― К. : "Професіонал", 2014. — 304 с.

3. Долинський  В.П.  Аналіз  господарської  діяльності
сільськогосподарських  підприємств  /  В.П.  Долинський.  ―  К.  :
Вища школа, 2013. — 164 с.

4. Красильний В.О. Підвищення ефективності агротехнічних заходів
шляхом  оптимізації  використання  машинно-тракторного  парку  /
В.О.  Красильний,  Ю.В.  Шмиголь,  О.М.  Кощенко  //  Основи
формування  продуктивності  сільськогосподарських  культур  за
інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського
державного аграрного університету.  ― Умань  :  Уманський  ДАУ,
2012. — С. 689―697. 

5. Організація  виробництва  в  аграрних  підприємствах:  [навчальний
посібник  для   студентів  економічних  спеціальностей  вищих
аграрних  закладів  ІІ-ІV  рівнів  акредитації  /  О.О.  Ковбаса,  
О.С.  Михайлова,  Г.М.  Русанова,  О.М.  Демченко,  Л.М.  Назарук,  
С.І.  Павленко  та  ін.;  за  ред.  М.Г.  Тютюнника].  —  Полтава  :  
ФОП Говоров С.В., 2010. ― 416 с.

6. Присяжнюк  М.В.  Аграрний  сектор  економіки  України  /  
М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець. — К. : Знання, 2011. ― 1007 с.

Недогарський Олександр Вікторович,
студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит»,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Безпарточний Максим Григорович,

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ. В  економіці  України  обсяг  невиконання  платіжних
зобов'язань  почав  стрімко збільшуватись,  тому для підприємств досить
важливим є питання управління дебіторською заборгованістю як на стадії
формування, так і на стадії її інкасації. 

Ефективна політика управління дебіторами дозволяє розширювати
ринки  збуту  товарів,  залучати  нових  реалізаторів  продукції,  але
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прорахунки в роботі з дебіторами можуть призвести до непередбачуваних
наслідків, у тому числі й до банкрутства підприємства. 

Результати дослідження. Дебіторська заборгованість – це складова
оборотного капіталу, яка являє собою вимоги до фізичних чи юридичних
осіб  щодо  оплати  товарів,  продукції,  послуг.  Збільшення  дебіторської
заборгованості  означає  вилучення  коштів  з  обороту, що,  у  свою чергу,
вимагає додаткового фінансування [1].

Для  нормального  функціонування  підприємство  має  бути
забезпечене  необхідним  розміром  оборотного  капіталу.  Нестача
оборотного  капіталу  викликає  необхідність  додаткового  фінансування,
відповідно, – і додаткових витрат на його забезпечення. Зміна величини
оборотного капіталу викликається зміною наступних складових: величини
запасів, дебіторської або кредиторської заборгованості.

Управління кожною із  складових вимагає  формування ефективної
політики.  У  процесі  управління  дебіторською  заборгованістю  з  метою
прискорення  розрахунків  доцільно  використовувати  сучасні  форми  її
рефінансування.  Під  рефінансуванням  розуміють  переведення
дебіторської заборгованості в інші форми оборотних активів підприємства
(грошові  кошти,  високоліквідні  цінні  папери)  з  метою  прискорення
розрахунків. 

До  основних  форм  рефінансування  дебіторської  заборгованості
можна віднести: спонтанне фінансування, факторинг, облік векселів або їх
продаж на фондовому ринку, форфейтинг. 

Зміст  та  основна мета  управління дебіторською заборгованістю –
максимізація  прибутку  підприємства  шляхом  управління  процесами
формування та інкасації дебіторської заборгованості. 

З огляду на вищенаведене можна зробити висновок, що управління
дебіторською  заборгованістю  безпосередньо  впливає  на  прибутковість
підприємства  і  визначає  дисконтну  і  кредитну  політику  для  покупців,
шляхи  прискорення  повернення  боргів  і  зменшення  безнадійної
заборгованості,  а  також  вибір  умов  продажу,  що  забезпечують
гарантоване надходження коштів і є однією з проблем підприємства. 

На  сьогодні  увага  до  дебіторської  заборгованості  поєднується  з
питанням про  управління  кредиторською заборгованістю підприємства.
Управління  кредиторською  заборгованістю  є  важливим  аспектом
менеджменту  на  підприємстві,  адже  кредит  виступає  основою  опорою
діяльності сучасного бізнесу. 

Кредиторська  заборгованість  –  це  зобов’язання,  що  виникли  в
результаті минулої чи поточної господарської діяльності та повинні бути
виконаними в майбутньому [2].  Суб’єктами таких відносин виступають
кредитор  та  боржник.  Об’єктом виступають  ті  грошові  чи  матеріальні
цінності, затрати чи проекти, щодо яких укладена угода позики. 
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При  розумному  управлінні  кредитними  ресурсами  кредиторська
заборгованість  може  стати  додатковим  та  відносно  дешевим  джерелом
залучення  ресурсів.  Саме  через  те,  як  будуються  відносини  з
контрагентами,  узгоджуються  умови  договорів,  контролюються  строки
поставки  та  оплати,  ,  найбільшою  мірою  залежить  ефективність
використання отриманих ресурсів. 

Таким  чином,  управління  кредиторською  заборгованістю
характеризується наступними основними принципами [3]: правильністю
вибору форми заборгованості з метою мінімізації відсоткових виплат на
покупку матеріальних цінностей; встановленням найбільш зручної форми
банківського  чи  комерційного  кредиту  та  його  строку;  недопущенням
утворення простроченої заборгованості. 

Управління кредиторською заборгованістю підприємства може бути
проведено  за  допомогою  двох  основних  варіантів  –  оптимізації
кредиторської заборгованості та мінімізації кредиторської заборгованості.
Оптимізація  кредиторської  заборгованості  –  пошук  нових  підходів,  за
допомогою  яких  зміна  кредиторської  заборгованості  зможе  позитивно
впливати  на  діяльність  підприємства.  На  відміну  від  оптимізації,
мінімізація  являє  собою  механізм  управління  кредиторською
заборгованістю,  при  якому  існуюча  кредиторська  заборгованість
максимально зменшується або ж повністю погашається. 

Управління  дебіторською  та  кредиторською  заборгованістю
передбачає: 

– обґрунтування  можливості  виникнення  дебіторської  та
кредиторської заборгованості; 

– визначення політики надання кредиту та інкасації для різних груп
покупців (постачальниками) і видів продукції; 

– аналіз і ранжування покупців (постачальників) залежно від обсягів
закупівель,  історії  кредитних  відносин  і  запропонованих  умов
оплати; 

– контроль  розрахунків  з  дебіторами  (кредиторами)  за  відстрочену
або прострочену заборгованість та вивчення причин недотримання
договірної дисципліни; 

– своєчасне  визначення  прийомів  прискорення  боргів  і  зменшення
безнадійних боргів; 

– забезпечення умов продажу, що гарантують надходження грошових
коштів; 

– прогноз  надходжень  грошових  коштів  від  дебіторів  на  основі
коефіцієнтів інкасації.

Отже,  управління кредиторською заборгованістю – це оптимізація
суми  заборгованості  підприємства  перед  іншими  юридичними  та
фізичними особами. 
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Основні  прийоми  управління  дебіторською  та  кредиторською
заборгованістю наступні: 

 аналіз  замовлень,  оформлення  розрахунків  і  встановлення
характеру дебіторської та кредиторської заборгованості; 

 аналіз дебіторів; 
 аналіз  заборгованості  за  видами  продукції  для  визначення

невигідних з точки зору інкасації товарів; 
 оцінка реальної вартості існуючої дебіторської та кредиторської

заборгованості; 
 зменшення  дебіторської  заборгованості  на  суму  безнадійних

боргів; 
 контроль  за  співвідношенням  дебіторської  та  кредиторської

заборгованості;  визначення  конкретних  розмірів  знижок  при
достроковій оплаті; 

 оцінка  можливості  факторингу  –  продажу  дебіторської
заборгованості. 

Отже,  комплексне  упровадження  запропонованих  заходів
економічного та організаційного характеру дасть змогу вирішити існуючі
на  підприємстві  складнощі  на  шляху  підвищення  ефективності
використання дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Висновки.  У  роботі  було  розглянуто  механізм  управління
заборгованістю  підприємств.  Результати  дослідження  дали  змогу
зрозуміти,  що  управління  дебіторською  та  кредиторською  
заборгованістю – це процес аналізу дебіторів та кредиторів, контролю за
співвідношенням  між  ними,  розробки  політики  щодо  розрахунків  з
покупцями  та  постачальниками.  Управління  дебіторською  та
кредиторською заборгованістю безпосередньо впливає  на прибутковість
компанії  і  визначає  та  кредитну  політику  для  покупців,  шляхи
прискорення повертання боргів і зменшення безнадійних боргів, а також
вибір умов продажу, що забезпечують гарантоване надходження грошових
коштів. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ.  Грошові  кошти  є  одним  з  найважливіших  об’єктів
дослідження бухгалтерського обліку. Саме за допомогою грошових коштів
відбувається  акумуляція  факторів  виробництва  та  забезпечується
кругообіг  та  обіг  основного  та  оборотного  капіталів.  З  грошовими
коштами  пов’язані  найрізноманітніші  господарські  операції,  а  саме:
придбання  сировини,  матеріалів,  основних  засобів,  виплата  заробітної
плати, матеріальної допомоги, реалізація продукції, сплата податків тощо.
В  сучасних  умовах  господарювання,  коли  життєздатність  підприємства
визначається розміром і  структурою його оборотних активів,  грошовим
коштам приділяється особлива увага.

Результати  дослідження.  В  умовах  становлення  й  розвитку
ринкової  економіки  в  Україні  зростає  роль  бухгалтерського  обліку,
економічного аналізу та аудиту господарської дальності підприємств усіх
форм власності як складової частини системи економічної інформації  й
управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації
про здійснювані господарські процеси, їх характер та обсяг, про наявність
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхнє використання, власний
капітал,  зобов'язання  і  фінансові  результати  діяльності.  Основним
джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку.

Гроші – це загальний еквівалент, той особливий товар, у якому всі
інші товари висловлюють свою вартість.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів
(у  національній  та  іноземній  валютах)  у  касах,  на  рахунках  у  банках,
грошових  документах,  короткострокових  векселях  одержаних  і
фінансових  інвестиціях,  дебіторській  заборгованості,  резерві  сумнівних
боргів і витрат майбутніх періодів призначені рахунки класу 3 "Кошти,
розрахунки та інші активи".

Як  найбільш  ліквідні  активи,  грошові  кошти  є  важливими
елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію
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суб'єктів  господарювання  до  самофінансування.  Вони наявні  на  етапах
придбання  товарів,  виробництва  продукції,  виконання  робіт,  надання
послуг, їх продажу й отримання виручки.

Використання  в  процесі  управління  господарськими  суб'єктами
достовірної  та  повної  інформації  про  рух  грошових  коштів  підвищує
якість  управлінських  рішень,  позитивно  впливає  на  поточний  і
прогнозний фінансовий стан підприємств.

Значущість  інформації  про  рух  грошових  коштів  обумовлюється
необхідністю  надання  користувачам  для  прийняття  рішень  повної  та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів.

Значення  та  роль  грошових  коштів  для  діяльності  підприємства
зумовлює  потребу  їх  окремого  дослідження,  визначення  стратегії  й
тактики  управління  формуванням  та  використанням  грошових  потоків,
інформація про які суттєво впливає на ефективність процесу управління
економічними суб'єктами [3].

Практика  показує,  що  облік  грошових  коштів  достатньо
регламентований законодавчими та  нормативними актами України.  Але
розширення  форм  і  методів  здійснення  розрахунків,  властивостей  та
функцій  грошових  коштів,  як  інструментів  забезпечення  оперативної
платоспроможності,  стали  основною причиною уточнення й деталізації
відображення  в  бухгалтерському  обліку  та  контролю  операцій  з  ними.
Виникає  необхідність  у  застосуванні  конкретних  прийомів  управління
грошовими  коштами,  джерелом  яких  є  достовірне  інформаційне
забезпечення.

Проблемою  обліку  грошових  коштів  підприємства  в  Україні  є
повнота  та  своєчасність  їх  відображення  в  системі  обліку.  Адже  якщо
грошові кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде
чіткого  відображення  наявності  коштів.  А  далі  –  неправильне
відображення  податкових  стягнень.  Одна  помилка  тягне  за  собою  ряд
інших,  які  можливо  буде  виявити  вже  при  інвентаризації.  Проблеми
обліку  грошових  коштів  є  досить  важливим  питанням,  тому  що  від
достовірності та оперативності обліку залежить уся фінансова діяльність
підприємства.  Побудова належного обліку грошових коштів  передбачає
правильність здійснення й відображення всіх етапів їх руху, починаючи з
нормативно-правових  вимог,  заповнення  первинних  документів,
узагальнення  та  систематизації  інформації  в  регістрах  і  завершуючи
складанням звітності [5].

Для  аналізу  грошових  потоків  на  підприємстві  використовують
«Звіт  про рух  грошових  коштів»  (Ф.  №3),  де  відображаються  джерела
надходження і  напрямки використання грошових коштів.  За допомогою
Звіту про рух грошових коштів можна встановити:

- здатність підприємства створювати грошові резерви;
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- залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу;
- реальний стан платоспроможності підприємства;
- рівень фінансування операційної та інвестиційної діяльності власними

джерелами.
Звіт  про  рух  грошових  коштів  є  надзвичайно  важливою

інформацією як для керівництва підприємства, так і для її інвесторів та
кредиторів, адже допомагає планувати інвестиційну і фінансову політику
підприємства.  Він  дозволяє  разом  із  Балансом  і  Звітом  про  фінансові
результати найповніше розкрити фінансовий стан підприємства, оцінити
його ліквідність і платоспроможність.

Висновки.  Розвиток форм і відносин власності,  урізноманітнення
сучасних  методів  здійснення  розрахунків  обумовлюють  формування
потреби всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації про
стан і структуру грошових надходжень як найбільш ліквідних активів. А
особливістю формування достовірної та своєчасної інформації про облік
грошових коштів є дотримання норм і процедур документування операцій
з ними та чіткої організації їх потоку.

Головними  завданнями  обліку  грошових  коштів  на  сьогоднішній
день є :

1) повна  і  своєчасна  реєстрація  операцій,  пов'язаних  із  рухом
робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;

1) контроль  за  наявністю  коштів,  їхньою  цілістю  та  цільовим
використанням;

2) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах
поточних операцій з надходження і вибуття даного капіталу;

2) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної
дисципліни;

3) контроль  за  своєчасністю  повернення  в  банк  сум,  не
використаних за призначенням відповідно до виділених лімітів і
кошторисів;

4) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки,
операцій за рахунками в банках і відображення її результатів в
обліку;

5) організація  внутрішнього  аудиту,  призначення  якого  полягає  в
наданні  незалежного  висновку  щодо  інформації,  включеної  до
фінансової звітності [4].
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.  На  сучасному  етапі  розвитку  підприємств  фінансовий
результат  діяльності  –  це  найважливіший  показник,  що  цікавить  усіх
користувачів  облікової  інформації.  Фінансові  результати  суб’єктів
господарювання  відображають  ефективність  господарювання
підприємства  за  всіма  напрямами  його  діяльності,  становлять  основу
економічного  розвитку  підприємства  і  зміцнення  його  фінансових
відносин  з  партнерами.  Зростання  фінансового  результату  створює
фінансову  основу  для  самофінансування  діяльності  підприємства,
здійснюючи розширене відтворення.

Результати  дослідження.  Фінансові  результати,  як  облікова
категорія,  визначаються  різницею  між  доходами  і  витратами  або
приростом (зменшенням)  власного  капіталу  підприємства,  створеним  у
процесі підприємницької діяльності за звітний період, за винятком зміни
капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками. Таке визначення
найбільш  повно  розкриває  сутність  фінансових  результатів  і
підтверджується  при  формуванні  фінансової  звітності,  яка  передбачає
відображення фінансових результатів Звітом про фінансові результати.

Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у
визначенні  кількісних  і  якісних  параметрів  фінансового  результату,  а
саме:  прибутку  чи  збитку;  формування  даних  щодо  фінансових
результатів  для  потреб  складання  фінансової  звітності  й  податкових
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декларацій;  інформаційне  забезпечення  порядку розподілу  прибутку  та
здійснення операцій щодо розрахунків за сумами належних до бюджету
податків  та  обов'язкових  платежів,  з  акціонерами  та  засновниками  за
нарахованими  їм  дивідендами,  формування  резервів  власного  капіталу
тощо.

Документами,  у  яких  фіксують  облік  фінансових  результатів,  є
довідки або розрахунки бухгалтерії, які здійснюють у довільних формах.
Такі  форми  розрахунків  можна  також використовувати  для  своєрідного
контролю  формування  та  обліку  фінансових  результатів  та  складання
форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід») [3].
Документ має заповнюватися за даними регістрів синтетичного обліку та
оборотно-сальдових  відомостей  за  рахунками  доходів  і  витрат,  які
використовуються на підприємстві.

У звіті про фінансові результати не дозволяється згортання доходів і
витрат.  Доходи  і  витрати  від  звичайної  діяльності  відображаються
розгорнуто, за окремими рядками.

На підприємстві є два рівні формування інформації  про фінансові
результати – внутріщньогосподарський (оперативний, управлінський) та
фінансовий.  Внутрішньогосподарський  забезпечує  формування
інформації  за  видами  продукції,  напрямками  роботи,  структурними
підрозділами. Фінансовий враховує й інші види діяльності та формування
фінансових результатів у цілому.

Для відображення фінансового результату – за видами діяльності в
господарствах  –використовують  субрахунки  до  рахунка  79  «Фінансові
результати»,  що знаходить відображення в оборотно-сальдовій відомості
та  формі  фінансової  звітності  № 2  «Звіт  про фінансові  результати».  В
дебет  рахунка  відображаються  закриття  рахунків  обліку  витрат,  а  за
кредитом –  доходів.  Відповідно  до  Інструкції  про  застосування  Плану
рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських  операцій  підприємств  та  організацій  до  рахунку  79
"Фінансові результати" рекомендовано відкривати субрахунки:

791 «Результат операційної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої діяльності»
Отже,  назва  субрахунків  рахунку  79  «Фінансові  результати»

передбачає визначення кінцевого наслідку дій певного виду діяльності –
операційної, фінансової та іншої діяльності. Після списання на відповідні
субрахунки  рахунку  79  «Фінансові  результати»  доходів  і  витрат
відповідного виду діяльності  необхідно визначити між ними різницю і
закрити  на  інший  рахунок,  а  саме  –  на  рахунок  44  «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)».

Елементами Звіту про фінансові результати як вітчизняними, так і
міжнародними стандартами визнано доходи, витрати,  прибутки,  збитки.
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Як у національній, так і в міжнародній практиці порядок відображення
доходів та витрат ведеться за методом нарахування, згідно з яким доходи і
витрати  відображаються  в  обліку  і  звітності  в  момент  їх  виникнення,
незалежно  від  часу  надходження  і  сплати  грошей.  Щодо  методики
формування статей звіту про фінансові результати, то існують розбіжності
між  нормами  вітчизняних  і  міжнародних  стандартів.  Так,  в   Україні
організації  формують  виручку  від  продажу  товарів,  продукції,  робіт,
послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та аналогічних обов'язкових платежів)
на основі надходжень, пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг,
здійсненням  господарських  операцій.  Ці  надходження  є  доходами  від
звичайних  видів  діяльності,  визнаних  організацією  в  бухгалтерському
обліку  відповідно  до  умов,  визначених  для  її  визнання,  і  в  сумі,
обчисленій  у  грошовому  вираженні,  включаючи  умови  договорів  з
продажу  продукції,  товарів,  виконання  робіт,  надання  послуг  з
урахуванням знижок, сумових різниць, змін умов  договору, розрахунків
негрошовими засобами тощо. 

У  бухгалтерському  обліку  і  фінансовій  звітності  важливим  є
правильне визначення фінансових результатів  за видами діяльності.  На
сьогодні  проблемним  залишається  питання  щодо  неузгодженості
класифікації  видів діяльності та  субрахунків  бухгалтерського обліку, на
яких  формуються  і  визначаються  фінансові  результати.  Розуміння
сутності  та  вдосконалення  облікового  відображення  фінансових
результатів  діяльності  підприємств  та  прийняття  ефективних
управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку – головна передумова
підвищення ефективності діяльності підприємств.

Основною  проблемою  обліку  доходів  підприємств  є  проблема
повноти  та  своєчасності  їх  відображення  в  системі  обліку.  На  даний
момент рівень невідображення доходів у країні коливається від 30% до
70%.

В  сучасних  економічних  умовах  вітчизняні  підприємства
відображають  витрати  більш  повно  та  об’єктивно,  ніж  доходи,  що
пов’язані з особливостями їх контролю. З доходів підприємства можливе
заниження  суми  виручки  від  реалізації  продукції  (робіт, послуг),  і,  як
результат,  –  зниження  бази  оподаткування  підприємств  податком  на
додану  вартість.  Також  підприємства  часто  стикаються  з  тим,  що  для
обліку  доходів  наявна  незначна  нормативна  база,  що  спричиняє  певні
труднощі в відображенні їх в звітності [2]. 

Надання  якісної  інформації  про  результати  діяльності,  що
відповідає  всім  вимогам,  є  основою  умовою  прийняття  управлінських
рішень підприємствами.  Адже під час виявлення результатів  діяльності
щонайменший  недолік  може  призвести  до  неправильності  його
розрахунку  та,  як  наслідок,  –  надання  недостовірної  інформації
користувачам.
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Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у
визначенні  кількісних  і  якісних  параметрів  фінансового  результату.
Значення  показників  фінансового  результату,  що  формуються  в  обліку,
багато  в  чому  зумовлюються  положеннями,  прийнятими  в  обліковій
політиці.  Облікова  політика  повинна  забезпечити  побудову  ефективної
системи бухгалтерського обліку фінансових результатів і розвиток тих чи
інших прийомів обробки облікової інформації.

Висновки.  Ефективність  роботи  підприємства  виражається  у
фінансових результатах його діяльності. Економічний підсумок діяльності
підприємства,  виражений  у  вартісній  формі  та  являє  собою  фінансові
результати.  З  метою  визначення  фінансового  результату  в  системі
бухгалтерського  обліку  відбувається  послідовне  зіставлення  доходів  і
витрат, вираженням якого може бути прибуток або збиток. Від отриманого
результату  залежать  належне  формування  власного  капіталу, виконання
зобов’язань та платоспроможність підприємства. Таким чином, однією з
головних  проблем,  яка  є  особливо  актуальною  в  сучасних  умовах,  є
достовірне  визначення фінансового результату  діяльності  підприємства.
Якість  прийняття  управлінських  рішень  щодо  фінансових  результатів
залежить від інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку.
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Вступ. В умовах розбудови економіки України на ринкових засадах
та  її  складного розвитку суттєво зростає  роль інформації,  цінність якої
визначається  придатністю  комплексно  характеризувати  діяльність
суб’єктів господарювання. Показники, що характеризують якісні зміни на
підприємстві,  формуються  у  звітності,  яка узагальнює первісний масив
даних  про  господарську  діяльність.  Звітність  є  підсумковим  етапом
облікового процесу суб’єктів господарської діяльності. Вона складається
на  підставі  даних  бухгалтерського  обліку  з  метою  задоволення
інформаційних  потреб  різних  категорій  користувачів.  Інформація,
отримана на основі звітності, є підставою для прийняття управлінських
рішень,  оскільки  розкриває  важливі  економічні  та  фінансові  показники
діяльності  підприємств  і  є  базою  для  розробки  стратегічних  планів
розвитку підприємств та їх підрозділів. Забезпечення вірогідної і надійної
інформації вимагає узгодження її зі світовими стандартами, які активно
впроваджуються в Україні.

Результати дослідження.  Розвиток української  економіки призвів
до  ускладнення  середовища  функціонування  бізнесу,  пов’язаного  з
посиленням  конкуренції,  постійними  технологічними  інноваціями,
змінами  інформаційного  і  правового  поля.  Динаміка  взаємозв’язаних
світових ринків впливає на підприємницькі структури, які конкурують на
місцевому,  регіональному  й  міжнародному  рівнях.  Як  наслідок,
змінюються  стратегічні  цілі  підприємств,  і,  якщо  підприємницькі
структури  сподіваються  досягти  успіху,  їм  необхідно  мати  таку
економічну інформацію, яка надасть можливість керівництву швидко та
адекватно  реагувати  на  ринкові  зміни.  В  таких  умовах  значно
підвищується роль інформаційного забезпечення в управлінні фінансово-
господарською діяльністю, важливе місце в якому відводиться фінансовій
звітності.

Основним  джерелом  інформації  про  економічну  і  фінансову
діяльність підприємства є її щорічна (а також поквартальна чи щомісячна)
звітність.  Інформацією  користуються  менеджери  підприємства,  її
акціонери,  контрагенти,  державні  органи  регулювання,  статистики  і
контролю,  податкової  адміністрації.  Кожний  з  користувачів  має  свої
специфічні цілі і напрямки аналізу отриманих даних.

Згідно зі ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» [1] «фінансова звітність – це бухгалтерська звітність,
яка містить інформацію про фінансовий стан, результат діяльності і рух
грошових  коштів  підприємства  за  звітний  період».  Вона  повинна
забезпечити інформацію користувачів щодо:

– придбання, продажу і володіння цінними паперами;
– участі в капіталі підприємства;
– оцінки якості управління;
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– оцінки  здатності  підприємства  своєчасно  виконувати  свої
зобов'язання;

– забезпечення зобов'язань підприємством;
– визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
– регулювання діяльності підприємства;
– інших рішень.

Основне  завдання  складання  звітності  –  це  пошук  резервів
удосконалення  діяльності  підприємства.  З  огляду  на  зазначене  можна
стверджувати, що в ринкових умовах господарювання основним визнано
звітність  як  джерело  інформації  для прийняття рішень.  Це пов’язано з
тим, що в умовах ринкової економіки звітність господарюючих суб’єктів є
важливим  елементом  інформаційного  забезпечення  аналізу  та  єдиним
засобом комунікації підприємств різного рівня. Вона дає перше уявлення
про фінансовий стан підприємства та тенденції його розвитку, про зміни
економічного потенціалу тощо. 

Склад фінансової звітності визначається національним положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку [2] і включає в себе :

– Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

– Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові
результати діяльності підприємства;

– Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і
видаток  грошових  коштів  у  результаті  діяльності  підприємства  у
звітному періоді;

– Звіт  про  власний  капітал  –  звіт,  який  відображає  зміни  у  складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

– Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка
забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів.

Правовими аспектами фінансової звітності є [8]:
– обов’язковість подання – підприємства зобов’язані подавати звітність

органам, до сфери управління яких вони належать, власникам, органам
державної виконавчої влади та іншим користувачам;

– державна  регламентація  –  враховуючи  необхідність  узагальнення
показників звітності підприємств різних видів економічної діяльності,
державні  органи встановлюють єдині правила та  форми складання і
показників фінансової звітності;

– відповідальність  засвідчення  –  фінансова  звітність  складається  на
основі  даних  бухгалтерського  обліку,  за  достовірність  якого  несуть
відповідальність  керівник  і  головний  бухгалтер  підприємства;  ця
обставина зумовлює засвідчення даних фінансової звітності підписами
керівника і головного бухгалтера.

Якісними характеристиками виступають:
– зрозумілість – інформація  повинна бути  наведена  у стандартному й
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легкому для сприйняття вигляді, однак користувачі  повинні володіти
певним  набором  знань  із  бухгалтерського  обліку,  економіки
підприємств тощо;

– доречність – інформація  повинна відповідати  потребам користувачів
під  час  прийняття  рішень;  інформація  повинна  виконувати  дві  свої
ролі,  що  тісно  пов’язані  між  собою,  –   передбачувальну  та
підтверджувальну;

– суттєвість  –  пропуск  або неправильне відображення інформації,  що
може  вплинути  на  економічні  рішення  користувачів,  прийняті  на
основі фінансових звітів;

– достовірність  –  інформація  повинна  бути  вільною  від  суттєвих
помилок та упередженості, користувачі можуть на неї покластися тією
мірою, якою вона відображає дійсний стан справ;

– порівнянність  –  фінансова  звітність  має  надавати  користувачам
можливість  порівнювати  показники  за  різні  періоди  і  різних
підприємств. 

При  формуванні  інформації  у  звітності  зіштовхуються  інтереси
різних суб’єктів господарювання.

Зовнішні  користувачі  (потенційні  інвестори,  кредитори,  можливі
майбутні  контрагенти  тощо)  зацікавлені  в  тому,  щоб  отримувана
інформація  зі  звітності  була  якомога  точнішою і  відповідала  дійсному
стану  доходів,  витрат,  активів,  пасивів  і  зобов’язань  підприємства.
Ухвалюючи  рішення  про  співпрацю  з  підприємством,  звітність  якого
аналізується, зовнішні користувачі хочуть звести до мінімуму свої ризики
в можливій майбутній спільній діяльності, тому їх перш за все цікавить
точність наданих даних.

Дещо  інше  бачення  процесу  формування  показників  фінансової
звітності в суб’єктів господарювання, що її складають. Вони зацікавлені в
тому  щоб  показники  розмірів  активів  та  прибутковості  у  звітах  були
якомога більшими, що, у  свою чергу, робило б їх  привабливішими для
зовнішніх  користувачів,  а  розмір  зобов’язань,  відповідно,  занижений.
Тому за наявності можливості коригування показників у бік збільшення
привабливості  підприємства  в  більшості  випадків  керівництво
підприємства цією можливістю скористається.

Ще однією стороною, яку можна виділити в окрему групу зовнішніх
користувачів,  що  має  свої  специфічні  інтереси  в  значеннях  показників
звітності,  виступає  державна  податкова  служба,  нині  –  Міністерство
доходів і зборів України. Маючи планові завдання з наповнення бюджету,
ця структура зацікавлена в тому, щоб звітність, яка стосується податків,
мала  якомога  більші  додатні  значення  (тобто,  щоб  платник  податку
постійно мав суми податкових зобов’язань).

Працівники податкової негативно ставляться до подання звітності зі
збитковими результатами діяльності, особливо до Декларації з податку на
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додану  вартість,  тобто  коли  мало  відбутися  бюджетне  відшкодування;
оскільки  основним  завданням  діяльності  будьякого  суб’єкта
господарювання  є  отримання  прибутку,  то  підприємства  не  можуть
працювати собі у збиток.

Щоб  забезпечити  виживання  підприємства  в  сучасних  умовах,
управлінському  персоналу  необхідно  навчитися  реально  професійно
оцінювати  і  надавати  інформацію  про  фінансовий  стан  свого
підприємства,  а  також аналізувати  діяльність потенційних контрагентів.
Культура  оприлюднення звітності  суттєво  впливає  на  розвиток  бізнесу.
Фінансовий звіт – це і своєрідна реклама діяльності підприємства. Тому
не  можна  недооцінювати  значення  управлінсько-аналітичного  огляду,
який ще не  знайшов свого місця  у складі  річної  звітності  українських
підприємств, а згідно з міжнародною практикою займає майже половину
обсягу річної звітності фірми.

Для  ефективного  функціонування  будь-якого  підприємства
необхідна  оперативна  звітність  як  форма  оберненого зв’язку. Створити
систему  управлінської  звітності  можна  лише  за  наявності  масиву
основних даних,  узгодженості  змісту та  форми звітів,  функціонального
підходу  до  накопичення  та  підсумовування  інформації.  Форми
управлінської звітності можуть бути впроваджені оптимальним шляхом,
тобто  за  рахунок  удосконалення  і  зміни  форм  аналітичного  обліку.  В
окремих  випадках  передумовою  формування  системи  управлінської
звітності має стати впорядкування документообігу і  формування чітких
документопотоків  між  центрами  витрат,  центрами  відповідальності  та
центральною бухгалтерією.

Загалом  і  фінансовий,  і  управлінський  облік  використовується
підприємством для вирішення різних завдань та цілей, хоча й базується
при  цьому  на  єдиній  інформаційній  базі  та  спільних  методах  та
технологіях. Так, у загальному випадку управлінський облік спрямований
на інформаційне забезпечення фінансового  менеджменту (у  тому числі
моделі  управління прибутком) достовірними, повними та оперативними
фінансовими даними щодо основних параметрів фінансово-господарської
діяльності  суб’єкта  господарювання,  фінансовий  –  вирішує  питання
зведення, обробки, оптимізації та підготовки фінансової інформації щодо
господарської  діяльності  суб’єкта  господарювання  для  оприлюднення
через публічну фінансову звітність.

Висновки.  Сучасні  умови  господарювання  накладають  свій
відбиток  на  порядок  формування  фінансової  звітності  суб’єктів
господарювання. Різні користувачі виставляють до показників фінансової
звітності  різні  вимоги,  що  відповідають  лише  їхнім  потребам.
Першоосновою  всіх  вимог  до  показників  фінансової  звітності  є  її
достовірність,  а  отже,  –правильність  відображення  в  ній  даних
фінансового обліку.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Вступ.  В  умовах  ринкових  відносин  проведення  аналізу
собівартості  продукції  важливе,  по-перше,  для  формування  ринку
аналізованої продукції і залучення покупців, по-друге, – для збереження й
досягнення  високої  ефективності  виробництва  з  метою  виготовлення
продукції з високою конкурентоспроможністю. Собівартість є важливим
показником,  який  характеризує  діяльність  сільськогосподарського
підприємства.

Аналіз  собівартості  продукції  дозволяє  дати  оцінку  виконанню
плану в цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції,
вивченню причин відхилення фактичних витрат від  планових у  розрізі
статей, а також за окремими видами і групами продукції, пошуку резервів
зниження собівартості продукції та розробці відповідних заходів щодо їх
використання (ухвалення управлінських рішень).

Важливим  аспектом  дослідження  витрат  на  виробництво
сільськогосподарської  продукції  є  вивчення  структури  собівартості
одиниці виробу. Для цього визначають  частку кожної статті  (або групи
статей) у повній собівартості досліджуваного виробу. Це дає можливість
з'ясувати, чи є цей виріб матеріало- або трудомісткий, що, у свою чергу,
дає  змогу  розробити  основні  напрямки  пошуку  резервів  зниження
собівартості.

Результати дослідження.  Собівартість – це економічний показник,
що включає затрати на засоби виробництва й оплату праці. Економічним
аналогом  собівартості  продукції  є  витрати  виробництва  [2].  Іншими
словами,  собівартість  продукції  –  це  виражена  у  грошовій  формі
сукупність витрат з виробництва та реалізації  продукції.  У собівартості
продукції  знаходять  відображення  індивідуальні  витрати  кожного
підприємства на виробництво й реалізацію продукції, виконання робіт та
послуг.  Зменшення  цих  витрат  забезпечує  підприємству
конкурентоспроможність  на  ринку,  зростання  прибутку  та  рівня
рентабельності тощо.

Аналіз собівартості виробництва сільськогосподарської продукції як
загалом,  так  і  окремих  її  видів  зумовлює  потребу  у  відповідному
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інформаційному  забезпеченні.  До  основних  джерел  інформаційного
забезпечення  аналізу  витрат  на  виробництво  належать  фінансова  та
статистична звітність, первинні документи, облікові реєстри, кошториси
витрат, матеріали ревізій, результати аналізу витрат за попередні періоди
тощо. 

Собівартість,  як  один  з  основних  економічних  показників,
використовується  при  плануванні,  аналізі  й  контролі,  які  формують
загальну  обліково-аналітичну  систему  управління  виробничим
підприємством.  При  плануванні  обчислюють  собівартість  об'єктів
калькулювання  у  процесі  господарської  діяльності  за  різних
альтернативних  умов  з  метою  вибору  найоптимальнішого  варіанту  з
максимальним результатом, а також формування планових калькуляцій. 

Аналізу підлягають витрати матеріалів, заробітна плата, комплексні
витрати  (витрати  з  експлуатації  та  обслуговування  обладнання,
загальновиробничі  витрати),  а  також  втрати  внаслідок  браку  та  
простоїв [3]. Таким чином, при проведенні факторного аналізу необхідно
врахувати  виробничу  структуру  підприємства,  адже  за  її  побудовою
визначаються  складові  елементи  контролю  та  аналізу.  Діяльність
підприємства та його підрозділів, яка відображена в системі показників,
найбільш  об'єктивно  характеризує  щоденні  результати  роботи.  Аналіз
проводиться  з  метою  своєчасного  виявлення  причин  відхилень  від
планових параметрів для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Для того щоб досягти успіхів у майбутньому і не витрачати зайвого
часу  на  виявлення  резервів  збільшення  обсягу  продукції  (послуг)  і
зниження собівартості за минулі періоди, необхідно систематично вести
оперативний внутрішньогосподарський та порівняльний аналіз. 

Об'єктами аналізу собівартості є такі показники:
– витрати на одну гривню продукції;
– виробнича собівартість продукції  за калькуляційними статтями та за

елементами витрат;
– собівартість одиниці окремих видів продукції.

Для  аналізу  собівартості  продукції  використовують  наступні
джерела інформації: статистичну звітність форма №5-с «Звіт про витрати
на  виробництво  продукції  (робіт,  послуг)»,  форма  №1-ПВ  «Звіт  про
працю»,  форма №2 «Звіт  про фінансові результати»,  дані бізнес  -плану,
планові і  звітні калькуляції  собівартості  продукції,  дані синтетичного й
аналітичного обліку витрат.

Аналіз собівартості продукції здійснюється на таких етапах: 
– загальної  оцінки  виконання  планових  (розрахункових)  завдань  зі

зниження  собівартості  одиниці  продукції,  що  включає  підрахунок
загальної суми постійних витрат на виготовлення всієї продукції; 

– підрахунку змінних витрат на одиницю продукції; 
– розрахунку собівартості одиниці продукції; 
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– порівняння фактичної собівартості з плановою, виявлення відхилення і
впливу факторів на це відхилення; 

– вивчення окремих статей калькуляції певного виду продукції; 
– розшифрування матеріальних витрат – аналізу витрат окремих видів

матеріалів, які витрачають на виробництво певного виду продукції [3]. 
В умовах ринкової економіки, коли головною метою підприємств є

прагнення до одержання максимального прибутку, зниження собівартості
продукції стає головним чинником на шляху його підвищення.

З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості
для підприємства полягає в наступному:

– у  збільшенні  прибутку,  що  залишається  у  розпорядженні
підприємства;

– у  появі  більшої  можливості  для  матеріального  стимулювання
робітників  і  вирішення  багатьох  соціальних  проблем  колективу
підприємства;

– у  поліпшенні  фінансового  стану  підприємства  і  зниженні  ступеня
ризику банкрутства;

– у  можливості  зниження  ціни  реалізації  на  свою  продукцію,  що
дозволяє  значною мірою підвищити конкурентоздатність продукції  і
збільшити обсяг продажів.

Основним джерелом зниження собівартості  продукції  є зростання
продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, по-перше, за рахунок
зростання  продуктивності  праці  досягається  економія  заробітної  плати,
оскільки  зростання  продуктивності  праці  призводить  до  скорочення
витрат  на  виробництво  продукції,  а  по-друге,  завдяки  зростанню
продуктивності  збільшується  випуск  продукції,  за  рахунок  чого
досягається  зниження  собівартості  продукції  шляхом  економії
непропорційних витрат.

Друге джерело – зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію –
має  найважливіше  значення  для  матеріаломістких  галузей.  Зменшення
витрат матеріалів здійснюється за допомогою скорочення витрат, заміни
дорогих  матеріалів  більш  дешевими,  зменшення  витрат  на  постачання
матеріалів, покращення нормування витрат матеріалів.

Скорочення  витрат  на  обслуговування  виробництва  та  на
управління досягається головним чином шляхом зменшення чисельності
робітників  за  рахунок  застосування  ефективніших  методів  організації
управління та обслуговування виробництва, більш прогресивної техніки.

Економія витрат на збут досягається завдяки зміцненню дисципліни
праці, ритмічності виробництва, дотримання договірної дисципліни.

На зміну собівартості  одиниці продукції  впливають такі  фактори,
як:  зміна  обсягу  виробництва  продукції;  зміна  суми  постійних  витрат;
зміна  обсягу  виробництва  продукції;  зміна  суми  змінних  витрат.
Найважливішим методом виявлення невикористаних  резервів  зниження

451



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

собівартості є порівняльний аналіз. З'ясування причин невиконання плану
зі  зниження  собівартості  допомагає  керівництву  знайти  правильне
рішення для мобілізації невикористаних резервів.

Збільшення  обсягів  виробництва  і  зменшення  собівартості
продукції сільськогосподарського підприємства можна досягти за рахунок
підвищення  врожайності,  що,  у  свою  чергу,  можливо  за  рахунок
підвищення  витрат  на  1  га.  У  першу чергу  це  стосується  підвищення
питомої  ваги  витрат  на  добрива.  Максимально  знизити  собівартість
виробництва  продукції  рослинництва  дозволяє  оптимізація  розмірів
посівних площ. 

Крім  того,  оптимізація  рівня  собівартості  продукції  є  важливою
умовою покращення фінансового результату підприємства і забезпечення
розширеного  відтворення,  що  передбачає  збільшення  виробництва
сільськогосподарської продукції і зменшення затрат праці та виробничих
ресурсів на її одиницю. 

Ефективним  методом  пошуку  шляхів  зниження  собiвартостi
продукції  є  функціонально-вартісний  аналіз.  Функцiональний  підхід
передбачає абстрагування від iснуючого інженерного рiшення, видiлення
функцiй, якi виконує вирiб, та пошук альтернативних варіантів виконання
функцiй з меншими витратами.

Пiд  час  функцiонально-вартiсного  аналiзу  необхідно  передусiм
з’ясувати:  що являє  собою вирiб,  функцiю якого необхідно виконати  з
мiнiмальними витратами; яку функцiю він виконує; якi фактичнi витрати
на виконання цiєїфункцiї; якi максимально можливi витрати на реалізацію
цієї  функцiї;  якими  iншими  способами  можна  здiйснити  функцiю;  якi
будуть витрати на її  здiйснення. Отже, найбільш ефективними шляхами
зниження собівартості  продукції  є  впровадження економних технологій
виробництва,  використання  світового  досвіду  щодо  зменшення
собівартості.

Не  менш важливим чинником,  що  сприятиме  скороченню витрат
підприємств,  є  дотримання  всіх  головних  принципів  ефективного
розміщення продуктивних сил – скорочення шляхів між виробником та
покупцем, між виробництвом і сировинною базою.

Висновки.  Собівартість  сільськогосподарської  продукції  є
найважливішим  показником  економічної  ефективності  виробництва.  Її
зниження – одне з першочергових завдань галузі й кожного підприємства,
оскільки від рівня собівартості продукції залежать:

– сума прибутку і рівень рентабельності;
– фінансовий стан підприємства і його платоспроможність;
– розміри  відрахувань  до  фондів  накопичення  і  споживання,  темпи

розширеного відтворення;
– рівень  закупівельних  і  роздрібних  цін  на  сільськогосподарську

продукцію.

452



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

У  ринкових  умовах  значно  підвищується  роль  собівартості
продукції  та  формування  цін  на  продукцію.  Ефективне  управління
собівартістю продукції має бути орієноване на шляхи її зниження, а для
цього потрібно обрати найкращий метод відображення витрат в обліку,
який створює необхідну інформаційну базу для проведення факторного
аналізу витрат, що дозволить здійснювати його в оперативному порядку.
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ.  Формування  ринкової  економіки,  існування  різних  форм
власності,  розширення  міжнародних  економічних  зв’язків  українських
підприємств  та  наявність  права  вибору  і  його  реалізації  зумовлюють
упровадження  в  організації  бухгалтерського  обліку, облікової  політики,
яку  підприємство  визначає  самостійно.  Проблема  вдосконалення  та
використання науково-методичних основ формування облікової політики
підприємства  пов’язане  з  трансформацією  бухгалтерського  обліку  до
міжнародних  стандартів.  Сьогодні  актуальним  є  питання  формування
облікової політики на основі розроблених науково-методичних основ.

Результати дослідження. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
бухгалтерський  облік»  «облікова  політика  –  сукупність  принципів,
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методів і процедур,  що використовуються підприємством для складання
та подання фінансової звітності». 

Основна  мета  облікової  політики  –  забезпечити  одержання
достовірної  інформації  про  майновий  і  фінансовий  стан  підприємства,
результати  його  діяльності,  що  є  необхідною  для  всіх  користувачів
фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень [2].

Основне призначення облікової політики полягає в: 
– упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;
– методологічному  та  методичному відображенні  майна  підприємства,

господарських операцій та результатів діяльності;
– наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;
– забезпеченні ефективності обліку.

Облікову політику підприємство розробляє керуючись  принципом
послідовності,  суть  якого  полягає  в  тому,  що  суб’єкт  господарювання
постійно застосовує  обрану облікову політику. Зміна облікової політики
можлива  лише  у  випадках,  передбачених  П(С)БО.  Тому  слід  чітко
розрізняти, які саме зміни у веденні обліку є зміною облікової політики, а
які не є такими [3].

Проте  зміна  діяльності,  умов  господарювання,  законодавчої  бази
суб’єктів  господарювання  можуть  викликати  зміни  облікової  політики,
оцінки як на початок звітного року, так і посеред нього. Разом з тим, коли
відбуваються  зазначені  зміни,  необхідно  забезпечити  зіставність
показників фінансової звітності. Вплив зміни облікової політики на події
та  операції  минулих  періодів  відображається  у  звітності  відповідно  до
П(С)БО 6. Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну
облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових
оцінок [2].

Облікова політика розробляться на тривалий час і підлягає змінам
статутних вимог; зміни вимог органу, який затверджує П(С)БО, потребує
забезпечення  більш  достовірного  відображення  подій  або  операцій  у
фінансовій звітності підприємства.

При розробці облікової політики має бути забезпечена достовірність
та доречність звітної інформації для потреб користувачів. 

Наказ про облікову політику є основним внутрішнім організаційно-
розпорядчим документом щодо методики та організації бухгалтерського
обліку та обов’язковим для виконання всіма структурними підрозділами і
працівниками підприємства.  Такий документ  за  своєю суттю  є  ланкою
між  законодавством  з  питань  бухгалтерського  обліку  та  внутрішніми
положеннями  підприємства,  так  би  мовити  конституцією  облікового
процесу. 

Від  правильного розроблення наказу (розпорядження,  положення)
про  облікову  політику  підприємства  залежить  не  лише  об’єктивне
висвітлення  інформації  у  фінансової  звітності,  але  й  аналіз  діяльності
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підприємства  загалом,  прийняття  рішень  в  організації  роботи
підприємства  тощо.  Тож брати  участь  у  розробці  такого  документа,  на
нашу думку, повинні не тільки бухгалтерська служба на чолі з головним
бухгалтером, але й керівники та засновники.

Наказ  про  облікову  політику  повинен  цілком  (повністю)
відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і
складання звітності на підприємстві. При цьому він може бути складений
у  загальній  формі,  а  може  містити  розділи  й  додатки.  На  практиці
найчастіше наказ про облікову політику складається у загальній формі без
виділення розділів.

Офіційно типової форми наказу (положення) про облікову політику
не затверджено. Підприємство самостійно встановлює «норми» облікової
політики (які, безперечно, повинні базуватись на нормах П(С)БО) з огляду
на специфіку свого бізнесу. Розпорядчий документ про облікову політику
підприємства має визначити застосування:

1) методів оцінки вибуття запасів;
2) періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці

запасів;
3) порядку  обліку  (ідентифіковано  чи  загалом)  і  розподілу

транспортно-заготівельних витрат;
4) окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
5) методів амортизації необоротних активів;
6)  вартісних  ознак  предметів,  що  входять  до  складу  малоцінних

необоротних матеріальних активів;
7) класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
8)  періодичності  (періоду)  зарахування сум дооцінки необоротних

активів до нерозподіленого прибутку;
9) методу обчислення резерву сумнівних боргів;
10) переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
11)  порядку  оцінки  ступеня  завершеності  операцій  з  надання

послуг;
12)  сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у

внутрішньогосподарських розрахунках;
13)  переліку  і  складу  змінних  і  постійних  загальновиробничих

витрат, бази їх розподілу;
14) переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості

продукції (робіт, послуг);
15) порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним

контрактом;
16)  визначення  придбаних  у  результаті  систематичних  операцій

фінансових активів;
17)  бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного

капіталу;
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18) порогу суттєвості щодо окремих об’єктів обліку;
19) переоцінки необоротних активів;
20)  періодичності відображення відстрочених податкових активів і

відстрочених податкових зобов’язань;
21) окремих  балансів  філій,  представництв,  відділень  та  інших

відокремлених підрозділів підприємства.
Процес  формування  облікової  політики  на  підприємстві  повинен

бути покладений на виконавчий орган, в ролі якого може бути бухгалтер,
бухгалтерська  служба,  один  із  структурних  підрозділів  обліково-
фінансової служби підприємства, спеціально створена комісія тощо. Тому
власник (власники) повинні делегувати  свої  повноваження виконавчому
органу  (управлінському  персоналу)  й обов’язково  документально
оформити передачу їх наказом або протоколом зборів, що в майбутньому
забезпечить  захист  інтересів  власника  (власників)  при  виникненні
господарських спорів.

Зі змістом наказу про облікову політику потрібно ознайомити всіх
працівників підприємства, які зобов’язані виконувати його положення. За
невиконання  зазначених  норм  розпорядчого  документа  можливе
застосування  відповідальності,  яка  встановлюється  внутрішніми
правилами  підприємства.  Крім  того,  недостовірне  відображення  подій
впливає на показники у фінансової звітності підприємства, а це означає
внесення до неї неправдивих даних [5]. 

Висновки. В ринкових умовах господарювання система управління
підприємством повинна включати  елементи планування,  бюджетування,
прогнозування, аналіз та контроль. Тому необхідно, щоб облікова політика
давала можливість керівництву підприємства отримувати оперативні дані
управлінського  обліку  для  прийняття  ними  відповідних  обґрунтованих
рішень. На нашу думку, принципи та методи облікової політики для цілей
управлінського  обліку  повинні  знайти  своє  відображення  в  певному
документі, затвердженому керівником підприємства. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.Перехід  до  ринкової  економіки  зумовлює  підприємства
підвищувати  ефективність  виробництва  для  отримання  максимального
прибутку  та  зниження  витрат  на  виробництво,  покращення  рівня
конкурентоспроможності продукції і послуг на основі введення досягнень
науково-технічного  прогресу.  У  ринковій  економіці  фінансові  ресурси
вкладники  намагаються  реалізовувати  в  будь-які  види  діяльності
винятково за  критерієм  максимуму  прибутку.  Тому  ефективність
використання капіталу має  велике значення при визначенні  фінансових
результатів діяльності підприємства. Узагалі термін рентабельність – один
із  головних  вартісних  показників  ефективності  виробництва,  який
характеризує  рівень  віддачіактивіві  ступінь  використаннякапіталуу
процесі  виробництва.  Проблема полягає  в  тому, що майже  всі  ресурси
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підприємства обмеженні, а отже, виникає питання, як понести найменші
витрати,  отримати  найбільший прибуток.  Обов’язково власник  капіталу
підприємства,  його  економісти  та  менеджери  повинні  правильно
оцінювати  будь-які  рішення  у  сфері  управління  наявними  коштами,
порівнюючи  витрати  з  прибутком,  враховуючи  ресурси, обмеженні
обсягами,  бо  саме  одержаний  прибуток  –  це  фінансовий  ресурс  для
здійснення нових вкладень і одержання нових прибутків.

У сучасних умовах підвищення ефективності роботи підприємств є
дуже  важливим  і  складним  завданням.  Багато  підприємств  в  Україні
працюють  нерентабельно,  вони  неприбуткові  або  їх  рентабельність
занадто  низька.  Тому  дослідження  рентабельності,  а  також  шляхів  її
підвищення є актуальним і дуже важливим питанням  на даний час для
нашої держави.

Результати  дослідження.  Рентабельність  є  одним  із
найважливіших показників, який характеризує кінцевий результат роботи
підприємства і є досить складною економічною категорією як з точки зору
її  трактування,  так  і  через  існування  різноманітних  показників,  що
використовуються для її оцінки.

Існує кілька підходів до визначення категорії «рентабельність».  У
першу  чергу  цей  показник  зводять  до  характеристики  ефективності
діяльності підприємства. Так, В.Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє
критерій економічної ефективності, який забезпечує отримання прибутку
після вирахування всіх витрат на її виробництво і збут [1].

В.В.  Горлачук,  О.М.  Загородна,  Б.М.  Литвин,  В.М.  Серединська,
Р.В. Федорович, І.Г. Яненкова[6; 5; 4] вважають рентабельність відносним
показником  прибутковості  діяльності,  який  характеризує  ефективність
підприємства шляхом утворення прибутку.

А.В. Бондар зазначає, що рентабельність– це відносний показник
ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється
як відношення прибутку до витрат [9].

Н.І.  Верхоглядова  розглядає  рентабельність  як  співвідношення
прибутку  з  понесеними  витратами  (один  з  основних  показників
ефективності  діяльності  суб’єктів  господарювання  різних  форм
власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи) [10].

Ю.А. Долгоруков під рентабельністю розуміє відносний показник
інтенсивності  виробництва,  який  характеризує  рівень  окупності
(прибутковості)  відповідних  складових  процесу  виробництва  або
сукупних витрат підприємства [7].

Таким  чином,  під  рентабельністю  варто  розуміти  відносний
показник  ефективності  діяльності  суб’єктів  господарювання,  який
відображає співвідношення отриманого ефекту (прибутку) з наявними або
використаними  ресурсами.  Рентабельність  характеризує  ефективність
роботи  підприємства  в  цілому,  дохідність  різних  напрямків  діяльності
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(виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Цей
показник  більш  повно,  ніж  прибуток,  характеризує  кінцеві  результати
господарювання,  адже  їх  величина  показує  співвідношення  ефекту  з
наявними або використаними ресурсами. Рентабельність використовують
для  оцінки  діяльності  підприємства  і  як  інструмент  в  інвестиційній
політиці та ціноутворенні.

У  сучасних  умовах  господарювання  підприємствам  необхідно
вжити заходів, що сприятимуть зростанню рентабельності їх діяльності.
Усі  фактори  та  шляхи  підвищення  ефективності  підприємства  можна
поділити  на  внутрішні  та  зовнішні.  Зовнішні  фактори  не  залежать  від
діяльності  підприємства,  а  формуються  під  дією  ринкового  механізму,
законодавчого регулювання, економічної та політичної ситуації в державі.
До  основних  зовнішніх  факторів,  що  мають  позитивний  вплив  на
рентабельність підприємства, можна віднести:

– зниження податкового навантаження на підприємства;
– підтримання обмінного курсу гривні та митних тарифів;
– проведення  ефективної  банківської  політики  через  зниження

процентних  ставок  за  кредитами  та  створення  надійних
механізмів рефінансування виробничої діяльності;

– значне розширення внутрішнього ринку.
Для  безперервного  підвищення  ефективності  діяльності  всіх

суб’єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні
передумови,  що  забезпечуватимуть  постійне  функціонування  на
національному,  регіональному  чи  галузевому  рівнях  спеціальних
інституціональних  механізмів  –  організацій.  Їхню  діяльність  треба
зосередити на розв’язанні  ключових проблем підвищення ефективності
різних виробничо-господарських систем та практичній реалізації стратегії
й тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління [2].

Внутрішні  фактори  збільшення  рентабельності  є  суб’єктивними,
адже на них підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів
можна віднести сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню
ефективності діяльності підприємства, а саме:

– збільшення обсягів реалізації продукції;
– підвищення продуктивності працівників;
– зростання ефективності використання основних фондів;
– оптимізація складу і структури оборотних коштів;
– введення ефективної маркетингової політики;
– підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності.

Одним  із  резервів  зростання  рентабельності  підприємства  є
збільшення  обсягу  реалізації  товарної  продукції,  адже  чим  більше
продукції  реалізується,за  інших  рівних  умов,  тим  більшою  є  сума
прибутку, що має позитивний вплив на рентабельність.

При  цьому  підвищення  рентабельності  підприємства  за  рахунок
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збільшення обсягів реалізації товарів можливе за допомогою:
– здійснення  ефективної  маркетингової  політики  в  галузі  збуту

товарів;
– диверсифікації  асортименту  шляхом  внесення  до  переліку

взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів;
– регіональної  диверсифікації  діяльності  (розширення  регіону

збуту);
– надання  споживчого  кредиту  при  реалізації  товарів  тривалого

користування;
– розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із

реалізацією товарів;
– вироблення  високорентабельної  продукції  та  зняття  з

виробництва низькорентабельної.
Важливим  чинником  зростання  рентабельності  підприємства  є

підвищення продуктивності праці [8]. Зізростанням продуктивності праці
знижуються  витрати  в  розрахунку  на  одиницю  продукції,  а  отже,
зменшується питома вага заробітної плати у структурі собівартості. Для
цього  підприємство  повинне  активно  використовувати  різноманітні
мотиваційні засоби:

– перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати
праці;

– працівникам погодинної  форми  в  більшому розмірі  оплачувати
роботу в понадурочний час;

– забезпечувати  доставку  працівників  на  роботу  та  з  роботи  за
узгодженими маршрутами;

– надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних
та інших визначних дат;

– проводити,залежно  від  виду  діяльності,  профілактичне
оздоровлення  та  медичне  обстеження  працівників  за  рахунок
підприємства;

– організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та
інвалідів праці.

При  цьому  на  підприємстві  повинна  забезпечуватись  єдність
трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні
норми керування для забезпечення необхідної специфікації та координації
управлінських процесів.

Підвищення  ефективності  використання  основних  фондів
необхідно  здійснювати  за  рахунок  збільшення  питомої  ваги  активної
частини основних фондів та ліквідації чи забезпечення альтернативності
використання тих основних фондів, що не використовуються.

Висновки. Ефективність  діяльності  підприємства  залежить  і  від
маркетингової  політики.  Необхідно  вивчати  та  аналізувати  зміни
ринкового механізму регулювання формування і використання прибутку
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підприємства,  оскільки попит і пропозиція на товарному і фінансовому
ринках формують рівень цін на продукцію, вартість залучення кредитів,
прибутковість  окремих  цінних  паперів,  середню  норму  прибутковості
капіталу,  що  безпосередньо  впливає  на  рентабельність  підприємства.
Правильно  організована  логістична  діяльність  допоможе  не  тільки
зменшити витрати, а й отримати підприємству додатковий непрямий дохід
за  рахунок  підвищення  швидкості  просування  товару  до  споживача.
Ефективна рекламна кампанія також принесе додатковий дохід у вигляді
можливості підвищення ціни та збільшення обсягу продажу продукції.

Ще  один  шлях  збереження  рентабельності  підприємства  на
відповідному рівні– випуск якісної та конкурентоспроможної продукції.
Реалізація продукту високої якості вимагає більших затрат, однак успіх у
тому, щоб приріст ціни від збільшення якості був більшим, ніж витрати на
досягнення додаткової  якості.  Є сенс скорочувати  всі  можливі витрати,
якщо тільки  ці  скорочення  не  шкодитимуть  тим додатковим перевагам
продукції, за які покупці платять надбавку до середньої ринкової ціни. Так
підприємство  завоює  довіру  споживачів  та  зможе  розширити  свою
клієнтську базу. Також покращення якості послуг, що надаються, призведе
до  підвищення  конкурентоспроможності  та  зацікавленості  вибору
підприємства замовниками [3].

Для успішного розвитку будь-якого підприємства рентабельність є
основною  передумовою  ефективності  господарської  діяльності.  Для
забезпечення  зростання  рентабельності  необхідно  раціоналізувати
витрати  на  виробництво  та  реалізацію  продукції,  налагодити  систему
збуту, підвищити продуктивність праці, удосконалити управління якістю
та конкурентоспроможністю продукції.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вступ. В умовах ринкового середовища, що швидко змінюєтьсяі не
завжди  позитивно  впливає  на  ефективність  діяльності  підприємств,
набуває великого значення виважена інвестиційна діяльність, що потребує
від підприємств пристосування й адаптації до умов як зовнішнього, так і
внутрішнього середовища.

Доцільним  і  прийнятним  кроком  для  підприємств,  що  не  мають
можливості  використовувати  внутрішні  фінансові  ресурси,  є  залучення
інвестицій. Перебіг, характер,  інтенсивність та ефективність управління
інвестиційними  процесами  багато  в  чому  залежать  від  інвестиційного
клімату  країни.  У  сучасних  умовахрозбудови  економіки  України
інвестиційний клімат країни потребує поліпшення і покращення правової,
фінансової, соціально-економічної та суспільно-політичної складових, що
дозволить  залучити  більш  великий  обсяг  інвестиційних  коштів  і
сприятиме загальному соціально-економічному розвитку держави.

Аналіз наукових джерел та останніх публікацій свідчить про те, що
розробці  проблем  інвестування  приділяється  дуже  велика  увага
українськими і зарубіжними вченими, серед яких О.І.Амоша,  Г. Бірман,
І.О. Бланк, В.М. Гриньова, Б.В. Губський, А.Г. Загородній, В.В. Ковальов,
М.Д.  Кондратьєв,  М.Г.  Лапуста,  Ю.В.  Макогон,  А.  Маршалл,  
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П.Г. Перерва, В.Д. Шапіро,У. Шарп, В.В. Шеремет, О.М. Ястремська та
інші.  При  цьому  окремі  питання  щодо  розробки  стратегічної  політики
держави  відносно  пріоритетних  напрямків  розвитку  та  залучення
іноземних інвестицій у промислові підприємства для активізації та більш
ефективного  виробництва  не  дістали  належного  висвітлення  та
потребують подальшого, більш детального, розвитку та вдосконалення як
у науковому, так і практичному розрізах.

Результати  дослідження.  Іноземне  інвестування  є  вагомим
чинником  розвитку  економіки  України.  Особливо  зростає  роль  цього
фактора  економічного  зростання  нашої  країни  в  сучасних  умовах
загострення кризових явищ в економічній, фінансовій, соціальній сферах
країн  світового  співтовариства.  Розв’язання  нагальних  господарських
проблем орієнтує на створення регіональних валютних фондів, наприклад
у межах ЄС, з метою надання оперативної фінансової допомоги країнам,
що найбільше постраждали від глобальної фінансової кризи. Залучення в
нашу  економіку  фінансових  ресурсів,  що  має  пожвавити  її  розвиток,
орієнтує  на  розв’язання  ряду  проблем.  У  даному  контексті  постають
питання  оптимізації  механізму  іноземного  інвестування  в  Україні.
Розв’язання цієї проблеми передбачає посилення уваги з боку державних
органів до вдосконалення нормативно-правового регулювання іноземної
інвестиційної  діяльності,  запровадження  дієвих  організаційних  форм,
економічних важелів її розвитку. 

Економічний стан України на сучасному етапі розвитку пов’язаний
з  інвестиційними  процесами,  оскільки  саме  вони  сприяють  інтеграції
економіки  нашої  країни  у  світовий  економічний  простір  шляхом
оновлення основних фондів, передачі технологій, переведення капіталіві
впровадження інновацій та управлінського досвіду зарубіжних інвесторів.

Сучасна  українська  економіка  задля  її  оздоровлення  та  розвитку
потребує  активного  розширення  інвестиційної  діяльності.  Цей  процес
полягає  в  пошуку  та  залученні  надійних  інвесторів,  які  готові  в
довгостроковому  періоді  вкладати  кошти  у  важливі  ланки  економіки
України,  тим  самим  забезпечуючи  розвиток  усієї  економічної  системи
України.

Проте необхідно зазначити, що в Україні за період останніх років
так і не вдалося позбутися структурних деформацій повною мірою, тому
вона  значним  чином  відстає  за  багатьма  факторами  виробничої
продуктивності та рівнем добробуту населення від розвинених країн. В
Україні такі  галузі,  як промисловість, агросектор потребують залучення
капіталу, в першу чергу – для подальшого розвитку. Головний фактор, що
впливає  на  стан  економіки  України,  є  енергоємність  промислових
процесів.  Вона  визначає  собівартість  і  конкурентоздатність  виробленої
продукції.  Промислові  підприємства  потребують  залучення  інвестиції
також  і  для  модернізації  вже  наявних  потужностей,  оскільки  після
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модернізації підприємство не піддається впливу фінансових коливань [2].
Сьогодні  Україна  стоїть  на  шляху  всебічних  і  всепоглинаючих

перетворень.  За  таких  умов  проблема  налагодження  стабільного
інвестиційного  процесу  стає  однією  з  першочергових.  На  жаль,
інвестиційний  клімат  в  Україні  не  може  бути  охарактеризований  як
сприятливий через  низку проблем,  зокрема:  нестабільність нормативно-
правової бази; постійні коливання курсу національної грошової одиниці;
політичну  нестабільність;  недостатній  рівень  розвитку  валютного
регулювання;  низький  рівень  забезпечення  привабливості  об’єктів
інвестування,  інвестиційної  діяльності  банків,  розвитку  та
функціонування  парабанківської  системи;  недостатня  кількість  вільних
економічних та офшорних зон та інші.

На  сучасному  етапі  розвитку  економіки  різноманітні  джерела
фінансування можуть використовуватися підприємствами при здійсненні
інвестиційної  діяльності,  зокрема:  власні  фінансові  ресурси  і
внутрішньогосподарські  резерви;  позикові  фінансові  засоби;  залучені
фінансові засоби, одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків
трудових  колективів,  громадян  і  юридичних  осіб;  грошові  кошти,  що
централізуються  об'єднаннями  підприємств;  кошти  позабюджетних
фондіві державного бюджету; кошти іноземних інвесторів тощо. Власним
джерелам  фінансування  приділяється  особлива  роль  для  суб'єктів
господарювання в Україні через обмеженість зовнішніх джерел інвестицій
у  формі  позикових  і  залучених  коштів.  За  рахунок  власних  коштів
українських  підприємств  також  фінансується  основний  обсяг
капіталовкладень,  однак  співвідношення  між  власними  і  позиковими
коштами є трохи іншим, ніж у закордонних підприємств.

Використання зовнішніх джерел інвестування (кредитів, отримання
коштів за рахунок емісії цінних паперів, вкладень зарубіжних інвесторів,
використання  лізингу)  в  сучасних  умовах  ускладнено  цілою  низкою
об'єктивних  і  суб'єктивних  факторів,  вказаних  вище.  У  країнах  з
розвиненою  економікою  значним  резервом  інвестиційних  ресурсів  є
заощадження фізичних осіб. Однак і це джерело інвестування в Україні є
маловірогідним унаслідок низького рівня довіри населення до кредитних
установ  та  суттєвого  зниження  його  доходів.  Однак  несприятливий
інвестиційний  клімат  є  серйозною  перешкодою  і  на  шляху  залучення
іноземного капіталу в економіку України. Основними формами залучення
іноземного  капіталу  стали  вкладення  у  вигляді  грошових  засобів,
рухомого  і  нерухомого  майна  та  цінних  паперів.  Найбільш
розповсюдженими способами залучення прямих іноземних інвестицій є
створення  спільних  підприємств,  які  повністю  належать  іноземним
інвесторам, та створення спеціальних економічних зон.

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні та  її
регіонах  залишається  питанням  стратегічної  важливості,  від  реалізації
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якого  залежить  подолання  кризових  явищ  в  економіці,  відновлення
стійкого  зростання,  ефективність  залучення  у  світовий  поділ  праці,
можливості  модернізації  на  цій  основі  національного  господарства.
Налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого
значення,  що  пояснюється  як  необхідністю  найефективнішого
використання чинників виробництва, у тому числі капіталу та інвестицій,
так і актуальністю здійснення структурної модернізації всієї економіки на
основі широкого впровадження інновацій.

Досліджуючи  досвід  організації  інвестиційної  діяльності  в
розвинених країнах і державах з трансформаційною економікою, можна
сказати, що її ефективна організація і здійснення інвестиційної діяльності
залежить  від  стану  державного  регулювання  –  виваженої  пільгової
податкової  політики,  державної  фінансової  підтримки  суб'єктів
господарювання  і  цільового  стимулювання  пріоритетних  галузей
економіки.  У  промислово  розвинених  країнах  пріоритетним  у  системі
інструментів  державного  регулювання  інвестиційних  процесів  є
використання таких фінансових стимулів, як надання кредитів з низькими
відсотковими ставками, надання субсидії та ін., а фіскальні інструменти
відходять на другий план, адже зміни податкових ставок є безадресними, а
фінансове  стимулювання  створює  можливість  спрямувати  зусилля  на
досягнення конкретних цілей [1].

Висновки.  Інвестиційна  діяльність  є  визначальним  фактором
економічного зростання  будь-якої  країни.  Тому питання її  активізації  є
особливо актуальним. Світова історія доводить, що залучення ресурсів у
формі  інвестицій  є  дієвим засобом піднесення національної  економіки.
Тому  від  створення  сприятливого  інвестиційного  клімату  в  Україні
залежить подальший її соціально-економічний розвиток.

На  сучасному  етапі  розвитку України  забезпечення  сприятливого
інвестиційного клімату залишається стратегічно важливим завданням, від
реалізації  якого  залежать  динаміка  соціально-економічного  розвитку  й
можливість  модернізації  національної  економіки.  Поштовхом  до
нарощування інвестицій має  стати створення сприятливих умов  для дії
ринкових регуляторів,  а  саме:  формування  стабільного правового  поля,
захисту  прав  власності,  зниження  податкового  тиску  на  підприємства,
розвиток системи ринків і ринкових інструментів, розвиток інформаційної
інфраструктури  ринку.  Причому  сприяння  поліпшенню  інвестиційного
клімату в Україні і  надалі  буде забезпечуватись тільки через  масштабні
комплексні  заходи щодо  покращення інвестиційних умов  і  розширення
механізмів  та  застосування  сучасних  інструментів  здійснення
інвестиційної діяльності.
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ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРТОВАНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Вступ.  Після  набуття  Україною  статусу  незалежної  держави
надзвичайно  зросла  актуальність  вивчення  проблем,  пов’язаних  з
валютою  і  валютно-фінансовою  системою.  Адже  міцність  фінансово-
валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того,
рівень  інтеграції  валютно-фінансової  системи  країни  з  міжнародною
валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних
форм  міжнародної  торгівлі,  а  значить,  без  сумніву  впливає  на  рівень
економічного  розвитку  будь-якої  країни.  Україна  має  платіжний  засіб
(грошову одиницю)  –  українську  гривню,  яка  є  валютою.  В  Україні  є
грошові  знаки  чужоземних  держав,  найпоширенішими  з  яких  є
американський долар. Ці знаки – теж валюта. Існують і інші види валюти.
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Режим  функціонування  всіх  видів  валюти  у  країні  є  також  потужним
фактором  її  подальшого  соціально-економічного  розвитку.  Ось  чому
питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів
держави.

Результати дослідження. Конвертованість  – гарантована  здатність
національної  грошової  одиниці  обертатися.  Уже  процес  визначення
вартості  товару означає,  що вона  здатна  вимірюватися  грошима.  Тобто
товар  конвертується  (обмінюється)  на  гроші,  а  гроші,  у  свою  чергу,
конвертуються  на  товар.  Гроші  також  здатні  конвертуватися  на  інші
валюти. Тоді й кажуть, що гроші мають властивість вільно конвертуватися
на світовому ринку на інші валюти. Обмін однієї національної валюти на
інші відбувається на валютних біржах, у банках, спеціальних міняльних
лавках та в інших фінансово-кредитних закладах. Здатність тієї або іншої
національної  грошової  одиниці  вільно  обертатися  на  інші  валюти
оцінюється висловом "вільна конвертованість".

Конвертованість з економічної точки зору означає свободу будь-якого
підприємства чи особи брати участь у зовнішньоекономічній діяльності,
право вільно купувати, продавати або обмінювати національну валюту на
іноземну  за  існуючими  курсами  без  будь-яких  обмежень  чи  прямого
втручання держави. У даному розумінні конвертованість означає певний
рівень розвитку продуктивних сил, такий стан економіки, який жодним
декретом  створити  не  можна.  Це  –  цілий  механізм  прямого  зв'язку
внутрішнього ринку із світовим, з відповідною відкритістю економіки та
багатогранністю торгівлі [1].

Практично  конвертованість  грошей  означає,  що  підприємства  і
фізичні  особи отримують  вільний доступ  до іноземної  валюти,  що дає
змогу купувати товари та послуги на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Відповідно іноземні юридичні та фізичні особи, маючи змогу обмінювати
свої валюти на інші, можуть купувати товари чи послуги національного
виробника.

Конвертованість  національних  грошей  є  не  просто  вираженням  їх
вартості  в  іноземній  валюті  у  процесі  обміну,  а  й  посиленням
взаємозв'язків внутрішнього ринку зі  світовим через  валютний паритет,
валютний курс за максимальної свободи торгівлі, руху капіталів, робочої
сили. Здатність конвертуватися мають валюти країн з високо розвиненою
ринковою  економікою,  стійким  грошовим  механізмом  та  широкими
зв'язками й ідентичністю умов національного ринку зі світовим.

Конвертованість національної валюти є вагомим чинником успішної
інтеграції  країни в міжнародну економіку, що, у свою чергу, позитивно
впливає  на  розвиток  внутрішнього  ринку,  стабілізацію  економіки,
загальне  зростання  добробуту населення.  Особливого значення набуває
конвертованість національної валюти за переходу до ринкової економіки.
Інвесторам  конвертованість  дає  змогу  вільно  обирати  найприбутковіші
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проекти і створює сприятливі умови мобілізації та залучення коштів під
них.  Класичний  золотий  стандарт  передбачав  необмежене  карбування
повноцінних металевих монет, їх обіг у внутрішньому грошовому обороті
й розмін паперових грошей на золото за твердим паритетом.

Згідно з правилами МВФ, що стосуються  й України як члена цієї
організації,  рівень  конвертованості  може  вважатися  задовільним  тоді,
коли країна: 

а) не прийняла ніяких валютних обмежень на платежі за поточними
операціями; 

б)  не зберігає обмежень на короткострокові  банківські та кредитні
операції, платежі щодо погашення позик та відсотків за ними; 

в) не перешкоджає здійсненню переказів прибутків за інвестиції та
інші види капіталовкладень; 

г)  вільно  реалізує  процес  грошових  переказів  некомерційного
характеру[4]. 

Основними  критеріями  конвертованості  є:  по-перше,  наявність
всебічно розвиненого й динамічно зростаючого внутрішнього ринку на
основі  конкурентних  цін;  по-друге,  достатньо  розвинений  і
диверсифікований  рівень  національного  господарства  в  поєднанні  з
регулярними  імпортними закупівлями;тут  рівень  цін  і  затрат  не  мають
надто  відрізнятися  від  умов  закордонних  партнерів,  тому  що  інакше
імпорт стане пригнічувати, а не доповнювати внутрішнє виробництво; по-
третє, розширення виробничого потенціалу не лише має пов'язуватися з
потребами  власного  ринку,  а  й  узгоджуватися  з  можливостями
зовнішнього  ринку;коли  ж  рівень  експортного  виробництва  буде
недостатнім, то це не забезпечить вільної рівноваги платіжного балансу;
по-четверте,  наявність  валютних  резервів,  які  потрібні  для  підтримки
стабільності  міжнародних  розрахунків  за  можливих  тимчасових
відхилень  рівноваги  платіжного  балансу.  Покриваючи  розриви  у
платежах,  країна  отримує  необхідні  можливості  відповідно  діяти  для
покращення.  ситуації.  Важливим критерієм конвертованості  є  наявність
стабільної  економіки  і  проведення  антиінфляційної  політики.
Конвертованість можна ввести і  в умовах  інфляції,  але  тоді  знецінення
національної  валюти  не  повинно  випереджати  падіння  вартості  інших
грошових одиниць, особливо тих, якими користуються як міжнародним
платіжним  засобом.  Окрім  цього,  номінальне  зростання  цін  має
компенсуватися номінальним зростанням доходів у країні.

Механізм конвертованості, як складова частина економічної системи,
включає:

– ринковий  курс  національної  валюти,  що  регулює  і  відображає
попит та пропозицію;

– відсутність валютних обмежень у поточних і фінансових операціях;
– право резидентів володіти й розпоряджатися іноземною валютою;
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– право нерезидентів здійснювати операції з національною валютою;
– регулювання зв'язків із світовим ринком, відповідна торгова, митна,

а також валютна політика (режим валютного курсу й форми його
підтримання, валютний контроль);

– регулювання  ринкових  відносин  та  участь  держави  в  економіці,
грошово-кредитна та бюджетна політика .

Світова  практика  підтверджує,  що  потреба  в  конвертованості
національних  валют  виникає  як  закономірний  наслідок  інтенсивного
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, коли ухвалюються рішення про
відкриття національної економіки світовому ринку для більш активного
використання  такого  важливого  фактора,  як  міжнародний  поділ  праці.
Одержавши  статус  конвертованої,  деякі  національні  валюти  можуть
набувати  властивості  виконувати  зовнішні  функції  загального
міжнародного платіжного й купівельного засобу. Але такою властивістю
володіють  не  просто  конвертовані  валюти,  а  лише  резервні  –грошові
одиниці економічно сильних країн з могутнім фінансовим потенціалом, з
розвиненою і  розгалуженою по всьому світу банківською системою, де
резервна валюта може бути обернена на будь-який товар. Інші ж країни в
цих  валютах  створюють  свої  резерви.  Нині  налічується  близько  70
конвертованих валют, а резервних – кілька: долар США, німецька марка,
японська єна, англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк та деякі
інші. Водночас функцію світових грошей значною мірою виконує лише
одна валюта – долар США.

Конвертованість національної валюти ставить країну в якісно нові
умови  вільної  багатосторонньої  торгівлі  й  міжнародної  конкуренції.
Економіка  постійно  відчуває  на  собі  тиск  світового  ринку  за  рахунок
коливання цін, валютних курсів,  процентних ставок та інших елементів
кон'юнктури  під  дією  ринкових  сил.  Якщо  до  запровадження
конвертованості  товаровиробники  працювали  на  внутрішній  ринок  під
захистом  торговельних  і  валютних  обмежень,  то  тепер  вони  можуть
постати  перед  фактом  зростання  припливу  конкурентоспроможних
товарів з-за кордону. У цьому випадку країні необхідно буде збільшувати
обсяги  виробництва,  розширювати  ринки  збуту  своєї  продукції  для
покриття  за  рахунок  доходів  від  експорту  зрослих  витрат  з  імпорту.
Інакше режим конвертованості національної валюти може поставити під
загрозу порушення рівноваги платіжного.

Щоб конвертованість дала позитивні наслідки, потрібно мати чотири
найважливіші передумови: 

а) реальний валютний курс; 
б) достатній рівень міжнародних ліквідних засобів; 
в)  здорову  макроекономічну  політику,  що  забезпечує  ліквідацію

грошових надлишків; 
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г)  економічну  систему,  яка  б  створила  підприємцям  можливість
вільно реагувати на цінові зміни та усувати диспропорції [3].

Загалом  для  досягнення  істинної  конвертованості  необхідно
дотримуватись принаймні двох умов:  по-перше, мати внутрішній ринок
товарів,  послуг,  валюти  й  капіталів,  до  якого  мали  б  вільний  доступ
нерезиденти;  по-друге,  створити  всі  необхідні  умови  для  виникнення
зацікавленості  в  іноземних  покупців  до  придбання  гривні  за  іноземну
валюту.

Важливим  завданням  економічної  політики  України  є  не  лише
забезпечення стабільності національної грошової одиниці (гривні), а й її
конвертованості,  що  можливе  за  оптимального  формування  багатьох
умов.  Це насамперед:  збалансований товарний ринок, який задовольняє
попит  власників  валюти  в  товарах  і  послугах  кількісно  та  якісно;
необхідні  резерви  товарів  і  грошей,  у  тому числі  іноземних резервних
валют  (стабілізаційний  фонд);  юридичний  та  організаційно-технічний
режим  вільного  обміну  національної  валюти  на  іноземні;  розвинена  і
стабільна фінансово-кредитна система та система грошового обігу, які б
відображали  загальну  економічну  стійкість  і  мінімальну  інфляцію,
зумовлену емісією грошей; наявність потужного конкурентоспроможного
експорту для підтримки національної валюти за кордоном .

Безпосередній  процес  становлення  української  валюти  випливає  з
потреби впровадження гривні як складової частини міжнародної валютної
системи,  як  системи  валютного  регулювання,  контролю  й  підтримки
резидентів на стадії, коли ще немає належної довіри до валютної стратегії
держави. 

Щодо конкретного питання про конвертованість української гривні,
то всі названі об'єктивні закономірності повною мірою притаманні й цій
грошовій одиниці.

Співвідношення українських грошей та інших національних валют
визначиться ринком у процесі  вільного плавання курсів та конкуренції.
Україні потрібна така система економічних відносин, за якої підприємства
постійно прагнутимуть  більше заробляти українських грошей, тому що
вони матимуть вище забезпечення товарною масою, ніж інші валюти .

Нині  наша  гривня  перебуває  у  статусі  валюти,  конвертованої  за
розрахунками  (платежами)  під час  міжнародних операцій.  І  це  немало.
Треба  розуміти,  що  повна  конвертованість  –  це  відповідний  рівень
розвитку економіки. 

Серйозною  перевагою  конвертованості  для  України  стала  б
можливість здійснення міжнародних розрахунків у національній грошовій
одиниці.  Це  зняло  б  дуже  багато  зовнішньоекономічних  проблем,
особливо  тих,  що  пов'язані  з  нееквівалентним  обміном  української
продукції  за спекулятивно завищеним курсом долара. Реальною стала б
також спеціалізація відповідних галузей народного господарства України
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на масштабному виробництві певних видів експертної продукції.
Для України перехід від курсового до інфляційного таргетування та

запровадження  повної  конвертації  гривні  –  це  стратегічний  напрямок
курсової  політики  нашої  держави.  Реалізація  цього  шляху  потребує
прискорення розвитку фінансової системи країни, державного пенсійного
страхування,  досягнення  профіциту  бюджету,  незалежності  внутрішніх
цін від валютного курсу та ряду інших умов.  Терміни тут  залежать від
успішної роботи уряду та НБУ щодо вдосконалення ринкових механізмів.

Забезпечення  конвертованості  гривні  –  процес  поступовий  і
тривалий,  тому що конвертованою валюту робить саме  високий рівень
розвитку економіки країни.

Конвертованою валюта стає не стихійно, а забезпечується державою
завдяки значним зусиллям, спрямованим на досягнення товарно-грошової
збалансованості,  розвиток  вільних  товарних  і  валютних  ринків,
запровадження  організаційно-правових  основ  валютного  регулювання
тощо.  Ці  зусилля  повинні  створити  такі  передумови  запровадження
конвертованості валюти:

- зниження інфляції до помірного рівня, за якого національні гроші
починають  задовільно  виконувати  всі  функції,  особливо  функцію
накопичення вартості, інакше резиденти будуть постійно переводити свої
заощадження у вільно конвертовану іноземну валюту, що провокуватиме
надмірний попит на цю валюту і знецінення національної;

-  формування  ринкового  механізму  ціноутворення,  за  якого  ціни
будуть вільно реагувати на зміни в попиті і пропозиції;

- лібералізацію зовнішньоекономічних відносин;
- накопичення достатнього золотовалютного резерву;
-  відмову  від  широкомасштабного  дотування  цін  на  товари  та

послуги,  створення  рівних  конкурентних  умов  на  ринку  для  всіх
економічних суб'єктів.

Проблема  конвертованості  української  грошової  одиниці  нині  з
теоретичних дискусій переросла у практику її впровадження. 

Провідними  складовими  елементами  проблеми  впровадження
конвертованої гривні є масштаб зміни курсу відносно іноземних валют,
зміни  масштабу  цін  і  вартостей,  вибір  економічних  показників  і
забезпечення внутрішньої конвертованості [2]. Скажімо, щоб курс гривні
був реальним, необхідно встановити його на основі паритету купівельної
здатності валют, який визначається комплексом таких факторів, як попит і
пропозиція даної валюти на ринку, співвідношення національних рівнів
цін  тощо.  Реальність  курсу  гривні  забезпечить  достовірність  вартісних
вимірів  і  правильність  вибору  того  чи  іншого  напрямку  в  розвитку
зовнішньоекономічних  зв'язків,насамперед  –  забезпечення
конкурентоспроможності  національного  виробництва.  Наприклад,
реальний  курс  вартості  українського  продовольчого  кошика  середнього
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громадянина  зіставляється  з  таким  же  набором  кошика  іншої  країни.
Лише на основі цього співвідношення можна встановити реальний курс і
підняти заробітну плату до світового рівня .

Висновки.  Отже,  незалежна  Україна має  достатні  передумови для
формування гарантованої  оберненості  своєї  грошової  одиниці,  яка буде
спиратися  на  вигідне  використання  міжнародного  поділу  праці,  на
формування  таких  виробничих  відносин,  які  вигідно  використають
національні  риси  українців  –  бережливість,  працьовитість  тощо.  А  це
дасть  змогу  досягти  й  достатньо  забезпеченого  рівня  життя,  бо  всі
надбання народу залишаться на національній території, стануть основою
піднесення рівня життя нинішніх та прийдешніх поколінь.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ ВЕКТОРИ
ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТСВА

Вступ.Фінансова  політика  підприємства  є  складовою  його
економічного вектора діяльності.  Якщо фінанси є базисною категорією,
історично  сформованою  за  умов  зародження  та  розвитку  товарно-
грошових  відносин,  то  фінансова  політика  виражається  сукупністю
заходів,  проведених  власником,  адміністрацією,  трудовим  колективом
(залежно  від  форм власності  і  господарювання  підприємства)  з  метою
пошуку й використання фінансів, реалізації основних функцій і завдань.

Заходи, що входять у цю політику, включають вироблення науково
обґрунтованих  концепцій  організації  фінансової  складової  діяльності,
визначення  ключових  напрямів  використання  фінансових  фондів  на
довго-,  середньо-  і  короткостроковий  періодита  навіть  втілення
розробленої стратегії.

Результати  дослідження.  Фінансова  політика  кожного
господарюючого  суб’єкта  повинна  бути  спрямована  на  відновлення
фінансового  стану  підприємства.  Це  відновлення  має  проходити  у  три
етапи.

1. Усунення  неплатоспроможності  здійснюється  за
допомогою  оперативної  системи  заходів,  спрямованих  на  зменшення
розміру  поточних  зовнішніх  та  внутрішніх  зобов’язань  у
короткостроковому  періоді,  а  також  на  збільшення  суми  грошових
активів, які забезпечують негайне погашення цих зобов’язань. Основною
метою цього заходу є запобігання виникненню процедури банкрутства.

Досягнути  мети  усунення  неплатоспроможності  можна
використовуючи метод «відсіку зайвого» [4], тобто скорочення розмірів як
поточних потреб, так і окремих активів з метою конверсії  їх у грошову
форму.

Конкретними  заходами  оперативного  механізму  фінансової
стабілізації товариства є такі:

 прискорення інкасації дебіторської заборгованості з
використанням індивідуального підходу до кожного дебітора;
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 прискорення обороту дебіторської заборгованості за
рахунок скорочення термінів надання товарного кредиту, а  також
укладання договору на поставку продукції з передоплатою;

 відмова від будь-яких форм бартерних розрахунків,
які не приносять підприємству грошових коштів;

 скорочення  суми  фінансових  витрат,  а  також
скорочення суми невиправданих витрат;

 скорочення суми фінансових витрат на продукцію,
яка не користується попитом.

Таким  чином,  оперативний  механізм  фінансової  стабілізації  являє
собою  захисну  реакцію  керівництва  на  несприятливий  фінансовий
розвиток і не має ніяких стратегічних управлінських рішень.

2.  Відновлення  фінансової  стійкості  –  це  тактичний  механізм
фінансової  стабілізації,  спрямований  на  перелом  несприятливих
тенденцій  фінансового  розвитку і  вихід  на  межу фінансової  рівноваги.
Цього можна досягти, використовуючи такі заходи:

 оптимізацію  цінової  політики  підприємства,  яка  б  забезпечила
додатковий розмір операційного доходу;

 проведення заходів для зниження собівартості продукції;
 проведення  прискореної  амортизації  активної  частини  основних

засобів для підвищення обсягу амортизаційного потоку.
3.  Повна  фінансова  стабілізація  може  бути  досягнута  тоді,  коли

підприємство забезпечить довгострокову фінансову рівновагу в  процесі
свого  майбутнього  економічного  розвитку.  Це  стратегічний  механізм
фінансової стабілізації.

Говорити про забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковому
періоді  можна  тільки  після  виконання  перших  двох  пунктів  програми
фінансової стабілізації.

Таким  чином,  забезпечення  фінансової  стабілізації  передбачає
проведення таких заходів, як:

– погашення кредиторської заборгованості;
– упровадження нових технологій;
– поповнення оборотних коштів;
– оновлення основних фондів.

Головним  завданням  управління  фінансовим  потенціалом
підприємства є оптимізація фінансових потоків з  метою максимального
збільшення позитивного фінансового результату. Для цього підприємство
повинно  мати  правильно  складений  фінансовий  план  діяльності,  який
неможливий без  правильно визначеної  стратегії  управління фінансовим
потенціалом підприємства.

Першим кроком щодо управління фінансовим потенціалом повинна
стати  його  оцінка,  яка  включає  в  себе  ряд  етапів,  ключовим  з  яких  є
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фінансовий аналіз.  Фінансовий  аналіз  виступає  способом накопичення,
трансформації  і  використання  інформації  фінансового  характеру,  він
необхідний  для  того,  щоб  оцінити  поточний  і  перспективний  стан
підприємства  з  позиції  його  фінансового  забезпечення,  встановити
доступні  джерела  засобів  і  оцінити  можливість  і  доцільність  їх
мобілізації, спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.

Управління фінансовим потенціалом – це поетапний процес впливу
на  фінансовий  стан  для  збереження  його  стійкості.  Рівень  наявного  в
підприємства  фінансового  потенціалу  визначається  обсягом  та  якістю
накопичених  у  підприємства  фінансових  ресурсів  (стану активів,  рівня
ліквідності,  можливостей  та  обсягів  залучення  кредитів).  Потенційні
можливості  підприємства  при  ефективному  використанні  фінансових
ресурсів  визначають  стратегічний  потенціал  підприємства,  що,у  свою
чергу, залежить від таких факторів:

– складу  і  стану  системи  фінансових  ресурсів,  які  існують  на
підприємстві;

– ступеня відповідності фінансового потенціалу стратегічним цілям і
завданням підприємства;

– здатності  фінансового  потенціалу  забезпечувати  стійкість
підприємства  до  впливу з  боку  зовнішнього середовища,  а  також
його внутрішня адаптованість;

– здатності до прогнозування змін в обсязі та структурі споживчого
попиту;

– здатності  до  розробки  і  реалізації  конкурентних  ідей  у  галузі
фінансування, інвестування, кредитування та організації фінансових
процесів;

– здатності до забезпечення внутрішньої адаптованості підприємства
за рахунок ефективної інноваційної політики;

– здатності  до  ефективного  використання  інвестиційних
можливостей для розвитку фінансового потенціалу;

– рівня адаптованості стратегії і тактики діяльності підприємства до
змінних умов господарювання.

Значної  уваги  також  потребує  процес  прогнозування  фінансового
потенціалу підприємства,  тобто формування  фінансових можливостей  і
вибір  найефективніших  шляхів  їх  оптимізації.  У  рамках  фінансового
прогнозування розробляється загальна концепція фінансового розвитку і
фінансова політика підприємства з окремих аспектів діяльності.

Фінансове  прогнозування  не  може  бути  проведено  з  великою
точністю,  оскільки  безліч  чинників  у  прогнозованому  періоді  можуть
спричинити невідповідність між дійсністю і прогнозом. Для забезпечення
надійності  прогнозування  фінансового  потенціалу  необхідно
використовувати  достатньо  повну  за  обсягом,  змістом  і  структурою
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інформацію, високий рівень достовірності такої інформації і можливість
зіставлення її в часі за кількісними та якісними показниками.

Процес прогнозування повинен починатися з прогнозування обсягу
виробництва  й  реалізації  продукції,  після  чого  прогнозують  фінансові
результати,  рух  готівки  і  звітність.  Визначення  майбутнього  обсягу
виробництва  й  реалізації  продукції  є  вхідним  необхідним  елементом
встановлення взаємозв’язку між можливостями розвитку підприємства та
потребами у фінансових ресурсах.

Розробка  конкретної  мети  господарюючого  суб’єкта  повинна
базуватися на [1]:

– аналізі  і  прогнозі  фінансово-економічного  стану  зовнішнього
середовища;

– аналізі внутрішнього середовища підприємства;
– виявлення сильних і слабких сторін.

З  переходом  підприємств  на  ринкові  умови  господарювання
важливого  значення  набули  стабільність  фінансового  стану  і  пошук
шляхів  його  зміцнення.  Невизначеність,  властива  ринковим  умовам
господарювання,  визначає  нагальну  необхідність  планування  або
моделювання діяльності підприємства. При цьому фінансове планування
можна визначити як один з найголовніших інструментів зміни напрямків
фінансових потоків на підприємстві.

Метою  планування  фінансів  є  визначення  можливих  обсягів
надходження грошових коштів і їх витрачання у плановому періоді.

Основними завданнями фінансового планування мають бути:
 забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними

джерелами фінансування, їх формування та використання;
 гарантія виконання зобов’язань підприємства перед бюджетом та

позабюджетними фондами, банками та іншими кредиторами;
 виявлення резервів та мобілізація ресурсів з метою їх ефективного

використання;
 контроль  за  фінансовим  станом,  плато-  і  кредитоспроможністю

підприємства.
Фінансове  планування  потрібне  в  першу  чергу  для  збереження

фінансової  рівноваги  підприємства,  а  з  іншого  боку  –  для  уникнення
накопичення  зайвих  ліквідних  засобів.  Воно  повинно  охоплювати  всі
фінансово-економічні та виробничо-господарські процеси.

Останнім  часом  підприємства  найчастіше  застосовують  систему
бюджетного  планування,  яка  впроваджується  з  метою  економії
фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості
в управлінні й контролі за собівартістю продукції, а також для підвищення
точності планових показників.

Упровадження принципів бюджетування надає ряд переваг [3]:
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1) щомісячне  планування  бюджетів  структурних  підрозділів  дає
змогу одержати  більш точні  показники  розмірів  і  структури  витрат, ніж
система  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності,  і,  відповідно,  –
більш точне планове значення розміру прибутку;

2) у  межах  затвердження  місячних  бюджетів  структурним
підрозділам  надається  більша  самостійність  у  витрачанні  економії  за
бюджетом фонду оплати  праці,  що  підвищує  матеріальну  зацікавленість
працівників в успішному виконанні планових завдань;

3) бюджетне планування дозволяє здійснювати економію фінансових
ресурсів підприємства.

Останніми роками на сучасних вітчизняних підприємствах набуває
поширення концепція контролінгу. 

Контролінг  являє  собою  новітню  концепцію  управління
підприємством  для  забезпечення  його  існування  в  довгостроковому
періоді [5].

Контролінг, як цілісна система, складається з двох важливих частин –
стратегічного й  оперативного контролінгу. Стратегічний контролінг  дає
змогу  вижити  підприємству,  досягти  довгострокової  стійкої  переваги
перед  конкурентами.  Основними  напрямками  аналізу  стратегічного
контролінгу виступають:

– аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища;
– аналіз конкуренції;
– формування портфеля стратегій;
– аналіз стратегічних планів і підконтрольних показників діяльності;
– аналіз факторів формування витрат.

Головною  метою  оперативного  контролінгу  є  створення  такої
системи управління,  яка ефективно допомагає  досягати  поточних цілей
підприємства,  а  також  оптимізує  співвідношення  “витрати  –прибуток”.
Оперативний  контролінг  орієнтований  на  короткострокові  цілі  й
контролює  такі  основні  показники,  як  рентабельність,  ліквідність,
продуктивність і прибуток.

Отже,  контролінг, як  система управління виробничими процесами,
що  передбачає  суворе  дотримання  курсу,  спрямованого  на  досягнення
цілей підприємства, включає такі етапи:

– фіксування фактичного стану справ;
– визначення мети;
– визначення розходжень з метою;
– фазу пошуку та стимулювання;
– фазу детального планування;
– детальне планування щодо мети;
– супутню багаторазову перевірку;
– аналіз відхилень. 

А тепер більш детальніше розглянемо кожен з інструментів:
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1.  Фіксуючи фактичний стан  справ на підприємстві  треба якомога
ретельніше  з’ясувати  початкову  ситуацію.  Допоміжним  фактором  тут
повинен  стати  ретроспективний  огляд  останніх  трьох  років  роботи
підприємства.

2.  Мета,  по  можливості,  повинна  бути  реальною  і  враховувати
тенденції  останніх  періодів,  тобто очікуваний розвиток має  відповідати
реаліям розвитку в минулому.

3. Розбіжність з метою – це розрив між метою і фактичним перебігом
справ, який необхідно виправляти, застосовуючи різні способи.

4.  Фаза  пошуку  і  стимулювання  характеризується  окресленим
часовим  періодом  пошуку  шляхів  і  методів  ліквідації  розривів,  що
заважають  досягненню  мети.  Тут  дуже  важливо  розглянути  всі
можливості реального досягнення мети, тобто визначити рівні досягнення
у плануванні, тому що саме на цьому факторі базується фаза детального
планування.

5. Після огляду можливих тенденцій і заходів, які були знайдені на
фазі  пошуку  і  стимулювання,  фаза  планування  передбачає  визначення
кількісних характеристик мети.

6. Детальне планування з урахуванням мети має бути реалістичним,
що  є  передумовою  досягнення  заданої  мети.  Якщо  деталізоване
планування  покаже,  що  не  все  передбачене  піддається  реалізації,
необхідно переглянути цілі.

7. Супутня багаторазова перевірка надає можливість якомога раніше
визначити відхилення. При цьому фактичні дані протягом певного періоду
зіставляються з плановими даними шляхом відхилень.

8.  Аналіз  відхилень  –  перевірка  реальності  планування.  Тут
необхідно  ґрунтовно  вивчити  причини виникнення  відхилень  для  того,
щоб поліпшити планування і вжити необхідних заходів. Аналіз відхилень
також  показує,  якою  мірою  були  досягнуті  поставлені  цілі.  Кількість
відхилень  у  міру  накопичення  досвіду  в  плануванні  й  у  процесі
постійного  вживання  необхідних  засобів  повинна  мати  тенденцію  до
зниження.  Фактична  ситуація  наприкінці  планового  періоду  разом  із
проведеним аналізом відхилень має  створювати  основу для визначення
нової мети і визначення розбіжностей з нею або знову служити базою для
деталізованого планування на наступний період.

Контролінг підприємства повинен бути орієнтований насамперед на
майбутнє.  Минуле  повинно  цікавити  тільки  тією  мірою,  якою  воно
впливає  на  майбутнє  і  сприяє  кращій  реалізації  його  цілей.  Мислення
категоріями взаємозв’язку минулого з майбутнім допомагає через аналіз
відхилень  та  їх  причин накопичувати  знання для  пошуку оптимальних
заходів. У традиційному розумінні зворотний зв’язок та аналіз відхилень
означають  звичайне  зіставлення  того,  що  є,  з  тим,  що  передбачалося,
тобто з прогнозними оцінками. Мислення є категоріями взаємозв’язку між
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минулим  і  майбутнім,  перетворюється  на  позитивний  імпульс  для
формування майбутнього. Передумовою до цього є можливість учитися
на помилках минулого, шукати реальні причини відхилень[5].

Особливу  роль  при  оцінці  фінансового  стану  та  плануванні
фінансово-господарської  діяльності  підприємствоповинно  приділити
визначенню й управлінню фінансовими ризиками.

Під  ризиком  у  господарській  діяльності  розуміють  імовірність
виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку. Фінансові ризики
характеризуються  ймовірністю  виникнення  несприятливих  фінансових
наслідків  у  формі  втрати  доходів,  капіталу  чи  ліквідності.  Фінансовий
ризик – це також ризик того, що суб’єкт господарювання, який залучив
фінансові  ресурси,  виявиться  неспроможним  погасити  зобов’язання,
строк  сплати  яких  настав,  у  результаті  чого  він  може  виявитися
банкрутом.

У  своїй  діяльності  підприємство  повинно  особливо  враховувати
внутрішні фінансові ризики, тобто ті ризики, які безпосередньо залежать
від діяльності підприємства та можуть бути обумовлені:

– некваліфікованим  фінансовим  управлінням
підприємства;

– неефективною структурою активів;
– надмірною  прихильністю  керівництва  до  ризикових

операцій ;
– неправильною  оцінкою  фінансово-економічного  стану

партнерів [2].
Основною  метою  в  управлінні  фінансовими  ризиками  на

підприємстві  повинна  бути  мінімізація  пов’язаних  з  ними  фінансових
втрат.  Головними  завданнями  управління  фінансовими  ризиками  є
оптимізація  структури  капіталу  та  оптимізація  портфеля  боргових
зобов’язань.  Передумовою оптимізації  структури  капіталу є розрахунок
ефекту  фінансового  левериджу.  Оптимізація  портфеля  боргових
зобов’язань досягається на підставі:

– диверсифікації кредиторів;
– мінімізації платежів за користування позичковим капіталом.

Висновки.  Отже,  у  процесі  досягнення  головної  мети,  тобто
одержання  прибутку  і  забезпечення  добробуту  власників  капіталу,
фінансове управління вирішує багато завдань, основними з яких є:

 забезпечення високої фінансової стійкості підприємства у процесі
його розвитку;

 оптимізація  грошового  обороту  і  підтримання  постійної
платоспроможності підприємства;

 забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових
відносин;

 забезпечення мінімізації фінансових ризиків.
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Забезпечення  високої  фінансової  стійкості  підприємства  у  процесі
його  розвитку  відбувається  шляхом  втілення  ефективної  політики
фінансування  господарської  діяльності  підприємства,  управління
формуванням  фінансових  ресурсів,  оптимізації  фінансової  структури
підприємства.

Оптимізація  грошового  обороту  і  підтримання  постійної
платоспроможності  досягається  за  рахунок  ефективного  управління
грошовими  потоками  підприємства,  підтриманням  ліквідності  його
активів.

Забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових
відносин здійснюється  за допомогою ефективного управління  активами
підприємства,  оптимізації  їх  складу,  структури,  розміру.  При  цьому
важливе значення має скорочення різниці між величиною номінального
прибутку  і  реальним  прибутком,  що  забезпечується  реальними
надходженнями грошових коштів на підприємство.

Забезпечення  мінімізації  фінансових  ризиків  реалізується  шляхом
ефективного  управління  фінансовими  ризиками,  що  передбачає  оцінку
окремих видів ризиків, застосування превентивних заходів та ефективних
форм внутрішнього й зовнішнього страхування.
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НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.  Виражаючи  інтереси  суспільства  в  різних  сферах
життєдіяльності,  держава  будує  відповідну  політику  –  економічну,
соціальну, правову тощо. Одним із засобів взаємодії об’єкта і суб’єкта при
досягненні  завдань  державного  регулювання  є  поєднання  соціально-
економічних  процесів,  розвиток  фінансово-кредитного  механізму.
Фінансова система охоплює відносини щодо накопичення і використання
фінансових  ресурсів  держави  –  бюджету  і  позабюджетних  фондів.
Головним джерелом формування державних доходів є податки. Саме тому
на сучасному етапі податкові реформи і перетворення займають головне
місце  у  процесах  удосконалення  ринкових  відносин.  З  цього  погляду
великого  значення  набуває  процес  перебудови  податкової  системи
України, аналіз особливостей правового регулювання податків та зборів.

Податки,  як  особлива  сфера  виробничих  відносин,  є  своєрідною
економічною  категорією.  Податки  виражають  реально  існуючі  грошові
відносини, які виявляються під час використання частини національного
доходу на загальнодержавні потреби.

Економічна  сутність  податків  характеризується  грошовими
відносинами,  які  склалися  між  державою  та  юридичними  і  фізичними
особами.  Ці  грошові  відносини  об’єктивно  обумовлені  та  мають
специфічне  суспільне  призначення  –  мобілізацію  грошових  коштів  у
розпорядження держави. Тому податок може розглядатися як економічна
категорія, якій притаманні дві функції – фіскальна та економічна.

Податки  та  їх  функції  відображають  базисні  відносини,  які
використовує  держава в податковій  політиці  через  такі  інструменти,  як
податкові ставки, спосіб оподаткування, пільги тощо.

Конкретними  формами  прояву  категорії  податку  є  всі  види
податкових  платежів,  які  встановлені  законодавством.  З  організаційно-
правової  точки  зору податок  –  це  обов’язкова  плата,  яка  надходить  до
бюджетних  фондів  у  встановленому  законодавством  розмірі  та
встановлені  строки.  Сукупність  різних  видів  податків,  у  побудові  та
методах  розрахунку  яких  реалізуються  певні  принципи,  утворює
податкову систему держави.
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Податки  є  економічною  базою  функціонування  держави  та
важливою формою регулювання ринкових відносин. Податки – основний
доход  державного  бюджету.  У  світі  вони  складають  від  80%  до  97%
доходної частини державного бюджету.

У  наш  час  відбулося  розширення  функціонування  непрямих
податків, зросло їх значення в перерозподілі національного доходу, вони
стали важливим засобом впливу на процес споживання, а звідси і – на
процес  виробництва.  Непрямі  податки  відіграють  важливу  роль  у
формуванні доходів бюджету.

Результати дослідження. Ефективна система оподаткування  – це
невід’ємна частина економічного комплексу будь-якої сучасної держави.
Податки  –  не  лише  головне  джерело  надходжень  до  бюджетів,  але  й
потужний  регулятор.  Вони  виступають  гарантом  соціального  захисту
громадян  і  створюють  матеріальну  основу  суверенітету  держави  та
місцевого  самоврядування.  У  даній  роботі  основна  увага  приділяється
аналізу  особливостей  правового  регулювання  непрямих  податків  в
Україні.  Це  коло  фінансово-правових  відносин  довгий  час  залишалось
недослідженим.

Значний внесок у розвиток теорії і практики оподаткування зробили
радянські  вчені  В.В.  Безчеревних,  Г.Л.  Мар’яхін,  М.І.  Піскотін,  
Є.А. Ровинський, А.П. Смірнов, С.Д. Ципкін.

В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний
збір  (специфічний  акциз),  податок  на  додану  вартість  (універсальний
акциз), мито.

Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт,
що  виконуються,  послуг,  що  надаються.  Отже,  ці  податки  є
ціноутворюючим  елементом  і  можуть  суттєво  впливати  на  загальний
рівень цін.

Слід  звернути  увагу  на  те,  що  є  особливості  у  визначенні  бази
(об'єкта)  для обчислення окремих видів непрямих податків залежно від
сфери діяльності, умов придбання товарів.

Непрямі податки мають в основному фіскальне спрямування. Однак
було б неправильно заперечувати регулюючу функцію непрямих податків.
На суму непрямих податків відповідно зростає ціна товарів, що впливає
на їх виробництво й реалізацію.

Реальними  платниками  непрямих  податків  є  покупці  (споживачі)
товарів,  робіт,  послуг.  Ними  можуть  бути:  фізичні  особи  (населення);
юридичні  особи;  фізичні  особи  –  суб'єкти  господарської  діяльності;
організації, установи, що не є суб'єктами господарювання.

Населення сплачує непрямі податки зі своїх власних доходів. Відтак
більше податків сплачують ті категорії населення, що більше споживають
товарів, мають більш високі доходи.
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Достатньо  складним  є  вплив  непрямих  податків  на  фінансову
діяльність,  фінансовий  стан  суб'єктів  підприємництва.  Останні  є
платниками  непрямих  податків,  коли  вони  купують  товари,  роботи,
послуги. Водночас суб'єкти підприємництва, реалізуючи товари, роботи,
послуги, у складі виручки від реалізації одержують на свої рахунки певні
суми  непрямих  податків,  сплачених  покупцями  (споживачами),  а  отже,
вони є платниками непрямих податків до бюджету.

При  цьому  вплив  непрямих  податків  на  фінансову  діяльність
суб'єктів підприємництва залежить від багатьох обставин і чинників. Цей
вплив можна розглядати у двох аспектах.

По-перше, він пов'язаний зі сплатою непрямих податків у процесі
придбання  товарно-матеріальних  цінностей,  оплати  виконаних  робіт  і
отриманих  послуг.  На  даному  етапі  сплата  непрямих  податків
здійснюється  за  рахунок  оборотних  коштів  суб'єктів  підприємництва,
тобто має  місце  тимчасова  іммобілізація  оборотних  коштів  для  сплати
податків. У цьому разі необхідно врахувати такі чинники: умови оплати та
обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей, ставки й пільги щодо
податків, джерела і терміни відшкодування сплачених непрямих податків
суб'єктам підприємницької діяльності.

По-друге, цей вплив пов'язаний із надходженням непрямих податків
на  рахунки  суб'єктів  підприємства,  які  реалізують  товари,  роботи,
послуги.  Непрямі  податки,  що  надходять  на  рахунки  суб'єктів
підприємництва,  використовуються  для  відшкодування  сплачених  ними
непрямих податків у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей
(робіт,  послуг).  При  цьому  певний  час,  до  перерахування  в  бюджет,
непрямі  податки  можуть  залишатися  в  розпорядженні  (обороті)
підприємств.  Відтак  необхідно  враховуватиумови  реалізації  та  оплати,
обсяги й напрямки реалізації товарів (робіт, послуг), ставки й пільги щодо
непрямих податків,терміни їх сплати у бюджет.

Висновки. В умовах ринкових відносин можливості держави щодо
прямого  впливу на  ціноутворення  істотно  обмежені.  Формування  ціни
відбувається  під  впливом  співвідношення  попиту  і  пропозиції  та  є
прерогативою  приватних  виробників.  Однак  держава  має  у  своєму
розпорядженні важелі економічної дії, серед яких особлива роль належить
податкам. Зміна розмірів податкових вилучень призводить до варіювання
ціни  товару  (роботи,  послуги),  що  є  наслідком відповідних  зрушень  у
доходах виробників та  продавців.  Дохідність,  у  свою чергу, слугує  для
виробника одним з визначальних показників обсягів виробництва.

Вплив  непрямих  податків  на  фінансову-господарську  діяльність
підприємств–суб’єктів  господарювання  –  є  досить  суттєвими  водночас
складним та недостатньо вивченим.

По-перше,  непрямі  податки включаються в ціну  реалізації
споживачам  товарів,  робіт,  послуг.  Отже,  на  суму  вказаних  податків
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зростає ціна реалізації. За певних обставин це може негативно впливати
на обсяги виробництва й реалізації продукції, призводити до зростання її
залишків.

По-друге,  сплата  непрямих  податків  підприємствами  у процесі
здійснення  господарської  діяльності,  атакождо  бюджету  суттєво
інегативно впливає на фінансовий стан суб’єктів господарювання.

У процесі господарської діяльності підприємства виробничої сфери
закуповують  для своїх  потреб  сировину, матеріали,  обладнання,  у  ціну
яких  входять  непрямі  податки  (в  основному  ПДВ).  Отже,  на  суму
непрямих  податків  зростають  витрати  підприємств,  а  значить  –  і  їх
потреба  у  фінансових  ресурсах  (оборотних  коштах,  на  фінансування
капітальних вкладень).

Негативний  впливна  діяльність  підприємств,  їх  фінансовий  стан
виявляється присплаті непрямих податків до бюджету, оскільки можлива
іммобілізація  оборотних  коштів  підприємств  для  сплати  податків.  Це
обумовлено  тим,  що  терміни  сплати  непрямих  податків  до  бюджету
встановлені за подією, яка відбулася першою: відвантаження товарів або
надходження  коштів  за  відвантажені  (передані)  товари  на  банківський
рахунок платника податків. Якщо має місце затримка надходження коштів
від  покупців  за  відвантажену  продукцію,  платники  непрямих  податків
сплачують їх зі своїх оборотних коштів [4].

У разі закупівлі товарів за імпортом сплата непрямих податків до
бюджету здійснюється при їх розмитненні. Відшкодування (повернення)
суб’єкту  господарювання  сплачених  при  розмитненні  товару  непрямих
податків відбудеться після реалізації імпортованих товарів споживачами.
Отже,  іммобілізація  оборотних  коштів  підприємства  матиме  місце
протягом указаного періоду.

Вплив  непрямих  податків  на  фінансово-господарську  діяльність
суб’єктів  підприємництва,  залежно  від  сфери  їхньої  діяльності,
виявляється  по-різному.  Тому  є  певні  особливості  впливу  непрямих
податків  на  діяльність  підприємств  виробничої  сфери  (з  урахуванням
галузі),  тих,  які  ведуть  торгово-посередницьку  діяльність,  і  тих,  що
надають послуги (у тому числі фінансових).

Як  і  будь-яке  явище,  непрямі  податки  мають  свої  переваги  й
недоліки.

Серед переваг можна виділити [2]:
– бюджетні – регулярність та великі суми надходжень до бюджету;
– економічні  –  стимулювання  (стримування)  деяких  виробництв,

регулювання процесу споживання;
– фіскально-технічні  –  для  кінцевого  споживача  непрямі  податки

зручніші;вони  визначаються  розміром  споживання,  не  мають
примусового характеру, не потребують  накопичення значних сум,  їх
зручно сплачувати і територіально;
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– психологічні  –  непрямий  податок  входить  до  ціни  товару
(послуги)  і,  якщо  платник  і  усвідомлює,  що  ціна  підвищена  через
податок, він усе одно отримує натомість необхідний продукт;

– територіальні  –  споживання  більш-менш  рівномірне  в
територіальному розрізі, а тому непрямі податки знімають напруження
в  міжрегіональному  розподілі  доходів;якщо  ж  доходи  бюджету
базуються  на  доходах  підприємств,  то  внаслідок  нерівномірності
економічного розвитку постає проблема нерівноцінності дохідної бази
різних  бюджетів;оскільки  ніде  у  світі  ще  не  вдалося  досягти
збалансованого розвитку всіх регіонів, то без застосування непрямих
податків виникають труднощі і в збалансуванні місцевих бюджетів.

Таким чином, непрямі податки мають досить багато переваг, а тому
використання їх цілком доцільне. Водночас непряме оподаткування має
ряд суттєвих недоліків. Головним із них є те, що їх сплата не залежить від
розміру доходів платників.  Зважаючи на те,  що рівень споживання має
певний мінімум, питома вага цих податків у доходах громадян тим вища,
чим нижчий рівень доходів.
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МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:
ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вступ. Міжбанківські  кредити  відіграють  величезну  роль  для
держави,  мають  велике  значення  в  міжбанківських  операціях,  де  один
банк  може  сприяти  економічному  розвитку  іншого  банку.  Адже  банк,
особливо  регіональний,  має  життєво  важливе  значення  для  економіки
прив'язаного  регіону,  тому  що  підприємства  і  населення  не  можуть
існувати окремо від економічної системи держави.

Перехід  до  ринкової  економіки  вимагає  від  банків  України
підвищення  ефективності  надання  банківських  послуг,
конкурентоздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження
досягнень науково-технічного прогресу. Велику частку серед банківських
послуг займають операції з надання кредитів.

Значне  місце  у  кредитуванні  банків  займає  міжбанківське
кредитування.  Міжбанківський ринок кредитних ресурсів  – це система,
що забезпечує купівлю-продаж вільних кредитних ресурсів між банками
та  банками  й  НБУ.  Учасниками  міжбанківського  ринку  кредитних
ресурсів  є  Національний  банк  України,  його  регіональне  управління,
банки, їх філії та відділення.

Традиційним  джерелом  формування  ресурсів  банку  є  вклади
клієнтів,  але  з  розширенням  банківської  діяльності  виникає  потреба  в
пошуку нових шляхів зростання ресурсної бази. Якщо наявних залучених
коштів  недостатньо для  проведення всіх  активних операцій,  що їх  має
намір  здійснити  банк,  то  можна  або  відмовитися  від  операції  або
запозичити  ресурси  на  ринку. Операцію запозичення коштів  називають
купівлею фондів, а джерела запозичення –недепозитними зобов’язаннями
банку. Особливістю запозичених коштів є те, що у процесі їх формування
виступає банк, тоді як при створенні депозитної бази ініціатива належить
клієнтам.  Коли  йдеться  про  запозичення,  банк  самостійно  визначає
скільки  і  на  який  період  йому  потрібні  кошти,  а  у  процесі  залучення
вкладів  їх  сума  та  строки  визначаються  клієнтами  з  огляду  на  власні
потреби.

Результати дослідження.  Ринок міжбанківських кредитів (МБК) є
важливим  сегментом  фінансового  ринку  і  відіграє  значну  роль  у
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підтримці ліквідності вітчизняної банківської системи, яка знаходиться у
стадії  становлення.  Проблеми функціонування та  перспективи розвитку
ринку МБК в  Україні  у  фінансовій  літературі  недостатньо  досліджені.
Важливість  і  актуальність  цих  проблем  потребують  осмислення  як
теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних
узагальнень і пропозицій.

Вагомий  внесок  у  дослідження  питань  міжбанківського
кредитування внесли як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Зокрема, серед
зарубіжних економістів питання, що стосуються функціонування МКР, у
тому  числі  суб’єктів  ринку,  цінових  індикаторів,  оцінки  ризиків,
притаманних цьому рівню, його регулювання та процесів кредитування,
досліджували:  У.  Альпімов,  О.Арсланбеков-Федоров,  В.  Бичков,  
Д.  Бєліков,  С.  Гагаріна,  П.  Городецький,  С.  Джафарей,  А.  Івасенко,  
Дж. Лорі, Р. Луєр, Т. Мазурина, Ф. Паділла, Дж.Пейдро, О. Соколовська,
А.Тавасієв.

Науковий  доробок  вітчизняних  науковців  щодо  мікрорівня  МКР
представлений  дослідженнями  М.  Бутрин,  А.  Вожжова,  І.  Гумена,
М.Зеленської,  В.  Кириленко,  О.  Кузьмак,  А.  Мотіна,  Я.  Остапчука,
А.Пастернак, М. Сулими, О. Шварца, якими, зокрема, визначено поняття
«міжбанківський кредит», «міжбанківський кредитний ринок», теоретичні
аспекти  міжбанківського  кредитування  (зокрема  його  переваги  та
дієвість),  види  міжбанківських  кредитів,  функції  МКР, проаналізовано
становлення,  розвиток  та  докризовий  стан  МКР  та  надано  пропозиції
щодо  шляхів  удосконалення  міжбанківського  кредитування,  зокрема
операційних технологій [1, 2, 3].

Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні умов
функціонування  грошового  ринку.  Він  є  об'єктом  державного
регулювання,  служить  механізмом  впливу  державних  органів  на
діяльність  комерційних  банків,  стан  грошово-кредитної  і  валютної
системи і безпосередньо на економіку в цілому. Міжбанківські кредити –
одне з основних джерел формування банківських кредитів.

Основна зона контролю за міжбанківським кредитом – контроль за
своєчасним  списанням  коштів  з  кореспондентського  рахунку  банку.
Несвоєчасне  списання  завдає  шкоди  репутації  банку-кредитора.  Це
пов'язано  з  тим,  що  міжбанківські  кредити  є  спекулятивним
інструментом, а також інструментом підтримання банківської ліквідності.
Списання  грошових  коштів  підтверджується  випискою  з
кореспондентському рахунку банку.

Особливому контролю підлягає правильне оформлення платіжних
документів у зв'язку з тим, що при неправильному оформленні поставка
грошових коштів не здійснюється вчасно і не буде досягнута головна мета
міжбанківського кредитування – задоволення термінової потреби банку-
позичальника у високоліквідних коштах на кореспондентському рахунку.
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Удосконалення  практики  кредитування  потребує  розробки
оптимальної для банку організації кредитування. З цією метою банки, які
мають  у  своєму  апараті  кваліфікованих  і  професійних  банківських
працівників,  приділяють увагу пошуку оптимальних варіантів методики
розрахунку кредитоспроможності позичальників, правил кредитування.

Організація  кредитування  повинна  забезпечувати  безумовне
повернення  позик,  цільовий  характер  їх  використання,  стимулювання
зростання  обсягу  виробництва  продукції,  що  задовольняє  потреби
суспільства,  і  збільшення  частки  кредитних  вкладень,  спрямованих  на
інвестиційні  проекти  у  перспективні  високоефективні  галузі.  Загальні
орієнтири й рекомендації  мають давати можливість ініціативної  роботи
практичних працівників, які займаються відбором конкретних кредитних
проектів і виробленням умов кредитних договорів.

Міжбанківські  кредити  стимулюють  банки,  даючи  вигоду  як  для
банку-кредитора, так і для позичальника. Оскільки сума міжбанківського
кредиту  висока,  кредитор,  надаючи  такий  кредит,  отримує  найбільшу
суму  винагороди.  Банк,  залучаючи  міжбанківські  кредити,  отримує
можливість  покращення  свого  фінансового  стану  та  утвердження  на
банківському ринку.

Таким  чином,  роль  міжбанківського  кредиту  в  різних  фазах
економічного  циклу  неоднакова.  В  умовах  економічного  підйому,
достатньої економічної стабільності кредит виступає фактором зростання.
Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит живить банки
додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в
умовах надвиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах
інфляції.  Нові  платіжні  кошти,  що  входять  за  допомогою  кредиту  в
оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для
обігу. Кредит, незалежно  від  своєї  соціальної  складової,  виконує  певні
функції,  як-от:  регулювання  об'єму  сукупного  грошового  обороту,
перерозподілу  грошових  коштів  на  умовах  їх  подальшого  повернення,
акумуляції тимчасово вільних коштів.

Висновки. Міжбанківський  кредит  відіграє  специфічну  роль  в
економіці:  він  не  тільки  забезпечує  безперервність  виробництва,  але  і
прискорює його. Кредит сприяє економії витрат обігу. Це досягається за
рахунок скорочення витрат з виготовлення, обліку і зберігання грошових
знаків,  бо частина готівки виявляється непотрібною, прискорення обігу
грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів,
скорочення резервних фондів.

Роль міжбанківського кредиту в різних фазах економічного циклу
неоднакова.  В  умовах  економічного  підйому,  достатньої  економічної
стабільності  кредит  виступає  фактором  зростання.  Перерозподіляючи
величезні  грошові  і  товарні  маси,  кредит  живить  банки  додатковими
ресурсами.  Його  негативний  вплив  може,  однак,  виявитися  в  умовах
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надвиробництва  товарів.  Особливо  помітний  такий  вплив  в  умовах
інфляції.  Нові  платіжні  кошти,  що  входять  за  допомогою  кредиту  в
оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для
обігу.

Банк,  залучаючи  міжбанківські  кредити,  отримує  можливість
покращення  свого  фінансового  стану  та  утвердження  на  банківському
ринку.

Одним  із  головних  учасників  ринку  міжбанківських  кредитів  є
центральний  банк–  єдиний  касовий  центр  держави,  що  організовує  і
регулює  обсяг  і  структуру  готівкової  маси  в  обігу,  дотримуючись
основного  напрямку  грошово-кредитної  політики  та  виходячи  із
показників соціального та економічного розвитку країни. НБУ є основним
регулятором  ціни  на  гроші,  здійснює  регулювання  грошового  ринку.
Отже,  щоб  зрозуміти,  наскільки  організований  міжбанківський  ринок
країни, слід розглянути, за допомогою чого НБУ здійснює свій вплив на
грошовий ринок і як це пов'язано із міжбанківським ринком кредитних
ресурсів.

Таким  чином,  міжбанківські  кредити  стимулюють  банки,  даючи
вигоду, як  для банку-кредитора,  так і  для позичальника.  Оскільки сума
міжбанківського  кредиту  висока,  кредитор,  надаючи  такий  кредит,
отримує найбільшу суму винагороди.

Міжбанківські кредити переважно є короткостроковими, коли вони
використовуються  для  підтримки  ліквідності,  або  середньостроковими,
якщо отримані кошти спрямовуються на розширення кредитних ресурсів.

Таким  чином,  слід  зазначити,  що  основною  функцією
міжбанківського  кредитного  ринку  в  умовах  ринкового  розвитку
діяльності  вітчизняної  банківської  системи  є  підтримання  ліквідності
кредитних організацій, що потребують створення аналітичних технологій,
спрямованих  на  вивчення  поточного  фінансово-економічного  стану
контрагентів та їх ліквідності. До того ж за наявності великої кількості
контрагентів  і,  відповідно,  великої  кількості  операцій  з  ними на ринку
міжбанківського  кредитування  виникає  потреба  в  оцінці  ефективності
здійснення таких операцій, у надійному механізмі визначення витрат на
проведення цих операцій та мінімізації вказаних витрат.

Список використаних джерел:
1. Бутрин М. О. Структурна побудова вітчизняного міжбанківського

кредитного ринку / М. О. Бутрин // Вісник Університету банківської
справи  Національного  банку  України  (м.  Київ.  —  
2009. — №3(6).

2. Кузьмак  О.  М.  Дієвість  міжбанківських  кредитів  у  розвитку
банківської системи : дис… канд. екон. наук. : 08.00.08 / Кузьмак
Олена Миколаївна. — Суми, 2008. — 245 с. 

489



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

3. Остапчук Я. М. Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі
банківської системи України : дис…. канд. екон. наук. : 08.00.08 /
Остапчук Ярослав Миколайович. — Київ. 2008. — 210 с. 

4. Скок  Є.М.  Дискусійні  питання  щодо  сутності  поняття
«міжбанківський  кредитний  ринок/Є.М.  Скок  //  Вісник
Університету банківської справи Національного банку України. —
2012. — №2 (14).

Танцюра Олександр Вікторович,
студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит»,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна,

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Вступ. Наукове дослідження кращих прикладів організації обліку в
зарубіжних країнах дозволить у майбутньому практично застосовувати їх
у  нашій  державі,  забезпечити  в  ній  з  урахуванням  національного
законодавства  належне  функціонування  бізнесу  та  підприємництва.
Широкомасштабні  економічні  реформи,  що  призвели  до  формування
нової  економічної  системи,  основу  якої  складають  ринкові  відносини,
вихід українських підприємств на міжнародні ринки, потреба у значних
іноземних  капіталах,  а  також  поступова  інтеграція  України  в
європейський  економічний  простір  вимагають  переходу  до  західної
практики ведення бухгалтерського обліку й надання фінансової звітності
відповідно  до  міжнародних  стандартів.Вирішити  актуальні  проблеми  в
галузі  економіки не можна без удосконалення побудови бухгалтерського
обліку.  Чітко налагоджений  бухгалтерський  облік  своєчасно  забезпечує
потреби  управління  необхідною  та  вірогідною  інформацією  для
виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування
відповідних управлінських рішень.

Багаторічний досвід  соціально-економічного розвитку розвинених
країн  переконливо  довів  неможливість  нормального  функціонування
підприємства  без  правильної  організації  та  управління  дебіторською
заборгованістю. Тому дана тема актуальна й на сьогодні, адже здійснення
розрахунків з дебіторами й ефективність ведення бухгалтерського обліку
дебіторською заборгованістю займає одне з найбільш важливих місць у
господарській діяльності будь-якого підприємства.

Результати  дослідження.  В  умовах  ринкової  економіки  змінився
характер  комерційних  договорів,  коли  активну  роль  стали  виконувати
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обидва  їх  суб’єкти,  що  вимагає  зміцнення  правового  поля  діяльності
постачальника  і  замовника.  Дебіторська  заборгованість  здатна  активно
впливати  на  осяг  і  структуру  грошової  маси,  платіжного  обороту,
швидкість обігу коштів. Різке збільшення дебіторської заборгованості і її
частки  в  поточних  активах  може  свідчити  про  необачну  кредитну
політику  підприємства  стосовно  покупцівабо  про  збільшення  обсягу
продажів, або неплатоспроможність і банкрутство частини покупців.

У  процесі  своєї  діяльності  кожне  підприємство  вступає  в
господарські відносини із постачальниками, працівниками, покупцями та
іншими юридичними і  фізичними особами.  Ці  відносини забезпечують
нормальне  функціонування  підприємства.  Господарські  відносини
регламентуються договорами. При встановленні господарських відносин
між сторонами виникають певні права й зобов’язання. З юридичної точки
зору ці права й зобов’язання виникають у момент укладення договору. В
бухгалтерському  обліку  виникнення  зобов’язань  однієї  сторони  перед
іншою  відображається  після  здійснення  однією  із  сторін  дій,
передбачених  у  договорі.  Виникнення заборгованості  пояснюється  тим,
що  майже  ніколи  не  збігаються  моменти  виконання  зустрічних
зобов’язань. Як наслідок, в однієї сторони у складі господарських засобів
виникає актив (тому що існує ймовірність отримання майбутніх вигод) у
вигляді дебіторської заборгованості, а в іншої – зобов’язання погасити цю
заборгованість перед кредитором[6].

Дебіторська  заборгованість  завжди  відволікає  засоби  із
кругообороту,  тим  самим  перешкоджає  їх  ефективному  використанню,
внаслідок чого виникає кризовий фінансовий стан підприємства.  Рівень
дебіторської  заборгованості  пов’язаний  з  прийнятою  на  підприємстві
системою розрахунків, асортиментом виготовленої продукції та ступенем
насиченості  ринку.  Управління  дебіторською  заборгованістю  означає
контроль  фінансових  служб  за  оборотністю  засобів  за  розрахунками.
Нормальна дебіторська заборгованість є нічим іншим як видом товарного
кредиту,  способом  зарекомендувати  себе  як  добросовісний,
дисциплінований і відповідальний партнер-споживач [7].

Питання  дебіторської  заборгованості  є  досить  актуальним,  адже
фінансовий  стан  підприємства  значною  мірою  залежить  саме  від
наявності  та  ефективного  управління  цим  видом  заборгованості,  тому
наукове  дослідження  організації  обліку  дебіторської  заборгованості  в
зарубіжних країнах, дозволить у майбутньому практично застосовувати їх
у нашій державі з урахуванням національного законодавства.

На даний момент досить важливе значення на підприємстві мають
розрахункові операції, адже вони опосередковують розподіл і перерозподіл
суспільного продукту, перехід його з товарної форми у грошову і навпаки.
У загальній сумі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають
розрахунки з покупцями і замовниками, адже їх частка складає 80 – 90%.
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Сьогодні  найскладнішим  питанням  є  управління  дебіторською
заборгованістю  підприємства,  що  пов’язано  з  проблемою  неплатежів,
особливо в умовах світової фінансової кризи. Підприємства в таких умовах
намагаються  здійснювати  контроль  за  наявними  дебіторськими
заборгованостями,  забуваючи  про власні  борги  перед  контрагентами.  Це
зумовлено майновою відповідальністю за договорами з контрагентами або
взагалі відсутністю таких договорів, або існуванням їх в усній формі. Саме
ці  обставини  дають  змогу  підприємствам  ухилятися  від  розрахунків  з
контрагентами. Отже, саме в таких умовах зростає необхідність управління
дебіторською заборгованістю [6].

Дослідженню питання обліку дебіторської заборгованості в Україні
присвятили  увагу  чимало  науковців,  серед  яких  можна  виділити
О.А.Скорбу, Г.В.Нашкерську, Ф.Ф.Бутинця,  Л.Л.Горецьку, О.М.Губачову,
С.І. Мельник та інших.

В  українському  законодавстві  питання  обліку  дебіторської
заборгованості  регулює  П(с)БО  10  «Дебіторська  заборгованість»  [2]  та
П(с)БО  13  «Фінансові  інструменти»  [3],  у  міжнародній  практиці
використовується  МСФЗ  1  «Подання  фінансових  звітів»,  МСФЗ  32
«Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСФЗ 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» [4].Відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  національні
стандарти  бухгалтерського обліку не повинні  суперечити міжнародним.
Але, на відміну від українських П(с)БО, МСФЗ не передбачають єдиного
стандарту,  що  регулює  порядок  обліку  й  відображення  у  звітності
дебіторської заборгованості [6].

П(с)БО  10  «Дебіторська  заборгованість»  визначає  дебіторську
заборгованість як суму заборгованостей дебіторів підприємству на певну
дату [6]. Під таке трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка
утримується  підприємством  до  дати  погашення,  так  і  заборгованість
дебіторів, призначена для перепродажу.

Заборгованість  дебіторів,  що  призначена  для  перепродажу,
набувається або створюється підприємством з метою отримання прибутку
або  у  вигляді  відсотків,  дивідендів  тощо,  або  ж від  короткотермінових
змін  ціни  (суми)  такої  дебіторської  заборгованості.  Тому  така
заборгованість, згідно п.4 П(с)БО 13 «Фінансові  активи»,  є фінансовим
активом призначеним для перепродажу [5].

Визначення наведене в П(с)БО 10 є ширшим, оскільки охоплює усю
заборгованість  підприємству,  у  тому  числі  й  ту,  яка,  по  суті,  є
фінансовими інвестиціями.

Виникнення  дебіторської  заборгованості  пов’язане  з  принципом
нарахування. Сутність цього принципу полягає в тому, що, незалежно від
сплати  в  момент  відвантаження  продукції,  передачі  послуг  чи  права
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власності  на  них,  підприємство відображує  отримання доходу, а  в  разі
відсутності сплати, – й дебіторську заборгованість.

У  п.4  П(с)БО  13  «Фінансові  активи»  надається  визначення
дебіторській  заборгованості,  що  непризначена  для  продажу,  як
«дебіторської  заборгованості,  що  виникає  внаслідок  надання  коштів,
продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є
фінансовим  активом,  призначеним  для  продажу»  [7].  Отже,  дане
тлумачення  більш  точно  розкриває  сутність  поняття  «дебіторська
заборгованість».

На відміну від національних стандартів, у міжнародній практиці вся
дебіторська заборгованість відноситься до фінансових активів. При цьому
відсутнє  чітке  визначення  поняття  дебіторської  заборгованості.  
П.9  МСБО  39  зазначає:  «Позики  та  дебіторська  заборгованість  –  це
непохідні  фінансові  активи  з  фіксованими  платежами,  які  підлягають
визначенню  та  не  мають  котирування  на  активному  ринку»  [6].  Таке
тлумачення поняття дебіторської  заборгованості  є ширшим порівняно з
тлумаченнями, наведеними в національних стандартах.

Крім з’ясування сутності,дебіторська заборгованість потребує також
здійснення  класифікації.  Від  правильності  класифікації  дебіторської
заборгованості,  а  також  логічності  обраних  класифікаційних  ознак
залежатиме не лише порядок її обліку, а й ефективність управління нею.
За наявності різних класифікаційних ознак дебіторської заборгованості її
класифікація  здійснюється  за  однією  певною  ознакою  відповідно  до
єдиного Плану рахунків. Це зумовлено чинним порядком обліку, що має
місце в Україні, де дії бухгалтера жорстко регламентовані, на відміну від
країн з ринковою економікою, де рішення про порядок розміщення різних
видів  дебіторської  заборгованості  в  балансі  та  ступінь  деталізації  цих
статей  ухвалює  фірма,  а  тому  в  кожної  з  них  склад  та  структура
дебіторської заборгованості в балансі можуть бути різними.

Щодо  методів  визнання,  класифікації  та  оцінки  дебіторської
заборгованості, то МСФЗ прямо їх не визначають, а лише дають загальні
рекомендації з розкриття відповідної інформації у фінансових звітах. Так,
МСБО  1  «Подання  фінансових  звітів»  рекомендує  виділяти  в  Балансі
торговельну та іншу дебіторську заборгованість [4].

За  П(с)БО  10  класифікація  дебіторської  заборгованості
здійснюється за групуванням дебіторської заборгованості за строками її
непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.
Таким чином, розрізняють поточну, довгострокову, сумнівну і безнадійну
дебіторську заборгованість.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній практиці
здійснюється  на  дату  виникнення  та  на  дату  складання  балансу  за
первісною  вартістю  або  чистою  вартістю  реалізації  відповідно.  У
зарубіжних  країнах  оцінка  проводиться  на  дату  виникнення,  дату
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погашення та на дату складання балансу за сумою виставленого рахунку з
урахуванням знижки (за умови оплати в період дії знижки) та за сумою,
скоригованою на знижку відповідно.Оцінка дебіторської  заборгованості
передбачає  визначення  дійсної  ринкової  вартості  дебіторської
(кредиторської)  заборгованості  підприємства  з  урахуванням  строків  її
формування,  планованих  термінів  погашення,  юридичних  підстав,  за
якими  виникла  заборгованість,  обтяжена  штрафами  або  пенею.
Достовірна  оцінка  дебіторської  заборгованості  має  суттєвий  вплив  на
правильне  відображення  інформації  в  облікових  регістрах  і  звітності.
Важливу роль  при  цьому відіграє  принцип  обачності,  який  передбачає
застосування в бухгалтерському обліку таких методів оцінки дебіторської
заборгованості, які будуть запобігати завищенню оцінки активів [5].

Як  показує  практика,  необхідність  оцінки  дебіторської
заборгованості виникає при проведенні аналізу фінансової ефективності
підприємства,  при  переуступку  прав  вимоги,  а  також при  судовому  та
позасудовому врегулюванні взаємних вимог підприємств.

Таким  чином,  у  вітчизняній  і  у  зарубіжній  практиці  оцінка
дебіторської  заборгованості  на  дату  складання  балансу  співпадає.
Відмінним при цьому є визначення чистої вартості реалізації.

Чиста  вартість  реалізації  в  зарубіжних  країнах  визначається  як
первісна  вартість  за  вирахуванням  знижки  і  сумнівної  (безнадійної)
заборгованості,  а  в  українській  практиці  чиста  вартість  реалізації
дорівнює первісній вартостібез резерву сумнівних боргів [4].

У зв'язку з наявністю такого явища,  як  непогашення дебіторської
заборгованості, як в українському, так і в зарубіжному обліку формується
резерв  сумнівних  боргів.  Відмінним  є  те,  що  у  вітчизняній  практиці
безнадійні борги списуються за рахунок резерву (якщо суми не вистачає,
то  –  на  витрати  зі  списання  сумнівних  боргів),  а  в  окремих  країнах,
незважаючи  на  списання,  вона  продовжує  обліковуватися  в  дебеті
рахунків,  на  яких  відображається  короткострокова  дебіторська
заборгованість  покупців  та  показується  в  активі  балансу  в  рядку
«Неотриманні від покупців» або в рядку «Векселі покупців» з одночасним
відображенням безнадійної  заборгованості  в  окремому  рядку зі  знаком
мінус  [4].Розрахунок  величини  резерву  сумнівних  боргів  проводиться,
якщо  величина  резерву  сумнівних  боргів  визначається,з  огляду  на
платоспроможність  окремих  дебіторів,  за  питомою  вагою  безнадійної
заборгованості в чистому доході від реалізації  продукції,  товарів,  робіт,
послуг  на  умовах  наступної  оплати  або  на  основі  класифікації
дебіторської  заборгованості  (П(с)БО  10).  У  міжнародних  стандартах
методи  розрахунку  величини  резерву  сумнівних  боргів  не
передбачаються.

За МСФЗ 32 дебіторська заборгованість визначається як фінансовий
актив. Визначення дебіторської заборгованості не надається.
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Дебіторська  заборгованість  визнається  активом,  якщо  існує
ймовірність  отримання  підприємством  майбутніх  економічних  вигод  і
може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від
реалізації продукції, товарів, робіт і послуг (П(с)БО 10);підприємству слід
визнавати дебіторську заборгованість у балансі, коли воно стає стороною
контрактних  зобов'язань  і  внаслідок  цього  має  юридичне  право
отримувати грошові або інші цінності (МСФЗ 39) [6].

Оцінка дебіторської  заборгованості  відбувається  таким чином:при
зарахуванні  на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю, а на дату балансу – за
чистою  реалізаційною  вартістю  (П(С)БО);під  час  первісного  визнання
фінансового активу слід оцінювати їх за собівартістю, яка є справедливою
вартістю  компенсації,  наданої  або  отриманої  за  них.  Після  первісного
визнання  дебіторську  заборгованість  визнають  за  амортизованою
собівартістю із застосуванням методу визначення за ефективною ставкою
відсотка (МСФЗ 39).

Згідно  з  визначеннями,  наведеними  в  П(с)Б0  2  та  П(с)Б0  10,
дебіторська  заборгованість  поділяється  на  поточну  та  довгострокову.
Також вона  поділяється на ініційовану підприємством та  неініційовану.
Ініційована  дебіторська  заборгованість  означає  її  придбання
підприємством як участі у позиці, наданій іншим позикодавцем за умови,
що підприємство фінансує цю позику на дату, коли її ініціює цей інший
позикодавець.  Неініційована  дебіторська  заборгованість  класифікується
як утримувана до строку погашення, наявна для продажу або утримувана
для операцій (МСФЗ 39) [4].

Таким  чином,  можемо  зазначити,  що  облік  дебіторської
заборгованості  в  Україні  регулюється  чітко  визначеним  нормативом  –
П(с)БО  10,  положення  якого  певною  мірою  відрізняються  від
запропонованих у  міжнародних стандартах.  Ці  відмінності  викликані  в
першу  чергу  національними  та  економічними  особливостями,  що
склалися  в  Україні.  При  визначенні  та  класифікації  дебіторської
заборгованості  в  зарубіжній  та  українській  практиці  не  існує  явних
розбіжностей.  Як  за  кордоном,  так  і  у  вітчизняному  обліку  під
дебіторською заборгованістю компанії  розуміють  зобов'язання  покупців
чи  інших  контрагентів  бізнесу  перед  компанією,  наприкладз  виплати
грошей за продані товари, продукцію, виконані роботи чи надані послуги.

Висновки.  Зазначимо, що  мета обліку дебіторської заборгованості
полягає  в  тому,  щоб  не  допустити  прострочення  термінів  платежу  та
доведення заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований
бухгалтерський  облік  повинен  мати  таку  систему  рахунків,  яка  б
достатньою  мірою  відображала  і  характеризувала  всю  господарську
діяльність з вимушеною конкретизацією.  На сучасному етапі  розвитку
своєчасне і повне виконання платіжних зобов’язань є умовами стійкого
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функціонування  підприємства  в  розвиненій  ринковій  економіці.  На
сьогодні,  коли  Україна  знаходиться  в  перехідному  періоді,
спостерігається зворотна тенденція – криза неплатежів. Тому одним з
важливих  завдань  є  вивчення,  керування  й  аналіз  дебіторської
заборгованості,  оскільки  недбале  ставлення  до  дебіторської
заборгованості  призводить  до  уповільнення  розрахунків,  затримання
виплат  із  заробітної  плати  і  до  погіршення  фінансового  стану
підприємства загалом.

Вивчення  теоретичних  аспектів  обліку  дебіторської
заборгованості  як  у  вітчизняній,  так  і  в  зарубіжній  практиці,  аналіз
законодавчої  і  нормативної  бази  дозволяє  стверджувати,  що
виникнення дебіторської заборгованості в певних межах є нормальною
ознакою  діяльності  підприємства,  але  не  в  тих  випадках,  коли
відбувається  її  безконтрольне  зростання  і  систематичне  несвоєчасне
погашення  (оскільки  створення  великих  обсягів  дебіторської
заборгованості  викликає  низьку  платоспроможність  підприємства);
класифікація ж дебіторської заборгованості має важливе значення для
правильної організації обліку, достовірного аналізу.

Питання обліку розрахунків з різними дебіторами є досить цікавим
та  актуальним,  оскільки  будь-яке  функціонуюче  на  даний  момент
підприємство  має  певні  взаємовідносини  з  певними  постачальниками,
покупцями, різними організаціями, з працівниками даного підприємства.
Тому  для  будь-якого  бухгалтера  важливо  правильно  вести  облік  за
авансами  виданими,  за  претензіями,  облік  розрахунків  з  підзвітними
особами  тощо,  чітко  орієнтуватися  в  заборгованості,  яка  виникає.
Порівняння П(с)БО і  МСФЗ дає  можливість  зробити  наступні  загальні
висновки: в системі МСФЗ визнання, класифікація та оцінка дебіторської
заборгованості прямо не визначені; в МСФЗ 1 та МСФЗ 32 подані лише
загальні  рекомендації  з  розкриття  інформації  про  дебіторську
заборгованість  у  фінансових  звітах;  у  міжнародних  стандартах
дебіторська  заборгованість  визнається  як  фінансовий  актив,  що  є
контрактним правом отримувати  грошові  кошти або інший фінансовий
актив від іншого підприємства.

Підбиваючи остаточний висновок, можна з упевненістю сказати, що
організація  обліку  дебіторської  заборгованості  як  у  вітчизняній,  так  і
зарубіжній  практиці  має  важливе  значення,  оскільки  сприяє
упорядкуванню  інформації,  прозорості  та  достовірності  даних  із
розрахункових  операцій  з  дебіторами.  Адже  від  правильної  політики
підприємства  щодо  ведення  дебіторської  заборгованості  залежить  його
доля в майбутньому.
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ФІНАНСОВИЙ СТАН УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Вступ. В умовах постійної зміни факторів зовнішнього фінансового
середовища  і  внутрішніх  умов  здійснення  фінансової  діяльності
збільшується ймовірність періодичного виникнення кризи підприємства,
яка може набувати різні форми.

Функціонування  ринкової  економіки,  як  і  будь-якої  економічної
системи, не є рівномірним і безперервним. Економічне зростання час від
часу  чергується  з  процесами  застою  та  спаду,  тобто  зниженням  усієї
економічної та ділової активності. Такі періодичні коливання свідчать про
циклічний  характер  економічного  розвитку.  Тобто  ринкове
саморегулювання  на  певному  етапі  зумовлює  виникнення  економічних
криз,  які  й  надалі  його  супроводжують.  Нині  весь  світ  та,  зокрема,  й
Україна  переживає  саме  такий  етап  спаду  всіх  чинників  розвитку
економіки в цілому.
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Сучасний  розвиток  нашої  економіки  можна  охарактеризувати  як
період  потрясінь.  Зміни,  пов’язані  з  ризиками,  збитками  та  умовами
прогресуючої  світової  кризи,  стали  нормою  сьогодення.  Якщо
підприємства не будуть прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний
світ, вони зазнають краху і збанкрутують. У період світової кризи будуть
виживати тільки лідери змін – ті, які швидко адаптуються до її тенденцій,
використовуючи  всі  можливі  перспективи  виходу  з  неї.  Такому  лідеру
необхідно  розглядати  зміни  як  нову  можливість,  що  означає  шукати
важливі переміни й знати шляхи, які дозволяють зробити їх максимально
ефективними  для  внутрішньої  та  зовнішньої  діяльності  підприємства.
Тому  основним  завданням  повинна  стати  розробка  нових  механізмів
управління  фінансовим  станом  підприємства.  Ефективна  діяльність
підприємства  залежить  від  багатьох  чинників,  проте  одним  з
найважливіших  є  фінансовий  стан.  Але  сьогодні  не  має  чіткого
визначення  сутності  поняття «фінансовий  стан  підприємства»,  а  також
загальноприйнятої точки зору щодо його трактування, зосереджено увагу
на  його  окремих  елементах.  У  сучасних  умовах  господарювання
підприємств  важливим  є  врахування  поряд  з  такими  елементами,  як
платоспроможність,  фінансова  стійкість,  ділова  активність,  що
визначається,  зокрема,  ефективністю  оборотних  коштів,  прибутковістю
підприємства, таких, як потенціал формування та повнота використання
фінансових  ресурсів,  збалансування  грошових  потоків  і  рівень
фінансового  ризику.  Тому  необхідним  є  уточнення  сутності  поняття
«фінансовий стан підприємства» та пошук шляхів його покращення [2].

Результати  дослідження.  Сьогодні  питання  аналізу  фінансового
стану  підприємств  розглядається  у  працях  таких  дослідників,  як  
О.В.  Ареф’єва,  Д.М.  Городинська,  А.В.  Череп,  Л.А.  Кириченко,  
Т.А.  Обущак  та  ін.  Учені  аналізують  вплив  екзогенних  та  ендогенних
факторів  на  фінансовий  стан  підприємства,  визначають  причини
кризового  стану,  однак  проблемі  покращення  фінансового  стану
підприємства та пошуку шляхів виходу з кризи приділяється недостатньо
уваги.

В умовах  високого динамізму зовнішнього середовища вітчизняні
підприємства  стикаються  з  істотними  проблемами,  зумовленими
об’єктивними  й  суб’єктивними  причинами.  Однією  з  найважливіших
можна  вважати  орієнтацію  державної  політики  в  попередні  роки  на
«експортоорієнтовану  модель  економічного  зростання  з  переважанням
низькотехнологічного  експорту».  Відповідно,  за  умов  зниження
зовнішнього  попиту,  реакція  економіки  у  вигляді  девальвації  гривні
виявилася неефективною, а скорочення експорту негативно вплинуло на
загальну економічну динаміку.

У  ринковій  економіці  незалежні  самостійні  виробники  товарів  і
послуг не зможуть успішно діяти на ринку, не забезпечивши економічну
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стійкість своїх підприємств. Протягом останнього п’ятиріччя на більшості
підприємств  України  відбувалися  позитивні  кількісні  зміни,  досягнуті
переважно  завдяки  екстенсивним  чинникам  розвитку.  Однак  тепер  ці
чинники  вже  вичерпали  свої  можливості  впливу  і  не  забезпечують
прибутковості  підприємствам.  Сучасний  ринок  постійно  змінюється.
Швидкість змін така велика, що саме пристосування до них стає істотною
перевагою  підприємств  у  конкурентній  боротьбі.  У  цих  умовах
підприємства,  які  прагнуть  зміцнити  свої  конкурентні  позиції,  повинні
орієнтуватися на нові підходи, принципи і методи організації та ведення
бізнес-процесів,  заснованих  на  удосконаленні  саме  внутрішнього
механізму управління сталим функціонуванням підприємств. Саме тому
першочерговою  проблемою  на  сьогоднішньому  етапі  розвитку  всіх
українських підприємств, що виробляють товари чи надають послуги, є
пошук альтернативних шляхів покращення їх фінансового стану.

Фінансовий  стан  підприємства  –  це  комплексне  поняття,  яке  є
результатом  взаємодії  всіх  елементів  системи  фінансових  відносин
підприємства,  визначається  сукупністю  виробничо-господарських
факторів  і  характеризується  системою  показників,  що  відображають
наявність,  розміщення  і  використання  фінансових  ресурсів  [5].
Ефективність  використання  ресурсів  і  підвищення  рівня  економічної
стійкості  підприємства  в  сучасних  економічних умовах  значною мірою
залежить  від  наявності,  використання  й  удосконалення  економічного
потенціалу  підприємства.  Однією  з  особливостей  нестійкого
функціонування сучасних підприємств є кількісна, якісна та структурна
недосконалість  економічного  потенціалу  господарюючих  суб’єктів,  що
зумовлена великими втратами ресурсів  у здійсненні реформ і  складним
фінансовим  становищем  підприємств.  Використання  й  удосконалення
економічного потенціалу до необхідного рівня має надавати можливість
підприємству ефективно застосовувати свої ресурси, а значить – сприяти
поглинанню  зовнішніх  і  внутрішніх  дестабілізуючих  факторів,  що  є
свідченням  стійкості  функціонування  [2].Першочерговим  етапом  у
покращення  фінансового  стану  українських  підприємств  є  пошук
оптимального  співвідношення  власного  і  позикового  капіталу,  яке  б
забезпечило  мінімальний  фінансовий  ризик  за  максимальної
рентабельності  власного капіталу. Оптимізація ліквідності підприємства
реалізується  за  допомогою  оперативного  механізму  фінансової
стабілізації – системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення
фінансових зобов’язань, а з іншого, – на збільшення грошових активів, що
забезпечують ці зобов’язання. Фінансові зобов’язання підприємство може
зменшити за рахунок: зменшення суми постійних витрат (зокрема витрат
на  утримання  управлінського  персоналу);  зменшення  рівня  умовно-
змінних  витрат;  продовження  строків  кредиторської  заборгованості  за
товарними операціями; відтермінування виплат дивідендів та відсотків.
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В  умовах  конкурентного  середовища  актуальності  набуває
оптимізація  збутової  політики  підприємства.  Підприємству  необхідно
активізувати  політику  в  галузі  маркетингу  з  метою  просування  своєї
продукції,  яка  фактично  за  рахунок  високої  якості  та  ціни,  нижчої  від
середньогалузевої,  є  конкурентноспроможною.  Важливими  для
вирішення  є  питання  реклами,  упаковки,  випуску  високоякісної
сувенірної  продукції,  фірмова  торгівля,  стимулювання  збуту  різними
шляхами. Доцільно також звернути увагу на те, що для покращення свого
фінансового  становища  виробники  товарів  та  послуг  повинні
реалізовувати  всю  продукцію,  що  застоюється  на  складах.  Для
розширення ринків збуту підприємство може створити пункти роздрібної
торгівлі. Це призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності
капіталу.

Ще одним напрямком покращення фінансового стану підприємства
є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства,
що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству
брати довго- і короткострокові позики в банку для фінансування поточної
діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, у яких
коефіцієнт  абсолютної  ліквідності  відповідає  нормі.  Збільшення
грошових  коштів  можна  забезпечити  за  рахунок  реалізації  зайвих
виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Наступним напрямком покращення фінансового стану підприємства
може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить
споживачів,  а  також  отримання  ліцензій  на  виробництво  «ходових»
товарів,  що  дасть  змогу  стабілізувати  і  покращити  фінансовий  стан
підприємства.

Враховуючи  проблеми  фінансового  стану  підприємства  в  умовах
фінансової  кризи, а також необхідність стабілізації фінансової  стійкості
підприємств  в  умовах  фінансової  нестабільності,  варто  вжити  таких
заходів:

– усунення  зовнішніх  факторів  банкрутства;  удосконалення  поточного
календаря  фінансового документа,  у якому докладно відображається
грошовий  обіг  підприємства;  регулювання  рівня  незавершеного
виробництва;  переведення  низькооборотних  активів  до
високооборотних;

– вживання  локальних  заходів  з  поліпшення  фінансового  стану;
забезпечення  фінансового  становища  підприємства  в
середньостроковій  перспективі,  яке  виявляється  у  стабільному
надходженні  виручки  від  реалізації  в  достатньому  рівні  ліквідності
активів,  підвищенні  рентабельності  продукції,  установлення
призупинення  штрафних  санкцій  за  прострочену  кредиторську
заборгованість,  забезпечення  достатності  фінансових  ресурсів  для
покриття нових  поточних  зобов’язань;  поступове  погашення старих
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боргів,  скорочення  витрат  до  мінімально  допустимого  рівня,
проведення енерго- і ресурсоощадних заходів;

– створення  стабільної  фінансової  бази;  забезпечення  стійкого
фінансового  становища  підприємств  у  довгостроковій  перспективі,
створення оптимальної структури балансу та фінансових результатів,
фінансової  системи  підприємства,  стійкої  до  несприятливого
зовнішнього впливу [6].

Збалансованість  досягається  шляхом  забезпечення  оптимальних
кількісних  співвідношень  між  елементами  загальної  системи,  які
дозволяють  їй  гармонійно  розвиватися.  Тому  економічна  стійкість
підприємства  передбачає  такий  стан  підприємства,  за  якого
забезпечується  максимально  узгоджена  взаємодія  всіх  його  елементів.
Пріоритетними  та  вагомішими  функціональними  складовими  є  саме
внутрішні  чинники. Тому для оцінки економічної стійкості  підприємств
необхідно класифікувати її складові за функціональною ознакою, а саме:
фінансова,  виробнича,  кадрова,  маркетингова,  інвестиційна  та
управлінська. Проте слід враховувати, що кожна із складових (фінансова,
виробнича,  кадрова,  маркетингова,  інвестиційна,  управлінська)
характеризується  своїм переліком заходів,  які  сприяють її  стійкості  [4].
Система  заходів  для  підтримки  економічної  стійкості  підприємства
повинна передбачати:

– постійний  моніторинг  зовнішнього  і  внутрішнього  станів
підприємства;

– розробку заходів зі зниження зовнішньої вразливості підприємства;
– розробку  підготовчих  планів  при  виникненні  проблемних  ситуацій,

здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;
– -упровадження  планів  практичних  заходів  при  виникненні  кризової

ситуації,  прийняття  ризикових  і  нестандартних  рішень  у  випадку
відхилення розвитку ситуації;

– координацію дій усіх учасників і контроль за виконанням заходів та
їхніми результатами.

Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної
зі  складових  економічної  стійкості  підприємств,  яка  змогла  б  надати
можливість оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку. Так, якщо
моніторингом  виявлено  недостатній  рівень  фінансової  стійкості
підприємства, можна реалізувати такі дії:

– оптимізацію руху фінансових ресурсів  підприємства і  врегулювання
фінансових відносин, які виникають під час розрахункових відносин
між  господарюючими  суб’єктами  з  метою  ефективного  їхнього
розподілу;

– розробку стійкої фінансової стратегії підприємства;
– розробку  проектів  перспективних  і  поточних  фінансових  планів,

прогнозних балансів та бюджетних коштів;
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– розрахунку прогнозних значень реалізації продукції (планів продажів)
і планів капіталовкладень, собівартості продукції тощо;

– визначення  джерел  фінансування  господарської  діяльності,  а  також
бюджетне  фінансування,  довго-  та  короткострокове  кредитування
тощо;

– координацію фінансових підрозділів підприємства [1].
Саме  за  рахунок  стійкої  фінансової  складової  підприємство

спроможне вкладати кошти в розробку нових товарів (послуг), освоювати
нові  ринки  збуту  шляхом  демпінгу,  забезпечувати  або  сприяти
забезпеченню  маркетингової  стійкості  підприємства,  розвивати  нові
напрями  діяльності,  підтримувати  інвестиційну  стійкість,  і,  маючи
висококваліфікований  персонал,  забезпечувати  кадрову  стійкість
підприємства, ефективний процес управління. Отже, фінансова складова
вважається  провідною  та  вирішальною,  оскільки  в  ринкових  умовах
господарювання  фінанси  є  рушійною  силою  будь-якої  економічної
системи  [4].Щодо  кадрової  стійкості  підприємства,  то  важливість  цієї
функціональної  складової  полягає  в  тому,  що  від  кваліфікації,
корпоративної  культури  і  компетенції  працівників  залежатиме,  буде
конкретний клієнт і надалі замовляти продукцію підприємства чи обере
конкурента.  Це  залежить  від:  кваліфікованого  обслуговування  під  час
продажу  та  післяпродажного  обслуговування;  професіоналізму,
ввічливості,  чесності,  порядності,  надійності,  оперативності,
ініціативності  та  комунікабельності  працівників;  якісної  технічної
підтримки  продукції;  добрих  стосунків  на  всіх  рівнях;  кваліфікованих
менеджерів та інженерно-технічних працівників; корпоративної культури,
яка  склалася  на  підприємстві.  Для  того,  щоб працівники підприємства
відповідали всім вищезазначеним характеристикам,  потрібен системний
аналіз кадрової політики та постійне її вдосконалення. Так, на багатьох
підприємствах нині створюються  відділи «Управління персоналом»,  які
займаються підвищенням кваліфікації персоналу. Інакше кажучи, кадрова
стійкість  підприємства  забезпечується  під  час  ефективної  кадрової
політики та соціальної програми стратегії кадрового розвитку персоналу.
Важливим об’єктом регулювання, відповідно до моніторингу, є виробнича
стійкість підприємства.  З огляду на складність виробничих відносин на
підприємстві та різноманітність виконуваних ним функцій його стійкість
визначається багатьма внутрішніми та зовнішніми чинниками, кожний з
яких  впливає  на  постачання  та  відновлення  якісного,
конкурентоспроможного  продукту.  Управління  виробничим  процесом
через  виробничий  менеджмент  найуспішніше  здійснюється  завдяки
гнучким  планам,  правильному  використанню  елементів  виробничої
системи та дієвого контролю над усіма видами діяльності підприємств.
Основними  кінцевими  цілями  в  забезпеченні  стійкого  виробничого
процесу  є  оптимальний  обсяг  продажів,  якість  виготовленої  продукції,
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задоволення  споживача,  одержання  прибутку,  зміцнення  іміджу
підприємства,  постійний  контакт  із  клієнтами,  післяпродажне
обслуговування. Саме постійний контроль за підвищенням ефективності
виробництва  і  ресурсним  забезпеченням  може  гарантувати  виконання
основних цілей виробничого процесу підприємства та його стійкості [1].

Досягнення економічної  стійкості  підприємства  можливе лише за
умови використання елементів сучасного менеджменту, своєчасної реакції
на зміни зовнішнього середовища та стратегічного бачення майбутнього
стану підприємства.

Висновки.  Здійснені дослідження шляхів покращення фінансового
стану  підприємства  дозволили зробити  певні  висновки  щодо  основних
напрямків  покращення фінансового  стану  підприємства  та  формування
його фінансової стратегії.

Фінансовий стан підприємства – це реальна (на фіксований момент
часу)  і  потенційна  фінансова  спроможність  підприємства  забезпечити
певний  рівень  фінансування  поточної  діяльності,  саморозвитку  та
погашення зобов’язань перед підприємствами й державою. Кількісно він
вимірюється  системою показників,  на  підставі  яких  здійснюється  його
оцінка. Важливе значення в реалізації завдань оцінки фінансового стану
підприємства  має  його  інформаційне  забезпечення.  Однією  з
найважливіших  характеристик  фінансового  стану  підприємства  є
фінансова  стійкість.  Вона  формується  під  час  усієї  господарської
діяльності. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при
якому  підприємство,  вільно  маневруючи  грошовими  коштами,  здатне
шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес
виробничої діяльності, а також його розширення й оновлення. Найвищу
фінансову  стійкість  мають  підприємства,  які  використовують  тільки
власний  капітал  (їх  коефіцієнт  автономії  дорівнює  одиниці).  Однак  це
обмежує  темпи їх розвитку (оскільки не може забезпечити формування
необхідного  додаткового  обсягу  активів  у  періоди  сприятливої
кон’юнктури  ринку),  і  вони  не  використовують  фінансової  можливості
приросту  прибутку  на  вкладений  капітал.  Заходи,  спрямовані  на
покращення  фінансового  стану  підприємства,  містять  у  собі:  вивчення
попиту  на  продукцію,  що  випускається,  з  метою  розширення  ринку;
аналіз складових собівартості продукції і визначення шляхів її зниження;
збут  та  переорієнтація  на  випуск  іншої  продукції;  виявлення
наднормативних  запасів  матеріальних  цінностей  для  залучення  їх  в
господарський  оборот  або  реалізації;  вивчення  руху  дебіторської
заборгованості  з  метою її  зменшення;  вивчення можливості  одержання
довгострокових кредитів; аналіз складових короткострокової дебіторської
заборгованості  і  можливості  її  зменшення;  аналіз  складових
першочергових  платежів  із  прибутку  з  метою  недопущення
нераціональних виплат;  контроль  за фінансовим станом підприємства  і
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дотриманням виробленої фінансової стратегії. Успіх фінансової стратегії
підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають
реальним економічним та  фінансовим можливостям підприємства,  коли
управління  фінансами  централізоване,  а  методи  його  є  гнучкими  та
адекватними  змінам  фінансово-економічної  ситуації.  Удосконалення
фінансової  роботи  на  підприємстві  доцільно  здійснювати  за  такими
напрямками, як: системний і постійний фінансовий аналіз їх діяльності;
організація  обігових  активів  відповідно  до  існуючих  вимог  з  метою
оптимізації фінансового стану; впровадження управлінського обліку і на
цій  підставі  оптимізація  витрат  підприємства;  оптимізація  розподілу
виручки  і  вибір  найефективнішої  дивідендної  політики;  більш  широке
впровадження  комерційного  кредиту  з  метою  оптимізації  джерел
грошових  коштів;  застосування  лізингових  операцій  з  метою  розвитку
виробництва;  упровадження  сучасної  системи  управління  грошовими
потоками;  розробка  й  реалізація  стратегічної  фінансової  політики
підприємства.
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ЗМІЦНЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАЮВАННЯ

Вступ.  Ринкова  економікана  сьогоднішній  день  вимагає
обґрунтованості й дієвості управлінських рішень на мікро - та макрорівні,
що  значною мірою залежить  від  результатів  оцінки  фінансового  стану
суб'єктів  господарювання,  зміст  якої  виходить  за  межі  обчислення
окремих  коефіцієнтів  і  передбачає  вивчення  комплексу  показників,  що
відображають різні аспекти діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу.Значна кількість підприємств в Україні
має  незадовільну  структуру  капіталу  та  відчуває  нестачу  оборотних
коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на
поліпшення  фінансового  стану  в  довгостроковому  періоді,  такі
підприємства  можуть  збільшити  свій  майновий  потенціал,  відновити
платоспроможність  і  прибутковість.  Запобігання  розвитку  негативних
кризових  явищ  на  підприємстві  є  можливим  тільки  за  систематичного
забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень
фінансової стійкості  та здатність підприємства до подальшого розвитку.
Така  фінансово-аналітична  інформація  повинна  надаватися  за
результатами оцінювання фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів,
які  виражають  наявність,  доцільність  розміщення  та  ефективність
використання  фінансових  ресурсів,  реальні  та  потенційні  фінансові
можливості. Він є синтетичним показником, який впливає на ефективність
господарської діяльності підприємства. 

Фінансовий  стан  підприємства –  це  комплексне  поняття,  яке  є
результатом взаємодії всіх елементів фінансових відносин підприємства,
визначається  сукупністю  виробничо-господарських  факторів  і
характеризується  системою  показників,  що  відображають  наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів [2].

Фінансовий  стан  підприємства  залежить  від  результатів  його
виробничої,  комерційної  та  фінансового-господарської  діяльності.  Тому
на нього впливають усі  ці  види діяльності  підприємства.  Передусім на
фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний
випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищими є показники обсягу виробництва й реалізації
продукції,  робіт,  послуг  і  нижчою  їхня  собівартість,  то  вищою  буде
прибутковість  підприємства,  а  це  позитивно  впливатиме  на  його
фінансовий стан.

Неритмічність  виробничих  процесів,  погіршення  якості  продукції,
труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів
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на  рахунки  підприємства,  через  що  погіршується  його
платоспроможність.

Існує і зворотний зв’язок, оскільки нестача коштів може призвести
до  перебоїв  у  забезпеченні  матеріальними  ресурсами,  а  отже,  –  у
виробничому процесі [1].

Фінансова  діяльність  підприємства  має  бути  спрямована  на
організацію  систематичного  надходження  й  ефективного  використання
фінансових ресурсів,  дотримання розрахункової і кредитної дисципліни,
досягнення  раціонального співвідношення  власних  і  залучених  коштів,
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме  цим  зумовлюється  необхідність  і  практична  значущість
систематичної  оцінки  фінансового  стану  підприємства,  якій  належить
суттєва роль у забезпеченні його стабільної діяльності.

Метою  оцінки  фінансового  стану  підприємства  є  пошук  резервів
підвищення  рентабельності  виробництва  і  зміцнення  комерційного
розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконанням ним
зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий  стан  підприємства  треба  систематично  і  всебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу.
Це  уможливить  критичну  оцінку  фінансових  результатів  діяльності
підприємства як у статистиці за певний період, так і в динаміці – за кілька
періодів, дасть змогу визначити ”больові точки” у фінансовій діяльності
та  способи  ефективнішого  використання  фінансових  ресурсів,  їх
раціонального розміщення [2].

Неефективність  використання  фінансових  ресурсів  призводить  до
низької платоспроможності  підприємства і, як наслідок, – до можливих
перебоїв  у  постачанні,  виробництві  та  реалізації  продукції,  до
невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до
загрози економічних санкцій.

Особливого  значення  в  сукупній  інтерпретації  господарювання
набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за
виникнення різноманітних форм власності,  оскільки жодний власник не
повинен  нехтувати  потенційними  можливостями  збільшення  прибутку
(доходу)  фірми,  які  можна  виявити  тільки  на  підставі  своєчасного  й
об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є [3]:
- дослідження  рентабельності  та  фінансової  стійкості

підприємства;
- дослідження  ефективності  використання  майна  (капіталу)

підприємства,  забезпечення  підприємства  власними  оборотними
коштами;

- об’єктивна  оцінка  динаміки  та  стану  ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;
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- оцінка  становища  суб’єкта  господарювання  на  фінансовому
ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз  ділової  активності  підприємства  та  його  становища  на
ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 
Аналіз  фінансового  стану  підприємства  є  необхідним  етапом  для

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства.
Кредитори  й  інвестори  аналізують  фінансовий  стан  підприємств,

щоб  мінімізувати  свої  ризики  за  позичками  та  внесками,  а  також  для
необхідного диференціювання відсоткових ставок.

Щоб  покращити  фінансові  результати  господарюючого  суб’єкта
можна застосувати як у короткостроковому і середньостроковому, так і в
довгостроковому періоді наступні заходи:

 розглянути  й  усунути  причини  виникнення  перевитрат
фінансових ресурсів на матеріальні та інші операційні витрати;

 упровадити  на  підприємстві  системи  управлінського  обліку
витрат  в  розрізі  центрів  відповідальності  та  витратза  окремими
групами товарної продукції;

 здійснити  ефективну  цінову  політику,  диференційовану  щодо
окремих категорій  покупців;

 удосконалити  рекламну  діяльність,  підвищувати  ефективність
окремих  рекламних заходів;

 приділити  достатню  увагу  навчанню  й  підготовці  кадрів,
підвищенню їх кваліфікації;

 розробити  і  ввести  ефективну  систему  матеріального
стимулювання  персоналу,  тісно  пов'язану  з  основними
результатами господарської діяльності підприємства та економією
ресурсів;

 розробити  і  здійснити  заходи,  спрямовані  на  поліпшення
матеріального  клімату  в  колективі,  що,  зрештою,позначиться  на
підвищенні продуктивності праці;

 здійснювати  постійний  контроль  за  умовами  зберігання  і
транспортування товарної продукції [4].

Упровадження  зазначених  заходів  дозволить  реалізувати  виявлені
резерви та покращить загальну якість функціонування підприємства. 

Фінансова  стійкість  підприємства  є  однією  з  найважливіших
характеристик  фінансового  стану  підприємства.  Вона  відображає,
наскільки підприємство стабільне,  незалежне  від  зовнішніх  кредиторів,
наскільки власники фінансують своє підприємство, яка частина власного
капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

Щоб покращити фінансову стійкість підприємства і покращити його
фінансовий стан, доцільно:
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 збільшувати суму грошових коштів. 
 погасити  кредиторську  заборгованість  перед  бюджетом,  зі

страхування, оплати праці та інші;
 розмір  дебіторської  заборгованості  зменшити  до  оптимального

значення;
 не допускати появи кредиторської заборгованості перед бюджетом;
 створити спеціальний фонд, кошти якого можна булоб використати

для погашення заборгованостей у разі  виникнення передкризової
ситуації.

Для покращення стану капіталу підприємства потрібно оптимізувати
його структуру.  Процес  оптимізації  структури  капіталу  здійснюється  в
наступній послідовності.

1.Аналіз складу капіталу в динаміці за ряд періодів (кварталів, років)
та тенденцій зміни його структури, а також впливу, що вони здійснюють
на фінансову стійкість та ефективність використання капіталу. 

2.Оцінка основних факторів,  що визначають  структуру капіталу,до
яких належать [4]:

 галузеві особливості операційної діяльності;
 стадія життєвого циклу підприємства;
 кон’юнктура товарного ринку;
 кон’юнктура фінансового ринку;
 рівень рентабельності операційної діяльності;
 податковий тиск на компанію;
 ступінь концентрації акціонерного капіталу.

З урахуванням наведених та інших факторів управління структурою
капіталу передбачає вирішення двох ключових завдань:

а)  установлення  прийнятних  пропорцій  використання  власного  та
позикового капіталу;

б)забезпечення  у  випадку  необхідності  залучення  додаткового
внутрішнього або зовнішнього капіталу.

3.  Оптимізація структури  капіталу за критерієм максимізації  рівня
фінансової рентабельності. 

4. Оптимізація  структури  капіталу  за  критерієм  мінімізації  його
вартості.  Ціна  підприємства  має  важливе  значення  для  досягнення
стратегічної  мети  підприємства,  оскільки  її  зростання  призводить  до
зростання  цінності  підприємства,  його  привабливості  з  точку  зору
власників майна.

5.Оптимізація  структури  капіталу  за  критерієм  мінімізації  рівня
фінансових ризиків. 

Існує три підходи до фінансування різних груп активів підприємства:
консервативний, помірний та агресивний [4].

При  консервативному  підході  приблизно  50%  змінної  частини
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оборотних активів формується за рахунок короткострокових зобов’язань,
інші  50%  –  змінної  частини,  постійна  частина  оборотних  активів  та
необоротні активи покриваються власним капіталом та довгостроковими
зобов’язаннями.

За  помірного  підходу  100%  змінної  частини  оборотних  активів
формується за рахунок короткострокових зобов’язань, а 100% постійної
частини – за рахунок власних коштів, що дозволяє встановити конкретні
його значення на майбутній період. У процесі такого вибору враховуються
індивідуальні  особливості  діяльності  кожного  підприємства.  Заключне
рішення з даному питання дозволяє сформувати на прогнозований період
найбільш прийнятну для підприємства структуру капіталу.

За  агресивного  підходу  100%  змінної  частини  та  50%  постійної
оборотних активів формується за рахунок короткострокових зобов’язань,
решта  постійної  частини  оборотних  активів  та  необоротні  активи
фінансуються  за  рахунок  власного  капіталу  та  довгострокових
зобов’язань.

З  огляду  на  своє  ставлення  до  фінансового  ризику  керівництво
підприємства обирає один з розглянутих варіантів фінансування активів. 

6.Формування показника цільової структури капіталу. 
Таким чином,  вирішення проблеми  визначення  розміру кредитних

ресурсів,  що  залучаються,  залежить  від  розрахунку  оптимального
співвідношення  позикових  та  власних  коштів,  яке  б  максимізувало
фінансову  рентабельність  підприємства  і  знижувало  середньозважену
ціну  капіталу  (що  підвищить  ціну  підприємства),  від  обрання
«найдешевшої»  політики  фінансування  активів  (мінімізації  рівня
фінансових ризиків) та від формування цільової структури капіталу.

Щоб  збільшити  рівень  рентабельності,  необхідно  зменшити
собівартість  продукції  підприємства  за  рахунок  зменшення  витрат  на
матеріали, які є одним з головних елементів виробничих витрат. Для цього
необхідно врахувати такі конкретні пропозиції:

1. По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство
має  найбільш  повно  використовувати  ресурси,  що  знаходяться  в  його
розпорядженні.  Збільшення  випуску  знижує  витрати  на  одиницю
продукції,  тобто  витрати  на  її  виготовлення  в  розрахунку  на  одиницю
продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному
підсумку  веде  до  збільшення  прибутку  від  реалізації  продукції.  Крім
цього, додаткове виробництво рентабельної  продукції  вже саме по собі
дає додатковий прибуток.

2. Зниження  собівартості  також  значно  може  збільшити
одержуваний  підприємством  прибуток.  Одним  з  факторів  зниження
собівартості  є  збільшення  обсягу  продукції,  що  випускається.  Іншими
факторами є:

 злагоджена  робота  всіх  складових  виробничого  процесу
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(основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);
 оптимізація потокових процесів на підприємстві.

3.  Вагомим фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація
структури збуту та диверсифікація ринків отримання сировини.

При  розробці  політики  управління  ліквідністю  активів  в  умовах
кризи  підприємству  потрібно  враховувати  особливості  необоротних  та
оборотних активів як об'єкта фінансового управління.

Основною  метою  управління  фінансами,  або  фінансового
менеджменту,  є  одержання  максимальної  вигоди  від  функціонування
підприємства в інтересах власників.

Для  досягнення  цієї  мети  фінансовим  менеджерам  необхідно
вирішувати такі завдання:

- постійно підтримувати поточну платоспроможність
(ліквідність),  тобто  вчасно  виконувати  поточні  зобов’язання  за
рахунок оборотних активів;

- прагнути  до  збільшення  рентабельності  власного
капіталу, тобто збільшення прибутку на кожну грошову одиницю
вкладених власниками коштів;

- підтримувати  платоспроможність  у
довгостроковому  періоді,  тобто  виконувати  зобов’язання  перед
інвесторами і кредиторами;

- забезпечувати  фінансовими  ресурсами  процеси
розширеного відтворення.

Таким  чином,  ефективний  фінансовий  менеджмент  забезпечить
підприємству якісне управління фінансовими потоками з метою найбільш
ефективного використання власного та позикового капіталу й одержання
максимального прибутку, а також розробку зваженої фінансової стратегії і
тактики на основі аналізу фінансової звітності та прогнозування доходів
залежно від зміни структури активів і пасивів підприємства.

Висновки.  Світовий  досвід  доводить,  що  реальне  просування  на
шляху  реформ  залежить  від  змін  у  виробничій  сфері  та  знаходження
ефективних  форм  господарювання.  Важливу  роль  у  цьому  процесі
сьогодні  в  Україні  відіграє  об’єктивний  аналіз  фінансового  стану
підприємства з метою виявлення можливостей щодо його покращення та
зміцнення.

Підбиваючи  підсумок  розгляду  сутності  оцінки  фінансового  стану
підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої
оцінки  зумовлені  потребою  систематичного  аналізу  та  вдосконалення
роботи  за  ринкових  відносин,  переходу  до  самоокупності,
самофінансування,  потребою  в  поліпшенні  використання  фінансових
ресурсів,  а  також пошуком у цій царині  резервів  зміцнення фінансової
стабільності підприємства.

510



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

Список використаних джерел:
1. Андреева  Г.І.  Економічний  аналіз:  [навчально-методичний

посібник] / Г.І. Андреева. —К.: Знання, 2008. — 263 с.
2. Верхоплядова Н. І.  Економіка підприємства :[навч., посібник] /  

Н.  І.Верхоплядова,  Д.  М.Ядранський,  Н.  А.  Іванінова.  —  К.:
«Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 384 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний
посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.О.Гетьман,
В.М.Шаповал.  —  Київ  :  Центр  навчальної  літератури,  
2007. — 307 с.

4. Гордіенко П.  Л.,  Дідковська  А.  Г.,  Яшкіна  Н.  В.  Стратегічний
аналіз:  [навч.,  посібник]  /  П.  Л.Гордіенко,  А.  Г.Дідковська,  
Н.  В.Яшкіна.  —  2-ге  вид.,  перероб.,  і  доп.  —  К.:  Алерта,  
2008. —478 с.

511



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

Черняк Марія Володимирівна,
Іващенко Владислав Олексійович,

студенти 4 курсу напряму підготовки «Облік і аудит»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна,
ст. викладач кафедри фінансів, обліку й аудиту,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вступ. Розвиток  автоматизованих  інформаційних  систем  сприяв
упровадженню  комп’ютеризованої  форми  обліку  переважної  більшості
суб’єктів  господарювання.  Комп’ютеризація  обліку  не  впливає  на
застосування  елементів  методу  бухгалтерського  обліку,  а  лише  змінює
технологію  обробки  облікової  інформації.  Проте  методика  аудиту
безпосередньо  залежить  від  способу обробки підприємством облікових
даних.  При  цьому  не  змінюється  загальна  мета,  завдання  перевірки,
основні  аудиторські  процедури.  Наявність  комп’ютерного  середовища
суттєво  впливає  на  процес  вивчення  аудитором  системи  обліку
економічного суб’єкта та супутніх йому засобів внутрішнього контролю.

Результати  досліджень.  В  умовах  зростання  ролі  облікової
інформації в управлінні підприємством підвищується вплив контролю як
невід'ємної  складової  забезпечення  її  достовірності.  В  аудиторській
діяльності  це  особливо  важливо,  що  обумовлює  широке  застосування
інформаційних систем і програм для аудиту, завдяки впровадженню яких
підвищується  оперативність  обробки  даних  і  вірогідність  ділової
інформації,  ухвалюються  більш  об'єктивні  фінансові  й  управлінські
рішення. Значна кількість підприємств сьогодні намагається впровадити
ефективну економічну систему внутрішнього контролю, що, у свою чергу,
потребує  високого  рівня  підготовки  персоналу,  на  якого  будуть
покладатися  контрольні  функції.  Безумовно,  комп'ютерна  програма  не
замінить грамотного спеціаліста, але дозволить заощадити його час і сили
за  рахунок  автоматизації  рутинних  операцій,  знайти  арифметичні
помилки  в  обліку  і  звітності,  оцінити  поточне  фінансове  становище
підприємства і його перспективи. 

При  проведенні  аудиту  в  умовах  комп’ютерної  обробки  даних
зберігається його мета та основні елементи методології. Але середовище
комп’ютерної  обробки  інформації  суттєво  впливає  на  процес  вивчення
аудитором  системи  обліку  та  засобів  внутрішнього  контролю
господарюючого  суб’єкта.  Тому  аудитору  необхідно  визначити,  як
впливають  на  організацію та  проведення  аудиту використання  системи
комп’ютерної обробки даних у господарюючого суб’єкта, у тому числі –
на вивчення системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
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Характерними  змінами  для  цих  систем  у  випадку  застосування
комп’ютерної техніки є:

а)  можливість  використання  електронних  первинних  документів
поряд з традиційними паперовими документами;

б)  зберігання  нормативно-довідкових  показників  у  пам’яті
комп’ютера;

в)  застосування  форми  обліку,  орієнтованої  на  сучасні  методи
формування вихідної інформації та забезпечення її достовірності;

г) поєднання синтетичного обліку з аналітичним;
д) поєднання систематичного обліку з хронологічним;
е) підвищення оперативності та зручності використання облікової та

звітної інформації.
Для  належного  проведення  аудиту  господарюючий  суб’єкт

зобов’язаний  надати  аудитору  необхідний  доступ  до  системи
комп’ютерної  обробки  даних.  Для  того  щоб  забезпечити  зазначені
можливості,  інформаційна  система  повинна  мати  єдину  базу  даних  з
поточного  стану  бухгалтерського  обліку  на  підприємстві  й  архівних
матеріалах,  будь-які  відомості  з  яких  можуть  бути  легко  отримані  за
запитом користувача.  Залежно від особливостей обліку на підприємстві
бази  даних можуть  мати  різну структуру,  але  в  обов'язковому порядку
повинні  відповідати  структурі  прийнятого  плану  рахунків,  що  задає
основні  параметри  настроювання  системи  на  конкретну  облікову
діяльність.  Модулі  системи,  що  забезпечують  проведення  розрахунків,
підбиття  підсумків  і  нарахування  відсотків  повинні  використовувати
розрахункові нормативи, що прийняті за поточний час.

На  сьогодні  програмне  забезпечення  в  роботі  аудиторів
представлено  пакетами  прикладних програм і  проблемно-орієнтованого
призначення  та  спеціальними  інформаційними  програмами.  Виділяють
кілька рівнів застосування комп’ютера в роботі аудитора:

– формування  робочих  документів  аудитора,  підготовка  запитів,
оформлення результатів аудиту;

– пошуку й обробки інформації у правовій базі;
– визначення  рівня  суттєвості  аудиторської  вибірки,  розрахунку

аудиторського ризику.
При цьому аудиторами використовуються такі прикладні програми,

як Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  спеціальні  аудиторські  програми та
Інтернет-сайти законодавчої та нормативної бази з питань діяльності та
обліку суб’єктів господарювання.

Комп’ютерних  програм  з  автоматизації  облікових  робіт  значно
більше, аніж програм з автоматизації аудиту, оскільки контрольні функції
автоматизувати  значно  складніше,  ніж  функції  обліку.  Цим,  зокрема,
пояснюється низький рівень їх використання в роботі аудитора.
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Найпоширенішими  вітчизняними  програмами  для  використання
аудиторами при проведенні перевірок є такі програмні продукти, як Prime
Expert,  Audit  Expert,  Project  Expert,  AuditXP  «Комплекс  Аудит»,
«ІНЕК:АФСП»,  «АБФІ-Предприятие».  Аналіз  технічних  можливостей
указаних  програмних  продуктів  засвідчує  пріоритетність  використання
спеціалізованих аудиторських програм Audit  Expert,  AuditXP «Комплекс
Аудит»  з  огляду  на  те,  що  вони  враховують  специфіку  аудиторської
діяльності, дозволяють отримати всю необхідну інформацію та виконати
необхідні  розрахунки для ефективної  аудиторської  перевірки.  Програми
містять  вбудовані  алгоритми  розрахунків,  планування,  формування,
аналізу  вибірки,  вибір  виявлених  порушень  та  автоматичної  побудови
результатів  аудиту за  його  розділами  та  аудиторського  висновку, проте
відрізняються функціональністю – переліком базових функцій, засобів їх
розширення та додатковими властивостями. Важливим питанням є вибір
програми, у якій найбільш повно реалізуються необхідні функції та яка є
найбільш  ефективним  засобом  для  проведення  аудиту  підприємств
конкретної сфери діяльності.

Програмні  засоби  дозволяють  аудитору  здійснити  тестування
розрахунків,  робити  перерахунки  і  зіставляти  отримані  результати  з
нормативними  даними,  встановити  відхилення,  з’ясувати  їх  причини  і
запропонувати заходи щодо поліпшення облікової та аналітичної роботи,
ухвалення своєчасних управлінських рішень.

З  огляду на  специфіку роботи  аудитора  вимоги  до  аудиторського
програмного забезпечення можуть бути наступними:

– наявність  ефективних  засобів  контролю  операцій,  який  має
здійснюватися  не  лише  в  момент  оформлення  документів  чи
бухгалтерських  записів  (як  це  відбувається  в  бухгалтерських
програмах), а й у міру потреби;

– гнучкість, тобто здатність налаштовуватися на специфіку підприємства
конкретної галузі, зважаючи на відмінності облікової політики, форм
звітності,  плану  рахунків  тощо;  у  комп’ютерних  аудиторських
системах мають враховуватися не лише загальні вимоги і  стандарти
аудиту, а й особливості обліку підприємства-клієнта;

– ергономічність – наявність засобів для зручного введення облікових
даних, оперативного і доступного формування звітів; тобто програма
має  враховувати  обмежені  знання  аудитора  в  галузі  комп’ютерних
технологій (знання програміста, оператора);

– тісний зв'язок з бухгалтерськими програмами на рівні баз даних;
– простота  освоєння,  професійна  оперативна  підтримка  з  боку

розробників  програмного  продукту  у  зв’язку  з  мінливістю
законодавчого поля.

Комп’ютеризація  аудиторської  діяльності  повинна  передбачати
розробку та впровадження в аудиторську практику програмних продуктів,
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які  б  забезпечували  автоматизацію  виконання  завдань  з  надання
впевненості щодо різних об’єктів аудиту і супутніх послуг та включали б
можливості експертних систем.

Застосування комп’ютерів суттєво впливає на здійснення контролю
та  аудиторських  процедур.  Однак  слід  мати  на  увазі,  що  контрольні
функції є такими, які найважче автоматизувати. І тут аудиторам не слід
відокремлювати фінансовий облік і аудит від нагляду за інформаційними
системами.

Висновки. Застосування обчислювальної техніки в аудиті має ряд
переваг,  а  саме:  зростає  терміновість,  обсяг  і  глибина  потрібної
інформації4  розширюється  можливість  проведення  аналізу  наслідків
аудиту,  підвищується  ефективність  контролю,  що  сприяє  прийняттю
своєчасних рішень не лише для усунення виявлених недоліків, але й для
їх  недопущення  на  інших  підприємствах,  організаціях,  а  також  для
профілактики відхилень і порушень.

Отже,  програмне  забезпечення  має  принципове  значення  як  для
побудови  комп’ютерних  систем  бухгалтерського  обліку,  так  і  для
перевірки  правильності  їх  функціонування  та  оцінки  вірогідності
фінансової звітності. Тому  використання інформаційних технологій є не
тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи
аудитора, а й необхідною умовою її виконання. Українські фірми повинні
усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій
дозволить  їм  одержати  необхідні  конкурентні  переваги  для  отримання
лідируючого становища на ринку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Вступ. Кредит  завжди  був  і  залишається  важливим  важелем  у
стимулюванні розвитку виробництва, за його допомогою прискорюється
процес обігу капіталу як на макро- , так і на мікрорівні. Опосередковуючи
всі  стадії  відтворювального процесу,  кредит  сприяє  досягненню вищої
рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.

В  основі  кредитних  відносин  лежить  рух  особливого  виду  
капіталу  –  позичкового  капіталу.  Кредитні  відносини  –  це  частина
економічних відносин, пов'язана  з наданням вартості (коштів) у позику і
повернення  її  разом  із  певним  відсотком,  тобто  кредитні  відносини  в
економіці мають поворотний і виплатний характер.

Видачу  кредитів  суб'єктам  підприємницької  діяльності
регламентують Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про
заставу»,  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його  банкрутом»,  Положення  Національного  банку  України  «Про
кредитування»,  «Про порядок формування та використання резерву для
відшкодування  можливих  втрат  за  кредитними  операціями  банків»  
та ін. [2].

Результати дослідження. За своєю економічною природою кредит
є зобов'язанням підприємства – заборгованістю, яка виникла в результаті
минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що містять у собі економічні вигоди.

Банкам заборонено надавати  кредит будь-якому підприємству для
погашення  цим  підприємством  зобов'язань  перед  особами,  які  мають
істотну  участь  у  капіталі  банку,  купівлі  активів  цих  осіб,  придбання
цінних паперів,  розміщених або підписаних  ними.  Особами,  які  мають
істотну участь, вважаються особи які володіють самостійно чи спільно з
іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного капіталу банку чи
правом  голосу  придбаних  акцій  юридичної  особи  або,  незалежно  від
формального володіння, можливістю вирішального впливу на керівництво
чи діяльність юридичної особи.

Зараз підприємець може звернутися за отриманням кредиту до будь-
якого банку, у якому  відкрито його поточний рахунок. Для цього йому
потрібно буде надати банкові певну інформацію про свою діяльність і цілі
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кредитування.  Увесь  офіційний  перелік  документів,  необхідних  для
отримання кредиту, виглядає приблизно так: заява на отримання кредиту
за  формою,  встановленою  банком;  анкета  позичальника  за  формою,
установленою банком; копії установчих документів; копія свідоцтва про
реєстрацію;  копія  ліцензій,  передбачених  законодавством;  техніко-
економічне обґрунтування отримання кредиту з розрахунком окупності та
рентабельності  об'єкта  кредитування;  копії  контрактів,  договорів,
протоколів намірів із продавцями й покупцями та інших документів, що
стосуються  кредиту;  посвідчений  в  органах  статистики бухгалтерський
баланс  на  останню  звітну  дату,  звіт  про  фінансові  результати  та  їх
використання на останню звітну дату, а також річний баланс підприємства
за минулий рік; документи щодо забезпечення кредиту – застава майна,
застава  нерухомості,  гарантії,  копії  документів  про  вартісну  оцінку
предмета застави; документи щодо страхування; інформація про отримані
кредити в інших банках; довідка з податкової інспекції про наявність у
підприємства поточних рахунків у банках.

Відображення  інформації  про  отримані  банківські  кредити  на
рахунках  бухгалтерського  обліку  залежить  від  того,  до  якого  виду
зобов'язань підприємства може бути віднесено заборгованість щодо таких
кредитів.

Зобов'язання  підприємства  відповідно  до  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» поділяються на: довгострокові
та поточні.

Поточними слід вважати зобов'язання, які будуть погашені протягом
операційного  циклу  підприємства  або  мають  бути  погашені  протягом
дванадцяти місяців починаючи з дати балансу.

Зобов'язання,  які  не  є  поточними,  належать  до  довгострокових,
термін  повернення  яких  перевищує  12  календарних  місяців  або  один
операційний цикл підприємства,  якщо останній більше 12 місяців (такі
кредити  можуть  залучатися  підприємством для  придбання  обладнання,
оплати поточних витрат).

Якщо термін повернення кредиту менше 12 місяців, якщо останній
перевищує  12  місяців  (такі  кредити  надаються  для  подолання
підприємством тимчасових фінансових складнощів), то заборгованість за
таким кредитом належить до поточних зобов'язань.

Принципова різниця між відображенням в обліку довгострокових і
поточних зобов'язань полягає в такому:  згідно з пунктом 10 П(с)БО 11
«Довгострокові  зобов'язання»,  на  які  нараховуються  відсотки,
відображаються  в  балансі  за  їх  теперішньою  вартістю.  Поточні  ж
зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашень [3].

У  Плані  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств організацій інформація
про кредитні операції підприємства відображається на рахунках класу 6
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«Поточні  зобов'язання»  та  на  рахунках  5  класу  «Довгострокова
заборгованість».

Синтетичний  облік  розрахунків  за  банківськими  кредитами
здійснюється  на  пасивних  рахунках  60  "Короткострокові  позики",  50
"Довгострокові позики". За кредитом зазначених рахунків відображається
збільшення заборгованості  банкам,  за дебетом – часткове  або повне їх
погашення.  Записи  в  облікових  регістрах  з  руху кредитів  на  рахунках
проводяться за даними виписок банків з цих рахунків з доданими до них
виправдними  документами.  На  рахунку  60  "Короткострокові  позики"
ведеться  облік  розрахунків  у  національній  та  іноземній  валюті  за
кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати
балансу, та за позиками, строк погашення яких минув.

За кредитом рахунка 60 "Короткострокові позики" відображаються
суми  одержаних  кредитів  (позик),  за  дебетом  –  сума  їх  погашення  та
переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів.
Облік  операцій  на  рахунку  60  "Короткострокові  позики"  ведеться  за
субрахунками:

– 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті",
– 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті",
– 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній

валюті",
– 604  "Відстрочені  короткострокові  кредити  банків  в  іноземній

валюті",
– 605 "Прострочені позики в національній валюті",
– 606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за
довгостроковими  позиками  банків  та  іншими  залученими  позиковими
коштами в інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями. За кредитом
рахунка  50  "Довгострокові  позики"  відображають  суми  одержаних
довгострокових  позик,  а  також  переведення  короткострокових
(відстрочених),  а  за дебетом –погашення заборгованості  з  них, а  також
переведення до поточної заборгованості довгострокових зобов'язань.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" ведеться в розрізі субрахунків:
– 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті",
– 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті",
– 503  "Відстрочені  довгострокові  кредити  банків  у  національній

валюті",
– 504  "Відстрочені  довгострокові  кредити  банків  в  іноземній

валюті",
– 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті",
– 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".
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Аналітичний  облік  банківських  кредитів  ведеться  за  видами
кредитів банками, що надали їх, та строками погашення. Окремо ведеться
облік пролонгованих і прострочених кредитів.

Погашення  основної  суми  банківського  кредиту,  так  само,  як  і
відсотки,  може  проводитись  щомісячно,  частинами  за  обумовленими  у
кредитній угоді періодами або по закінченні строку кредитування. У разі
виникнення  фінансових  труднощів  банк  за  клопотанням  позичальника
може  відстрочити  (пролонгувати)  погашення  кредиту.  Ставка  за
пролонгований кредит вища, ніж ставка стандартна.

Різниця  між  ставкою  за  пролонгований  кредит  і  стандартною
ставкою  розглядається  як  штрафна  санкція  і  відображається  на  дебеті
рахунка  94  "Інші  витрати  операційної  діяльності".  На  зазначеному
рахунку  відображають  також  відсотки  за  простроченими  кредитами  і
кредитами, використаними не за цільовим призначенням.

Кредитові обороти за рахунком 60 та 50 в розрізі кореспондуючих
рахунків  знаходять  своє  відображення  в  Журналі-ордері  №4.  Записи  в
журналі-ордері  здійснюються при надходженні  виписок банку, причому
кредитові  обороти  записуються  загальними  підсумками  з  усіх  виписок
банку за день. Наприкінці місяця за журналом-ордером підраховуються
суми  кредитових  оборотів,  перевіряються  і  записуються  до  Головної
книги [3].

При  видачі  строкових  кредитів  строк  повернення  основної  суми
боргу встановлюється ближче до кінця строку кредитування.

За кредитними лініями строк повернення кожного траншу (частини
кредиту)  встановлюється  окремо  в  межах  ліміту  суми  і  строку  дії
кредитної лінії. У кожному окремому випадку графік погашення кредиту
встановлюється індивідуально за бажанням клієнта.

Висновки.  Правильність  ведення  обліку  кредитних  операцій  на
підприємстві  не  тільки  вплине  на  правдивість  та  достовірність  його
фінансової звітності, а й на загальний стан справ на підприємстві, а саме
–  на  зменшення  зловживань  та  шахрайства  з  боку  персоналу,  на
зменшення додаткових витрат та інше. 

Список використаних джерел:
1. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових

послуг:  Закон  України  від  12.07.2001  №  2664-III  [Електрoнний
ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  ―  Режим  дoступу:
http://zkon2.rd.gov.ua

2. Гроші  та  кредит  :  [навч.  посібник]  /  О.Д.  Вовчак,  І.Є.  Бучко,  
З.Р. Костак. ― К. : Центр учбової літератури, 2012. ― 424 с.

3. Дорош О.Б.  Бухгалтерський облік фінансових витрат на кредит /
О.Б.  Дорош //  Економічні  науки.  –  (Серія  «Облік  і  фінанси»).  –
2010. – Випуск 7 (25). ― Ч. 1. — С. 431―438.
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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу

Вступ. Постійна  реорганізація  державних  та  господарських
установ, яка відбувається протягом 1920-х років, безперервні зміни в їх
структурі,  штатах,  підпорядкуванні  з  постійними  змінами  в
адміністративно-територіальному  устрої  призводили  до  чергової
реорганізації  та  перебудови  місцевих  органів  управління.  На  початку
1920-х рр. були визначені одиниці місцевого самоврядування незалежно
від розміру (губернії, повіту, волості, міста, села), які почали називатися
комунами. У Радах було створено спеціальні органи (комунвідділи) для
управління «комунальним господарством».  Також у квітні  1920 р.  було
створено  центральний  регулювальний  орган  –  Головне  управління
комунального  господарства.  У  роки  НЕПу  змінюється  нормативно-
правова  база  Рад,  яка  регулює  виборчу  систему,  розширює  права
виконавчих  комітетів  у  сфері  фінансово-господарської  діяльності  на
місцях.  Ухвалюються  кодекси  з  різних  галузей  права,  які  дозволили
розпочати перебудову економіки, що було неможливо без визначення Рад
та їхніх низових ланок. З такого погляду обрана для висвітлення тема є
актуальною.

Результати дослідження.  Самостійна господарська діяльність Рад
почалася  восени  1924 р.  з  виділення  самостійних  міських  бюджетів.  З
розвитком товарно-грошових відносин у місцевих Рад з’являються засоби
для  формування  власних  бюджетів,  основою  яких  стають  доходи  від
відновлених  податків,  плати  за  житло  й  інші  комунальні  послуги.  
ІІ Всесоюзним з’їздом Рад 31 січня 1924 р. було прийнято Конституцію
СРСР. Формально вся повнота влади в СРСР перебувала в руках Рад, що
являли собою централізовану систему вищих і місцевих органів влади. І
законодавча, і виконавча влади об’єднувалися в єдину структуру органів
влади  й  управління  в  особі  Рад.  Більшовицька  партія  була  визнана
центральною  ланкою  політичної  системи  радянського  суспільства,  що
породило  процес  зрощування  державного  радянського  апарату  з
партійним.  Найважливіші  політичні  й  економічні  питання  спочатку

520



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

розглядалися на з’їздах партії, а вже потім проводилися через з’їзди Рад.
Згодом радянські органи перетворилися на важіль управління державою з
боку  партії.  Конституція  СРСР  1924  р.  закріпила  систему  вищих,
центральних і місцевих державних органів. Верховним органом влади в
СРСР  був  визнаний  З’їзд  Рад  СРСР. До  виняткової  компетенції  з’їзду
належала зміна Конституції й вибори Центрального виконавчого комітету
(ЦВК) СРСР. Постійнодіючим вищим органом державної влади став ЦВК
СРСР і його Президія. ЦВК обирався З’їздом Рад СРСР і складався із двох
палат  –  Союзної  Ради  й  Ради  Національностей.  Обидві  палати  мали
однакові права й розрізнялися лише порядком формування. Союзна Рада
складалася  із  представників  союзних  республік,  число  яких  було
пропорційним чисельності  населення кожної  з  них.  Уряд  СРСР –  Рада
народних  комісарів  –  був  утворений  у  липні  1923  р.  Формально  його
очолював В. І. Ленін [1]. 

Конституція  СРСР  1924  р.  визначила  статус  Раднаркому  як
виконавчого  й  розпорядчого  органу  –  ЦВК.  Утворення  Союзу  РСР  й
ухвалення союзної Конституції зумовили необхідність внести відповідні
зміни у правовий статус органів державної влади й управління УРСР [2].
Так, III сесією ВУЦВК восьмого скликання 12 жовтня 1924 року в УРСР
було  затверджено  Положення  про  Всеукраїнський  Центральний
Виконавчий  Комітет  Рад  (ВУЦВК)  робітничих,  селянських  та
червоноармійських  депутатів.  Положенням  значно  розширювалася  й
одночасно  уточнювалася  компетенція  ВУЦВК,  більш чітко визначалися
його  взаємовідносини  з  органами  Союзу  РСР  і  порядок  роботи.
Відповідно  до  ст.  І  Положення  ВУЦВК  був  верховним  органом влади
Української РСР, який здійснював законодавчу, виконавчу і судову владу, а
також діяв як орган розпорядчий та контролюючий. Ухвалене Положення
про  Раду  Народних  Комісарів  УРСР  (12  жовтня  1924  року)  відіграло
визначальну роль, передусім у справі розмежування функцій Раднаркому,
ВУЦВК та його Президії. За цим Положенням Рада Народних Комісарів
утворювалася ВУЦВК і була його виконавчим та розпорядчим органом.
Рада  Народних  Комісарів  УРСР мала  право  розглядати  всі  невідкладні
загальнодержавні  питання,  у  тому  числі  в  галузі  законодавства,  за
загальним  або  спеціальним  повноваженням,  одержаним  від  ВУЦВК.
Зокрема, РНК УРСР мала право розв’язувати суперечності, що виникали
між  наркоматами  УРСР  і  губвиконкомами,  наркоматами  УРСР  та
уповноваженими наркоматів СРСР з питань, які були в компетенції УРСР,
здійснювала загальний нагляд за діяльністю уповноважених наркоматів,
керувала  їх  діяльністю  в  межах,  передбачених  загальносоюзним
законодавством,  і  розглядала  звіти  про  їх  діяльність.  Крім  того,  до
компетенція РНК УРСР передбачала попередній розгляд і висновки щодо
проектів  декретів,  постанов  і  кодексів,  що  підлягали  затвердженню
верховними органами Союзу РСР [3]. У квітні 1926 року було ухвалене
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«Положення  про  місцеві  фінанси  СРСР»,  яке  закріплює  структуру
місцевих  бюджетів,  механізм  місцевого  оподаткування,  порядок
складання, затвердження і  виконання місцевих бюджетів.  Через  певний
час уряд України затвердив «Порядок про місцеві фінанси УРСР», який
регламентував  порядок  утворення  і  використання  коштів  місцевих
бюджетів  і  став  основою  формування  сучасного  бюджетного
законодавства  України.  З  набуттям  чинності  цього  нормативного  акта
значна  частина  коштів  місцевих  бюджетів  почала  витрачатися  на
соціально-економічний  розвиток  українських  територій.  При  цьому
яскраво  виявляється  змішаний  характер  організації  місцевої  влади.
Відбувається  деяка  децентралізація  єдиної  ієрархічної  радянської
системи,  перерозподіл  прерогатив  у  бік  певного  посилення  прав  і
повноважень  її  низових  ланок,  розширення  соціально-економічних
повноважень  місцевих  Рад,  їхніх  виконавчих  органів,  формування
спеціальних  органів  управління  комунальним  господарством  (були
детальніше визначені  компетенція місцевих Рад і  виконавчих комітетів,
система  відділів  виконкомів,  строк  повноважень,  форми  та  методи
роботи), більш-менш широкого залучення у виборчий процес на місцях
«працюючих мас», пожвавлення Рад при збереженні твердого політичного
контролю  з  боку правлячої  партії,  формування  самостійної  фінансово-
матеріальної бази місцевих Рад, відновлення системи оподатковування в
умовах  реанімації  товарно-грошових  відносин,  створення  нормативно-
правової основи, що забезпечувала певну «автономізацію» місцевих Рад
[4].  Однак  відмова  від  НЕПу  наприкінці  1920-х  років  поклала  край
тенденціям розвитку фінансової самостійності місцевих Рад. 

Висновки.  Попри  значні  зміни  в  державному  управлінні  й
місцевому  самоврядуванні  в  роки  НЕПу  можна  констатувати,  що
практично нічого не змінилося у взаєминах партії й держави: Ради, як і
раніше, були простими виконавцями партійних рішень. В умовах повного
панування правлячої партії у країні була відсутня політична опозиція, що
ставило  партійне і  радянське керівництво поза  критикою й  позбавляло
владу  можливості  вироблення  й  ухвалення  ефективних  політико-
управлінських  рішень,  що  враховували  б  альтернативні  точки  зору  й
інтереси.  Недоліком  даної  системи  влади  було  втручання  партійних
органів в економіку, заорганізованість, келійність при ухваленні важливих
рішень  та  ін.  А  згодом,  по  завершенні  НЕПу,  прийнята  Конституція
Української РСР 1929 р. лише закріпила таку систему органів центральній
влади:  Всеукраїнський  з’їзд  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських  депутатів  –  найвищий  орган  влади  УРСР;
Всеукраїнський  Центральний  Виконавчий  Комітет  –  найвищий
законодавчий,  розпорядчий  і  виконавчий  орган  влади  в  період  між
Всеукраїнськими з’їздами  Рад;  Президія  Всеукраїнського  Центрального
Виконавчого  Комітету  –  найвищий  законодавчий,  виконавчий  і
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розпорядчий орган влади в періоди між сесіями ВУЦВК; Рада Народних
Комісарів – розпорядчий і виконавчий орган ВУЦВК. Конституція внесла
відповідні  зміни  в  компетенцію  республіканських  органів  влади,
визначила систему народних комісаріатів УРСР і місцевих органів влади.
За Конституцією УРСР 1929 р. місцевими органами влади були: а) Ради
робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів;  б)  з’їзди  Рад  –
районні й окружні,  а також їх виконавчі комітети. У результаті  відмови
комуністичної партії від НЕПу радянське суспільство вступило в новий
період  політичного  й  економічного  розвитку,  підсумком  якого  стала
жорстка  централізована  командно-бюрократична  система  управління  з
адміністративно-директивними  методами  управління,  суворою
регламентацією  та  посиленим  зрощення  правлячої  партії  з  державним
апаратом.  Закономірності  формування  адміністративно-командної
системи  вимагають  посилення  принципу  централізації,  тому
самостійність місцевих органів обмежується, а посилюється роль партії. 
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ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Вступ.  Закріплення  права  на  сім'ю  в  сучасному  цивільному  та
сімейному законодавстві дає змогу остаточно подолати тривалу тенденцію
щодо  констатації  неможливості  правового  регулювання  багатьох  благ
природного походження,  у  тому числі  й тих, що пов'язані  з  сімейними
відносинами.

Особливе місце серед суб'єктивних прав, що становлять зміст права
на ,  належить тим, що слугують вихованню підростаючого покоління –
вирішують  проблему формування повноцінної  особистості  майбутнього
громадянина.

Метою  статті  є  з'ясування  місця  права  на  сімейне  виховання  у
структурі  особистих  немайнових  прав  людини,  а  також  окреслення
перспектив  вирішення  окремих  проблем  пов'язаних  з  процесом
здійснення цього права.

Проблемам  правового  регулювання  прав  та  обов’язків  батьків  і
дітей  присвячені  роботи  багатьох  провідних  учених,  зокрема
С.П.Індиченко, B.C.Гопанчук, О.В.Дзера, Л.А. Савченко В. Ю. Керецман,
О. С. Семерак та інших.

Результати  дослідження.  Найважливіша  функція  сім’ї  –
продовження  людського  роду.  Виконання  цієї  функції  надзвичайно
важливе і  для кожної людини, і  для всього суспільства.  З  перших днів
існування  людського  суспільства  батьки  опікувалися  своїми  дітьми,
передавали їм свій досвід, допомагали обирати життєвий шлях, знаходити
гідне місце в житті.

Турбота  про  дітей,  а  пізніше  обов’язок  дітей  допомагати  своїм
батькам,  стали  моральними нормами і  закріплені  настановами багатьох
релігійних учень. Нині ці норми записано в законодавстві нашої держави.

Статтею 52 Конституції України визначено, що батьки зобов’язані
утримувати  дітей  до  їх  повноліття.  Повнолітні  діти  зобов’язані
піклуватися  про  своїх  непрацездатних  батьків.  Сім’я,  дитинство,
материнство і батьківство охороняються державою.

Діти рівні  у своїх  правах незалежно від походження,  а  також від
того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
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Статтею  150  Сімейного  кодексу  України  визначено  обов’язки
батьків  щодо  виховання  та  розвитку  дитини.  Батьки  зобов’язані
виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до
своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані
піклуватися  про  здоров’я  дитини,  її  фізичний,  духовний  та  моральний
розвиток.  Батьки  зобов’язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної
загальної  середньої  освіти,  готувати  її  до  самостійного  життя.  Батьки
зобов’язані  поважати  дитину.  Передача  дитини  на  виховання  іншим
особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо
неї.  Забороняються  будь-які  види  експлуатації  батьками  своєї  дитини.
Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування
ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

До майнових прав і обов’язків батьків і дітей слід віднестиправо і
обов’язок  батьків  з  управління  майном  дітей,  обов’язок  тих  і  інших
поважати спільну і роздільну власність та ін. Батьки і діти мають взаємні
аліментні обов’язки. Батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх і
непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги,
а  повнолітні  діти  зобов’язані  утримувати  і  піклуватися  про
непрацездатних батьків.

При стягненні  аліментів  з  батьків  на непрацездатних  повнолітніх
дітей,  які  потребують  матеріальної  допомоги,  розмір  аліментів
визначається  у  твердій  грошовій  сумі  з  урахуванням  матеріального
становища особи, що сплачує аліменти, і особи, що має їх одержувати.

При  визначенні  аліментів  на  користь  батьків,  які  стягуються  з
повнолітніх  дітей  у  твердій  грошовій  сумі,  виходять  з  матеріального і
сімейного становища кожного з дітей і батьків.

Слід  відзначити,  що  неповнолітні  батьки  мають  такий  самий
комплекс  прав  та  обов'язків  стосовно  дитини,  як  і  повнолітні  батьки.
Чинне сімейне та цивільне законодавство передбачає цілу низку гарантій
здійснення  неповнолітніми  батьками  своїх  батьківських  прав  та
належного виконання ними своїх  батьківських обов'язків.  Так ч.  2  ст.  
23 СК передбачає  можливість надання особі,  яка досягла  чотирнадцяти
років, право на шлюб у судовому порядку, якщо буде встановлено, що це
відповідає її інтересам. При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 34 ЦК України, з
моменту  реєстрації  шлюбу фізичної  особи,  яка  не  досягла  повноліття,
вона набуває повної цивільної дієздатності.  Повна цивільна дієздатність
може бути надана неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком
дитини (ст. 35 ЦК України).

Неповнолітні  батьки  здійснюють  свої  батьківські  права  та
виконують  обов'язки  самостійно.  Але  неповнолітні  особи,  по-перше,
стаючи  батьками  та  набуваючи  повної  цивільної  дієздатності,  самі  не
втрачають статусу дитини щодо власних батьків, а по-друге, черес свій вік
вони  не  є  ще  досить  морально  та  фізично  зрілими  для  того,  щоб
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належним  чином  здійснювати  свої  батьківські  права  та  виконувати
обов'язки. Крім того, такі особи зазвичай не мають достатньої кількості
власних  коштів  для  того,  щоб  утримувати  дитину.  Для  вирішення
названих проблем Сімейний кодекс передбачає, що неповнолітнім батькам
може бути надано допомогу у здійсненні батьківських прав та виконанні
батьківських обов'язків. Таку допомогу їм зобов'язані надавати баба, дід
дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім (ст. 16 СК). Крім того,
допомогу у здійсненні неповнолітніми батьками своїх прав та виконанні
обов'язків покликаний надавати орган опіки та піклування. Якщо дитина
не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки,
опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (ч. 2 ст.
14 СК). Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди
на усиновлення, потрібна згода їхніх батьків (ч. 4 ст. 217 СК). Крім того,
вони можуть бути позбавлені батьківських прав тільки на підставі пп. 1, 3,
6 ч. 1 ст. 164 СК.

Висновки.З  огляду  на  те,  що  неповнолітні  батьки  мають  такі  ж
права  стосовно  дитини,  як  і  повнолітні,  можна  зробити  висновок,  що
перші  мають  право  на  звернення  за  захистом  прав  та  інтересів  своєї
дитини  не  тільки  до  суду,  але  й  до  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування та громадських організацій, а також право на
самозахист своєї дитини.

Таким  чином,  на  сьогодні  права  і  обов’язки  батьків  і  дітей
урегульовано Конституцією України, Сімейним та Цивільним Кодексами
України. Правовідносини батьків та дітей обумовлюються міжнародними
документами,зокрема  Конвенцією  про  правову  допомогу  та  правові
відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Міжнародна
угода  від  22  січня  1993  р.,  ратифікована  Законом  України  від  
10 листопада 1994 року), Конвенцією про права дитини, Декларацією про
соціальні  і  правові  принципи,  що  стосуються  захисту  і  благополуччя
дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їхнє усиновлення на
національному і міжнародному рівнях (прийнята Генеральною Асамблеєю
3 грудня 1986 р).Сімейне законодавство надає можливість звертатися  в
суд для запобігання порушення прав і інтересів дітей. Але звернення в
суд,  на  мій  погляд,  –  це  крайність,  що  свідчить  про  те,  що  сім’я
розпадається або знаходиться на межі розпаду. Тому головне завдання, що
постає перед подружжям, так само, як і перед суспільством і державою, –
зробити  все  можливе,  щоб  ця  проблема  була  вирішена  безболісно,
інтереси всіх сторін учасників правовідносин– враховані.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ 
З ПРОБЛЕМ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ

КАТАСТРОФИ 

Вступ. Досвід  30-ти  років  у  питаннях  подолання  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  свідчить  про  те,  що  і  організаційні,  і
нормативно-правові  заходи  з  проблем  подолання  цих  наслідків  на
сьогодні  не  є  достатньо  обґрунтованими  і  потребують  удосконалення.
Основу організаційно-правової  та нормативної бази з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи становлять норми конституційного
права.  Зокрема,  статтею  16  Конституції  України  [1]  проголошено,  що
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на
території  України,  подолання  наслідків  Чорнобильської
катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду
Українського народу є обов’язком держави. У цьому аспекті важливу роль
відіграє та частина національного законодавства України, до якої входять
чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна
Рада  України.  Крім  законів  та  міжнародних  договорів,  Кабінетом
Міністрів  України  прийнято  чимало  інших  нормативно-правових  актів,
що стосуються ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також
накази  та  інструкції  нормативного  характеру  центральних  органів
виконавчої влади. Отже, ця катастрофа стала поштовхом до формування
так званого чорнобильського ядерного законодавства України. 

Проте  сучасне  законодавство,  що стосується  подолання  наслідків
Чорнобильської  катастрофи,  потребує  систематизації  та  наступної
кодифікації.  Назріла  гостра  необхідність  створення  єдиного  органу
виконавчої  влади,  який  би  займався  вирішенням питань,  пов’язаних  із
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.  Нагальною потребою
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сьогодення  є  розроблення  та  ухвалення  нової  стратегічної  програми
подолання  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та державного
управління у сфері поводження з радіоактивними відходами. Ця програма
повинна проводитися в рамках адаптації  вітчизняного законодавства до
міжнародних  стандартів,  зокрема  Європейського  Союзу  в  умовах  дії
Угоди про асоціацію між Україною, з  однієї  сторони, та  Європейським
Союзом,  Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми
державами-членами,  з  іншої  сторони  від  27  червня  2014  року,
ратифікованої  Україною  Законом  України  від  16  вересня  2014  року  
№ 1678-VII [2].

Існують  й  інші  питання  правового  характеру,  що  стосуються
чорнобильської проблематики. Однією з причин їх наявності є практична
відсутність  досліджень  юристів-учених  у  цій  сфері.  Потребують
наукового аналізу і проблеми міжнародного співробітництва у зазначеній
сфері.  Організаційно-правові  питання  залучення  і  застосування
міжнародної  технічної  допомоги  у  сфері  подолання  наслідків
Чорнобильської аварії висвітлюються у працях українських учених, серед
яких Г.І. Балюк,  О.С. Бакай,  В.Г. Бар’яхтар,  С.Я. Вавженчук,  В.П. Кухар,
І.М. Неклюдов, В.Ф. Опришко, Б.Є. Патон, С.М. Ратушний. 

Результати  дослідження. Дослідження  організаційних  і
нормативно-правових  заходів,  якими  регулюються  питання  подолання
наслідків  планетарної  ядерної  катастрофи  –  аварії  на  Чорнобильській
атомній  електростанції,  яка  сталася  26  квітня  1986  року,  тобто  ще  за
радянських  часів,  на  нашу  думку,  необхідно  починати  із  загального
аналізу джерел законодавства СРСР з досліджуваної проблеми. Оскільки
найбільша техногенна катастрофа ХХ століття, що сталася майже в центрі
Європи, за своїми медичними, радіобіологічними, соціальними, історико-
культурними  та  економічними  проблеми,  спричиненими  нею,  не  має
аналогів у світовій історії.

Жаль  і  біль  досі  оковує  людство  при  спогадах  про  цю  жахливу
подію сучасності. Прикро, але з самого початку і до 1991 року дані про
Чорнобильську  катастрофу  мали  гриф  секретності.  При  цьому  гриф
секретності  поширювався  не  тільки  на  документи,  а  й  на  розповіді  
людей – учасників та свідків цих подій. На жаль, ще й сьогодні світова
громадськість не має достатнього уявлення про всі  аспекти катастрофи.
Погляди  на  причини  й  наслідки  Чорнобильської  аварії  наших  та
іноземних спеціалістів різняться, багато питань залишилися спірними й
до кінця не вирішеними. Навколо чорнобильських подій виникло чимало
міфів,  перекручень,  домислів.  Виявлені  наслідки  катастрофи  повною
мірою  ще  не  усвідомлені,  але  вони  здатні  викликати  зростання
захворювань і генетичних порушень. Чорнобильська катастрофа спонукає
нас бути пильними, примушує  людство замислитися над,  що саме нам
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дає  науково-технічний  прогрес.  Чорнобиль  закликає  до  консолідації
світову спільноту заради майбутнього всього людства.

В  Україні  та  інших  країнах  світу,  що  постраждали  від  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  постало  питання  законодавчого  врегулювання
пов’язаних  із  нею  правовідносин.  Було  ухвалено  чимало  відповідних
законодавчих  актів.  У  зв’язку  з  новими  соціально-економічними,
політичними,  екологічними  та  іншими  проблемами,  які  є  наслідками
ядерної  катастрофи,  кількість  цих  документів  постійно  зростає  в
національних  законодавствах  держав,  що  постраждали  від  аварії  на
Чорнобильській АЕС, збільшується також кількість нормативно-правових
актів  міждержавного  співробітництва  у  сфері  подолання  наслідків
Чорнобильської катастрофи. Адже ця катастрофа призвела до серйозних
екологічних  і  соціальних  наслідків,  наслідків  для  здоров’я  людей  не
тільки України, ставши її загальнонаціональним лихом, а торкнулася долі
багатьох мільйонів  людей на планеті  Земля – наслідки цієї  катастрофи
змінили відношення до ядерної енергетики в усьому світі. Чорнобильська
катастрофа  фактично  ініціювала  створення  всеосяжного  міжнародного
режиму безпеки й заходів щодо активізації міжнародного співробітництва
у сфері подолання її наслідків. Але це станеться вже у постчорнобильські
часи.  Початковою  ж  датою  нашого  дослідження  буде  26  березня  
1986 року. Саме в цей день (рівно за один місяць до трагічної  дати –  
26  квітня  1986  року)  Рада  Міністрів  Української  РСР  в  межах  своїх
повноважень,  визначених  пунктом 8  статті  118  Конституції  (Основного
Закону)  Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня
1978  року 888-IX [3],  постановою  №102  схвалила  і  подала  на  розгляд
Президії  Верховної  Ради  Української  РСР  пропозицію про  приєднання
Української  РСР  до  Віденської  конвенції  про  право  міжнародних
договорів  від  23  травня  1969  року  [4].  Поряд  з  наведеним  вище  слід
зазначити, що 21 березня 1986 року була підписана Віденська конвенція
про право договорів між державами та міжнародними організаціями або
між міжнародними організаціями [5]. Як свідчать дані Статусу Віденської
конвенції  про  право  договорів  між  державами  та  міжнародними
організаціями  або  між  міжнародними  організаціями  від  21  березня  
1986 року [6],  що був  оприлюднений станом на 16 вересня  2010 року,
Україна не є учасником цієї Конвенції. Президія Верховної Ради УРСР  
30 грудня 1986 року своїм Указом №3339-XI ратифікувала подані Радою
Міністрів  Української  РСР  на  ратифікацію  Конвенцію  про  оперативне
оповіщення про ядерну аварію й Конвенцію про допомогу в разі ядерної
аварії  чи радіаційної аварійної ситуації,  підписані  від імені Української
РСР у Відні 26 вересня 1986 року [7]. 

Визначаючи  правові  засади  міжнародної  технічної  допомоги  в
системі  міжнародних  економічних  відносин  та  аналізуючи  правові
аспекти її використання в контексті міжнародного співробітництва щодо
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подолання  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  слід  зазначити,  що
процеси економічної інтеграції, які надають нового імпульсу розвиткові
міжнародних економічних відносин, призвели за останні десятиріччя до
поглиблення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  міжнародної
технічної  допомоги.  З  метою  координації  роботи,  пов’язаної  із
залученням,  наданням  та  ефективним  використанням  міжнародної
технічної допомоги, Кабінет Міністрів України постановою від 15 лютого
2002  року  №153  затвердив  Порядок  залучення,  використання  та
моніторингу міжнародної технічної допомоги. 

Висновки.  Розглянувши  стан  справ  щодо  організаційних  та
нормативно-правових  заходів  з  проблем  подолання  наслідків
Чорнобильської аварії, наукові факти та реалії державної політики в цій
сфері,  відзначимо  наступне.  За  час,  що  минув  після  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  радіаційний  стан  територій,  що  зазнали
радіоактивного  забруднення,  істотно  поліпшився.  Цьому  сприяли  як
природні  процеси,  так  і  здійснення  захисних  заходів  у
сільськогосподарському виробництві,  проведення дезактиваційних робіт
та запобігання винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження. 

Разом  з  тим  політика  держави  щодо  подолання  наслідків
Чорнобильської катастрофи в частині реалізації заходів щодо соціальної,
медичної  і  психологічної  реабілітації  населення  та  його  проти
радіаційного  захисту,  а  також  соціально-економічного  відродження
територій  за  межами  зони  відчуження  не  є  достатньо  ефективною,
оскільки:  1) відсутнє  чітке  визначення  досяжної  та  вимірюваної  мети
держави  в  цій  сфері,  не  визначені  критерії  ефективності  та
результативності  державної  політики;  2) існуюча  законодавча  база  з
чорнобильських  питань  щодо  реабілітації  постраждалого  населення  та
територій (Закони України «Про  правовий режим території,  що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27
лютого 1991 року № 791а-XII, «Про статус і соціальний захист громадян,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  від  
28  лютого  1991  року  №  796-XII,  «Про  Загальнодержавну  програму
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 – 2010 роки» від
14  березня  2006 року № 3522-IV  –  далі  чорнобильське законодавство)
спрямована  переважно  на  консервацію  існуючого  стану  постраждалих
територій  та  на  надання  пільг  і  компенсацій  населенню,  а  не  на
комплексне  подолання  наслідків  аварії  та  відродження  територій;
3) існуюча  неузгодженість  положень  чорнобильського  законодавства  та
актів  Кабінету  Міністрів  України,  виданих  на  його  виконання,  щодо
розмірів пільг і компенсацій призвела до масових звернень громадян до
суду з позовами проти держави; 4) інформаційна політика держави щодо
чорнобильських питань та  радіаційних ризиків позбавлена системності,
не стала ефективним інструментом подолання наслідків Чорнобильської
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катастрофи;  5) відсутня  вмотивованість  населення  і  місцевої  влади  до
поліпшення ситуації. 

Загалом  державна  політика  в  цій  сфері  сприяла  виникненню  в
частини  постраждалого  населення  комплексу  «жертви  Чорнобиля»,  що
виявляється  в  соціальній  апатії,  зневірі  у  власних  силах,  настроях
приреченості,  розрахунку  лише  на  допомогу  ззовні,  утриманських
настроях та звиканні до отримання пільг та компенсацій [8; 9]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ В
ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Визначаючи  мету  процесу  доказування,  необхідно  відокремити
поняття  «факт»  та  «обставина»,  що  надалі  надасть  можливість  більш
чітко розмежовувати доказовий процес на різних стадіях господарського
судочинства,  визначити наступне  поняття «предмет  доказування» тощо.
Так, деякі автори не тільки розрізняють ці два поняття, але й створили
теоретичну модель їх застосування. Так, учений-процесуаліст С.Я. Фурса
зазначає, що засобом захисту охоронюваних законом інтересів є рішення
суду  про  констатацію  юридичного  факту,  тобто  з  набранням  судовим
рішенням  законної  сили  юридичні  обставини  перетворюються  на
юридичні  факти,  а  охоронюваний  законом  інтерес  стає  підставою  для
отримання  особою  певних  прав,  які  визначаються  законом на  підставі
встановленого юридичного факту [4, c. 37].

Тому  незрозумілою  вважається  позиція  тих  учених,  які  не
розмежовують ці поняття. Так, деякі процесуалісти вважають за можливе
визначати факти предмету доказування, вони загалом відокремлюють такі
групи фактів:

а) юридичні факти матеріально-правового характеру, 
б) доказові факти;
 в) факти, що мають виключно процесуальне значення.
У  пункті  "б"  заслуговує  на  увагу  визначення  поняття  «доказові

факти»,  яке  його  авторами  визначається  так:  "Доказовими  фактами
називають такі факти, які, будучи доказаними, дозволяють шляхом логіки
вивести  юридичний  факт."  Тобто,  у  цьому  реченні  висловлюється
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концепція, що факти після їх встановлення мають піддаватись логічному
дослідженню  для  того,  щоб  вони  набували  ознак  юридичних  
фактів [4, c. 38].

На  нашу  думку,  ця  концепція  є  хибною,  оскільки  лише  після
встановлення юридична обставина набуває ознак факту, а встановлений
факт повинен породжувати юридичні наслідки через пряму вказівку про
цю обставину в законі. Інакше, встановлення певного факту недоцільно
здійснювати  в  господарському  процесі.  Твердження  ж  сторони  про
"проміжний" факт, який особою вважається  встановленим і  на підставі
якого будується доказування іншого юридичного факту, – це логічна схема
побудови захисту (промови), тобто суб'єктивна позиція. Це пояснюється
тим,  що до  визнання судом такого  факту встановленим жодна  не  буде
вважатись  фактом.  У  той  же  час  суд  лише  в  рішенні  надасть  оцінку
обставинам, що розглядаються, і лише після цього вони набудуть ознак
факту.

Загалом поділяється концепція розрізняти такі три загальноприйняті
елементи предмету доказування: 

-  обставини,  на  яких  позивач  обґрунтовує  свої  вимоги  (підстава
позову); 

-  обставини,  на  яких  відповідач  обґрунтовує  свої  заперечення
(підстава заперечення); 

-  інші обставини, які  мають значення для правильного вирішення
справи. 

А взагалі – обставини, які повинні бути встановлені як підстави для
вирішення  спору  між  сторонами:  всі  які  відбулися,  і  наявні  юридичні
факти та обставини, що мають значення для справи.  Саме на обставинах,
що  підлягають  встановленню,  й  будується  предмет  доказування  у  
справі [3, c. 253].

Неоднозначне теоретичне тлумачення понять «обставина» та «факт»
призводить до неврівноваженості застосування їх у законодавстві, а також
породжує  неправильне  розуміння  доказів  і  засобів  доказування.
Розгляньмо це положення аналізуючи норми ГПК України.

Поняття  «юридичний  факт»  та  «юридична  обставина»  мають  не
тільки теоретичне значення, а й законодавче застосування.  Крім того, в
названому  нормативному  акті  "сплутані"  поняття  «докази»  і  «засоби
доказування», оскільки ці поняття безпосередньо пов'язані з наведеними
раніше.  Так,  на  наш  погляд,  поняття  «докази»  цілком  пов'язане  з
розглядом справи в суді, коли встановлюється певна юридична обставина.
У  той  же  час  в  нормах  матеріального  права  можуть  встановлюватись
певні  вимоги  щодо  доведення  юридичних  фактів  саме  конкретними
засобами доказування [3, c. 254].

Зокрема,  згідно  із  Законом  України  "Про  несвоєчасне  виконання
грошових зобов’язань" [7] встановлено, що вимоги особи розглядаються
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після пред'явлення нею квитанції, товарного чи касового чека або іншого
письмового документа. Тобто єдиним засобом доказування в цій ситуації
може бути лише письмовий, а пояснення третіх осіб суд не може вважати
допустимим засобом доказування для такої категорії справ. Отже, вимоги
вищезазначеного закону мають не тільки загальнообов'язковий характер,
але  й  певну  сферу  дії,  незважаючи  на  те,  що  законодавством  не
встановлено обмеження щодо сфери їх застосування. При цьому вимога
закону спрямована на те, щоб якомога чіткіше конкретизувати доказ, це
квитанція, товарний чи касовий чек, і лише потім робиться узагальнення
засобу доказування – письмовий документ [3, c. 163].

Однак в останньому випадку свідомо застосовується термін «засіб
доказування»  лише  щодо  письмового  документа,  а  інші  документи
вважаються  ними  доказами  (квитанція,  товарний  чи  касовий  чек).  З
огляду  на  чинну  законодавчо  визначену  в  ГПК  України  градацію,
відповідності  до  якої  до  доказів  відносяться  пояснення  сторін  і  третіх
осіб, їх представників, письмові докази, речові докази, зокрема звуко - і
відеозапис,  висновки  експертів,  слід  відокремити  –  письмові  докази,
речові  докази  –  та  вважати  їх  засобами  доказування.  Ця  пропозиція
обумовлена тим, що суд може отримати пояснення сторін, третіх осіб  не
шляхом  безпосереднього  їх  допиту  в  судовому  засіданні  при  розгляді
справи,  а  й  тоді,  коли пояснення сторін,   третіх  осіб   були  оформлені
належною  письмовою  формою  й  набули  статусу   письмових  доказів.
Перелік  засобів  доказування,  передбачений  у  ГПК  України,  вважати
вичерпним немає підстав, оскільки з огляду на аналіз ГПК України можна
дійти висновку про існування й інших засобів доказування. Тому загалом
неможливо  погодитись  із  позицією  деяких  російських  науковців,  які
вважають  наведений  вище  перелік  вичерпним,  а  застосування  засобів
доказування,  непередбачених  законом,  неможливим,  особливо  за
аналогією [4, c. 164].

З  першим  аргументом  неможливо  погодитись  через  те,  що  в
переліку,  наведеному  ГПК  України,  не  враховується  право  сторін  на
визнання  позовних  вимог.  Фактичне  ототожнення  таких  засобів
доказування,  як  пояснення  сторін,  третіх  осіб,  згідно  з  нормами  ГПК
України,  у  якому  йдеться  про  обставини,  які  визнанні  сторонами  та
іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню
не припустиме.  Адже таке ототожнення пояснень сторін і третіх осіб з
визнанням  сторонами  та  іншими  особами,  які  беруть  участь  у  справі,
обставин  (фактів)  суперечить  змісту  норм  ГПК  України,  які
розмежовують  поняття  визнання  обставини  (факту)  і  визнання  позову.
Тим  паче,  що  за  юридичною  практикою  англосаксонської  системи
визнання фактів стороною вважається "золотим доказом", оскільки саме
так вирішується багато спорів у змагальному процесі. Крім того, у цьому
разі  вважається  можливим  поширити  дію  норми  ГПК  України  щодо
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визнання позову на обидві сторони, а не тільки на відповідача [2, ст. 22].
Якщо  відповідач  має  право  визнати  позов  повністю  або  частково,  то
позивач так само може визнати повністю або частково зустрічний позов
чи вимоги третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету
спору [4, c. 165].

Щодо другого аргументу, то слід відзначити, що мало хто звертає
увагу на норму ГПК України, якою передбачається можливість суду в разі
відсутності закону, що регулює спірні відносини, застосовувати закон, що
регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності
такого  закону  –  виходити  із  загальних  засад  законодавства  України
(аналогія права) [2, ст. 4].  Тобто в цьому випадку загальновідомі поняття
«аналогія  закону»  та «аналогія  права» давно існують  у господарському
судочинстві, але практично не застосовуються.
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ПРАВОВЕ РЕЗУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ
ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Вступ. Підвищення  рівня  правових  знань  у  громадян  України,
їхньої  правосвідомості  та  правової  культури  можливе  лише  за
систематичного  повсякденного  професійно  організованого  правового
виховання.  Найуразливішою  на  сьогодні  залишається  сфера  особистих
немайнових  прав  фізичних  осіб.  Оскільки  особисті  права  не  мають
майнового економічного змісту тривалий час, до появи нового цивільного
законодавства, вони були практично законодавчо не забезпечені.

Значних  зусиль  до  правового  захисту  таких  прав  доклали  вчені
О. Дзера,  Н. Кузнєцова,  Т. Варфоломеєва,  В. Єрмоленко,  О. Іванов,
Л. Красавчикова,  Р. Сивий,  Р. Стефанчук  та  багато  інших  дослідників.
Набуття  чинності  ряду нових  нормативних  актів,   зокрема  Цивільного
Кодексу України з 1 січня 2004 року [2],  значною мірою забезпечило і
посилило захист особистих немайнових прав фізичних осіб.

Результати  дослідження.  Проаналізувавши  міжнародні  правові
акти  та  закони  і  підзаконні  акти  в  Україні  з  приводу  забезпечення  і
захисту особистих немайнових прав фізичних осіб, ми ми з’ясували, що
ряд норм, покликаних забезпечити права людини, прописані не чітко або
викликають суперечності й потребують подальшого уточнення. Зокрема:

– У ЦК містяться посилання на те, що, окрім самої фізичної особи,
її інтереси вправі захищати довірені особи (окрім випадків, коли це не
можна  (при  усиновленні),  батьки  (усиновлювачі),  опікуни,
піклувальники. На сьогодні ставиться питання про те, чи варто в Законі
увесь  час  давати  посилання  на  усиновлювачів,  які  теж  вправі
представляти  та  захищати  інтереси  особи.  Більшість  учених
дотримується  думки про те,  що термін «усиновлювач» має  місце для
позначення процесу, тобто способу набуття права на дитину. Наприклад,
для  забезпечення  права  на  батьківство  і  на  материнство  (ст.  49  –  50
Сімейного  Кодексу  )  держава  дозволяє  усиновлювати  дитину.  Однак
після  завершення  цього  процесу  такі  особи  називаються  батьками.
Аналізуючи це питання, ми теж згодні з такою позицією [3].

– Висловлюється думка про те, що майнові права, які забезпечують
фізичне та  психологічне благополуччя  особи,  повинні  мати  пріоритет
при  здійсненні  та  захисті  порівняно  з  іншими  цивільними  правами.
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Саме у випадку, коли суб’єкти зловживають правом і в суді їх інтереси
стикаються.  Однак  чи  справедливою  буде  підтримка  судом  інтересів
того з батьків, хто в суді претендує на виховання дитини і доводить своє
право посилаючись на власні високі доходи, наявність майна тощо. Цей
аспект потребує глибшого вивчення та юридичного забезпечення.

– Дещо  проблемним  є  звучання  ст.  27  Конституції  України  яка
свідчить, що: «Ніхто не може бути  свавільно  позбавлений життя»  [1].
Однак  це  свідчить  про те,  що в  Україні  діє  лише відносне право на
життя, хоча смертна кара відсутня. Виходить, що «не свавільно» – може.
На нашу думку, норма має  звучати  «ніхто не може бути  позбавлений
життя».  Як можна зрозуміти  із  тексту ч.  2  ст. 281 ЦК, мова йде про
абсолютне  право на життя:  «Фізична особа  не може бути  позбавлена
життя».  Гадаємо,  що  галузеву  природу  прав  на  життя  потрібно
визначати  з  урахуванням  того,  якою  галуззю  права  регулюються
відносини, зміст яких складає зазначене право.

– Щодо  уведення  права  на  евтаназію,  то  варто  відзначити,  що в
Україні  взагалі  відсутні  проекти  нормативних  актів,  які  б  могли
регулювати  таку  проблему.  Сама  заборона  евтаназії  пояснюється
можливими  зловживаннями  у  цій  сфері.  Хоча  заборона  є  відносною,
оскільки право на життя вже – це вже право розпорядитися життям на
свій  розсуд.  Законотворець  у  цій  сфері  діє  методом  заборон. Щодо
проблеми  евтаназії  в  літературі  склалися  принаймні  дві  протилежні
точки  зору.  Відповідно  до  однієї  з  них  евтаназія  неприпустима  з
моральних і  юридичних позицій, оскільки ніхто не вправі позбавляти
людину  життя,  яке  повинно  підтримуватися  в  усіх  випадках  до
природного  кінця.  Крім  того,  необхідно  враховувати  можливість
помилки у прогнозі стану хворого, можливість зловживань евтаназією з
боку лікаря  чи  інших  осіб. Деякі  прихильники  евтаназії  пропонують
вирішувати цю проблему виходячи з філософських позицій. Головним
вони  вважають  те,  що  пацієнт  вирішує  прискорити  свою  смерть,  не
заподіявши нікому шкоди. Таким чином, лікарі і суспільство, на думку
останніх,  повинні  дозволити  евтаназію,  допомогти  хворому  в  цьому,
поважаючи його рішення, вибір, оскільки свобода є найвищою цінністю.

Прихильники  евтаназії  вважають  її  припустимою  у  виключних
випадках за наявності: 

– свідомого  та  наполегливого  прохання  хворого,
неможливості полегшити страждання хворого відомими засобами; 

– точної доведеності факту неможливості врятувати життя,
встановленого колегією лікарів при обов'язковій одностайності; 

– попереднього попередження органу прокуратури [4].
ЦК України  закріплює  положення  про  заборону  задоволення

прохання фізичної особи про припинення її життя [5].
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Доволі  багато  конфліктів  на  сьогодні  виникає  з  приводу  того,  як
варто розуміти і трактувати право на інформацію про стан свого здоров’я,
надане статтею 285 ЦК України, а саме ч. 3, у якій зазначено, що в разі
необхідності, якщо інформація може погіршити стан хворого, зашкодити
процесові  лікування,  лікар  вправі  не  надавати  йому  інформацію  або
надати не в повному обсязі [6]. Це дає підстави стверджувати, що лікарю
надається можливість на власний розсуд визначати, у яких саме випадках
він може надавати хворому неповну інформацію про стан його здоров’я,
що певною мірою ставить реалізацію права фізичної особи на інформацію
в  залежність  від  рішення  медичних  працівників. Однак,  як  показує
практика,  людина,  яка  попереджена  про  свій  стан  здоров’я,  може,
навпаки, не впадати у відчай, а зовсім по-іншому прожити час, який у неї
залишається.  Як  правило,  це  стосується  укладання  цивільних  угод
(заповітів,  дарування).  Людина  впорядковує  майнову  сферу  та  сферу
особистого  життя,  по-іншому  переосмислює  ситуацію,  в  якій  вона
знаходиться.  Якщо  в  людини  є  право  на  інформацію  про  стан  свого
здоров’я, то, на нашу думку, воно має бути повним. 

У ході аналізу змісту статей 284 і 285 ЦК звертаємо увагу на явну
розбіжність у підходах законодавця до визначення віку, з якого фізична
особа  має  право  на  достовірну  і  повну  інформацію  про  стан  свого
здоров’я. Так, у ч. 1 ст. 285 йдеться лише про повнолітню фізичну особу, а
у  ч.  2  ст.  284  –  про  фізичну  особу,  яка  досягла  14  років  і  має  право
звернутися  самостійно  за  наданням  медичної  допомоги,  має  право  на
вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
З нашого погляду, правильно надати право на інформацію про стан свого
здоров’я фізичній особі, яка досягла 14 років, для здійснення всіх інших
прав,  передбачених,  зокрема,  ст.  284  ЦК.  Такий  підхід,  гадаємо,  буде
відповідати також і змісту ст. 286 ЦК [2].

На  нашу  думку,  доповнення  об’єктів  таємниці  у  ЦК  фактом
звернення за медичною допомогою, а також захистом від розголошення
будь-яких відомостей,  одержаних під час медичного огляду, вважається
дуже вдалим, оскільки передбачити, яку саме інформацію надасть хворий,
звертаючись по медичну допомогу, досить важко. Не можуть бути також
розголошені  відомості,  почуті  від  хворого,  коли  він  перебував  у
непритомному  стані.  Не  існує  вичерпного  переліку  об’єктів  медичної
таємниці  і  в  міжнародному  законодавстві.  Зокрема,  Декларація  про
політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі встановлює, що вся
інформація  про  стан  здоров’я  пацієнта,  діагноз,  прогноз  і  лікування
захворювання,  а  також будь-яка інша інформація  особистого  характеру
повинні  зберігатися  в  таємниці  навіть  після  смерті  пацієнта  [4].  Отже,
абсолютний характер таємниця про стан здоров’я пацієнта зберігає і після
його  смерті.  Існує  думка  про  те,  що  обов’язок  лікаря  зі  збереження
медичної  таємниці  не  закінчується  у  зв’язку  зі  смертю  пацієнта,  але
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близькі  померлого,  перш за  все  дружина,  можуть  звільнити  лікаря  від
цього обов’язку.

Також  варто  звернути  увагу  на  ч.  З  ст.  289  ЦК,  де  міститься
положення про те,  що у разі  жорстокої,  аморальної  поведінки фізичної
особи  стосовно  іншої  особи,  яка  перебуває  в  безпорадному  стані,
застосовуються заходи, встановлені ЦК та іншим законом. Безпорадний
стан слід розуміти як з точки зору фізичної, так і психологічної [6]. Однак
поширення інформації  саме  під  таким кутом зору в  Україні  практично
відсутнє. Більшість людей розуміють безпорадний стан як фізичний стан
(наприклад  стан  непритомності).  Хоча  станом  безпорадності  варто
вважати і психологічну безпорадність малолітніх осіб. 

Щодо  права  на  ім’я  людини,  то  законодавець  захистив дитину в
момент присвоєння їй імені недостатньо. Закон говорить, що у випадку,
коли батьки виявляють бажання присвоїти дитині певне «екзотичне» ім’я,
на  кшталт  Усама  Бен  Ладен,  Дазраперма,  Октябрь  тощо,  то,  на  нашу
думку,  органи опіки  та  піклування  або ж суд можуть,  використовуючи
принцип розумності (ст. З ЦК України), відмовити батькам у реєстрації
такого  імені,  керуючись  при  цьому інтересами  дитини.   Однак  прямої
заборони реєструвати  таке  ім’я  дитини в  нашій  державі  немає,  і  якщо
рішення  суду  в  конкретному  випадку  не  буде,  держслужбовці
продемонструють бездіяльність та байдужість, то дитина з таким іменем
все  одно  буде  зареєстрована.  Тому  необхідною  буде  розроблення
положень щодо заборон у випадках присвоєння імен та  процесуальних
спрощень цієї процедури.

Законодавець,  закріпивши  за  фізичною  особою  право  на
недоторканність гідності та честі, на жаль, не навів повного й однозначного
їх  визначення.  Формулювання  самого  «права  на  повагу»  не  розкриває
сутності відносин, які потребують правового врегулювання та охорони.

Щодо  питання  поваги  до  іншої  особи,  порушеного  в  новому
Цивільному Кодексі, то можна зробити таке зауваження. На сьогодні не
можна особу примусити поважати іншу особу з огляду на проголошений
конституційний принцип свободи думки  та  слова,  не можна і  віднайти
оцінювач  глибини  поваги  тощо.  Інша  справа,  коли  особу  можна
примусити не порушувати те чи інше право, а у випадку порушення цього
обов’язку – здійснити захист даного права, про що саме йдеться у ст. 297
ЦК. Тому більш доцільно було б закріпити в даній статті право на гідність
та честь, аніж право на повагу до них.

Питання спростування неправдивої інформації, неточної інформації
в мережі Інтернет майже не врегульоване.

Необхідно зазначити, що на сьогодні зроблено великий крок у бік
захисту особистих немайнових прав фізичної особи. Кожна особа вправі
звернутися до суду із захистом своїх прав. Тільки через суд особа може
бути  обмежена  в  дієздатності.  Розвиток  правової  держави  неминуче
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підштовхуватиме  законодавця  до  вдосконалення  нормативних  актів  ,
зокрема у тих сферах, які врегульовані недостатньо. Виділені нами сфери,
які потребують  подальшого врегулювання,  рано чи пізно знайдуть своє
повне відображення в нормативних актах нашої держави.

Висновки.  Враховуючи вищевикладене, ми дійшли висновків,  що
наразі українське цивільне законодавство потребує уточнень та доповнень
щодо таких  питань, як: оперування поняттям «усиновлювач»;  ретельна
регламентація  права  батьків  на  виховання  дитини,  які  демонструють
виключно свої майнові доходи; виправлення змісту 27 ст. Конституції й
повного забезпечення права на життя; регламентація процедури евтаназії;
ліквідація правової  колізії  щодо вікових рамок особи, яка претендує  на
інформацію  про  стан  свого  здоров’я;  доповнення  визначення  поняття
«безпорадний  стан»  психологічною  складовою;  розроблення  положень
щодо заборон у випадках присвоєння імен та процесуальних спрощень
цієї процедури; розлогий коментар до змісту понять «честь» і «гідність»
фізичної  особи;  детальний  опис  процедури  спростування  неправдивої
інформації або неточної інформації в мережі Інтернет.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Враховуючи  тенденції  сучасної  правової  науки,  віднесення
державних виконавців до державних службовців, принципи виконавчого
провадження слід викладати у взаємозв'язку із загальними положеннями
щодо  принципів,  що  характеризують  державну  службу,  а  також
принципів, які властиві адміністративному праву взагалі. Слід зазначити,
що принципи виконавчого провадження в галузевому законодавстві чітко
не визначені у відокремлених нормах, як це має місце в багатьох останніх
проектах нормативних актів. Теоретичні ж джерела навіть у той період,
коли  виконавче  провадження  було  складовою  частиною  цивільного
процесу,  не  висвітлювали  принципів  здійснення  виконання,  хоча
принципам цивільного процесу приділяли досить значну увагу [3, с. 36].

Виконавче  провадження  в  Україні  побудоване  на  демократичних
принципах  (засадах,  основах).  Вони  закріплені  в  нормах  права,  в  них
відображені  правові  погляди  українського  народу  на  завдання  і  мету
виконавчого провадження, його організаційну побудову і функціональну
діяльність  органів  державної  виконавчої  служби,  їх  повноваження,
порядок  здійснення  та  правове  становище  учасників  виконавчого
провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій.

Демократичний зміст принципів виконавчого провадження полягає
в тому, що для них характерні: підпорядкування закону діяльності органів
державної  виконавчої  служби й інших учасників провадження;  рівність
громадян  перед  законом  та  органом  державної  виконавчої  служби;
недоторканність  людини;  недоторканність  житла;  гласність  
провадження;  здійснення  провадження  державною  мовою;
диспозитивність у реалізації суб'єктивних прав особами, які беруть участь
у виконавчому провадженні; об'єктивна істина, змагальність, доступність,
безпосередність  здійснення  виконавчих  дій  і  публічний  характер
провадження.

Отже,  у  принципах  виконавчого  провадження  відображені
найхарактерніші  демократичні  риси  і  загальна  його  спрямованість,  у
зв'язку з чим ці принципи дають можливість пізнати його суть і суспільне
значення.  Принципи  сприяють  правильному  пізнанню  і  застосуванню
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норм законодавства про виконавче провадження, а також є основою для
удосконалення його нормативного регулювання [4, с. 54].

Систему принципів виконавчого провадження складають наступні
принципи. 

Принцип  законності.  Принцип  законності  закріплений  у
Конституції України [1, ст. 19], згідно з якою органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти
лише  на  підставі,  у  межах  повноважень  та  у  спосіб,  передбачений
Конституцією і законами України. У виконавчому провадженні принцип
законності необхідно розглядати у двох аспектах. По-перше, всі дії дер-
жавного виконавця повинні відповідати нормативно-правовим актам, по-
друге,  закону  повинні  дотримуватися  й  інші  суб'єкти  виконавчого
провадження.  Крім  того,  принцип  законності  виражається  ще  й  у
встановленні  відповідальності  (адміністративної,  кримінальної),  що
застосовується у виконавчому провадженні як до сторін, так і до інших
осіб [3, с. 37].

У  визначенні  виконавчого  провадження  зазначається,  що  це
сукупність  дій  органів  і  посадових  осіб,  «...  які  здійснюються  на
підставах,  у  спосіб та  в  межах повноважень,  визначених цим Законом,
іншими  нормативно-правовими  актами,  виданими  відповідно  до  цього
Закону та  інших  законів,  а  також рішеннями,  що,  відповідно до  цього
Закону, підлягають примусовому виконанню [2, ст. 1].

Принцип  законності  виконавчого  провадження  вимагає,  щоб
законові була підпорядкована не тільки діяльність державної виконавчої
служби і її посадової особи – державного виконавця, але й усіх учасників
виконавчого  провадження  та  осіб,  які  залучаються  до  проведення
виконавчих дій.

У  Конституції  України  проголошено,  що  громадяни  зобов'язані
неухильно  дотримуватися  Конституції  України,  не  посягати  на  права  і
свободи, честь і гідність інших людей [1, ст. 68]. 

Особи,  які  беруть  участь  у  виконавчому провадженні,  зобов'язані
сумлінно використовувати всі надані їм права [2, ст. 12]. 

Гарантіями  принципу  законності  у  виконавчому  провадженні  є
контроль  за  правильністю,  повнотою і  своєчасністю  виконання  рішень
державним  виконавцем,  здійснений  начальником  відділу  державної
виконавчої  служби,  якому  безпосередньо  підпорядкований  державний
виконавець,  та  керівником  вищого  органу.  Гарантією  законності
виконавчого провадження є нагляд, здійснюваний органами прокуратури в
нормативно  встановленому порядку, а  також оскарження  до  суду  дій  і
бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної
виконавчої служби [2, ст. 83].

Рівність громадян перед законом і органом державної виконавчої
служби.  Цей  принцип  виконавчого  провадження  має  конституційну
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основу. Конституцією України закріплюється, що громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв  чи  обмежень  за  ознаками  раси,  кольору  шкіри,  політичних,
релігійних  та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими
ознаками [1, ст. 24].

Цей  принцип  передбачає  рівну  можливість  усіх  громадян  брати
участь  у  виконавчому провадженні,  перебувати  у  правовому  становищі
визначеної законом процесуальної особи сторони – стягувача і боржника,
представника тощо і рівною мірою здійснювати закріплені Законом «Про
виконавче  провадження»  за  такими  суб'єктами  їх  права  і  виконувати
покладені на них обов'язки.

Самостійним відображенням цього принципу є рівність сторін, яка
полягає  в  наданні  законом стягувачу  і  боржнику не  рівних (тотожних)
прав,  а  рівних  можливостей  для  реалізації  ними  суб'єктивних  прав  і
виконання суб'єктивних обов'язків у виконавчому провадженні. Аналіз ч. і
ст. 29 цього Закону свідчить про те, що численні права процесуального
характеру  не  лише  сторін,  але  й  інших  осіб,  які  беруть  участь  у
виконавчому  провадженні,  співпадають.  Разом  з  тим  деякими  правами
наділений  тільки  стягував  –  подати  заяву  про  відкриття  виконавчого
провадження [2, ст. 19], про видачу дубліката виконавчого документа, про
поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до примусового
виконання,  про  відмову  від  стягнення  і  повернення  виконавчого
документа [2, ст. 12]. Тільки боржник має право під час проведення опису
зазначати ті види майна або предмети, на які слід звернути стягнення в
першу чергу.

Сформувавши  цілісну  картину  принципів  виконавчого
провадження,  їх відображення в чинному законодавстві,  можна зробити
висновок,  що при  здійсненні  виконавчого  провадження  застосовуються
загальні  принципи,  які  притаманні  також  і  цивільному  законодавству.
Зокрема,  це  принципи  законності,  рівності  громадян  перед  законом  і
органом  державної  виконавчої  служби,  недоторканності  людини,
недоторканості  житла,  гласності,  державної  мови,  диспозитивності,
об’єктивної  істини,  змагальності,  доступності,  безпосередності,
публічності та оперативності. 

Дані  принципи  чітко  знаходять  своє  відображення  в
основоположному Законі України «Про виконавче провадження», в інших
законах,  які  регулюються  діяльність  державної  виконавчої  служби,
нормативно-правових  актах,  які  регулюють  порядок  та  окремі
правовідносини, що виникають при здійсненні виконавчого провадження,
а також в основному законі – Конституції України. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СВОБОДИ ВИБОРУ КОНТРАГЕНТА В

ДОГОВОРІ

Розгляд  даного  питання  необхідно  почати  з  короткої  правової
характеристики цивільного договору як однієї з найпоширеніших підстав
виникнення  цивільних  зобов'язань  (вид  цивільних  правовідносин).  Як
юридичний  факт,  договір  належить  до  числа  правомірних  дій,  що
вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на виникнення, зміну
чи припинення цивільних прав або обов'язків.  Проте  роль договору не
обмежується  тільки  тим,  що  він  впливає  на  динаміку  цивільних
правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх). Відповідно до вимог
Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та
справедливості  договір  також  визначає  зміст  конкретних  прав  та
обов'язків учасників договірного зобов'язання. У цьому розумінні договір
є засобом регулювання поведінки цивільних правовідносин.

Договір є основною підставою виникнення зобов'язально-правових
відносин  –  окремого  виду  цивільних  правовідносин,  який  встановлює
певні  суб'єктивні  права  і  суб'єктивні  обов'язки  для  сторін,  що  його  
уклали [3, c. 222].

Договір  можна  визначити  як  угоду  двох  або  кількох  осіб,
спрямовану  на  встановлення,  зміну  чи  припинення  цивільних
правовідносин. Предметом договору завжди є певна дія, але ця дія може
бути тільки правомірною. Якщо предметом договору буде неправомірна
дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним.

Слід зазначити, що договір вважається дійсним за дотримання таких
умов:  законності  дії;  волевиявлення  сторін;  дотримання  встановленої
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законом форми договору;  право -  та  дієздатності  сторін. Тобто вольова
ознака  вчинення  договору  є  невід`ємною  частиною  його  дійсного
юридичного значення.  Вольова  ознака розкривається  також у  тому, що
головною метою кожного договору є досягнення певної правомірної, що
не  суперечить  законові,  меті  та  досягненню  відповідних  юридичних
наслідків.

Кожна особа, яка має намір укласти договір для досягнення тієї чи
іншої  мети,  керуючись  своїми  власними  міркуваннями  щодо  шляху та
способу  отримання  необхідних   результатів,  може  на  власний  розсуд
обирати контрагента. Контрагентом вважається друга сторона цивільного
договору,  з  якою  пов’язано  існування  спільних  правовідносин,  котрі
випливають зі змісту договору, який укладений [1].

Правовідносини – це правовий зв'язок,  що ґрунтується на нормах
цивільного  права,  між  юридично  рівними  суб'єктами,  що  виступають
носіями  цивільних  прав  і  обов'язків.  Цивільні  правовідносини  –  це
правовий  зв'язок,  що  ґрунтується  на  нормах  цивільного  права,  між
юридично рівними суб'єктами, що виступають носіями цивільних прав і
обов'язків. З аналізу визначення цивільних правовідносин, котрі і є взагалі
предметом цивільного права,  можна констатувати,  що в дуже об`ємну з
точки зору юридичного змісту  категорію рівності  суб’єктів цивільного
правовідношення  разом  з  великою  кількості  різних  структурних
складових, які в сукупності складають зазначену категорію, входить також
однакова, вольова, незалежна можливість кожної особи самостійно й на
власний розсуд обирати  іншу сторону, з  якою особа хоче мати  взаємні
права та обов’язки, тобто перебувати в цивільних правовідносинах [3, c.
227].

Свобода договору виявляється в можливості особи вільно обирати
собі партнера в майбутньому договірному зв’язку. Залежно від характеру
та  виду договору ним може бути:  продавець чи покупець за договором
купівлі-продажу,  довіритель  чи  повірений  за  договором  доручення,
замовник  чи  підрядник  за  договором  підряду  тощо;  це  може  бути  як
юридична, так і фізична особа, як український, так і зарубіжний партнер
тощо.

Можна  стверджувати,  що  свобода  укладення  договору  полягає  в
можливості  вступу  в  договірні  відносини  на  основі  внутрішнього
волевиявлення їх потенційного суб’єкта, тобто сторони договору. В основі
такого  волевиявлення  повинна  знаходитися  юридично  неушкоджена
автономна воля сторони, яка полягає в її бажанні до настання правових
наслідків,  що  можуть  бути  досягнуті  шляхом  вступу  у  відповідні
договірні  відносини  саме  з  тим  контрагентом,  який  вільно  обирається
особою. Наголосимо, що у структурі  автономної волі сторони первинним
є  саме  бажання  досягти  певних  правових  наслідків  (відповідно,  –  й
економічних  результатів),  а  бажання  укласти  конкретний  договір  має
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вторинний характер, оскільки вступ у договірні відносини здійснюється
не заради  нього як такого,  а  є  інструментом реалізації  стороною своїх
інтересів [4, c. 93]. 

Жорстке планування матеріально-технічного постачання,  поставок
товарів,  перевезення  вантажів,  будівельних  робіт,  дефіцит  багатьох
матеріальних  і  грошових  ресурсів  за  часів  планово-адміністративної
системи  зумовлювали  прив’язку  споживачів  до  конкретних
постачальників,  виконавців  робіт,  перевізників,  банків  та  інших
послугонадавачів  через  індивідуалізовані  планові  акти  (наряди,  плани,
прикріплення, ліміти кредитування, плани перевезень тощо). Можливість
вибору  іншого  контрагента,  аніж  того,  що  був  визначений  плановим
завданням, фактично зводилась нанівець. Більше того, спроби реалізації
продукції  постачальником  поза  плановим  розподілом  і  навіть
використання її для власних потреб могли призвести до несприятливих
наслідків.  Зокрема,  відповідно  до  п.  62  Положення  про  поставки
продукції  виробничо-технічного  призначення  1988 р.(котра  втратила
чинність),  за  відвантаження  (відпуск)  розподілюваної  продукції
споживачам,  яким  вона  не  виділена,  у  разі  невиконання  договірних
зобов’язань з поставок виготовлювач (постачальник) сплачував за заявою
органу матеріально-технічного постачання в дохід відповідного бюджету
штраф  у  розмірі  20%  вартості  цієї  продукції.  За  окремими  видами
продукції, які були визначені законодавством, штраф за ці порушення міг
стягуватися  з  виготовлювача  (постачальника)  незалежно  від  виконання
ним договірних зобов’язань.

Звичайно,  допускалось  укладення  господарських  договорів  на
поставку  продукції,  яка  не  розподілялась  у  плановому  порядку,  на
перевезення вантажів понад план або поза планом тощо.

Перехід  до  ринкової  економіки  і  саме  функціонування  ринкового
механізму можливі лише за умови, що основна маса товаровиробників –
підприємств,  господарських  товариств,  кооперативів,  громадян  –  має
свободу господарської  діяльності  та  підприємництва.  Результати  ж цієї
діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на договірних засадах.
Шлях до ринку супроводжується  звуженням планово-адміністративного
впливу  держави  на  майнові  відносини,  отже,  розширюється  свобода
вибору партнерів у господарських зв’язках і визначення змісту договірних
зобов’язань. Так, у сфері поставок вільний вибір контрагента можливий
не  тільки  шляхом укладення  прямих  договорів  між  постачальниками  і
покупцями або за допомогою посередницьких фірм, але й через систему
товарних ринків – товарних бірж, ярмарків, аукціонів, тендерів та інших
ринкових структур  [3, c. 331].

У сучасних умовах розширюється свобода вибору контрагента в тих
цивільних та господарських зв’язках, де раніше такий вибір обмежувався
законом.  Так,  наприклад,  господарюючий  суб’єкт  може  укладати  тепер
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договори на банківське обслуговування з кількома комерційними банками.
Зокрема,  юридичні  особи,  їхні  філії,  відділення  та  інші  відокремлені
підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи,
у  тому  числі  іфізичні  особи  –  суб’єкти  підприємницької  діяльності,
відкривають  поточні  й  інші  рахунки для  зберігання грошових коштів і
здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за
своїм  вибором та  за  згодою цих банків  у  порядку, що встановлюється
Національним банком України. Якщо підприємство відкриває в установах
банків більше ніж один рахунок, то один з цих рахунків визначається як
основний  [2]  .  За  Законом  України  «Про  електроенергетику»  від  16
жовтня  1997 р.  споживачі  електроенергії  на  свій  вибір  укладають
договори  з  постачальниками  (продавцями)  на  оптовому  ринку
електроенергії  України,  учасниками  якого  є  суб’єкти  підприємницької
діяльності. 

На практиці це означає, що сторони самостійно і незалежно одна від
одної  і  від  держави  можуть  вирішувати  питання  про  встановлення
договірних  відносин  та  вибір  контрагента  відповідних  відносин.  У
вузькому розумінні даний принцип свободи договору полягає перш за все
в тому, що особа є вільною в праві  ініціювання направлення оферти тому
чи іншому з майбутніх контрагентів.
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ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО І ПРАВОВОГО
РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Вступ.  На сьогодні Київська Русь залишається предметом постійних
наукових дискусій. Одні науковці вважають її конфедерацією окремих земель
– самостійних князівств. Частина дослідників відстоює думку, що це була
середньовічна  імперія,  подібна  до  таких  же  слов’янських  імперій,  як
Болгарська і Моравська. Учений Б.О. Рибаков виділяє її як ранньофеодальну
імперію.  Особливої  заідеологізованості  набувають  висновки  радянських
учених, які прагнули не наголошувати на особливостях державотворення в
українських  землях.  Отже,  вивчення  проблеми  формування  української
державності є на сьогодні доволі актуальним. 

Результати  дослідження.  Давньоруська  держава  проіснувала
близько 300 років і залишила по собі унікальні джерела права, норми яких
знаходять своє відображення в сучасних нормативних актах незалежної
України. Право Київської Русі мало свої особливості, які полягали перш
за все у створенні норм, що поширювали чи змінювали звичаєві традиції.
Найважливішою пам’яткою, що зберегла положення звичаєвого права та
містила елементи правотворчості русичів,  була «Руська Правда»,  і  саме
вона  дає  змогу характеризувати  законодавчу систему Київської  Русі  як
право привілеїв.

«Руська  Правда»  напряму  свідчить  про  високий  рівень
правовідносин у Давньоруській державі та про гуманність правових норм.
Німецький  дослідник  Г.Ф. Міллер  зазначив,  що  «Правда  русичів
настільки  повна,  що  жодна  нація  не  може  похвалитися  таким  
скарбом» [1, c. 546]. Сутність та значення правових джерел Давньоруської
держави  для  сучасності  стає  вагомішим  при  їх  порівнянні  з  іншими
джерелами, наприклад візантійськими та давньонімецькими. У результаті
такого порівняння ми дійшли висновку, що слов’янські правові пам’ятки
більшою  мірою  були  результатом  не  іноземного  впливу,  а  власне
підсумком соціально-економічного та культурного розвитку слов’ян. Саме
тому, висновки деяких зарубіжних істориків про те, що «Руська Правда» –
це варязький закон, є відверто абсурдними.  Вивчення соціальної історії
русичів  у  період  розвитку  в  них  феодальних  відносин,  аналіз
законодавчих актів раннього періоду свідчить про неправомірне існування
варязької  теорії,  яку  всупереч  фактам  ще  й  досі  підтримують  західні
історики  та  продовжують  цитувати.  Зауважимо,  що  задля  наукових
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висновків  іноді  буває  замало  писемних  джерел,  і  науковці  вимагають
використання  археологічних  пам’яток,  лінгвістичного  аналізу  тощо.  А
вони саме і підтверджують розвиток норм права, спричинених соціально-
економічним  розвитком  Давньоруської  держави,  а  не  зовнішніми
впливами. 

Історики не відкидають присутності варягів на руських землях, але
визначають, що варяги не є засновниками державності, оскільки її ознаки
вже  задовго  до  їх  появи  були  сформовані.  Археологічні  матеріали
вказують на високу ступінь сформованості побуту в руського населення.
Археологи  зазначають,  що в VІІ  –  VІІІ  століттях  у слов’ян  виникають
великі  міста  (Стара Ладога,  Псков,  Київ та  ін.),  а  це вже свідчить про
відокремлення  ремесла  від  сільського  господарства  і  є  предтечею
державності, яка, як бачимо, існувала у слов’ян задовго до появи варягів.

У  ІХ  столітті  на  географічних  картах  Баварії  слов’яни  вже  були
позначені  як  руси,  а  не  варяги.  Можна  наводити  безліч  прикладів  і
залучати для цього різні види наукових джерел, щоб довести автохтонне
походження звичаєвого права русичів чи права писемного [2].

Жодна  зарубіжна  наука  не  стверджує,  що  державу  формує  одна
людина, засновує її і дає їй поштовх до розвитку. Державність у слов’ян
виросла із середини самого суспільства,  що відповідало певному рівню
розвитку, і  рушійні сили прямо вказують нам на наявність відповідного
високого  соціально-культурного  розвитку  наших  пращурів.  Через  цей
прогресивний  розвиток  слов’яни  і  змушені  були  створювати  та
удосконалювати норми права, оскільки старі звичаєві норми вже не могли
врегулювати соціально-економічні стосунки в державі.

Кожен князь від початку заснування держави робив вагомий внесок
у підтримання її  політичного та  економічного авторитету. На це прямо
вказують  міжнародні  стосунки,  укладення  міжнародних  договорів,
створення  норм  права  тощо.  Розбудова  державності  була  складною
справою і  потребувала  зусиль  впливових  політичних діячів,  але  русичі
впоралися  із  цим  завданням.  Саме  вони  залишили  по  собі  такі  цінні
правові джерела, як княжі устави та уроки, церковні устави, міжнародні
договори і, зрештою, «Руську Правду».

Проаналізувавши правові джерела Київської Русі, можна зазначити,
що  вони  здійснили  прямий  вплив  на  формування  деяких  сучасних
правових понять та норм, оскільки мають відображення в таких наших
правових  джерелах,  як  Цивільний  Кодекс України  (чинний  із  1  січня  
2004  р.),  Сімейний  Кодекс  України  (чинний  з  1 січня  2004  р.),
Кримінальний Кодекс України (від 5 квітня 2001 р.) та в багатьох інших
нормативних документах. 

Тривалий  і  складний  процес  утворення  Давньоруської  держави
завершився в Х столітті, коли в результаті реформ Володимира Великого
було  остаточно  зламано  сепаратизм  племінної  верхівки.  Із  988  року  в
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основних  містах  держави  від  імені  київського  князя  збирали  данину,
управляли і чинили суд його намісники. На той же час завершився процес
складання  державної  території,  визначилися  її  кордони,  було  створено
власну грошову одиницю, проведено ряд важливих реформ, що свідчило
про наявність усіх ознак державності. Навіть з огляду на те, що основні
вимоги  до  державності  створені  сучасними  правознавцями,  –  Русь
повністю відповідає цим вимогам як ранньосередньовічна держава.

Особливе  місце  у  зміцненні  державності  відіграло  християнство.
Деякі  вчені  стверджують,  що  насильне  руйнування  язичницького
світогляду  та  традицій  не  мало  позитивного  значення,  оскільки
язичницькі вірування несли любов до природи та, до речі, збереглися й
досі. Однак на користь християнства свідчить вагомий факт – воно єднало
слов’янські  племена,  оскільки  не  всі  вони  знаходилися  на  однаково
високому соціально-економічному розвитку і  багатобожжя роз’єднувало
їх з точки зору вірувань та традицій.

Християнство  змінило  світогляд  населення,  а  Русь,  як  державу,
змогли сприйняти на міжнародній арені. Християнство сприяло розвитку
писемності,  друкарської  справи  та  культурному  розвитку в  цілому, без
якого пам’ятки права просто не були б сформовані  та не мали писаної
форми.  Християнство  виконало  цементуючу  функцію,  оскільки  змогло
внести в суспільство загальнообов’язкові норми поведінки, які протягом
існування держави знаходили відображення в нормативно-правових актах
як церковного, так і світського характеру. 

Також заслуговує на увагу дискусійне питання щодо хрещення Русі,
яке  полягає  в  наступному:  чому  саме  на  долю  Володимира  випав
обов’язок  хрестити  Русь?  Це  не  може  бути  простим  збігом,  оскільки
відомо,  що  і  до  Володимира  князі  були  охрещеними,  але  Русь  не
хрестили.  Річ  у  тім,  що  на  момент  проведених  Володимиром  реформ
більша частина руських дружинників уже прийняла християнство і тому
Володимир міг покластися на них, оскільки для охрещених дружинників
язичницькі ідоли вже не мали духовного значення, тож саме тому вони з
такою легкістю спалювали їх, виконуючи вказівки духовенства. Відомим є
факт фізичного насилля над язичниками, здійснюваного під час їхнього
хрещення, адже не всі вони усвідомлювали значення християнської віри.
Як  бачимо,  Володимир  мав  достатньо  прихильників,  на  фізичну
підтримку яких міг покластися, на що не могли й сподіватися Аскольд,
Ольга  та  інші  попередні  можновладці.  Іпатіївський  літопис  містить
влучний вислів княгині Ольги після її повернення із Візантії: «Хрестити
Русь  потрібно!  Та  чиїми  руками  я  це  зроблю?».  Тож  поширення
християнства  практично  співпало  з  реформами  Володимира  та  його
князюванням,  що  теж  з  історичної  точки  зору  було  не  маловагомим
фактом, який посприяв зміцненню Давньоруської держави.
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Висновки. Важливе  значення  для  усвідомлення  ролі  правових
джерел  під  час  формування  державності  в  русичів  можуть  відіграти
правові  джерела  інших слов’янських народів,  зокрема  поляків.  Під  час
порівняння змісту «Польської Правди» і «Руської Правди» можна зробити
висновки, що в деяких положеннях і тлумаченнях правових норм ці два
джерела  схожі.  Польські  вчені  надрукували  «Польську Правду»  в 1869
році,  але  за  100  років  вивчили  її  і  довели,  що  вона  є  документом
автохтонного  походження,  а  її  визначення  не  можуть  вважатися
привнесеними ззовні [3, c. 82]. Оскільки за давністю утворення та змістом
«Руська Правда» і «Польська Правда» є доволі схожими, більшість учених
цей факт трактують на користь того, що руська державність та її правова
основа виникла всередині слов’янського суспільства і не є привнесеними
ззовні.

Історія правового розвитку наших пращурів заслуговує подальшого
поглибленого  вивчення,  особливо  дискусійних  положень  про  роль  та
значення  нормативних  актів  Давньоруської  держави  для  створення
сучасної правової думки. 
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УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ТРАДИЦІЇ XVIII СТОЛІТТЯ

Вступ. Як свідчить історія, державність будь-якої країни не є сталою
категорією,  її  виборюють  і  підтримують  систематично.  Фактично  –  це
постійний  і  системний  процес  боротьби  кожної  нації,  яка  усвідомлює
значущість  існування  держави для майбутніх  поколінь.  Сучасні  події  в
Україні стали ще одним тому підтвердженням. Попри те, що українська
титульна  нація  має  власну  державу,  їй  доводиться  стикатися  із
зовнішньою агресією й відстоювати право на існування.  З упевненістю
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можна стверджували, що лише міцні історичні та правові традиції, знання
витоків власної  державності,  демократичних засад  колишньої  козацької
гетьманської республіки додають сил і впевненості в боротьбі за державу.
Як  зараз,  так  і  в  ХVІІІ  ст.  Україна  зіткнулася  з  наступом  на  власну
державність з боку Росії. Ці паралелі чіткі й беззаперечні. Очевидно, що
російська  історіографія  по-іншому  трактує  історію  української
державності,  і  відповідно,  це  відображено  в  наукових  виданнях,  де
знайшли прояв своєрідність національного великоросійського світогляду,
національної  психології  та  характеру,  а  також  бачення  національної
загальноросійської традиції державотворення [1]. 

Актуальність  проблеми розуміння  й  усвідомлення свого  власного
місця в історичному розвитку людства не зникає й досі. Здатність бачити
історичні  підводні  течії,  що  мали  місце  в  часи  українського
державотворення, розуміти всю складність відносин Гетьманської України
та Російської імперії є обов’язковою умовою наукового аналізу будь-якої
проблеми.

Результати дослідження. Держави, що оточували Україну – Московія
(Російська імперія з 1721 р.), Річ Посполита та Османська імперія, не були
зацікавлені  у  зміцненні  Гетьманщини.  Внутрішньополітична  ситуація  в
Україні  була  нестабільною,  простежувалася  певна  хиткість  державного
устрою. Однак, незважаючи на регіональну роздробленість, усім етнічним
українським  землям  було  притаманне  домінування  звичаєвого  права  над
запровадженими офіційно нормами права.

Нині  в  історичній  літературі  не  вщухають  суперечки  щодо
соціально-правової суті козацтва та організаційних форм його феномену.
Більшість  дослідників  вбачають  у  ньому  передовий,  порівняно  з
феодалізмом,  спосіб  виробництва  та  визначають  Запорізьку  Січ  як
республіку з демократичним устроєм. На сьогодні переконливо доведено,
що  в  межах  «вольностей»  на  Січі  створилося  не  лише  своєрідне
українське  військо  на  основі  відповідних  організаційних  засад,  а  й
утвердилися  особливі  суспільні  відносини,  коли  принцип  військової
демократії визначав фактично все – громадський устрій, функціонування
управління, правопорядок, побут тощо. Структура державних інституцій
на  Запоріжжі  була  простою,  де  загальна  козацька  військова  рада
виконувала  функції  своєрідного  законодавчого  органу.  На  початку
існування Січі не існувало закріплених правовим актами меж компетенції
Запорізьких  інституцій,  оскільки  вони  існували  на  основі  звичаєвого
права та традицій. Оточена з різних сторін ворожими політичними силами
(Шляхетська Польща, Кримське Ханство,  Османська імперія) Січ могла
бути  життєздатним  суспільним  організмом  лише  за  умови
демократичного  конституювання  внутрішніх  суспільних  порядків  і
поповнення  людських  резервів.  Козацтво  згодом  збагатило  суспільно-
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політичні  традиції  української  державності  ще  одним  елементом  –
організаційною структурою у формі полків.

Багаторічне  функціонування  Запорізької  Січі,  по  суті,  становило
важливий  етап  формування  української  етнічної  державності.  Дух
козацтва охопив найрізноманітніші сфери життя і значною мірою зумовив
тенденції розвитку наступного етапу утвердження на українських землях
державних органів управління. Українською державою керувала козацька
старшина,  а  на  вершині  владної  піраміди  утвердився  гетьман.  Він,  як
правило,  обирався  на  невизначений  строк,  здійснював  керівництво
військовими  силами,  очолював  старшинську  адміністрацію,  визначав
напрями  внутрішньої  та  зовнішньої  політики,  вів  переговори  чи
листування  з  урядами  інших  держав  і  навіть  міг  переглядати  рішення
Генерального суду, що фактично діяв в Україні з 1648 року по 1790 рік.
Однак  після  підписання  Березневих  статей  між  Україною  та  Росією
розпочався  поступовий наступ  на правовий уклад  та  державні  традиції
України з боку Росії.

Необхідно зазначити, що Україна сприймалася на міжнародній арені
як держава і мала на той час усі ознаки держави, а тому договір з Росією
підписувала як рівноправна країна. Явно визначеними ознаками держави
були:

– наявність політичної влади;
– наявність чітко окресленої території та столиці;
– наявність політико-адміністративного устрою;
– наявність єдиної судової системи, фінансової та податкової;
– наявність збройних сил;
– наявність чіткої соціальної структури населення;
– наявність міжнародних зв’язків [2].

Однак намагання старшинської адміністрації створити на міцному
правовому ґрунті розвинену централізовану систему підпорядкування не
завжди  було  успішним  оскільки  цьому  перешкоджало  кілька
найголовніших  обставин,  а  саме:  нестійка,  часом  трагічна,  політична
ситуація  в  Україні,  відносно  часта  змінюваність  посадових  осіб;  чітка
спеціалізація  економічних  районів  Правобережжя,  Лівобережжя  та
Слобожанщини не сприяла централізації державного ладу. Однак за таких
обставин Україна змогла стати центром провідної політичної та правової
думки  і  змогла  дати  Європі  одну  з  перших  конституцій  
5  квітня  1710  року  [3],  у  якій  знайшли  відображення  ті  демократичні
основи,  на  яких  базувалося  і  могло  розвиватися  далі  українське
суспільство. 

Важливе  місце  в  розробці  правових  норм  Гетьманщини  
ХVІІІ століття відіграло звичаєве право, яке використовували посадовці у
своїй  політичній  діяльності  при  складанні  в  1767  році  «Екстракту
малоросійських  прав»,  при  складанні  «Екстракту з  указів,  інструкцій  і
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установ» у 1786 році та в інших нормативних актах. Хоча у ХVІІІ столітті
відбувається  стрімкий  процес  звуження  рамок  впливу  на  свідомість
звичаєвого  право,  воно  продовжує  відігравати  чималу  роль  у
правосвідомості населення. На українських землях знаходило поширення
зарубіжне право у вигляді Магдебурзьких та Саксонських статутів, але з
огляду  на  те,  що  існувала  велика  різноманітність  джерел  права,
доповнених  ще  й  російськими,  було  створено  ґрунт  для  довільного
тлумачення  більшості  юридичних  норм.  Джерела  права  Гетьманщини
постійно поповнювалися гетьманськими універсалами та різноманітними
документами церковного порядку.

Поступове  зведення  України  до  статусу  російської  провінції,
обумовлене постійним переписуванням Березневих статей на новий лад і
в  нових  редакціях  для  кожного  нового  гетьмана  спричинило  масове
поширення  російських  правових  норм.  Їх  поповнили  царські  грамоти,
«іменні» укази, постанови Сенату,  які зазвичай явно звужували простір
існування українських демократичних норм та традицій. Усе це логічно
завершилося указом Катерини ІІ від 3 травня 1783 року, яким і на Україні
було  уведено  кріпосне  право.  ХVІІІ  століття  мало  ознаки  постійного
втручання  Росії  у  процес  судочинства,  що  знайшло  свій  прояв  у
постановах Канцелярії міністерського правління, Колегії іноземних справ
Росії, І та ІІ Малоросійських колегій тощо. Нарешті, склалися всі умови і
визріла  необхідність  кодифікувати  право  на  українських  землях.
Перегляду підлягали і застарілі норми, що іноді використовувалися ще за
часів Речі Посполитої. Саме таку роль покликані були відіграти «Права по
которым судится малороссийский народ» Цей збірник зафіксував земельні
відносини, цивільні, сімейні та інші. Даний документ урівнював у правах
козацьку  верхівку  та  дворянство,  але  серед  козацької  старшини
встановлювалася сувора ієрархія. 

За  порівняно  короткий  історичний  період,  здійснюючи  свої
прерогативи у складних умовах, національна держава українців утвердила
себе як гідний керманич їхнім життям. У сфері правничого регулювання
суспільних відносин вона окреслила і законодавчо зафіксувала становий
поділ та механізм управління суспільством, визначила місце й обов’язки
різних  груп  населення.  ЇЇ  правове  поле  увібрало  суттєві  зміни,  що
відбулися в економіці, політико-адміністративній галузі, моралі й побуті.
Однак із запровадженням між Україною та Росією відносин васалітету-
сюзеренітету,  опинившись  у  становищі  протегованої,  козацька  держава
поступово  втратила  ознаки  своєї  автономії,  а  з  ними  –  і  права,
перетворившись  на  імперську провінцію,  в  якій  місцеве  законодавство
поступилося загальноросійському.

Висновки. Науковці  приділяють  велику увагу  ролі  особи  й  історії
державотворення, а українська історія була переповнена видатними особами
або їх антиподами. Однак щодо правотворення їх роль виявилася не такою
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впливовою, як щодо політики чи розвитку міжнародних стосунків, оскільки
правові норми були наслідком соціально-економічного розвитку суспільства
та  наслідком  зовнішньополітичного  впливу  на  нього,  що  проявлявся  у
протекції  на  українських  землях  іноземних  інтересів,  перш  за  все
економічних. Усе це явно відображено в ході розвитку російсько-українських
відносин. Вони характеризувалися намірами російських властей позбавити
Україну  її  самобутності  і  власної  суспільно-політичної  організації.  Були
видані  законодавчі  акти,  які  навіть  забороняли  українську  мову  та
книгодрукування. Упродовж другої половини ХVІІІ століття правовий статус
станів українського суспільства було приведено у відповідність із російським.
Гетьманство,  як  система  управління,  було  скасоване  спочатку  1734-го,  а
згодом 1764 року. Монаршим маніфестом 1765 року ліквідовувалося козацьке
самоврядування  і  в  Слобідській  Україні,  а  її  територія  оголошувалася
губернією.  1775  року  було  зруйновано  Запорозьку  Січ,  а  її  останнього
кошового отамана заслано до Соловецького монастиря. До 1835 року тривали
реорганізації  та  перейменування  територій,  після  яких,  адміністративно-
територіальне  управління  в  Україні  повністю  уподібнилося
загальноімперському [4].

Незважаючи на встановлену для України назву Малоросія, українці
ніколи  не  усвідомлювали  себе  малоросіянами.  Вони  зуміли  зберегти
власну культуру, мову, традиції,  у яких ствердилися саме як українська
нація.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕДСТАВНИКІВ
СТОРІН ЯК УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до ст.ст. 1,  21 Господарського процесуального кодексу
України  підприємства  установи  й  організації,  інші  юридичні  особи
(зокрема іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу
суб'єкта  підприємницької діяльності,  є сторонами в судовому процесі  –
позивачами і  відповідачами.  Справи  юридичних осіб  у  господарському
суді  ведуть  їх  органи,  що  діють  у  межах  повноважень,  наданих  їм
законодавством та установчими документами, через свого представника.
Керівники  підприємств  та  організацій,  інші  особи,  повноваження  яких
визначені  законодавством  або  установчими  документами,  подають  до
господарського суду документи, що посвідчують їх посадове становище
[1].

Представниками  юридичних  осіб  можуть  бути  також інші  особи,
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства,
організації.  Довіреність  видається  за  підписом  керівника  або  іншої
уповноваженої  ним  особи  та  посвідчується  печаткою  підприємства,
організації. Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи  може  здійснювати  її  відокремлений  підрозділ,  якщо  таке  право
надано йому установчими або іншими документами [5, c. 37].

Громадяни  можуть  вести  свої  справи  в  господарському  суді
особисто або через  представників,  повноваження яких підтверджуються
нотаріально.

Визначення  «представники  сторін  і  третіх  осіб»  містить  ст.  28
Господарського  процесуального  кодексу  України  [1].  Норма  названої
статті  викладена  чітко,  перелік  осіб,  які  є  представниками  сторін  у
господарському суді, є вичерпним. Така процесуальна норма узгоджується
з норми матеріального права.

З  1  січня  2004  р.  набули  чинності  Цивільний  та  Господарський
кодекси  України.  Розглянемо  поняття  «представництво»,  яке  пропонує
глава 17 Цивільного кодексу України.

Представництво виникає на підставі  договору, закону, акта органу
юридичної  особи  та  з  інших  підстав,  установлених  актами  цивільного
законодавства.  Звернімося  спочатку  до  представництва  власне
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громадянином як сторони (або третьої особи) у справах у господарському
судочинстві.

Людина,  як  учасник  цивільних  відносин,  вважається  фізичною
особою,  набуває  прав  та  обов'язків  і  здійснює  їх  під  своїм  
ім'ям [2, ст. 24, 28]. Людина – фізична особа – має право на здійснення
підприємницької діяльності за умови її  державної реєстрації  в  порядку,
встановленому  законом  [2,  ст.  50].  Легалізація  людини  як  суб'єкта
підприємницької  діяльності  починається  після  державної  реєстрації
суб'єкта  підприємницької  діяльності  –  фізичної  особи  –  органом
державної реєстрації, видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання.

У випадках,  коли громадяни – суб'єкти  господарювання  – ведуть
свої  справи  в  господарському  суді  особисто,  при  зверненні  до
господарського суду з позовною заявою або із  запереченнями на позов
такі  особи  повинні  додавати  копії  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
суб'єкта  підприємницької  діяльності.  При  здійсненні  представництва  в
засіданнях  господарського  суду  особисто  громадяни  –  суб'єкти
господарювання  –  мають  надавати  суду  для  ознайомлення  оригінал
свідоцтва про державну реєстрацію.

Юридична  особа  –  організація,  створена  і  зареєстрована  у
встановленому законом порядку [2, ст. 92] – набуває цивільних прав та
обов'язків  і  здійснює  їх  через  свої  органи,  які  діють  відповідно  до
установчих  документів  та  закону. Цивільним кодексом встановлюються
порядок  створення,  організаційно-правові  форми,  правовий  статус
юридичних  осіб  приватного  права.  Конституцією  України  та  законом
встановлюються порядок утворення та правовий статус юридичних осіб
публічного права [4, c. 124].

Дані  державної  реєстрації  юридичної  особи  –  відомості  про
організаційно-правову  форму  юридичної  особи,  її  найменування,
місцезнаходження,  органи  управління,  філії  та  представництва,  мету
установи, а також інші відомості, встановлені законом, – включаються до
єдиного  державного  реєстру,  відкритого  для  загального  
ознайомлення [2, ст. 89].

При  зверненні  до  господарського  суду  з  позовною  заявою  або  з
запереченнями  щодо  позову  інших  осіб  юридичній  особі  доцільно
додавати  належну  копію  документа  про  державну  реєстрацію  на
підтвердження  найменування,  організаційно-правової  форми,
місцезнаходження юридичної особи.

З  організаційно-правової  форми  юридичної  особи  господарський
суд вбачає, які документи є необхідними для підтвердження повноважень
органу (керівника такого органу) здійснювати представництво юридичної
особи в суді.
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Стаття 92 ЦК України встановлює, що юридична особа набуває прав
та  обов'язків  і  здійснює  їх  через  свої  органи,  які  діють  відповідно  до
установчих документів та закону [2].

У ч. 2, ст. 57 ГК України міститься перелік даних, що мають бути
зазначені  в  установчих  документах  [3].  З  установчих  документів
вбачається, який орган управління або виконавчий орган юридичної особи
наділений  повноваженнями  вести  справи  від  імені  юридичної  особи  в
господарському  суді  чи  уповноважувати  інших  осіб  на  ведення  таких
справ. Повноваження органів тих юридичних осіб, цивільна дієздатність
яких виникає з огляду на закон, містить закон.

Органи  управління,  виконавчі  органи  юридичних  осіб  очолюють
керівники.  Документами,  що  повинні  надавати  в  судовому  процесі
керівники  підприємств  і  організацій,  повноваження  яких  визначені
законодавством  або  установчими  документами,  є  документи,  які
посвідчують  їх  посадове  становище  –  посвідчення,  наказ  про
призначення, протокол про обрання в порядку, визначеному установчими
документами.

Дані про прізвище, ім'я, по батькові керівника містить довідка, яка
складається органом статистики за даними ЄДРПОУ.

У  разі,  коли  справи  ведуть  не  особисто  громадяни  –  суб'єкти
господарювання,  справи  юридичних  осіб  –  керівники,  вони  можуть
вестися  представниками  за  довіреностями.  Представництво  за
довіреністю,  як  встановлює  ст.  244  Цивільного  кодексу  України,
ґрунтується на договорі або на акті органу юридичної особи [2].

Як  наголошувалося,  повноваження  представників  громадян  у
господарському  суді  підтверджуються  нотаріально  посвідченою
довіреністю. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом
або  іншою  юридичною  особою,  уповноваженою  на  це  установчими
документами, та скріплюється печаткою юридичної особи.

При  здійсненні  повноважень  сторони  в  господарському  суді
представникам доцільно мати документ, що посвідчує особу.

У ст. 247 ЦК України йдеться про строк дії довіреності [2].
Слід  зазначити,  що  в  господарському  судочинстві  суд  приділяє

чималу увагу строку дії довіреності,  тобто терміну повноважень особи,
якою здійснюється представництво юридичної особи у процесі.

Обов'язковою  є  дата  вчинення  довіреності,  позаяк,  виходячи  із
змісту ч.  3,  ст. 247  ЦК України,  довіреність,  у  якій  не  вказана  дата  її
вчинення, є нікчемною [2].

Довіреність  представникам  видають  сторони  (та  треті  особи)  в
судовому процесі – фізичні особи, юридичні особи, які в господарському
процесі  виступають  як  позивачі,  відповідачі  (або  як  треті  особи).  При
оформленні  довіреностей  представників  сторін  (третіх  осіб)  сторонам
(третім  особам)  необхідно  враховувати  норми  ст.ст.  22,  26,  27  ГПК
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України [1] про права й обов'язки третіх осіб. Тобто в довіреності повинні
чітко  й  повно  викладатися  права,  якими  сторона  у  справі  наділила
представника (всіма правами, передбаченими ст. 22 ГПК України [1], чи
окремо визначеними правами).  Помилковим є зазначення в  довіреності
такого  формулювання  представництва,  як  «представляти  інтереси»  без
зазначення  конкретних  дій,  як-от:  знайомитися  з  матеріалами  справи,
робити  з  них  витяги,  знімати  копії,  брати  участь  у  господарських
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти
клопотання,  давати  усні  та  письмові  пояснення  господарському  суду,
наводити свої доводи й міркування з усіх питань, що виникають у ході
судового  процесу,  заперечувати  проти  клопотань  і  доводів  інших
учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського
суду в установленому Господарським процесуальним кодексом порядку
тощо [4, c. 24].

У  провадженні  у  справах  про  банкрутство  громадяни  –  фізичні
особи,  зокрема  ті,  що  не  є  суб'єктами  господарювання,  –  можуть
виступати  як  кредитори  щодо  боржника.  У  разі,  коли  громадянин  –
кредитор  –  самостійно  веде  свої  справи  в  господарському  суді  в
провадженні  про  банкрутство,  він  має  надати  господарському  суду
документ, що посвідчує його особу.

Коли  ж  громадянин  уповноважує  інших  осіб  здійснювати
представництво кредитора в судовому процесі у справах про банкрутство,
нотаріально посвідчена довіреність, крім прав сторони, передбачених у ст.
22 Господарського процесуального кодексу України [1],  може містити і
перелік  тих прав,  якими наділений кредитор за Законом України  «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
зокрема:  брати  участь  у зборах кредиторів,  обирати  комітет кредиторів
тощо.

Належна фахова підготовка представників  сторін і  третіх  осіб,  їх
компетентність,  оформлені  належними  чином  документи  на
підтвердження  повноважень  у  справах  у  господарському  суді  є
обов'язковою вимогою до таких представників.

Отже, інститут представництва в господарському суді має важливе
значення  для  господарського  процесу  в  справах  захисту  суб’єктивних
прав і законних інтересів сторін і третіх осіб, оскільки сприяє повному
здійсненню їхніх процесуальних прав і обов’язків.

Узагальнивши  досліджені  матеріали  щодо  здійснення
представництва  в  господарському  судочинстві,  можна  дати  наступне
визначення  представництву в  господарському  процесі.  Це  –  діяльність
представника при розгляді справи в судовому процесі,  що здійснюється
від імені  особи,  яку представляють,  з  метою досягти для неї  найбільш
сприятливого рішення, а також для надання допомоги в реалізації своїх
прав.  Діяльність  представника  в  господарському  процесі  складається  з
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юридичних дій, які йому доручає  здійснити особа,  що він представляє.
Таким  чином,  представництво  в  господарському  суді  –  це
правовідношення,  з  огляду  на  які  одна  особа  (судовий  представник)
здійснює процесуальні дії в межах наданих їй повноважень від імені та в
інтересах особи, яку вона представляє (сторони, третьої особи), унаслідок
чого  безпосередньо  для  останнього  виникають  права  й  
обов’язки [4, c. 127].

Як  уже  зазначалося,  справи  в  господарському  суді  через
представників  можуть  вести  як  організації,  так  і  громадяни.  Справи
юридичних  осіб  у  господарському  суді  ведуть  їх  органи,  що  діють  у
межах  повноважень,  наданих  їм  законодавством  та  установчими
документами,  через  свого  представника.  Керівники  підприємств  та
організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або
установчими документами, подають господарському суду документи, що
посвідчують їхнє посадове становище.

Представниками  юридичних  осіб  можуть  бути  також інші  особи,
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства,
організації.  Довіреність  видається  за  підписом  керівника  або  іншої
уповноваженої  особи  та  посвідчується  печаткою  підприємства,
організації. Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи  може  здійснювати  її  відокремлений  підрозділ,  якщо  таке  право
йому надано установчими або іншими документами.

Громадяни  можуть  вести  свої  справи  в  господарському  суді
особисто або через  представників,  повноваження яких підтверджуються
нотаріально посвідченою довіреністю.

Обсяг повноважень представника залежить від повноважень особи,
яку  представляють,  і  від  того,  які  повноваження  ця  особа  надала
представнику.  Тому  процесуальні  права  й  обов’язки  представника
визначають  з  огляду  на  обсяг  прав  та  обов’язків  тієї  особи,  яку  він
представляє, і в межах повноважень, які закріплені в довіреності. До того
ж у  представника  відсутні  самостійні  процесуальні  права  й  обов’язки.
Враховуючи це, не можна вважати представника самостійним учасником
господарського процесу.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ЗАПОРОЗЬКОЇ
СІЧІ

Вступ.  Висвітлюються особливості статусу суддів у системі влади
Запорозького  Війська,  Запорозької  Січі,  з’ясовується  правовий  статус
військового, генерального суддів, їх повноваження та функції в діяльності
цієї військово-політичної організації.

Постановка проблеми. Історія вчень про державу і право насичена
яскравими  прикладами  закріплення  традицій,  неписаних  законів,
насамперед  козацького  звичаєвого  права.  На  козацьке  звичаєве  право
вплинули  давньоруське  право,  правовий  звичай  на  українських  землях
литовсько-польської доби, які трансформувалися в неповторну особливу
правову  систему  з  урахуванням  соціальних  умов  низового  життя,
старослов’янського  громадського  ладу  з  його  політичними  свободами,
вирішенням  суспільних  питань  активною  частиною  населення  на
козацьких зборах тощо.

Запорозькі  неписані  закони  мали  надзвичайно  велику  вагу,  були
аксіомами, корінилися у звичаях, а отже, – народній свідомості, йшли від
самого  життя,  досвіду,  оформляючи,  по  суті,  вже  існуючі  суспільні
відносини. Неповторний знавець козаччини академік Д.І. Яворницький з
цього  приводу  зазначав,  що  в  „основі  всієї  козацької  громади  лежав
звичай:  за звичаєм вони не  допускали  в  Січ  жінок,  за  звичаєм судили
злочинців,  за  звичаєм  поділялися  на  курені  і  паланки.  За  звичаєм
збиралися у певний час на загальні ради чи наради” [13, с. 131].

Історико-правовий  погляд  у  минуле  становлення  особи  судді  за
часів творення української державності,  особливо козацько-гетьманської
держави,  постійно викликає  як теоретичний,  так  і  практичний інтерес,
що,  у  свою  чергу, може  прислужитися  у  справі  реформування  судової
системи України.
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Стан  дослідження.  Вивчення  історії  становлення  вітчизняної
судової системи, її невід’ємної складової – суддівського корпусу, а також
визначення правового статусу судді  як основної фігури судочинства ще
потребує  свого  ретельного  дослідника.  Як  правило,  досліджувалася
українська  козацька  старовина  через  призму  інститутів  влади,  а  от
вивченню  її  окремих,  але  не  менш  важливих  складових,  зокрема
правового статусу судді, досі не приділено належної уваги. Маємо чимало
прикладів  посиленого  інтересу  до  ролі  судді  в  козацькій  державі  
ХVІІ–ХVІІІ ст. Це і різноманітні офіційні статистичні дані, так звані акти,
історичні  праці  Д.І.Яворницького,  М.С.Грушевського,  Я.П.  Новицького,
чималий  доробок  В.М.  Горобця,  Д.С.  Наливайка,  історіософські  студії
В.Л.  Андрущенка  ,  В.М.  Федосова,  правничі  праці  П.Ф.  Гураля,  
Л.М. Москвич, І.М.Паньонка, С.В. Прилуцького тощо. Однак ще й досі
залишається нез’ясованою низка питань щодо правового статусу суддів в
історії  української  державності,  місця  і  ролі  суддів  у  функціонуванні
козацько-гетьманської держави, їх повноважень і функцій, а також вплив
на  правосвідомість  козацтва.  Нагальна  потреба  такого  дослідження  в
сучасних умовах полягає у виконанні державних завдань, що стосуються
реформування як загалом правової, так і суддівської системи в Україні.

Виклад  основних  положень.  В.Л.  Андрущенко  та  В.М.  Федосов,
відзначаючи винятковість Запорозької Січі в історії української  держав-
ності,  підкреслюють:  „Якими  б  дивними  не  здавалися  такі  закони
(йдеться про козацьке звичаєве право – С.М.) з точки зору догм і форми, в
них була одна вирішальна перевага – вони діяли впродовж декількох віків.
Існування законності є беззаперечним доказом державності, адже норми
права установлюються й діють лише в державі, злочини й покарання, як
правові явища, поза державою бути не можуть” [1, с. 54]. Зрозуміло, що
такий традиційний підхід стосувався і визначення та призначення на ті чи
інші посади козацької старшини.

Січове законодавство,  спочатку усне за формою, укорінювалося  у
свідомості непорушністю традицій, перш за все таких, що мали місце за
всеохоплюючої  військової  влади  та  управління.  Однак  уся  повнота
законодавчої,  адміністративної  та  судової  влади  (законотворчість,
прийняття ключових рішень щодо внутрішньої  та зовнішньої політики,
контроль діяльності січових урядовців)  належала козацькій раді (кошу).
Будучи вільними людьми, козаки (а це відзначав ще у першій половині
ХVІІ століття Гійом Левассер  де Боплан у своєму знаменитому „Описі
України”, який з’явився у 1650 р.: „Більше всього цінують волю, без якої
жити  не  можуть”  [6,  с.  183]),  ухвалювали  гласно  на  радах  рішення,
проводили  відкрито  прилюдні  вибори.  Рада  за  обов’язкової  участі
присутніх у Січі козаків дискутувала,  ухвалювала постанови, обирала й
усувала вищих посадових осіб.
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Запорозьке  ж  народоправство  полягало  в  тому,  що  система
суддівства  на  Запорозькій  Січі  була  фактично  відображенням  усього
козацького життя і  пов’язувалася  з  найбільшими функціями – війни та
правосуддя. Сила звичаєвого права давала січовій адміністрації змогу без
будь-яких  зусиль  контролювати  суспільство,  і  вона  всю  увагу
зосереджувала переважно на управлінських, а не на політичних питаннях.

Суддівські функції в запорозьких козаків виконувала вся військова
старшина,  яка,  однак,  мала  різні  повноваження  на  своїх  рівнях.  На
Запорозькій Січі була і посада військового судді (з часів Гетьманщини –
генерального судді), який мав дуже високий статус. Зокрема, перша згадка
про  цю  посаду  датується  1625  р.  [11,  с.  98].  Як  зафіксував  
Ф. А. Щербина, з 21 адміністративної посади за запорозьким табелем про
ранги  на  Січі  військовий  суддя  займав  друге  місце  після  кошового
отамана  [12,  с.  19].  Важливу  роль  у  структурі  політичної  влади
Української  козацької  держави  відігравали  генеральні  старшини.  На
ієрархічних  сходах  старшинських  урядів  найближче  до  гетьмана  стояв
генеральний обозний, за ним – генеральний писар,  потім –генеральний
суддя (як правило, було двоє генеральних суддів, хоч нерідко документи
фіксували  прізвище  лише  одного  урядовця,  що  дозволяє  гіпотетично
стверджувати  про  поширеність  і  такого  одноосібного  виконання
повноважень; у тому ж випадку, коли генеральних суддів було двоє, один з
них був „першим”, або „старшим”, а інший – „другим”, тобто нижчим за
своїм службовим рангом).

Військовий  суддя  –  головний  помічник  кошового  отамана.  Крім
виконання  своїх  основних  функцій,  як  правило,  заступав  кошового
отамана як „наказний отаман”, був скарбником і начальником артилерії та
завідувачем  складами  військових  припасів,  був  членом  Старшинської
ради  та  виконавцем  доручень  кошового  отамана  чи  Січової  ради.
Військовий суддя охороняв ті звичаї й одвічні порядки, на яких базувався
весь  устрій  козацького  життя.  Він  розглядав  ті  справи,  що  не
передавалися  на  розгляд  Січової  ради  чи  кошового  отамана,  та  давав
поради  сторонам,  проте  не  затверджував  остаточно  своїх  постанов.
Військо давало на це право лише кошовому отаманові. З часом правовий
статус військового судді зростав : з середини ХVІІІ ст. військовий суддя
все частіше виступає як вища судова інстанція у справах, що розглядалися
паланковими  полковниками  чи  курінними  
отаманами [9, с. 196].

Загалом до особи судді висувалися певні вимоги: крім природнього
доброчинства,  він  мав  бути  сумлінним,  розумним,  вмілим  у  письмі  та
найкраще мав знати козацькі звичаї, Січові традиції та права [10, с. 27].
Усі  справи  повинні  були  вирішуватися  за  принципом  справедливості,
незалежно  від  того,  хто  судиться,  за  давніми  козацькими  звичаями.
Охоронником такої традиції була також група радців при кошовому або
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стариків (інститут старійшин, яких називали „батьками” або „сивоусими
дідами”).  Старики-батьки  були  колишніми  запорозькими  військовими
старшинами,  які  залишили  свої  посади  з  віком  чи  через  хворобу  або
передали  їх  іншим після  військової  ради.  Як  авторитетна  військова чи
курінна  старшина  у  відставці,  саме  ці  старійшини  відігравали
відповідальну роль, сучасною мовою кажучи, постійної консультативної
або  наглядової  ради.  Знавець  козаччини  С.І.  Мишецький  писав,  що
старійшинам  давало  право  на  величезний  моральний  авторитет  у
запорозькому  війську  їхня  досвідченість,  відчайдушне  молодецтво,
відчайдушна відвага. Вони були опорою всього низового війська, носіями
його  переказів  і  суворими  виконавцями  козацьких  звичаїв.  Вони  й
утихомирювали молодих козаків,  які,  за  повної  рівності  товариства,  не
визнавали  певних  обмежень.  Часто  „батьки”  йшли  навіть  проти  волі
„власної”  старшини,  не  поминаючи  і  самого  кошового,  коли  бачили  в
чомусь  порушення з його боку одвічних порядків запорозької  громади;
вони  виконували  також  роль  консервативних  охоронників  запорозьких
традицій (аж до переслідування за горезвісне „скакання у гречку”).  Під
час  проходження військової  ради  „сивоусі  діди” займали  місце відразу
після  військової  старшини,  на  курінних  радах  –  відразу  за  курінним
отаманом. Під час війни вони керували окремими загонами, а часто були
навіть  полковниками;  у  листах  від  січового  товариства  їх  вписували
відразу  після  імені  кошового  отамана,  а  після  смерті  старійшини
користувалися  такою  честю,  що  при  їх  похованні  один  раз  стріляли  з
гармат,  „а  з  малих  рушниць  більше,  ніж  по  інших,  простих  
козаках” [5, с. 43].

Військового  суддю  в  запорозькому  війську обирали  привселюдно
разом з іншими військовими старшинами, на площі, де проходила рада.
Ця  процедура,  щорічна  зміна  старшини,  була  безумовно  гарантією
демократії, політичної свободи в Запорозькій Січі. Військовий суддя після
публічних виборів отримував знаки своєї гідності: військовий клейнод –
„комишину”,  „суддівську  тростину”,  чим  була  „ліска  судейська  чорна
гибанова, просто в сребло оправная” [2, с. 553] та атрибут влади – велику
срібну печатку, необхідну „для запечатованія  укончоних… справ” [4,  с.
303]  (якщо  ж  суддя  складав  свої  повноваження,  то  віддавав  печатку
громаді).  Мав  військовий  суддя  й  усталену  форму  підпису  під
документами,  зразок  якого  наводить  Я.П.  Новицький:  „  ...  судья
Войсковой  Микола Тимофеев  с  товариством”  [7,  с.  9].  Коли ж на  раді
висловлювали  недовіру  кошовому  (знімало  його  з  посади  січове
козацтво),  „після  відходу  кошового  те  саме  повинні  були  зробити,  із
солідарності з кошовим, суддя, писар, осаул, хоча б до них товариство й
не  мало  докорів.  Зрештою,  останнім,  якщо  хтось  із  них  подобався
козакам, товариство кричало, щоб він „не скидав з себе свого чину”, і той
повинен був  беззаперечно коритися і  стояти на площі. Іноді,  перш ніж
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відпустити старшину з площі, товариство вимагало від неї звіту за різні
дії  і  ставило  їй  різні  питання.  Однак  старшина,  як  звичайно,  рідко
виявлялася  у  чомусь  винною:  користуючись  своєю  владою  лише  рік  і
пам’ятаючи  про  звіт  наприкінці  року,  вона  рідко  діяла  за  власним
бажанням,  а  переважно за бажанням усього війська.  Якщо ж,  усупереч
цьому, старшину викривали в якихось злочинах супроти всього війська, її
карали за це на смерть” [13, с. 133].

Коли військовий суддя не займав раніше посади курінного отамана,
то  звання  військового  старшини  за  ним  не  зберігалося  після  його
звільнення  з  посади.  Після  звільнення  козака  з  посади  військового
старшини це звання втрачалося, за винятком чотирьох посад – кошового
отамана, військового судді, військового писаря та військового осавула. За
ними  після  звільнення  з  посад  на  все  життя  залишалося  звання
„військового старшини” та особливі привілеї: вони жили у своїх куренях,
користуючись  особливою  повагою,  їх  запрошували  на  відповідальні
наради,  і  вони  були  фактично  резервом  найдосвідченіших  військових
кадрів Січі.

Непростою  була  посада  судді  за  козацько-гетьманської  доби.
Запорожці не визнавали над собою ніякого державного чи магістратського
судочинства, крім власного за знаменитим принципом «де три козаки, там
два третього судять». Козацтво довіряло присуду громади; судові справи
закінчувалися  на  Січі  без  тривалих  писань  і  хабарів,  що  характеризує
січове правосуддя і його провідників з найкращого боку. Зрозуміло, що,
залежно від того чи іншого злочину, його тяжкості, соціального характеру
тощо, ті, хто вершив правосуддя, діяли відповідно до тих повноважень,
які були на них покладені.

Основна  увага  запорозького судочинства  відволікалася  випадками
порушення  військових  правил  та  злочинами  проти  особистості  козака.
Такі справи підлягали кошовому суду як суду вищої інстанції. Він діяв на
основі прецедентів, виносив вироки – остаточні,  без права оскаржень. І
вироки виконувалися негайно.

Кошовий  отаман  був  наділений  військовою,  адміністративною,
судовою  і  навіть  духовною  владою.  У  воєнний  час  кошовий  був
“головним  командиром”  війська  й  діяв  як  необмежений  диктатор:  міг
викинути непокірного за борт човна або тягнути його, з мотузкою на шиї,
за важким обозом. У мирний час, як зауважував Д.І.  Яворницький, „він
був  „конституційним”  –  володарем  Запорожжя,  тому  керував  усіма
сферами козацьких вольностей з їхніми паланками, селами, зимівниками
й бурдюгами; виконував роль верховного судді над усіма, хто завинив, і
злочинцями,  й тому карав винуватих за провини й визначав покарання
злочинцям; вважався “верховним начальником” запорізького духовенства,
а тому приймав і призначав духовних осіб із Києва в січову й паланкові
церкви,  залишав  або  повертав  їх  назад,  залежно  від  поведінки  та
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здібностей кожного” [13, с. 138 – 139]. Отже, кошовий отаман виконував
функції і церковного суду.

Однак, враховуючи козацькі вольності, демократичність звичаєвого
права,  традиції  самоврядування,  судова  система  на  Запорозькій  Січі
далеко  не  обмежувалася  діяльністю  кошового  отамана,  військового  чи
курінного судді.  Судовий устрій складався із судів нижчих і  вищих: до
перших належали суди паланкові й курінні, а до других – суди військового
судді,  кошового отамана й Січової  ради. Найнижчим у системі  січових
судів  був  паланковий  суд,  або,  як  його  ще  називали,  суд  паланкового
полковника.  Головою суду був  полковник паланки, а  його судова влада
поширювалася  на  все  населення  паланки.  Оскарження  рішень  суду
направлялося до курінного суду. Курінний суд, або суд курінного отамана,
подібно  до  суду  паланкового,  діяв  на  території  одного  куреня,  а  його
головою  був  курінний  отаман.  Курінний  суд  діяв  як  апеляційний  при
апеляціях  щодо  вироків  паланкового  суду.  А  у  разі,  коли  сторони,  що
судилися, належали до різних куренів, справу розглядав міжкурінний суд
отаманів обох куренів. Оскарження курінного суду проводилося до суду
військового  судді,  який  вів  самостійний  розгляд  у  найважливіших
справах.  Однак  залишалася  ще  й  можливість  апелювати  до  суду
найвищого особистого авторитету Січі – її кошового отамана, що свідчило
про живучість традиції, коли не було посади січового судді.

Проте, коли військовий суддя, заступаючи кошового отамана під час
його відсутності  як наказний кошовий, виносив вироки,  їх  можна було
апелювати до Січової ради. Це свідчить про те, що ні наказний отаман, ні
сам кошовий не були найвищими чинниками судівництва,  бо в мирний
час суд Січової ради, де в судовому процесі брало участь усе  козацтво,
присутнє на Січі, був справді незалежним від кошового (усі присутні на
раді мали рівні права й активно голосом чи киданням шапок виносили
ухвали, якими зобов’язували до виконання всіх, включаючи і кошового).
Та все ж кошовий отаман мав право помилувати засуджених або навіть
винести вирок про смертну кару.

За часів Гетьманщини козацькі суди утворили нову чітку систему.
Суди стали сільські, городові,  сотенні,  полкові,  а найвищою інстанцією
вважався  генеральний  суд.  Прямим  обов’язком  суддів  був  розгляд  і
винесення  вироку  в  цивільних  справах.  Для  вирішення  карних  справ
скликали  суддівську  колегію  –  Генеральний  військовий  суд,  у  якому
головував гетьман або один із генеральних суддів.

Генеральний  військовий  суд  був  найвищим  судовим  органом
Гетьманщини. До його складу, крім генеральних суддів, входив гетьман,
який  виступав  верховним  суддею  і  зазвичай  головував  на  засіданнях
Генерального  військового  суду,  а  також  генеральні  старшини.  У  ході
судової реформи 1722 р. наказний гетьман П. Полуботок ввів до складу
Генерального суду асесорів,  яких призначали на період судової  сесії  по
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черзі  з  числа  бунчукових  товаришів.  Рідше  сотників,  для  того,  аби  за
відсутності генерального судді приймали судові позови і готували їх до
розгляду [3, с. 194 – 195]. До кінця 20-х рр. ХVІІІ ст. функції Генерального
військового суду і Генеральної військової канцелярії у сфері судочинства
не були  чітко розмежовані  й  нерідко дублювалися.  З  часів  гетьмана  Д.
Апостола Генеральний військовий суд став самостійною установою.

За правовий, а нерідко й майновий, статус суддів піклувалися їхні
начальники (кошові чи гетьмани) і навіть керівники держави, на службі
яких вони перебували. Так, історично зафіксований факт, коли польський
король  Сигизмунд  Август  надав  козацькому  судді  Яну  Бадовському
привілеї та два будинки за добру службу, а також, щоб при „судівництві
над  козаками  низовими…  ні  в  кого  не  був  залежним”  [10,  с.  27].
Відповідно  до  норм  українсько-російських  договорів  другої  половини
ХVІІ  ст.  (Московський  1654  р.,  „Статті  Богдана  Хмельницького”  в
редакції  1659  р.,  Глухівський  1669  р.,  Коломацький  1689  р.)  були
встановлені  розміри  грошового  й  натурального  жалування  гетьману  та
Війську Запорозькому, за якими генеральним суддям було визначено на
рік 300 злотих польських, млин (пор.: гетьман мав 1 тис. червоних злотих,
генеральний  писар  –  1  тис.  злотих  польських,  млин,  полковник  –  
100  єфимків,  млин,  рядовий  козак  –  30  злотих  польських)  [4,  с.  312].
Встановлювалися  ще  й  особливі  відзнаки,  як-от  розміри
екстраординарного натурального жалування царя гетьманові та козацькій
старшині (до полковників включно) у 1677 р. за П. Дорошенка, у 1681 р.
за  І.Самойловича,  за  якими тільки  генеральний суддя  отримав  „сорока
соболей по 60 рублей сорока, пара соболей по 10 рублей, атлас добрый
розных цветов” та „бархат, обяря серебряная, изарбаф, атлас, пара соболей
по  10  рублев  пара”  [4,  с.  313].  А  за  царським  указом  1732  р.
встановлювалося  положення,  за  яким  на  чин  двох  генеральних  суддів
виділялося по 300 дворів [4, с. 313].

Роль  військових,  генеральних  суддів  на  Січі  була  досить
відповідальною  і  впливовою.  Як  і  для  решти  генеральних  старшин,
діяльність генеральних суддів  не обмежувалася  виконанням лише їхніх
прямих  функціональних  обов’язків.  Часто-густо  вони  виконували
різноманітні  доручення  гетьмана,  наприклад  очолювали  посольства  до
чужих  держав  (зокрема,  генеральний  суддя  С.  Богданович-Зарудний  –
посольства до Москви в 1652 та 1654 році). Хоча діяльність військового
характеру була досить далекою від функцій генеральних суддів, вони все
ж брали в ній активну участь. Так, функції наказного гетьмана в походах у
різний  час  виконували  генеральні  судді  А.  Жданович,  І.  Самойлович,  
П. Животовський [8, с. 118]. У 1700 – 1707 рр. генеральним суддею був  
В.  Кочубей,  якому,  за  відсутності  гетьмана  І.Мазепи  в  Україні  влітку  
1707 р. у Батурині – гетьманській столиці, належали обов’язки наказного
гетьмана [4, с.303]. Виконувалися й рішучі правозабезпечувальні функції.
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Так, улітку 1770 р. генеральний суддя наказав отаману Пластунівського
куреня провести операцію з метою забезпечення „тишини всесуспільного
спокою”,  знищивши  злодійські  ватаги,  від  яких  „одне  нарікання  і
безвинна недобра слава всьому Війську Запорізькому слідує”. Кошовий П.
Калнишевський дав розпорядження винуватих покарати і відібрати в них
майно [1, с. 67 – 68].

Висновки.  Історико-правовий  аналіз  ролі  судді,  його  правового
статусу  в  козацькій  державі  ХVІІ–ХVІІІ  ст.  свідчить  про  поєднання
козацького  звичаєвого  права,  усталених  демократичних  традицій  у
козацькому  середовищі,  а  також  сформованих  владних  функцій,  які
покладалися на тих, хто займався суддівством.

Вивчення юридичної практики суддів різних рівнів часів козацько-
гетьманської  держави  привносить  чимало  корисного  для  можливого
вдосконалення сучасного підходу до ролі судді в суспільстві, а також його
правового  статусу,  забезпечення  належної  оцінки  його  інтелектуальної
праці та створення умов для його незалежності та непідкупності.
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПРАВА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ

Основоположну  роль  у  системі  джерел  права  соціального
забезпечення  посідає  Конституція  України  як  Основний  Закон  нашої
держави. Як відомо, Україна, розвиваючи досвід інших держав, вибудовує
національну  систему  джерел  права  на  основі  конституції  –
основоположного  закону,  який  закріплює  політико-правові  основи
взаємовідносин  суспільства,  держави  та  особи.  Ухвалена  Верховною
Радою України ще 28 червня 1996 року Конституція України відповідає
такому  спрямуванню  [1].  У  юридичній  літературі  підкреслюється,  що
Основний  Закон  країни  розглядається  із  соціальної,  політичної  та
юридичної позицій: із соціальної –як прояв громадської злагоди, волі всіх
членів українського суспільства, своєрідний договір, що створює засади
державної  стабільності,  розвитку  і  становлення  кожного  індивіда;  із
політичної –як підґрунтя здійснення державної влади, її функціонування
згідно з принципом поділу єдиної державної влади на гілки; із юридичної
–як  нормативно-правовий  акт,  що  має  вищу  юридичну  силу  й
безпосередньо  регулює  суспільні  відносини  в  різнихсферах  життя
держави,  закріплює  підвалини  правової  системи  [2,  с.  11].  Доречно
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наголосити,  що  положення  Основного  Закону  України  пронизують
соціальні пріоритети розвитку суспільства і держави. Норми Конституції
України  (ст.1),  визнаючи  Україну  демократичну,  соціальну  та  правову
державу,  вказують  на  глибинність  та  фундаментальність  соціальних
чинників  у  функціонуванні  держави  та  її  інституцій.  Очевидно,  що
насамперед мова йде про основні соціальні права людини щодо діяльності
держави. Із змісту Основного Закону України (ст.3) випливає, що людина,
її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю.  У  розвиток  цього  припису
Конституція України закріплює, що права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, водночас держава
відповідає  перед  людиною  за  свою  діяльність.  Крім  того,  у  ній
визначається,  що  утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод  людини  є
головним  обов'язком  держави.  Таким  чином, можна  констатувати,  що
Конституція  України,  по-перше,  визначає  та  окреслює  соціальну
стратегію  розвитку суспільства  і  держави, по-друге,  визначає  права  та
свободи  людини  основним  соціальним  орієнтиром  відносно держави,
органів державної влади, їх посадових осіб, по-третє, визначає соціальні
орієнтири  розвитку  національного  законодавства  та  джерел  права.  За
таких  обставин  Конституція  України  виступає  основоположним
регулятором  відносин  у  сфері  соціального  забезпечення,  виступаючи
правовим  базисом розвитку законодавства  про  соціальне  забезпечення,
відповідної системи джерел права. Незважаючи на те, що в останні роки
відбувається  глибинне  переосмислення  норм  та  положень  Конституції
України,  декларування  конституційної  реформи  [3 –  5],соціально
орієнтовані  засади  та  принципи  розвитку  суспільства,  права  та
державизалишаються  стабільними.  Подальший  процес  реформування
Конституції  України  вимагає  посилення  ролі  та  значення  соціальних
положень,  соціальних  стандартів  для  демократизації  суспільства  і
держави.

Метою  наукової  статті  є науково-теоретичне  дослідження
Конституції  України  як  основного  джерела  права  соціального
забезпечення  в  умовах  сьогодення.  Концептуальні  теоретико-правові
проблеми щодо розуміння  Конституції  України  в системі  джерел права
соціального  забезпечення  досліджувались  у  працях  таких  учених, як  
В.М.  Андріїв,  Н.Б.  Болотіна,  С.В.  Вишновецька,  В.С.  Венедіктов,  
С.В.  Венедіктов,  І.В.  Зуб,  М.І.Костюк,  С.С.  Лукаш,  А.Р.  Мацюк,  
Н.О.  Мельничук,  О.М.  Обушенко,  П.Д.  Пилипенко,  С.М.  Прилипко,  
В.О.  Процевський,  О.І.  Процевський,  О.В.  Тищенко,  Н.М.  Хуторян,  
Л.П. Шумна, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін.  Водночас, ураховуючи
нагальність  та  важливість  конституційної  реформи,  об'єктивної
необхідності розвитку системи джерел права соціального забезпечення в
новітніх  умовах  здійснення  демократичних  перетворень,  розвитку
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громадянського суспільства, означена проблематика не тільки не втратила
актуальності, а набула важливого значення як складова соціальних змін.

Розуміння  сутності  Конституції  України  як  Основного  Закону
України, що має найвищу юридичну силу на території України, випливає
із змісту її норм. За змістом Конституції України в Україні визнається і діє
принцип  верховенства  права.  При  цьому  Конституція  України  має
найвищу  юридичну  силу.  Закони  та  інші  нормативно-правові  акти
ухвалюютьсяна основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст.8).
А. П. Заєць зазначає, що принцип верховенства права знаходить свій вияв
і  у  власних  регулятивних  властивостях  права,  у  тому  числі:  
1)  мінімальній достатності  правового регулювання суспільних відносин
та  всезагальностіправа;  2)  позапартійності  права,  його  відносній
самостійності щодо політичних сил та деідеологізованості;  3) відносній
самостійності  щодо  судової  та  виконавчої  влади;  4)  верховенстві
Конституції та законів України [6, с. 15]. З правової точки зору це означає,
що,  норми  Конституції  України, по-перше,  є  першоосновою  системи
джерел  національного  права,  насамперед  джерел  права  соціального
забезпечення, по-друге,  виступають  конституційно-правовим  базисом
відносно усієї системи джерел права; по-третє, закладають основоположні
засади та принципи, які покликані забезпечувати системну регламентацію
суспільних відносин, ураховуючи пріоритетність прав та свобод людини,
по-четверте, визначають механізми стабільності закладених у них засад та
принципів. Тому Конституція України є первинним та основоположним
елементом у системі джерел права соціального забезпечення.

Закладаючи  базисні  засади,  які  окреслюють  основні  властивості
Конституції  України (ст.ст. 1,  3,  8  та  ін.),  її  норми визначають осново-
положні  риси  окремих  елементів  системи  джерел  права  соціального
забезпечення.

Конституція  України  визнає  чинність  на  території  України
міжнародних договорів. Згідно з положеннями Конституції України чинні
міжнародні  договори,  згода  на  обов'язковість  яких  надана  Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства України (ст.9).
Укладення міжнародних договорів,  які  суперечать  Конституції  України,
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. У
такому розумінні міжнародні договори України є конституційно-правовою
основою  для  розвитку  внутрішніх  актів  законодавства  про  соціальне
забезпечення.

Окреме  місце  в  Конституції  України  відводиться  законам  як
нормативно-правовим актам парламенту, які покликані розвивати норми
Конституції, та  міжнародних  договорів  України.  Принагідно  слід
підкреслити,  що  Конституція  України:  а)  визначає  повноваження
Верховної  Ради  України  з ухвалення законів;  б)  визначає  законодавчу
процедуру щодо ухвалення законів; в) визначає предмет законів, а відтак –
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конкретизує  коло  питань,  які  визначаються  виключно  законами.  Так,
наприклад, Основний Закон України встановлює, що виключно законами
визначаються: основи  соціального  захисту,  форми  і  види  пенсійного
забезпечення;  засади  регулювання  праці  і  зайнятості,  шлюбу,  сім'ї,
охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури
й охорони здоров'я; екологічної безпеки (п.6 ч.1 ст.92). Тому Конституція
України  декларує  принцип  домінування  законодавчого  регулювання
відносин  у  сфері  соціального  захисту  (соціального  забезпечення).  Це
означає, що виключно законом можуть встановлюватись норми та правила
із зазначених питань. Такий підхід покликаний забезпечити відкритість,
доступність,  прозорість  системи  соціального  захисту  (соціального
забезпечення). У цьому плані вартує уваги положення Основного Закону
України  щодо  того,  що  виключно  законом  про  Державний  бюджет
України  визначаються  будь-які  видатки  держави  на  загальносуспільні
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (ст.96). Закономірно,
що до цього переліку належать соціальні видатки як ключові відносно до
інтересів суспільства, потреб та інтересів конкретної людини.

До  певної  міри  норми  Конституції  України  розкривають  систему
підзаконних нормативних актів у сфері соціального захисту(соціального
забезпечення). Це насамперед стосується нормативних актів Президента
та  Кабінету  Міністрів  України.  Основний  Закон  України  визначає,  що
президент  України  на  основі  та  на  виконання  Конституції  і  законів
України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання
на території України (ч. 3 ст. 106), а Кабінет Міністрів України в межах
своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими
до  виконання  (ст.117).  Доречним  буде  підкреслити,  що  акти  Кабінету
Міністрів  України  підписує  Прем'єр-міністр  України.  До  того  ж
нормативно-правові  акти  Кабінету  Міністрів  України,  міністерств  та
інших  центральних  органів  виконавчої  влади  підлягають  реєстрації  в
порядку,  встановленому  законом.  Також  формально-декларативне
значення  в Конституції  України  відведено  іншим  підзаконним
нормативним актам (наприклад нормативним актам міністерств, відомств,
місцевих  органів  влади  тощо).  В  умовах  сьогодення  однією  із
фундаментальних  проблем  залишається  приведення  у  відповідність  до
норм  Конституції  України  актів  законодавства  про  соціальне
забезпечення, особливо тих, які були ухвалені до її прийняття. Передусім
це стосується базових законів у цій сфері [7 – 8].

Прикметною рисою Конституції України є те, що  в ній визначено
механізми конституційного контролю  щодо окремих актів законодавства
про  соціальне  забезпечення.  Основний  Закон  України  встановлює,  що
Конституційний  Суд  України  є  єдиним  органом  конституційної
юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та
інших  правових  актів  Конституції  України  і  дає  офіційне  тлумачення
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Конституції України та законів України (ст.147). Важливо наголосити, що
до повноважень Конституційного Суду України належить:  а) вирішення
питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів
та  інших  правових  актів  Верховної  Ради  України, актів  Президента
України, актів Кабінету Міністрів України,правових актів Верховної Ради
Автономної  Республіки  Крим;  б)  офіційне  тлумачення  
Конституції  України  та  законів  України.  З  зазначених  питань
Конституційний Суд України  ухвалює  рішення,  які  є  обов'язковими  до
виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені
(ст.150 Конституції України).

Основоположність  та  фундаментальність  Конституції  України
відносно системи джерел права соціального забезпечення засвідчує те, що
в ній визначено основні соціальні права людини та гарантії їх реалізації.
Слід наголосити, що вони відповідають міжнародним стандартам з прав
людини.

По-перше,  Конституція  України  визначає  право  на  соціальний
захист (соціальне забезпечення) (ст.46). За змістом цього права громадяни
мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у
разі  повної,  часткової  або  тимчасової  втрати  працездатності,  втрати
годувальника,  безробіття  з  незалежних  від  них  обставин,  а  також  у
старості  та  в  інших  випадках,  передбачених  законом.  Отже,  право  на
соціальний  захист  покликане  убезпечити  кожного  від  можливості
настання певних соціальних ризиків. Складність та внутрішня структура
цього права полягає в тому, що законодавець не визначає вичерпність чи
обмеженість таких ризиків. С.М. Синчук справедливо підкреслює, що у
фаховій літературі соціальний ризик трактують як ту обставину, наслідки
якої  не  можуть  бути  усунені  особою самостійно, за  допомогою членів
сім'ї  через  зовнішні  об'єктивні  чинники,  а  не  з  будь-яких  суб'єктивних
причин[9,  с.73].  Їх  перелік  визначається  та  конкретизується  на підставі
закону,  що  дозволяє  ураховувати  різного  роду  чинники,  які  можуть
негативно вплинути на людину, її здатність самостійно забезпечувати та
гарантувати свою життєдіяльність. Можна погодитися із В.Л. Костюком
та іншимивченими, які акцентують увагу на системності та комплексності
цього конституційного права[10,с.19, 11]. С.М. Прилипко наголошує, що
право  на  соціальне  забезпечення  –це  визнане  Конституцією  України,
міжнародним  співтовариством  і  гарантоване  державою  Україна  право
людини  на  отримання  соціальної  допомоги  та  підтримки,  задоволення
фізіологічних,  соціальних і  духовних  потреб  в  обсязі,  необхідному для
гідного  життя,  у  тих  випадках,  якщо  у  зв'язку  з  впливом  соціального
ризику громадянин  з  не  залежних  від  нього причин не  має  джерел  та
засобів існування [12, с. 9].

Норми  Основного  Закону  України  визначають,  що  право  на
соціальний  захист  гарантується:  а)  загальнообов'язковим  державним
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соціальним  страхуванням  за  рахунок  страхових  внесків  громадян,
підприємств,  установ і  організацій;  б)  за рахунок  бюджетних та  інших
джерел  соціального  забезпечення;  в)  створенням  мережі  державних,
комунальних,  приватних  закладів  для  догляду  за  непрацездатними;  
г) конституційною вимогою, що пенсії, інші види соціальних виплат та
допомоги,  що  є  основним  джерелом  існування,  мають  забезпечувати
рівень  життя,  не  нижчий  від  прожиткового  мінімуму,  встановленого
законом. Справедливою та переконливою є теза О.В. Тищенко про те, що
такий підхід є половинчастим, що збіднює зміст статті.  Тому, на думку
вченоого, бажано  також  указати  на  існування  недержавних  видів
соціального забезпечення [13, с. 116].

По-друге,  Конституція  України  встановлює  право  кожного  на
достатній  життєвий рівень  для  себе  і  своєї  сім'ї,  що включає  достатнє
харчування, одяг, житло (ст.48). За своєю суттю, таке право є позитивно-
декларативним,  що  окреслює  соціальну  спрямованість  суспільства  і
держави у прагненні забезпечити належний рівень життя кожній особі.

По-третє, Конституція України гарантує право кожного на охорону
здоров'я,  медичну  допомогу  та  медичне  страхування  (ст.49).  У  цьому
контексті  охорона  здоров'я  забезпечується  державним  фінансуванням
відповідних  соціально-економічних,  медико-санітарних  та оздоровчо-
профілактичних програм. Також держава створює умови для ефективного
йдоступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і
комунальних  закладах  охорони  здоров'я  медична  допомога  надається
безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Крім
того,  держава  сприяє  розвиткові  лікувальних  закладів  усіх  форм
власності.  У  юридичній  літературі  підкреслюється,  що  оскільки  ст.  49
Конституції  України  закріплює  право  кожного  на  охорону  здоров'я,
медичну допомогу та медичне страхування, то суб'єктом правовідносин з
медичного  обслуговування  є  будь-яка  людина  (громадянин  України,
іноземець, особа без громадянства). Іншими суб'єктами правовідносин з
медичного  обслуговування,  який  зобов'язаний  надати  певний  вид
медичної допомоги, є медичні заклади[14, с.11].

По-четверте,  Конституція  України  гарантує  право  кожного  на
безпечне  для  життя  і  здоров'я  довкілля  та  на  відшкодування  завданої
порушенням  цього  права  шкоди (ст.50).З  конституційно-правової  точки
зору кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право
на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

По-п'яте, Основний Закон України декларує право кожного на освіту
(ст.53). У цьому аспекті Конституція України гарантує, що повна загальна
середня  освіта  є  обов'язковою,  адержава,  у  свою  чергу,  забезпечує
доступність  і  безоплатність  дошкільної,  повної  загальної  середньої,
професійно-технічної,  вищої  освіти  в  державних  і
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комунальнихнавчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної
середньої,  позашкільної,  професійно-технічної,  вищої  і  післядипломної
освіти,  різних  форм  навчання;  надання  державних  стипендій  та  пільг
учням і студентам. Крім того, громадяни мають право безоплатно здобути
вищу  освіту  в  державних  і  комунальних  навчальних  закладах  на
конкурсній основі. При цьому громадянам, які належать до національних
меншин,  відповідно до закону, гарантується  право на навчання рідною
мовою чи на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних
закладах  або  через  національні  культурні  товариства.  Крім  того,
Конституція України визначає фундаментальні принципи конституційного
визначення і гарантування системи прав людини, у тому числі соціальних:
а) усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; б)права і свободи
людини  є  невідчужуваними,  невичерпними  та  непорушними;  в)
конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; г)
при  прийнятті  нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних  законів  не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; г) кожна
людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому
не порушуються  права  і  свободи  інших людей,  та  має  обов'язки перед
суспільством,  у якому  забезпечується  вільний  і  всебічний  розвиток  її
особистості; д) громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом (ст.ст. 21 – 24)

Також принагідно  слід  констатувати,  що Основний Закон України
гарантує  право  кожного  на  захист  своїх  прав  та  свобод  (ст.55).  Це
стосується  основоположних  соціальних  прав.  За  змістом  Конституції
України  права  і  свободи  людини  і  громадянина  захищаються  судом.
Кожному  гарантується  право  на  оскарження  в  суді  рішень,  дій  чи
бездіяльності  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,посадових і службових осіб, а також право звертатися за
захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини  або  до  відповідних  міжнародних  судових  установ  чи  до
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких
є  Україна.  При  цьому  кожен  має  право  будь-якими  не  забороненими
законом  засобами  захищати  свої  права  і  свободи  від  порушень  і
протиправних посягань.

З  огляду  на  зазначене  можна  констатувати,  що  Конституцію
України, як  основне  джерело  права  соціального  забезпечення,
характеризують  такі  риси:  а)  вона  містить  норми  права  соціального
забезпечення;  б)  вона  має  найвищу  юридичну  силу  щодо інших  актів
законодавства  у  сфері  соціального  забезпечення;  в)  визначає
конституційну модель системи джерел права соціального забезпечення; г)
визначає  конструктивні  елементи  системи  законодавства  про  соціальне
забезпечення;  д)  визначає  концептуальні  правові  властивості  основних
джерел права соціального забезпечення;  є) визначає право на соціальний
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захист  та  інші  пов'язані  із  ним  соціальні  права  людини;  ж)  визначає
загальні  конституційні  гарантії  щодо  закріплення,  визнання  та
незмінності системи соціальних прав;  з) визначає загальні гарантії щодо
здійснення  права  на  соціальний  захист  та  інших  пов'язаних  із  ним
соціальних прав;  і) окреслює механізми конституційного контролю щодо
системи джерел права соціального забезпечення.

Ураховуючи  сучасний  стан  здійснення  в  Україні  конституційної
реформи  та  спрямування  її  в  бік удосконалення  положень  Конституції
України, видається за необхідне значно посилити її  соціальну складову
через  призму посилення конституційно-правового регулювання системи
соціальних прав, у тому числі права на соціальне забезпечення, соціальне
страхування  тощо,  механізмів  їх  правової  охорони  та  захисту.
Очевидно,що  у  світлі  конституційних  новацій  доречним  було  б  також
більш  системно  на  конституційно-правовому  рівні  визначити  систему
законодавства, механізми її сталості та стабільності.
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ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СУБ'ЄКТА
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Вступ. Світові та європейські процеси, наявність спільних інтересів
і прагнення розвинених країн Європи до співробітництва ставлять перед
громадянами України, особливо перед студентською молоддю, нові, більш
складні,  завдання  у  громадсько-політичній,  культурній  галузях.  Саме
студентські  роки  –  це  пора  становлення  ціннісної  системи,  коли
формуються  орієнтації  та  настанови,  які  характеризують  ставлення
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особистості до найважливіших сторін життєдіяльності, до вибору того чи
іншого варіанту поведінки.

Диференціація  студентства  в  Україні  стала  більш  вираженою,
достатньо  суперечливоюта  іноді  навіть  соціально  загостреною.  Раніше
молодь  узагалі,  у  тому  числі  студентська,  розглядалася  як  єдина
суспільно-правова  група.  Однак  аналіз  тенденцій  соціального розвитку
студентської  молоді  дозволяє  констатувати  той  факт,  що  студентську
молодь можна виділити в окрему соціально-правову групу. Такий підхід
заснований  не  тільки  на  теоретичних  засадах,  але  й  викликаний
практикою.  Студентський  період  має  значення  в  загальному  процесі
становлення  особистості  і  як  період  активного  розвитку  моральних,
естетичних  і  духовних  почуттів,  становлення  характеру,  соціально-
правових і професійних якостей.

Такі  вчені,  як  Г.  Г.Бикова,  І.Загородній,  О.  Н.  Саханьвиділяють
молодь  в  окрему  соціальну  та  правову  категорію  [1].  Студентство
розглядається  ними  як  органічна  ланка  й  частка  соціальної  структури
суспільства. Студентська молодь виокремлюється в особливу групу як за
віковою характеристикою, так і за особливостями професійної діяльності,
що пов'язана перш за все із засвоєнням знань.

Результати дослідження.  Адаптивність  (лат. –  пристосовувати)  –
інтегративна  властивість,  яка  характеризує  ступінь  психологічної
адаптації  особистості/визначається  відповідністю (власне  адаптивність),
відносною  невідповідністю  (неадаптивність)  або  крайнім  ступенем
невідповідності і відсутністю можливості адаптації (дезадаптивність) між
цілями, устремліннями індивіда та досягнутими результатами.

Складнощі  адаптації  породжуються  здебільшого  мотиваційними,
раціональними  проблемами  з  поведінковими  виявами,  зокрема  з
емоційною залежністю студента від оцінки викладача. Однією з причин
таких  проблем  є  інфантильність  як  особистісна  риса,  яка  спричиняє
специфічну мотивацію навчання.  Таким студентам притаманне бажання
відповідати  опанованим  у  дитинстві  зовнішнім  стандартам.  У
студентському середовищі їх особистісний статус  у групах, як правило,
значно нижчий, ніж у студентів, які менше часу витрачають на навчання,
але мають добре розвинені комунікативні здібності. Не менш відчутним є
те,  що  першокурсник  орієнтується  на  досвід  спілкування  у  школі,  де
стосунки  досить  близькі  й  емоційно  значущі.  А  потрапивши  в  нову
систему  соціалізації,  він  продовжує  відтворювати  звичний  стереотип
поведінки,  надмірно  орієнтуючись  на  групу,  керуючись  її  думкою  у
вчинках. Конформна (лат. – подібний) поведінка часто заважає у навчанні:
першокурсник малоініціативний, не ставить запитань, соромиться підняти
руку на семінарі, щоб не викликати негативної реакції групи, тощо.

Надмірна орієнтація на свою групу породжує пасивність в освоєнні
соціально-психологічного  простору  вищого  навчального  закладу,

578



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

переважання  у  вчинках  стратегії  уникнення  невдачі.  Але,  як  свідчать
результати  досліджень,  студентське  середовище  є  толерантнішим  до
різноманітних  стилів  життя  та  взаємодії,  ніж  шкільне,  і  диктат
студентських  мікрогруп  буває,  як  правило,  менш  тотальним,  ніж  у
підлітків.

Успішній  адаптації  сприяє  наявність  в  академічній  групі
позитивного соціально-психологічного клімату.

Соціально-психологічний  клімат  –  морально-психологічний
настрій, який відтворюється у взаєминах у групі,  умови, що створюють
ефективний процес навчальної діяльності.

Будь-який  соціально-психологічний  клімат,  у  тому  числі
студентської  групи,  перебуває  під  впливом  соціально-психологічного
клімату  в  суспільстві,  умов  життєдіяльності  колективу,  особливостей
суспільної  думки,  психологічного  зараження,  наслідування,  групової
динаміки,  особливостей  міжособистісного  спілкування.  Позитивними
ознаками  соціально-психологічного  клімату  в  групі  є:  наявність
позитивної перспективи для групи та для кожного її індивіда; довіра та
висока  вимогливість  один  до  одного;  ділова  критика;  вільне
висловлювання власної думки; відсутність тиску як у групі, так і ззовні;
достатня поінформованість про цілі та завдання групи; задоволеність від
приналежності до групи та від процесу спілкування; прийняття на себе
відповідальності  за  справи  спільності  тощо.  Позитивний  соціально-
психологічний  клімат  у  студентській  групі  сприяє  задоволенню  у
студентів  потреби  у  спілкуванні,  розкриттю  їх  індивідуальних  рис,
позитивному ставленню до навчання, якщо це є цінністю групи, тощо.

Вивчення  соціально-психологічних  особливостей  соціалізації
студентської молоді передбачає аналіз власне педагогічного спілкування,
у межах якого і відбувається навчальна діяльність. Йдеться про спільне
розв'язання проблем навчання засобами спілкування,  про чітку систему
дій учасників педагогічного спілкування та їх узгоджену комунікативну
діяльність,  тобто  про  співробітництво,  яке  характеризують  такі
параметри:

 активність учасників взаємодії, спрямованої один на
одного і на самих себе (змістом цієї активності є численні процеси
міжособистісного  пізнання,  соціально-психологічного
відображення,  самопізнання  та  ін.,  а  результатом  –  формування
психологічної  єдності  учасників  взаємодії,  досягнення  певного
рівня взаєморозуміння між ними);

 предметна сутність, яка постає у формі навчальних
завдань (з цієї точки зору педагогічне спілкування можна описати
як  процес  інтеграції  предмета  співробітництва,  формування
предметно-ціннісної і мотиваційної єдності його учасників);

 процесуальна  сутність,  що  розглядає
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співробітництво як процес, у якому виявляються індивідуальні та
колективні предметні дії його учасників (педагогічне спілкування
постає як процес інтеграції індивідуальних дій педагога і студента
в їх спільній діяльності).

Як  свідчать  соціологічні  дослідження,  головною  потребою
студентської  молоді  є  прагнення  до  активної  творчої  діяльності.  При
цьому якнайповніше розкриваються її психологічні властивості, здібності
та  схильності.  Студентству притаманні  такі  якості,  як  сприйнятливість
досвіду старших і нігілістичне ставлення до старого, прагнення до нового,
пошуку, бажання перетворити світ і водночас нестача життєвого досвіду,
поверховість  сприйняття,  схильність  до  розчарування,  завищена  оцінка
власної думки, максималізм і нестача власних практичних навичок.

Саме  у  студентські  роки  відбувається  найактивніше  залучення
людини  до  цінностей  культури  й  набуття  навичок  публічної  правової
діяльності, а також інтенсивне розширення кола спілкування. У студентів
активно формується світогляд, розвивається пошукова діяльність. Цьому
сприяє  особливий  уклад  вузівського  життя,  обумовлений  особливим
характером праці і спілкування, реалізації соціальних ролей, організацією
життєдіяльності студентів [6].

Проблемам становлення молодого покоління присвячена достатньо
велика  кількість  наукових  робіт.  Серед  фундаментальних  досліджень
молоді можна виділити роботи В. Бондаря [2], Є. Головахи [3], М. Пірен.
Зазначенні  автори  в  цілому  досліджували  проблеми  формування  та
реалізації  молодіжної  політики,  соціально-правових  орієнтацій  молоді,
питання  професійної  та  політико-правової  соціалізації  молодого
покоління.

Останнім  часом  дослідницьку  увагу  зосереджено  на  вивченні
індивідуальних життєвих стратегій молоді, оскільки з часом збільшується
кількість  каналів  входження  її  в  дорослий  соціум  суспільства.  Зростає
різноманіття  форм  освіти,  розширюється  молодіжний  ринок  праці,
способи  працевлаштування,  змінюються  види  тимчасового  безробіття.
Зазначимо, що існують кілька напрямів теоретичного осмислення молоді,
її місця й ролі в суспільствіяк:  носія психофізіологічних рис молодості;
окремої культурної групи зі своїми якостями та функціями субкультури;
суб’єкта та об’єкта процесу спадковості та зміни поколінь, де на перший
план виходить її соціальна функція.

Висновки.  Таким  чином,  молоде  покоління  завжди  суттєво
відрізняється  від  попереднього.  Його  соціальний  портрет,  прагнення,
орієнтації  мають  мозаїчний,  навіть  суперечливий  характер.  Соціально-
правові  орієнтації  сучасної  студентської  молоді  відображають  нову
політико-економічну реальність з її  протиріччями і  складнощами буття,
зокрема.:

 у своїй більшості молода студентська генерація України, порівняно
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з  особами  середнього  та  старшого  віку,  підтримує  незалежність
держави, ринкові перетворення;

 нині чотири з п’яти молодих людей висловлюються за прискорення
економічних реформ, підтримують інститути приватної власності,
підприємництва;

 вона більше, ніж попереднє покоління, розраховує на власні сили та
підтримку  батьків,  друзів,  що  свідчить  про  послаблення
патерналістських очікувань;

 певні зміни відбулися у трудових ціннісних орієнтаціях молодого
покоління:  постійно  зростає  значення  високої  оплати  праці,
підвищуються вимоги щодо характеру та умов діяльності [5].

Зі  специфікою  соціального  становища  молоді  в  суспільстві
простежуються  певні  закономірності  процесу  правової  соціалізації  у
відповідних суспільних умовах. Це залишає відбиток на формах і ступені
участі  студентської молоді у громадському житті суспільства і визначає
особливості її як суб’єкта політичного та правового життя держави.

Перша особливість пов’язана з незакінченим становленням власної
суб’єктивності в соціально-правових відносинах. Це залежить від вікових
меж,  обмеженням  політичних  прав  молоді,  які  закріпленні
законодавством,  що  призводить  до  відчуження  різних  груп  молоді  від
соціальних  і  правових  інститутів,  обмеження  можливості  реалізації  їх
групових і політичних інтересів. Вік, таким чином, відіграє роль важливої
стратифікаційної  основи  і  є  важливим  чинником  участі  молоді  у
громадсько-політичному та правовому житті суспільства.

Друга  особливість  студентської  молоді,  як  суб’єкта  правових
відносин,  визначається  специфікою  її  соціального  становища.  Вона
характеризується  нестійкістю,  рухливістю  позицій  молоді  в  соціальній
структурі,  відносно  невисоким  їх  соціальним  статусом,  обмеженням
соціальних зв’язків.  Це ставить молодь  у нерівне становище з іншими,
більш економічно й соціально вищими групами суспільства.

Тим  самим  створюється  сприятлива  атмосфера  для  виникнення
різного  роду  соціальних  конфліктів,  які  інколи  набувають  політичного
забарвлення.

Третя особливість пов’язана зі специфікою студентської молодіжної
свідомості,  яка обумовлена як віком,  так і  соціальним становищем цієї
категорії. Лабільність свідомості, недостатня впевненість у завтрашньому
дні, нестійкість соціальних орієнтацій притаманні тією чи іншою мірою
молодому  поколінню.  Свідомість  студентської  молоді  легко  піддається
впливу різних нових факторів – економічних, соціальних і правових. Під
їх  впливом  відбувається  усвідомлення  молоддю  власного  становищав
суспільстві  і  консолідація  групових  інтересів.  Тільки  тоді  молодь  стає
політичною силою.

Таким  чином,  важливу  роль  у  процесі  входження  в  суспільство
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молодої  людини  відіграє  політико-правова  соціалізація.  Це  процес
засвоєння  індивідом  упродовж  його  життя  правових  знань,  норм  і
цінностей суспільства, до якого він належить. Для молодої людини цей
процес  є  складовою  частиною  багатогранного  процесу,у  ході  якого
відбуваються  відтворення  і  подальший  розвиток  соціально-правових
якостей  суб’єктів,  які  підтримують  і  реалізують  ці  відносини  у  своїй
життєдіяльності.

Отже, період навчання у вищому навчальному закладі для студентів
є періодом інтенсивного формування уявлень про життєву стратегію, яка
справляє суттєвий вплив на становлення характеру особистості в цілому.
Це  пов’язано  з  появою  на  даному  віковому  етапі  необхідних  для
формування  орієнтацій,  передумов  оволодіння  понятійним  мисленням,
накопичення  достатнього  морального  досвіду,  досягнення  певного
соціального  стану.  Процес  формування  засад  життєвої  стратегії
стимулюється  значним розширенням  спілкування,  розмаїттям  існуючих
форм  поведінки,  поглядів,  ідеалів.  По  суті,  здійснюється  вибір
конкретного  шляху  подальшого  життя  і  формується  набір  засобів  для
досягнення  мети.  З  одного боку, студентство  прагне  брати  повноцінну
участь  у  житті  суспільства  і  якнайшвидше  інтегруватися  в  існуючий
порядок, соціалізуватися, з іншого, – готується виконувати роль рушійної
сили,  що  прагне  перетворень  усталеного  порядку,  і  виступати
провідником  соціально-правових,  культурних,  інноваційних  змін
технічного прогресу.

Таким чином, можна зробити висновок, що формування соціально-
правових  орієнтацій  студентської  молоді  пов’язане  з  цілою  низкою
чинників:  індивідуально-психологічних  (інтелектуальні  особливості,
особистісні  риси,  ціннісні  орієнтації);  соціально-психологічних  (вплив
батьків,  друзів,  закладів  освіти,  засобів масової  інформації);  соціально-
економічних (економічне становище як країни в цілому, так і конкретної
особистості зокрема).
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ОКРЕМІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

Студентське  самоврядування  є  невід’ємним  елементом  системи
управління  сучасним  вищим  навчальним  закладом.  Забезпечення  його
належного  функціонування  визначено  пріоритетом  державного
управління вищою освітою в Україні. Важливість та значущість питання
зміцнення  засад  діяльності  органів  студентського  самоврядування
обумовлюється  роллю  та  місцем,  які  вони  відіграють  у  вихованні
демократичних, громадянських цінностей, соціальної активності молоді.
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Саме  тому сьогодні  є  актуальним вивчення  різноманітних  теоретичних
засад  функціонування  студентського  самоврядування,  у  тому  числі
з’ясування  основних  сутнісних  характеристик  самого  поняття
«студентське  самоврядування».  Сьогодні  необхідним  є  теоретичне
обґрунтування та з’ясування сутності студентського самоврядування.

В. Мокляком з’ясовано,  що  термін  «студентське  самоврядування»
з’явився в науковому обігу 1861 р.  Проте всебічного розуміння поняття
вироблено  не  було,  виділялися  певні  його  ознаки.  Так,  М. Пирогов
акцентував  увагу  на  корпоративному дусі  студентства,  К. Кавелін  –  на
позитивному впливові  управлінських функцій студентських організацій,
П. Павлов  –  на  просвітницькій  діяльності  студентського  
самоврядування [7, 9]. 

Сьогодні,  в  умовах  глобалізації,  студентське  самоврядування
розглядається  як  механізм  побудови  моделі  університетської  освіти  та
засіб  розвитку  демократичних  відносин  і  демократизації  усіх  сфер
суспільного  буття.  На  думку  Т. Логвиновської,  студентське
самоврядування є формою організації  діяльності осіб,  які навчаються у
вищому  навчальному  закладі,  що  сприяє  соціальному  становленню  й
реалізації творчих здібностей особистості, формуванню в них соціально
цінних  якостей,  інтересу  до  соціального  буття  і  результатів  своєї
життєдіяльності.  Крім того, студентське самоврядування є  самостійною
громадською  діяльністю  студентів  на  шляху  реалізації  управлінських
функцій  вищого  навчального  закладу,  які  визначені   безпосередньо
адміністрацією  вишу,  є  особливою  формою  ініціативної,  самостійної,
суспільно  корисної  діяльності  студентів  з  вирішення  різноманітних
питань студентської молоді [6, 233].

Згідно  з  положеннями  Болонської  декларації  студентське
самоврядування  за  своїми  функціями  розглядається  як  своєрідний
«барометр» соціально-економічного й політичного стану суспільства, як
важливий  фактор  розвитку  громадянського  суспільства,   виявлення
потенційних  лідерів,  вироблення  в  них  навичок  управлінської  та
організаторської  роботи,  формування  майбутньої  інтелектуальної
еліти [4].

Професор  О. Кін  розглядає  сутність  поняття  «студентське
самоврядування»  та  особливості  його  розвитку  в  контексті  історико-
соціального  становлення  суспільства.  При  визначенні  поняття  О. Кін
звертає увагу на “Положення про студентське самоврядування у вищих
навчальних закладах”, затверджене Міністерством освіти і науки України
наказом від 3 квітня 2001 р. № 166. Відповідно до нього самоврядування у
вищому  навчальному  закладі  –  це  самостійна  громадська  діяльність
студентів,  пов’язана  з  реалізацією  функцій  управління  вузом,  яка
визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) та
здійснюється студентами відповідно до мети й завдань, що стоять перед
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студентськими  колективами [5,  132].  Також  автор,  спираючись  на
теоретичні розробки Є. Бородіна, М. Євтуха, І. Волощука та Н. Демчука,
формує  власне  бачення  поняття.  Останнє  вона  розуміє  як  є
демократичний  інститут,  форму  виховання  студіюючої  молоді,  що
передбачає активну участь студентів у підготовці, прийнятті та реалізації
управлінських рішень щодо життєдіяльності вищого навчального закладу
та його окремих підрозділів, захист прав та інтересів студентів, засвоєння
ними  соціальних  і  професійних  компетенцій,  включення  студентів  до
різних видів соціально значущої діяльності [5, 136].

Вітчизняний  дослідник  А. Добридень  говорить,  що  студентське
самоврядування  можна  тлумачити  як  невід’ємну  частину  громадського
самоврядування,  що  забезпечує  захист  прав  і  інтересів  осіб,  які
навчаються  у  вищому  навчальному  закладі,  їхню  участь  в  управлінні
вищим  навчальним  закладом [3,  7].  Через  призму  дотримання  прав  та
законних  інтересів  студентів  розглядає  дане  поняття  Л. Шеїна.  Вона
відзначає,  що  запровадження  студентського  самоврядування  у  вищих
навчальних  закладах  є  конкретною  реалізацією  громадських  прав
студентів,  формуванням  у  них  почуття  відповідальності,  уміння
вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми [8, 11]. 

Отже,  в  наш  час  більшість  дослідників  розглядає  інститут
студентського  самоврядування  як  невід’ємну  складову  освітньо-
виховного простору національної вищої школи та важливий крок України
до розбудови громадянського суспільства. Студентське самоврядування –
це один із потужних стимулів підвищення соціальної активності студентів
у вузівських колективах. Практика сучасних вищих навчальних закладів
переконує,  що  парадигма  виховання  в  умовах  студентського
самоврядування ще тільки складається і набуває нового змісту. 
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ПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,

ВИКОРИСТНАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Вступ.  Світове співтовариство з кожним роком виявляє все більшу
зацікавленість в охороні довкілля, забезпеченні сталого розвитку країн і
регіонів, захисті інтересів майбутніх поколінь. 

У  сучасних  умовах  суспільного  розвитку  серед  пріоритетів
національних  інтересів  України  особливо  виділяється  забезпечення
екологічно  та  техногенно  безпечних  умов  життєдіяльності  громадян  і
суспільства,  збереження  й  відновлення  навколишнього  природного
середовища.  На сьогодні  доведена  пряма залежність між забрудненням
довкілля  і  суттєвим  погіршенням  здоров’я  населення,  негативними
змінами в його генофонді. У таких умовах актуальність і значущість права
громадян  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  навколишнє  природне
середовище набуває особливої гостроти. Охорона і відновлення довкілля,
як  загальної  системи  життєзабезпечення  людини,  перетворюється  на
першочергове  завдання  з  точки  зору  збереження  генофонду  народу
України, а також перспектив економічного й соціального розвитку.

Результати  дослідження.  Сьогодні  у  світі  утвердилася  тенденція
швидкого  розвитку  як  міжнародного  екологічного  права,  так  і
національного  екологічного  законодавства,  яка  супроводжується
небаченим  досі  явищем  –  взаємним  «перетіканням»  прогресивних
екологічних ідей між національним та міжнародним екологічним правом.
Право  людини  на  чисте  довкілля  в  конституціях  сучасних  держав
вважається  правовою  підставою  юридичного  закріплення  екологічної
функції  держави.  Збереження  довкілля  для  нинішнього  і  прийдешніх
поколінь у сучасній теорії права і конституційній практиці розглядається
як  спільний  обов’язок  держави,  громадянського  суспільства  й  людини.
Такий  підхід  можна  визначити  як  еколого-правовий  імператив,  що
сприйнятий майже у всіх державах світу. Природно-правова доктрина, що
лежить  в  основі  права  на  безпечне  навколишнє  природне  середовище,
відповідна  загальна  спрямованість  правового  регулювання  екологічних
відносин  дозволяють  вважати  його  забезпечення  й  охорону  одним  з
основних  галузевих  принципів  екологічного  права.  Даний  принцип
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пронизує  всю  систему  екологічних  знань,  об’єднує  її  та  визначає
загальний напрямок правового впливу на екологічні суспільні відносини.
Він виражає соціальне призначення екологічного права і відображає ідею
орієнтації всієї екологічної політики держави на охорону життя і здоров’я
своїх  громадян  шляхом  гарантування  безпечної  якості  оточуючого  їх
природного середовища.

Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм – реально
існуючі  природні  та  соціальні  умови  виникнення  і  становлення
загальнообов'язкових правил у галузі  використання природних ресурсів,
збереження (охорони) навколишнього природного середовища та захисту
людини від його несприятливого впливу.

Перш ніж спрямувати зусилля на оптимізацію екологічних аспектів
нашого  життя,  слід  визначитися  з  ними,  одночасно  усвідомлюючи
гомогенність і нерозривність загальної екологічної проблеми суспільства.
Для  цього  звернемося  до  політичного  чинника,  оскільки  саме  він
здебільшого визначає співвідношення й абсолютне значення техногенних,
антропогенних  та  інших  екологічних  аспектів  буття.  Звернення  до
феномена екологічної політики зумовлено також особливими соціально-
економічними  обставинами  в  Україні.  Відомо,  що  там,  де  інститути
громадянського  суспільства  мають  тривалу  історію  і  безапеляційний
статус у соціумі і масовій свідомості, де екологічна культура спирається
на надійне підґрунтя екологічних традицій, де екологічні права не лише
передбачені,  а  й  захищені,  –  там  потреба  політичного  чинника  
незначна [1].

Основні  напрями  державної  політики  України  в  галузі  охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки  розроблено  відповідно  до  ст.  16  Конституції  України,  якою
визначено,  що  забезпечення  екологічної  безпеки  і  підтримання
екологічної  рівноваги  на  території  України,  подолання  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  –  катастрофи  планетарного  масштабу,
збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави [1].

В  Україні  завершено  розробку  «Основних  напрямів  державної
політики  України  в  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища,  використання  природних  ресурсів  та  забезпечення
екологічної безпеки».

Законодавство, регулюючи суспільні відносини, виконує політичну,
економічну,  ідеологічну  та  інші  соціальні  функції,  висловлюючи
державну волю та інтереси народу.

У здійсненні правом екологічних функцій можна виділити чотири
етапи,  які  характеризують  процес  формування  та  матеріалізації  в
суспільних відносинах у галузі взаємодії суспільства і природи:

– формування державної волі на основі пізнаних законів суспільного
та природного розвитку;
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– реалізацію  державної  волі  в  конкретних  правових  нормах,
визначених  на  базі  виявлених  соціально-екологічних
закономірностей,  співвідношення  економічних  і  екологічних
інтересів  у  процесі  регулювання  господарської  діяльності
суспільства;

– спрямованість на організацію застосування та виконання приписів
права;

– досягнення  відповідних  еколого-правових  результатів  правового
регулювання.

Правова  екологія  формується  у  складі  соціальної  екології  як
сукупність норм різних галузей права, які регулюють суспільні відносини
у  сфері  взаємодії  суспільства  і  природи.  Вона  не  належить  до  числа
цілісних правових структур. Наше право ділиться на окремі галузі права
та інститути за предметом правового регулювання, а не за функціями, які
виконуються  правом.  Відповідно,  у  системі  права  немає  місця
«екологічному праву».  Екологічне навантаження несуть усі  галузі права,
його інститути  і  норми права,  так  чи інакше пов'язані  з  регулюванням
взаємодії суспільства та природи.

Екологічна  функція  права  –  складова  частина  його  загальної
соціальної функції, яка спрямована на регулювання суспільних відносин у
сфері  взаємодії  суспільства  і  природи  з  метою  забезпечення  якості
навколишнього природного середовища [3].

Правове  регулювання  спрямоване  на  організацію  охорони  та
раціонального  використання  земель,  лісів  тощо  як  об'єктів  права
виключної власності держави,спрямоване на організацію охорони земель,
лісів тощо як складових частин навколишнього середовища

Законодавство  – сукупність  нормативних актів,  які  встановлюють
порядок  раціонального  використання  природних  ресурсів  (земельних,
водних  тощо)  як  об'єктів  права  державної  власності,  сукупність
нормативних  актів,  які  встановлюють  порядок  охорони  природи,
раціонального використання природних ресурсів, захисту навколишнього
середовища  з  метою  забезпечення  якості  середовища  життя  людини  в
інтересах теперішнього та майбутнього поколінь

Протягом  останніх  років  у  вирішенні  проблем  охорони  довкілля
продовжували  зберігатися  тенденції  попереднього  періоду,  а  саме:  з
одного боку, спад виробництва сприяв зменшенню викидів забруднюючих
речовин у природне середовище, водночас зростали чинники негативного
впливу  на  нього,  що  обумовлювалося  погіршенням  роботи  очисних
споруд  або  й  припиненням  їх  функціонування,  застосуванням
низькоякісного палива та сировини, зростанням числа та масштабу аварій
у  промисловості,  комунальному  господарстві,  на  транспорті,
невиконанням технологічних регламентів.
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Здійснення природоохоронної політики відбувалося у відповідності
з програмою дій уряду, яка була спрямована на реформування відносин у
галузі природокористування.

Основні напрямки здійснення екологічної політики такі [2]:
– удосконалення  природоохоронного  законодавства  і  регламентації

режимів  природокористування  з  метою  їх  адаптації  до  умов
реформування економіки, зміни форм власності:

– упровадження  програмно-цільових  методів  реалізації  екологічної
політики шляхом розробки різного рівня програм охорони довкілля
та невиснажливого використання природних ресурсів;

– удосконалення  економічного  механізму  природокористування
відповідно до здійснюваних економічних реформ;

– послідовний  перехід  на  міжнародні  екологічні  стандарти
технологічних процесів переробки і виробництва продукції;

– організація  єдиної  системи  нагляду  і  контролю  за  станом
природних  ресурсів  та  об'єктів  навколишнього  природного
середовища;

– гарантування екологічної  безпеки ядерних об'єктів і  радіаційного
захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого
впливу наслідків аварії на ЧАЕС;

– поліпшення  екологічної  освіти  і  виховання,  удосконалення
інформування  населення  про  стан  навколишнього  природного
середовища.

Роль  екологічного  права  у  здійсненні  екологічної  політики  
держави – це виявлення соціальної  спрямованості  і  місця екологічного
права у визначенні функцій, форм та змісту діяльності держави в галузі
використання  природних  ресурсів,  охорони  навколишнього  природного
середовища і забезпечення екологічної безпеки умов існування людини.

Висновки. Нинішню  екологічну  ситуацію  в  Україні  можна
охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду
через  нехтування  об’єктивними  законами  розвитку  і  відтворення
природно-ресурсного  комплексу  України.  Можемо  стверджувати,  що
необхідно формувати нову екологічну стратегію, передбачати механізми
та дієві заходи реалізації, а не лише формально декларувати їх, зменшити
узагальнені вимоги до генетично модифікованих організмів, розподілу та
структурування  даних  чинників  залежновід  сфер  застосування,
розмежувати  потенційні  та  реальні  ризики,  які  мають  бути
першочерговим критерієм при розробці законопроектів, запровадити дієві
механізми контролю – поділ на відповідні рівні та структури з належними
елементами.  Наведені  аспекти  є  невеликим  кроком  на  шляху
врегулювання  досліджуваного  питання,  яке  має  міжнародне,  глобальне
значення для кожного, хто живе на планеті, , а також для природи в цілому
та кожного її складового елемента.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У  ринковій  економіці  господарська  діяльність  реалізується  на
перетині  економіки,  політики,  техніки,  юриспруденції,  психології  та
етики. Наукові визначення поняття «господарська діяльність» містяться як
в  економічній,  так  і  в  юридичній  літературі  та  почасти  мають  істоті
розбіжності. 

При  визначенні  поняття  «господарська  діяльність»  необхідно,  з
одного боку, виходити з теоретичної економічної основи, що пояснює його
первісну сутність.  Проте  серед  економістів,  як  і  юристів,  також поки що
немає єдності у визначенні зазначеного економічного явища. У зарубіжній
літературі  для  визначення  поняття  «господарська  діяльність»  протягом
останніх десятиліть використовувалося безліч найрізноманітніших термінів і
визначень, а саме: як «тип поведінки»,  як «творчий акт», як «динамічний
процес»  тощо.  Незважаючи  на  привабливість  визначення  господарської
діяльності як процесу, воно не може бути покладене в основу законодавчого
визначення  господарської  діяльності,  зважаючи  на  його  узагальненість  і
нестачу  низки  специфічних  рис  підприємництва,  які  давали  б  змогу
відрізнити його від інших видів діяльності.

У  деяких  визначеннях  поняття  «господарська  діяльність»,
запропонованих економістами,  на перше місце висувається  одна з його
основних ознак – отримання максимального прибутку [4, c. 28]. 

591

http://radnuk.info/%20pidrychnuku/ekolog-pravo
http://radnuk.info/%20pidrychnuku/ekolog-pravo
http://ru.osvita.ua/%20vnz/reports/law/9994/
http://ru.osvita.ua/%20vnz/reports/law/9994/


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

Так,  класична економічна  теорія  при  визначенні  підприємницької
діяльності  концентрується  на  питаннях  отримання  максимального
прибутку з ресурсів і досягнення рівноваги. 

Вважається, що господарська діяльність – це діяльність, спрямована
на максимізацію прибутку, зміст якої полягає в задоволенні його шляхом
продажу  продуктів  і  послуг  як  товару.  Схожим  є  визначення
підприємницької  діяльності  як  усякої  діяльності,  що  має  на  меті
одержання  прибутку  за  рахунок  залучення  власних  коштів  або
опосередкованої  участі  в  такій  діяльності  шляхом  вкладення  у  справу
власного капіталу. 

Під  господарською  діяльністю  також  розуміють  діяльність,  яка
здійснюється  приватними  особами,  підприємствами  та  організаціями
щодо виробництва, продажу товарів,  надання послуг, виконання робіт в
обмін на інші товари або гроші для взаємної вигоди зацікавлених осіб,
підприємств та організацій. 

Господарська  діяльність  –  це  самостійна,  ініціативна,  постійна
діяльність  у  сфері  виробництва,  надання  послуг  і  торгівлі,  що
здійснюється на власний страх і ризик з метою отримання прибутку.

Господарська діяльність – це різновид господарської діяльності, яка
відрізняється  від  інших  видів  господарської  та  економічної  діяльності
такими ознаками:

– цільовим  спрямуванням  діяльності  на  одержання  прибутку,
максимізація якого є основною метою діяльності;

– ініціативністю й самостійністю, коли  підприємець  має  право без
обмежень ухвалювати рішення та здійснювати самостійно будь-яку
діяльність, що не суперечить чинному законодавству;

– творчим  та  інноваційним  характером  –  пошуком  нових
можливостей, орієнтацією на нововведення;

– систематичністю  –  регулярністю,  професійністю,  постійним
характером;

– ризиковим  характером  –  перекладенням  на  підприємця  тягаря
діяльності, передбаченням несприятливих наслідків, застосуванням
заходів з метою їхнього попередження та усунення. 

– самостійною  юридична  та  економічною  відповідальністю,  коли
підприємець персонально несе відповідальність;

– соціально-відповідальним характером [3, c. 115].
Для  характеристики  господарської  діяльності  важливе  не  тільки

визначення її  характерних рис,  а  й родової  належності  та класифікації,
тобто  дослідження  з  точки  зору  як  інтегральних,  так  і  диференційних
аспектів.  У науковій  літературі  вважається  спірним питання про те,  до
якого роду діяльності належить підприємницька діяльність: вона є видом
(формою) економічної чи господарської діяльності. Інколи ототожнюють
поняття «підприємницька діяльність» і «господарська діяльність», з чим
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важко погодитися.  
Господарська  діяльність  має  певні  ознаки,  за  якими  потребує

правового регулювання. 
У  процесі  господарської  діяльності  виникають  відносини  між

юридичними та фізичними особами. Ці відносини не належать до явищ
об'єктивної  дійсності,  що  розвиваються  за  законами  природи,  а  тому
потребують  правового  регулювання  з  боку  держави.  Відповідно  до
Конституції  України  Господарський  кодекс  України  (далі  –  ГКУ)  від  
16  січня  2003  р.  встановлює  відповідні  правові  засади  господарської
діяльності (господарювання),  що базуються на різноманітності суб'єктів
господарювання різних форм власності.

У  відносинах,  що виникають  у  процесі  господарської  діяльності,
визначально  беруть  участь  свідомі  й  вольові  суб'єкти,  не  обмежені
законом у правоздатності або дієздатності. Йдеться про те, що право не
може  регулювати  дії,  які  не  залежать  від  свідомої  волі  суб'єктів
господарської діяльності – недієздатних осіб.

У  ст.  2  ГКУ  визначається,  що  учасниками  відносин  у  сфері
господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної
влади та  органи місцевого самоврядування,  що наділені  господарською
компетенцією,  а  також громадяни,  громадські  та  інші  організації,  які  є
засновниками  суб'єктів  господарювання  чи  здійснюють  щодо  них
організаційно-господарські  повноваження  на  основі  відносин  
власності [2].

Господарська діяльність – найважливіший вид суспільних відносин,
що має принципово важливе значення для держави (істотно впливає на
стан  економіки),  об'єднань  людей  (юридичних  осіб)  і  конкретних  осіб
(приватних  підприємців,  споживачів).  Предметом  регулювання
господарського права є господарська діяльність.

Під  господарською  діяльністю  розуміється  діяльність  суб'єктів
господарювання  у  сфері  суспільного  виробництва,  спрямована  на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг
вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська  діяльність,  що  здійснюється  задля  досягнення
економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є
підприємництвом,  а  суб'єкти  підприємництва  –  підприємцями.
Господарська  діяльність  може  здійснюватись  і  без  мети  одержання
прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Діяльність негосподарюючих суб'єктів, що спрямована на створення
й  підтримання  необхідних  матеріально-технічних  умов  для  їх
функціонування  і  здійснюється  за  участі  або  без  участі  суб'єктів
господарювання,  є  господарчим  забезпеченням  діяльності
негосподарюючих суб'єктів.
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Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі,
організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Господарсько-виробничими  є  майнові  та  інші  відносини,  що
виникають  між  суб'єктами  господарювання  при  безпосередньому
здійсненні господарської діяльності [4, c. 97].

Під  організаційно-господарськими  розуміються  відносини  між
суб'єктами  господарювання  та  суб'єктами  організаційно-господарських
повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

Внутрішньогосподарськими  є  відносини  між  структурними
підрозділами  суб'єкта  господарювання  та  відносини  суб'єкта
господарювання з його структурними підрозділами [2, ст. 3].

Господарська  діяльність  –  це  вид  суспільних  відносин,  що
об'єктивно потребує і піддається юридичній регламентації. Тому важливо
розмежувати  відносини у  сфері  господарювання й інші  види відносин.
Так, згідно зі ст. 4 ГКУ до предмету правового регулювання господарської
діяльності  не  належать  майнові  та  особисті  немайнові  відносини,  що
регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ). Так, цивільним
законодавством  [2,  ст.  1]  регулюються  особисті  немайнові  та  майнові
відносини  (цивільні  відносини),  засновані  на  юридичній  рівності,
вільному  волевиявленні,  майновій  самостійності  їх  учасників.  До
майнових  відносин,  заснованих  на  адміністративному  або  іншому
владному  підпорядкуванні  однієї  сторони  іншій  стороні,  а  також  до
податкових,  бюджетних  відносин  цивільне  законодавство  не
застосовується,  якщо  інше  не  встановлено  законом.  У  ст.  9  ЦКУ
«Застосування цивільного кодексу України до врегулювання відносин у
сферах  господарювання,  використання  природних  ресурсів,  охорони
довкілля,  а  також  до  трудових  та  сімейних  відносин»  встановлено:
положення  ЦКУ  застосовуються  для  врегулювання  відносин,  що
виникають  у  сферах  використання  природних  ресурсів  та  охорони
довкілля,  а  також  до  трудових  та  сімейних  відносин,  якщо  вони  не
врегульовані іншими актами законодавства [1]. 

Особливості  регулювання  майнових  відносин  суб'єктів
господарювання  визначаються,  зокрема,  Господарським  кодексом
України. Правила ГКУ застосовуються також до господарських відносин,
що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані Кодексом
торговельного мореплавства України [2].

До  конституційних  основ  правового  господарського  порядку  в
Україні належать такі: право власності українського народу на землю, її
надра,  атмосферне  повітря,  водні  та  інші  природні  ресурси,  які
знаходяться  в  межах  території  України,  природні  ресурси  її
континентального  шельфу,  виключної  (морської)  економічної  зони,  що
здійснюється від імені українського народу органами державної влади і
органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією
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України;  право  кожного  громадянина  користуватися  природними
об'єктами  права  власності  народу  відповідно  до  закону;  забезпечення
державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання,
соціальної  спрямованості  економіки,  недопущення  використання
власності  на  шкоду  людині  й  суспільству;  право  кожного  володіти,
користуватись  і  розпоряджатися  своєю  власністю,  результатами  своєї
інтелектуальної,  творчої  діяльності;  визнання  всіх  суб'єктів  права
власності  рівними  перед  законом,  непорушності  права  приватної
власності,  недопущення  протиправного  позбавлення  власності;
економічна  багатоманітність,  право  кожного  на  підприємницьку
діяльність,  не  заборонену  законом,  визначення  виключно  законом
правових  засад  і  гарантій  підприємництва;  забезпечення  державою
захисту  конкуренції  в  підприємницькій  діяльності,  недопущення
зловживання  монопольним  становищем  на  ринку,  неправомірного
обмеження  конкуренції  та  недобросовісної  конкуренції,  визначення
правил  конкуренції  та  норм  антимонопольного  регулювання  виключно
законом; забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання еко-
логічної  рівноваги  на  території  України;  забезпечення  державою
належних  безпечних  і  здорових  умов  праці;  захист  прав  споживачів;
взаємовигідне  співробітництво  з  іншими  країнами;  визнання  та  дія  в
Україні принципу верховенства права [3, c. 115].

Таким чином, слід відзначити, що суб'єкти господарювання та інші
учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у
межах встановленого правового господарського порядку з дотриманням
вимог законодавства.

Отже,  спираючись  на  визначені  ознаки,  за  якими  господарська
діяльність  потребує  правового  регулювання,  можна  визначити  предмет
правового  регулювання  господарської  діяльності.  Це  визначені
законодавством  України  основні  засади  господарювання  в  Україні,
господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення
господарської діяльності між суб'єктами господарювання, між суб'єктами
господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання,
а  також нагляд  і  контроль  за цією діяльністю з  боку держави з  метою
усунення незаконності в галузі  господарювання, що може призвести до
негативних  наслідків  як  для  суб'єктів  господарювання,  підприємців  та
споживачів, так і для економіки України загалом.
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ ТА

ПИТАННЯ ЗМІНИ ПІДСУДНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ
ПРОЦЕСІ

Частина 1  ст. 17 Господарського  процесуального кодексу України
встановлює  порядок  дій  господарського  суду,  якщо до  нього  надійшла
справа,  яка  йому  не  підсудна.  Йдеться  про  справи,  які  підвідомчі
господарським  судам,  але  при  поданні  позовної  заяви  чи  заяви  про
порушення  справи  про  банкрутство  порушено  правила  територіальної
підсудності  справ  господарським  судам.  Якщо  справа  не  підлягає
розгляду в господарських судах, суд, до якого надійшла справа, повинен
відмовити у прийнятті позовної заяви відповідно до ст. 62 ГПК України,
не пересилаючи її до іншого господарського суду [1].

Якщо справа підвідомча не господарським судам, а місцевим судам
чи  спеціалізованим  судам  іншої  юрисдикції  господарський  суд  не  має
права пересилати справу до місцевого суду чи спеціалізованого суду іншої
юрисдикції,  якому підвідомча справа,  а повинен відмовити у прийнятті
позовної заяви на підставі ст. 62 ГПК України.

Якщо  порушення  правил  підсудності  виявлено  суддею  при
вирішенні  питання  про  прийняття  позовної  заяви,  суд,  не  порушуючи
провадження у справі, має надіслати матеріали справи до господарського
суду,  якому  за  правилами  підсудності  належить  розглядати  цю  
справу [2, с. 87].

Якщо виявилося, що справа непідсудна господарському суду після
прийняття позовної заяви до розгляду, суд, не припиняючи провадження у
справі, пересилає матеріали справи за встановленою підсудністю.

Про передачу справи за підсудністю суд виносить ухвалу. Ухвалою є
рішення  суду  будь-якої  інстанції  в  господарській  справі,  яким
вирішуються  питання,  пов'язані  з  процедурою  розгляду  господарської
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справи, та інші процесуальні питання. Ухвали є процесуальною формою
вираження  діяльності  із  застосування  права.  Окремим  документом
викладаються  ухвали,  зокрема  щодо  передачі  справи  до  іншого
господарського суду. Цю ухвалу може бути оскаржено.

 Ухвала  про  передачу  справи  за  підсудністю  виноситься  як  до
порушення провадження у справі, так і після порушення провадження у
справі.  Справа повинна бути надіслана за підсудністю не пізніше п'яти
днів після надходження справи до суду. Такий же строк встановлено для
передачі матеріалів справи у випадку, коли суд порушив провадження у
справі.  У  таких  випадках  початок  перебігу  строку  визначений  датою
винесення ухвали про передачу справи за підсудністю [3, с. 138].

Справа,  надіслана  в  установленому  порядку  від  одного  суду  до
іншого в межах України, повинна бути прийнята судом, до якого вона була
спрямована  до  розгляду.  Суперечки  між  судами  про  підсудність  не
допускаються.

Згідно з роз'ясненням Президії Вищого арбітражного суду України
від  16  квітня  1993  р.  №  01-6/438  «Про  деякі  питання  застосування
позовної  давності  при  вирішенні  господарських  спорів»  у  разі
непідсудності справи певному господарському суду або зміни підсудності
справи у процесі її розгляду господарський суд повинен надіслати позовні
матеріали за встановленою підсудністю. За цих обставин перебіг строку
позовної давності переривається поданням позову до господарського суду,
який  надсилає  позовні  матеріали  за  встановленою  
підсудністю [3, с. 88].

Можливі також  випадки, коли задоволення відводів унеможливлює
розгляд  справи  в  господарському  суді,  який  мав  розглядати  справу
відповідно до територіальної підсудності.  У таких випадках, коли після
задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду, питання про
визначення  належного  суду  і  про  передачу  до  нього  справи  вирішує
Голова Вищого господарського  суду  України або його заступник.  Вони
мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого
господарського  суду,  і  передати  її  на  розгляд  до  іншого  місцевого
господарського суду.

Однак  передача  матеріалів  за  встановленою  підсудністю  не
допускає  можливості  передачі  матеріалів  за  підвідомчістю,  тобто
передачу матеріалів з господарського суду до загального суду чи іншого
органу. В таких випадках господарський суд або відмовляє у прийнятті
позовної заяви [1, ст. 62], або припиняє провадження у справі [1, ст. 80].

У п. 16 інформаційного листа від 20.10.2006 р.  №01-8/2351 «Про
деякі  питання  практики  застосування  норм  Господарського
процесуального  кодексу  України,  порушені  в  доповідних  записках  про
роботу господарських судів у 2005 році та в І півріччі 2006 року» Вищий
господарський суд України на запитання, якими є наслідки ситуації, коли
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господарські суди не дійшли взаємної згоди щодо визначення підсудності
справи, відповів так. Відповідно до частини першої статті 17 ГПК, якщо
справа  не  підсудна  даному  господарському  суду,  матеріали  справи
надсилаються  господарським  судом  за  встановленою  підсудністю  не
пізніше  п'яти  днів  з  дня  надходження  позовної  заяви  або  винесення
ухвали  про  передачу  справи.  Чинним  законодавством  не  передбачено
можливості  спору  між  господарськими  судами  з  приводу  підсудності
справи, а ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути змінено
чи скасовано виключно за результатами її перегляду в апеляційному або
касаційному порядку. Тому господарський суд,  який одержав справу на
підставі  винесеної  в  порядку  статті  17  ГПК  ухвали,  у  разі  незгоди  з
останньою має розглянути справу по суті, якщо відповідну ухвалу не було
змінено чи скасовано.

Згідно з ч. 2, ст. 17 Господарського процесуального кодексу України
передбачено  право  на  оскарження  ухвали  про  передачу  справи  за
підсудністю.  Ця  ухвала  може  бути  оскаржена  в  апеляційному  чи
касаційному  порядку.  Якщо  в  результаті  апеляційного  чи  касаційного
перегляду ухвалу скасовано,  справа підлягає розгляду в тому суді,  якій
виніс ухвалу про передачу за підсудністю.

Ситуація,  коли  у  процесі  розгляду  справи  її  територіальна
підсудність змінилася, може скластися, якщо:

– змінилося місцезнаходження чи місце проживання відповідача;
– позивач змінив предмет позову [1, ст. 22];
– судом залучено іншого відповідача [1, ст. 24];
– судом допущено заміну неналежного відповідача [1, ст. 24];
– судом здійснено заміну сторони її правонаступником [1, ст. 25].

У  цих  випадках  господарський  суд  не  має  права  пересилати
матеріали  справи  за  підсудністю  на  підставі  ст.  17  ГПК,  а  повинен
розглянути справу по суті.

У п. 27 Постанови пленуму Вищого Господарського Суду України
від  24  жовтня  2011  року  №  10   «Про  деякі  питання  підвідомчості  й
підсудності  справ  господарським  судам»   зазначається:  якщо
господарський  суд,  який  прийняв  справу  до  свого  провадження  з
дотриманням правил підсудності, залучив іншого відповідача чи замінив
неналежного відповідача і у зв'язку з цим справа стала підсудною іншому
господарському суду, питання про підсудність визначається за правилом
частини  третьої  статті  17  ГПК  України,  за  винятком  випадків,  коли
наслідком змін на стороні відповідача стає виключна підсудність справи.

Також може статися, що після задоволення відводів (самовідводів)
суддів господарського суду, який прийняв справу до свого провадження,
неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи. Цей випадок
передбачено  частиною  4  ГПК  України.  Така  процесуальна  ситуація
унеможливлює  розгляд  справи  відповідно  до  правил  підсудності.
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Причому йдеться як про загальні правила підсудної 11, так і про правила
виключної підсудності. Зрозуміло, що відсутність законного складу суду
унеможливлює  також  вирішення  питання  про  передачу  справи  для
розгляду до іншого суду, оскільки відсутній склад суду, який має право
винести відповідну ухвалу.

Для вирішення питання про підсудність такої справи голова Вищого
господарського суду України або його заступник мають право витребувати
будь-яку  справу,  що  є  у  провадженні  місцевого  господарського  суду,  і
передати  її  на розгляд  до іншого місцевого господарського суду. Отже,
якщо унаслідок задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити
склад  суду  для  розгляду  справи,  голова  місцевого  господарського  суду
повинен поінформувати голову Вищого господарського суду України чи
його заступника. Після цього останній витребовує справу для вирішення
питання про передачу справи до іншого суду.

При цьому Вищий господарський суд України в жодному разі не має
права приймати справу до свого провадження.

Про  передачу  справи  на  розгляд  іншого  суду  голова  Вищого
господарського суду України чи його заступник виносить ухвалу.
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УЧАСТЬ МОЛОДИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В РЕФОРМУВАННІ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Молодь є двигуном розвитку Української держави, рушійною силою
всіх  перетворень  та  змін  у  країні,  а  також основою для реформування
суспільства в цілому. Активна участь молоді у процесах прийняття рішень
та  вирішенні  проблем  у  громадах,  де  вони  проживають,  має  важливе
значення у процесі розбудови відкритого, демократичного, солідарного та
квітучого суспільства. 

Місцеві та регіональні молодіжні програми в Україні формуються
та  ухвалюються  головним  чином  на  основі  національної  стратегії  та
програми,  і  майже  не  передбачають  залучення  молодих  лідерів  і
представників молодіжних організацій до їх  усебічного обговорення та
внесення  змін.  Багато  національних  та  місцевих  програм  мають
декларативній характер і дуже часто мінімальне фінансування [1,с.4].

«Європейська  хартія  участі  молоді  у  громадському  житті  на
місцевому та регіональному рівні» (2003 рік) була представлена в Україні
ще в 2006 році, але й досі не ратифікована в парламенті. Цей документ
визначає три основні принципи участі молоді у формуванні та реалізації
молодіжної політики: 

1)  участь  молоді  –  це  частина  загальної  політики  залучення
громадян;

2) місцева та регіональна політика повинні мати молодіжний вимір;
3)  різні форми участі  молоді  стосуються  всіх  молодих людей без

винятку[2]. 
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 30 вересня 2015р.

схвалив  Концепцію  Державної  цільової  соціальної  програми  «Молодь
України»  на  2016-2020  роки[3].  Державна  цільова  соціальна  програма
«Молодь  України»  на  2016-2020  роки  базується  на  необхідності
повноцінного  розвитку  та  самореалізації  молоді,  що  є  однією  із
суспільних цінностей, а соціальна підтримка молоді є одним з основних
пріоритетів державної політики.

Метою  Програми  є  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  і
самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та
національно-патріотичної  свідомості.Виконання  Програми  забезпечить
збільшення у  2020 році  до  50  відсотків,  порівняно з  2015 роком (13,8
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відсотка), чисельності молоді, яка візьме участь у молодіжних програмах
та  заходах,  спрямованих  на  розв’язання  актуальних  проблем  молоді.
Водночас  питома  вага  активної  участі  українського  суспільства  в
національно-патріотичних  заходах  2020  року  становитиме  
25 відсотків [3].  

Аналізуючи дану Концепцію, ми вбачаємо позитивні зрушення для
молодого покоління. Відповідно виконання даної Програми дасть змогу
збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих
на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської
свідомості молоді України до 2020 року шляхом налагодження системної
освітньої,  виховної,  інформаційної  роботи  за  участю  установ,  які
працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних
працівників, волонтерів. Реалізація цих пріоритетів стане більш реальною
за наявності сильних територіальних громад, спроможних організаційно,
фінансово запроваджувати подібні програми на своїй території.

Реформа місцевого самоврядування відкрила нові можливості  для
молодого  свідомого  покоління  на  законодавчому  рівні.  Але  молоді
необхідно  донести  та  розтлумачити  перспективи  їх  майбутнього.  Дуже
приємно відзначати, що велика кількість громадських організацій,у першу
чергу  молодіжних,  підхопили  хвилю  реформування.  Адже  вони
розуміють, що молодь нарешті має можливість змінити життя країни на
краще.  Тому  з  молоддю  треба  постійно  працювати  та  інформувати  її.
Працюючи над даною проблемою, ми ознайомилися з різними формами
залучення молоді до реформаторських процесів, що відбуваються у країні,
метою  яких  є  формування  громадської  культури  нового  типу,  а  саме
активістсько-громадської культури.

Саме  такий  приклад  активного  залучення  молоді  до
реформаторських  процесів  в  Україні  ми  побачили  в  НВК  «Сватівська
ЗОШ  І  ст.-гімназія»  та  ЗОШ  № 2  м. Сватове  Луганської  обласної
військово-цивільної  адміністрації. Представники  Всеукраїнської
молодіжної  громадської  організації  «Студентське  братство»
розпочалипросвітницькі зустрічі з учнями 9-1-х класів на тему важливості
реформи з децентралізації. У рамках цих заходів з громадянської освіти
школярі продивилися мотивуючі відеоролики, які розвивають розуміння
таких  понять,  як  «децентралізація»,  «реформа»,  «спроможна  громада»,
«ресурс об’єднаної громади», «добровільне об’єднання громади» тощо.

Після  презентації  кожен  зацікавлений  старшокласник  заповнив
анкету  волонтера,  де  повідомляє,  у  яких  селах  живуть  його  друзі  чи
родичі,  щоб  запланувати  просвітницьку  поїздку  до  них  разом  з
однодумцями  зі  «Студентського  братства».  Таким  чином,  у  Сватовому
сформувалися дві учнівські волонтерські групи [4].

У Чернігові  в  липні  2015 року реалізовували  проект  Британської
Ради  «Активні  громадяни».Тренінги  «Активних  громадян»  пройшли
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більше 1000 осіб.  На  сьогодні  в  Україні  реалізовано  або  реалізується  
15  проектів  соціальної  дії,  два  з  яких  –  у  Чернігові.  Уолдрон  Майк,
керівник  проекту,  зауважив,  що  Велика  Британія  вже  давно  пережила
процес  децентралізації  і  його  результати  для  суспільства  надзвичайно
позитивні. Він побажав успіхів Чернігову в цьому процесі й зазначив, що
пишається нагодою побувати в Чернігові та захоплюється його красою[5].

ТакожФонд «Освіта для Демократії» (Варшава, Польща), Вінницька
молодіжна  громадська  організація  «Наше  Поділля»,  Товариство  Лева
(Львів)  та Мережа «Громадські  ініціативи України» провели тренінги в
рамках  проекту  «Сильні  локальні  громади  –  ключ до  успіху  реформи
місцевого  самоврядування».  Тренінги  дозволять  учасникам  поглибити
знання  з  тематики  реформи  місцевого  самоврядування  та  механізмів
взаємодії  між  громадськістю  та  місцевою  владою,  а  також  готують
учасників до співпраці в рамках подальших заходів у проекті. Учасниками
стали  молодь,представники  громадянського  суспільства  (громадських
організацій,  ініціативних  груп,  волонтерських  організацій  тощо),  які
проводять діяльність на рівні свого району/районного міста [6].

Дуже цікавим, на нашу думку, виявився проект інтелектуальна гра
«Моделювання  роботи  Верховної  Ради  України».  Цей  проект
організований ГО «Ліга інтернів» спільно з Програмою USAID «РАДА:
відповідальність,  підзвітність,  демократичне  парламентське
представництво»,  що  реалізується  Фондом  Східна  Європа,  оголосили
конкурс  на участь  у  моделюванні  роботи Верховної  Ради України«Ліга
молодих парламентарів», що відбувся  23–24 квітня 2015 р. у м. Києві.  54
представники всіх областей країни, АР Крим, міст Севастополя та Києва
взяли участь у моделюванні роботи Верховної Ради України. Об’єднані у
6  фракцій  учасники  протягом  двох  днів  відтворювали  законодавчий
процес  –  від  написання  законопроекту,  його  адвокації  до  внесення
поправок та ухвалення у другому читанні.

Для  підготовки  законопроекту  обрано  актуальну  сьогодні  тему  –
«Децентралізація в Україні: можливості об’єднання молоді  для участі  у
процесі прийняття рішень на місцях»,  а до участі  на конкурсній основі
були  запрошені  регіональні  активісти  –  люди,  що  добре  знайомі  з
ситуацією на місцях та готові упроваджувати зміни [7].

Таким чином, ми побачили, що молоді громадяни України активно
та  свідомо  залучаються  до  демократичних  реформ  у  галузі  місцевого
самоврядування.  Будемо  сподіватися,  що  саме  участь  молоді  в
реформаторських процесах зробить їх успішними.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ
ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Вступ.  У  сучасних  умовах  ринкової  економіки,  демократизації
українського  суспільства,  формування  соціальної,  правової  держави
важливе  значення має  скоординована  участь  у  політичних та  соціально-
економічних  процесах  життя  громадськості.  Розвиток  і  вдосконалення
соціальних  відносин  повинні  стати  в  державі  головним  пріоритетом
управління конфліктами з метою послаблення соціального напруження. На
першому плані в цих процесах стають відносини соціального партнерства,

603

http://www.interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-modelyuvanni-roboty-verhovnoyi-rady-ukrayiny-liga-molodyh
http://www.interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-modelyuvanni-roboty-verhovnoyi-rady-ukrayiny-liga-molodyh
http://ngonetwork.org.ua/tag/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
http://chernigiv.osp-ua.info/druk/single-99867_%20zvidky-miski.html
http://chernigiv.osp-ua.info/druk/single-99867_%20zvidky-miski.html
http://svatovo.ws/news/rayadministration/8743_uroki_detsentralizatsiyi_u_shkolah_svativskogo_rayonu.html
http://svatovo.ws/news/rayadministration/8743_uroki_detsentralizatsiyi_u_shkolah_svativskogo_rayonu.html
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://eucharter.pedagog.org.ua/file/charter/eu_charter_ukr.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2015/%20Report_youth_%202014.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2015/%20Report_youth_%202014.pdf


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

за допомогою яких мають розв’язуватися нагальні проблеми українського
суспільства.  Розвиток  інституту  соціального  партнерства  в  Україні
безпосередньо  пов’язаний  зі  зростанням  ролі  колективно-договірного
регулювання  соціально-трудових  відносин.  У  зв’язку  з  цим у  сучасних
умовах ринкової економіки важливе теоретичне і практичне значення для
реального  захисту  трудових  прав  та  законних  інтересів  працівників
набуває  колективно-договірне  регулювання  праці  шляхом  укладення
колективних договорів  і  угод,  саме  цим і  обґрунтовується  актуальність
теми дослідження. 

Результати  дослідження.  З  ухваленням  Європейської  соціальної
хартії  №35 про застосування принципів права на організацію і ведення
колективних переговорів [2] та Європейської соціальної хартії №163 [3]
щодо  її  застосування  колективні  угоди  та  договори  дістали  загальне
визнання в усьому світі. Обов'язковість укладання колективних договорів
і угод в Україні передбачена КЗпП України (ст.11) [4], Законом України
«Про  колективні  договори  і  угоди» [5].  Колективний  договір  на
підприємстві  є  основним  нормативно-правовим  документом,  який  має
врегулювати  соціально-трудові  відносини  між  роботодавцем  та
працівниками.  У колективному договорі  мають  бути  зацікавлені  обидві
сторони  –  і  трудовий  колектив,  і  роботодавець.  Угода,  що  укладена  з
урахуванням  реальних  можливостей  підприємства,  сприяє  стабільній
високопродуктивній  роботі,  створенню  надійних  засад  для  соціального
захисту  працівників,  значно  зменшує  ризик  виникнення  трудових
конфліктів і соціальної напруженості в колективі.

Саме  за  допомогою  колективного  договору  можна  врегулювати
розміри  та  форми  оплати  праці,  довести  правомірність  включення  до
валових  видатків  сум  матеріальної  допомоги,  оформити  відпустку
працівника за свій рахунок, надати додаткову відпустку за ненормований
робочий день, запровадити різні галузеві нормативні стандарти в роботі,
ввести  додаткові  гарантії  та  інше.  Узгоджуючи  взаємні  зобов'язання
сторін  через  колективну  угоду  можна  уникнути  загострень  у  трудових
відносинах,  а  в  результаті  –  чималих  матеріальних  втрат.  Проте  на
переважній  більшості  підприємств  України  колективні  договори  ще  не
стали  тим  основним  нормативно-правовим  документом,  що  має
відрегулювати  соціально-трудові  відносини.  Особливо  на  малих  та
середніх підприємствах вони або практично відсутні, або їх наявність є
суто формальною справою. Тільки на тих підприємствах, де діють сильні
профспілкові організації, колективні договори є важливим інструментом
соціального захисту найманих працівників і гарантом стабільності роботи
підприємства. 

Відповідно  до  ст.  9  Закону  України  «Про  колективні  договори  і
угоди» і ст. 18 КЗпП України норми і положення колективного договору є
обов'язковими  для  роботодавця  і  для  всіх  працівників  підприємства,  і
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саме  профспілки,  як  представники  працюючих  людей,  мають
забезпечувати  захист  їх  соціально-економічних  прав  та  інтересів  на
виробництві. 

Практика правового регулювання колективних відносин на початку
становлення  ринкової  економіки  в  державі  певною  мірою  відповідала
умовам, що складалися, але сучасний стан соціально-трудових відносин
доводить, що цей механізм потребує вдосконалення.

Відсутність  у  законодавстві  чітко  визначеної  відповідальності
посадових осіб за відмову від укладання чи відсутність колдоговору на
підприємстві сприяє численним порушенням трудового законодавства при
прийомі та звільненні працівників, оплаті праці, наданні відпусток тощо.
Тому  роботодавці,  ухиляючись  від  укладання  колективних  угод,
порушуючи чинне трудове законодавство, впевнені, що дієвих засобів для
притягнення  їх  до  адміністративної,  дисциплінарної  або  іншої
відповідальності  немає,  і  часто  ухиляються  від  укладання  колективної
угоди,  затягують  процес  або  ігнорують  пропозиції  профспілкового
комітету,  якщо  він  є  на  підприємстві.  Якщо  ж  профкому  немає,  то
працівники  залишаються  соціально  незахищеними,  позбавленими
відповідних гарантій.

Необхідно в новому Трудовому кодексі України передбачити таку
норму,  яка  б  гарантувала  саме  профспілкам  представляли  інтереси
найманих  працівників  на  підприємствах,  ініціювати  укладання
колективного  договору  та  контролювали  його  виконання,  а  не  іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органам, як це
зазначено в деяких законодавчих актах. Саме профспілки є тією єдиною
силою, яка здатна відстоювати права найманих працівників, на відміну від
так званих уповноважених представників,  які  не мають ані статусу, ані
гарантій своєї діяльності.

Доцільно в законі про колективні договори та угоди визначити, що
головною функцією колдоговорів є передусім визначення рівня заробітної
плати та часу праці й відпочинку, забезпечення зайнятості, додаткових або
передчасних пенсій, страхування інвалідів, а з часом, коли підприємство
буде мати достатньо фінансових та економічних ресурсів, – й інших умов
праці,  пільг  та  гарантій.  Форма  колективного  договору  має  стати
простішою, його положення доступнішими для працівників. Усі основні
питання  мають  регулюватися  трудовим  законодавством  України,  а  вже
більш  детальні  питання  умов  праці  та  надання  працівникам  пільг  у
розмірах, що перевищують мінімальні державні гарантії, – колективними
договорами та угодами. 

Враховуючи, що профспілкові організатори та голови профкомів не
завжди  мають  відповідну  фахову  підготовку  (економічну,  юридичну),
бажано,  з  одного  боку,  законодавчо  закріпити  обов'язковість  участі
фахівців профспілкових органів (міському, обкому профспілки) в роботі
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комісії з ведення переговорів і розробки проекту колективного договору
на  підприємстві,  а,  з  іншого,  –  передбачити  навчання  профспілкового
активу з питань ведення переговорів й укладання колективних договорів
та угод. 

В  Україні  вже  напрацьований  позитивний  досвід  соціального
партнерства,  укладання  Генеральної,  галузевих  та  міжгалузевих  угод
показує,  що  альтернативи  колективно-договірному  регулюванню
соціально-трудових відносин в Україні немає.

Зміна  місця  та  ролі  суб’єктів  соціального  партнерства  у  сфері
колективно-договірного регулювання обумовлюється зміщенням трудових
та  тісно  пов’язаних  з  ними  відносин  з  централізованих  на  договірні.
Світова  практика  укладення  колективних  договорів  і  угод  може
застосовуватись  українськими  суб’єктами  для  планування  роботи  на
перспективу,  обумовлену  намаганням  інтеграції  до  європейської
структури,  адаптацією  та  уніфікацією  національного  законодавства.
Питання  терміну  дії,  сфери  та  обов’язковості  укладення,  реєстрації 
колективних  договорів  і  угод  повинні  вирішуватися  з  урахуванням
міжнародного трудового права та практики. 

Важливою особливістю колективно-договірного регулювання праці
є  укладення  міжнародних  колективних  договорів  і  угод  та  визначена
часом  необхідність  приєднання  України  до  Угоди  про  регулювання
соціально-трудових відносин у транснаціональних корпораціях, що діють
на території Співдружності Незалежних Держав. 

Аналіз ефективності впливу Генеральної угоди на соціально-трудові
відносини  в  Україні  та  порівняння  його  зі  статистичними  даними
зумовлює  необхідність  посилення  уваги  до  проблем  продуктивної
зайнятості  та  забезпечення  якісного  відтворення  трудового  потенціалу.
Колективно-договірний  процес  визначається  за  такими  напрямками,  як
етапи  розробки  колективного  договору  й  дослідження  характеру
організаційно-методичної  роботи,  аналізу змісту колективного договору
та  його  структури.Рівень  захисту  трудових  прав  та  законних  інтересів
працівників  визначається  за трьома  складниками – наявністю трудових
прав та гарантій у законодавчому полі відповідно до потреб працюючих,
реальною реалізацією прийнятих прав та перспективи розвитку трудового
законодавства.  Пропонується  внести  зміни  до  Закону  України  «Про
колективні договори і угоди»щодо гарантій захисту інтересів працівників
у  разі  реструктуризації  підприємства,  переходу  від  дешевої  до
конкурентоспроможної робочої сили, зменшення кількості працівників, у
яких  заробітна  плата  нижча  прожиткового  мінімуму,  строків  виплати
заробітної  плати,  удосконалення  системи  тристороннього  управління
фондами  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування,
професійної  підготовки  та  перепідготовки  кадрів,  обов’язкової  участі  в
обговоренні проекту договору або угоди саме власників підприємств або
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їх  довірених осіб,  обов’язку роботодавця  ознайомлювати  працівників  з
умовами колективного договору та змінами до нього. 

У  результаті  проведеного  теоретичного  дослідження  та  при
узагальненні сучасної практики пропонується: запровадження державної
статистичної  звітності  про  порушення  законодавства  про  працю,
розширення зобов’язань Уряду із забезпечення захисту трудових прав та
законних  інтересів  працівників,  налагодження  співпраці  Державної
інспекції  праці  з  профспілками,  забезпечення  підготовки  у  вузах  і
магістратурах  фахівців  для  роботи  в  інспекції  праці  та  профспілках,
розроблення ґрунтовних довідників, методичних розробок, інструкцій для
цих  служб,  збільшення  можливостей  охоплення  підприємств  областей
перевірками щодо порушень у трудовій сфері, удосконалення механізмів
правового самозахисту працівників.Для активізації роботи з укладення і
виконання  колективних  договорів  та  угод  пропонується:  постійно
залучати правові інспекції профспілок до контролю за станом дотримання
чинного  законодавства,  проводити  навчання  профспілкових  кадрів  та
постійно аналізувати стан укладення й виконання колективних договорів,
галузевих і регіональних угод.

Висновки. Отже,  зважаючи  на  вищевикладене,  можна  зробити
висновок,  що  соціально-партнерські  угоди,  колективні  договори  мають
містити конкретні зобов’язання сторін, які реально забезпечували б права
працівників  і  роботодавців  та  їх  гарантії  в  умовах  кризового  стану
економіки.  Відсутність  у  колективних  угодах  правових  норм,  які
адресуються  роботодавцям,  унеможливлює  виникнення  колективного
трудового  спору,  оскільки  його  сторонами  повинні  бути  працівники  й
роботодавці.Крім того, у трудовому законодавстві України пропонується
належним чином закріпити принципи реалізації і механізм забезпечення
колективних трудових прав відповідно до міжнародних універсальних та
європейських трудових стандартів, що надасть змогу наблизитись Україні
до  Європейської  спільноти  і  уникнути  соціальних  негараздів  у  сфері
трудових правовідносин. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Розвиток місцевого самоврядування,  як ефективної і  максимально
наближеної  до  людей  форми  місцевого  управління,  є  одним  із
визначальних  пріоритетів  здійснення  адміністративної  реформи,
становлення України як демократичної держави.  Лише зміна парадигми
управління  державою,  послідовне  проведення  реформування  місцевого
самоврядування,  територіальної  організації  влади  в  Україні,
удосконалення  існуючої  системи  управління  на  місцях,  розширення
повноважень  органів  місцевого  самоврядування  сприятиме  побудові
місцевої  влади  на засадах  демократії.  Саме тому є  актуальним розгляд
теоретичних  підходів  до  реформування  місцевого  самоврядування  на
сучасному етапі.

Слід  відзначити,  що  питання   основних  напрямків  та  мети
реформування  в  системі  місцевого  самоврядування  викликає  значний
інтерес  на  науковому  рівні.  Без  здійснення  процесів  децентралізації,
деконцентрації,  на  думку  С. Байрак,  неможливо  подолати  негативні
процеси  в  соціально-економічному  та  культурному  розвитку
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територіальних громад і регіонів, забезпечити суттєве підвищення рівня
та якості життя більшої частини громадян України [2, 85]. Розуміючи мету
реформування  системи  місцевого  самоврядування  в  частині
організаційно-економічного механізму його функціонування, П. Покатаєв
зазначає, що нею є розвиток ініціативності, реалізацію якої підкріплено
механізмами державно-приватного партнерства,  кооперації, консолідації,
співробітництва  тощо [7,  116].  Доктор  юридичних  наук  О. Скрипнюк
вказує,  що  завдяки  забезпеченню  та  реалізації  реформи  місцевого
самоврядування вирішуються такі важливі цілі як: досягнення належного
та  ефективного  розподілу  повноважень  між  центральною  владою  та
конкретними  адміністративно-територіальними  одиницями  на  засадах
децентралізації  публічного  управління  та  субсидіарності;  створення
ефективної та стабільної системи функціонування територіальних громад
та  їх органів,  забезпечення прозорості  цієї  діяльності,  мінімізація умов
для  корупції;  створення  умов  для  безпосередньої  участі  жителів  у
вирішенні  питань  місцевого  значення;  забезпечення  організаційної  та
фінансової  самостійності  територіальних  громад  і  наближення  їх  до
європейських стандартів; надання більшості адміністративних послуг на
рівні  конкретних  адміністративно-територіальних  одиниць;  формування
дієвих  місцевих  бюджетів;  створення  умов,  що  сприяють  сталому
розвитку  територіальних  громад;  створення  умов  для  належного
матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання
завдань і функцій територіальних громад [9, 10].

Важливим  при  здійсненні  реформ  у  муніципальній  сфері,  за
С. Серьогіним,  є  дотримання Конституції  та  законів України,  положень
Європейської хартії місцевого самоврядування, а також таких принципів:
верховенства  права;  відкритості,  прозорості  та  громадської  участі;
повсюдності  місцевого  самоврядування;  субсидіарності;  доступності
публічних послуг;  підзвітності  та підконтрольності  органів і посадових
осіб місцевого самоврядування територіальній громаді; підконтрольності
органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади у питаннях
дотримання Конституції  та  законів України;  правової,  організаційної  та
фінансової  спроможності  місцевого  самоврядування;  державної
підтримки  місцевого  самоврядування;  партнерства  між  державою  та
місцевим самоврядуванням; сталого розвитку територій [8, 112]. 

Розглядаючи теоретико-методологічні  засади  організації  місцевого
самоврядування в Україні, П. Ворона вказує, що реформування місцевого
самоврядування  передбачає  уніфікувати  і  стандартизувати  публічні
послуги, що надаються населенню органами місцевого самоврядування та
органами  виконавчої  влади,  з  урахуванням  принципів  максимальної
доступності послуг для споживачів та визначити на законодавчому рівні
умови для їх належного фінансування. Дослідник вказує на необхідність
провести інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування
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та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі та
проведенні  місцевих  виборів  з  урахуванням  реформованої  системи
органів  місцевого  самоврядування.  Також,  за  ним,  потребує
удосконалення система планування території громад, вирішення питання
забезпечення  новостворених  громад  схемами  планування  території  та
генеральними планами [4, 17].

Перспективні  напрямки  реформування  системи  місцевого
самоврядування  в  Україні  виділяє  С. Тимовєєв,  який  відзначає
необхідність урахування досвіду розглянутих країн (як позитивного, так і
негативного характеру).  Аналізуючи останній, він вбачає перспективи у
запровадженні:  обов'язковості  голосування  із  зазначенням  відповідних
санкцій  за  неучасть  та  зменшення  кількості  депутатів,  оскільки  у
прийнятті  рішень ставка повинна робитись на якість,  а  не на кількість
(Бельгія); виборів до представницьких органів місцевого самоврядування
регіонального  рівня  за  мажоритарною  системою  з  частковою  заміною
депутатів  (Франція);  незалежності  місцевих  бюджетів  у  поєднанні  зі
свободою діяльності зі збереженням за державою контролюючої функції
(Польща); створенні  органу  загальнодержавного  рівня  у  справах
місцевого  самоврядування  із  представників  територіальних  громад;
підтримці  органів  самоорганізації  населення  й  спонуканні  людей  до
вирішення  питань  місцевого  значення;  відповідальності  за  ухвалення
незаконних  рішень,  за  діяльність  чи  бездіяльність,  унаслідок  якої
заподіяно  шкоди  іншій  стороні  (Білорусь);  фінансовій  звітності
політичних партій для забезпечення реального контролю за їх діяльністю
(Грузія) [10,  120  –  123].  Аналізуючи  позитивні  наслідки  успішних
адміністративних  реформ  у  поляків  та  прибалтів,  Т. Андрієвський
наголошує,  що  децентралізація  влади  –  запорука  розвитку  регіонів  та
процвітання держави [1, 46].

Як  свідчить  досвід  проведення  адміністративно-територіальних
реформ  в  інших  країнах,  для  забезпечення  фінансовими  ресурсами
виконання  делегованих  повноважень  за  органами  місцевого
самоврядування  необхідно  закріплювати  ті  джерела,  які  за  своєю
природою є загальнонаціональними, однак на рівень сплати яких органи
місцевого  самоврядування  мають  істотний  вплив.  Указані  джерела
повинні  бути  стабільними  та  добре  прогнозованими,  а  сама  фінансова
допомога з боку держави повинна реалізовуватись у такій формі,  яка б
заохочувала місцеві ради ефективно використовувати бюджетні кошти. На
відміну  від  цього,  для  забезпечення  власних  повноважень  органів
місцевого  самоврядування  необхідно  застосовувати  фінансові  ресурси
власної  території,  які  легко  адмініструються  органами  місцевого
самоврядування. При цьому органам місцевого самоврядування повинні
бути  надані  всі  необхідні  фінансові  інструменти  для  забезпечення
виконання цих повноважень у вигляді місцевих податків, встановлення та
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регулювання  ставок,  адміністрування,  правового  захисту  рішень
місцевого  самоврядування  в  частині  стягнення  місцевих  податків  та
зборів [3, 164].

Закінчуючи  розгляд  питання  реформування  місцевого
самоврядування в Україні на сучасному етапі, слід зазначити, що чинний
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші законодавчі
акти, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування  та
вміщують ряд суперечностей, не повною мірою врегульовують питання
діяльності  органів  місцевого  самоврядування.  Зокрема,  це  стосується
питань  управління  комунальною  власністю,  міжбюджетних  відносин,
різних  форм  безпосередньої  участі  громадян  у  виконанні  завдань  та
функцій  місцевого  самоврядування,  взаємовідносин  органів  місцевого
самоврядування та їх посадових осіб з відповідними органами державної
влади та їх посадовими особами, а також форм взаємодії територіальних
громад.  Саме  на  ліквідацію  вищезгаданих  прогалин  спрямована
рефорематорська  діяльність  у  сфері  органів  місцевого
самоврядування,кінцевим результатом якої має  стати поліпшення життя
українських  громадян,  побудова  сучасної,  ефективної,
конкурентоспроможної держави.
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ПРАВА ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:ПРАВОВА
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ

На  сьогодні  законодавство  України  передбачає  досить  велику
кількість  засобів  захисту  права  власності,  багато  з  яких  чітко  не
регламентуються.  Існування  такого  різноманіття  призводить  до
виникнення спірних питань і суперечностей при їх застосуванні. Усе це
обумовлює  необхідність  проведення  комплексного  дослідження  засобів
захисту  права  власності  та  вирішення  проблем  їх  практичного
використання. Дана проблема виглядає особливо актуальною у зв’язку з
процесами формування правової  держави бо право власності  є одним з
найважливіших невід’ємних прав людини і його забезпечення – важливе
завдання всіх органів держави. 

Можливість  захисту  права  власності  є  однією  з  гарантій  його
недорканності. Захист права власності – це реакція на правопорушення з
боку  самого  потерпілого  (самозахист)  або  уповноваженого  на  це
державного  органу,  яка  призвела  до  реституції,  тобто  відновлення
попереднього  юридичного  і  фактичного  стану  речі  [4].  Стаття  
13 Конституції України (далі – КУ)  зазначає: «Держава забезпечує захист
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прав  усіх  суб’єктів  права  власності  і  господарювання,  соціальну
спрямованість  економіки.  Усі  суб’єкти  права  власності  рівні  перед
законом» [1]. Право на мирне володіння своїм майном є одним з основних
прав, від захисту якого великою мірою залежить розвиток громадянського
суспільства  та  держави.  Це  право  є  важливим  атрибутом  правової
держави та демократичного суспільства.

На  жаль,  рівень  захисту  права  власності  в  Україні  залишається
досить  низьким.  Це  підтверджується  і  міжнародними  дослідженнями.
Зокрема, на початку 2007 року був оприлюднений рейтинг захищеності
прав власності серед 70 найбільших країн світу, і Україна у ньому зайняла
«почесне» 57 місце. 

Найбільші проблеми щодо права власності виникають у наступних
ситуаціях:

– примусового  відчуження  нерухомого  майна  (наприклад,  і  метою
знесення  будинку  та  побудови  нового,  у  тому  числі  процедури
реконструкції  старих  житлових  кварталів;  примусового  викупу
земельних ділянок для суспільних потреб, процедури примусового
виселення при визнанні будинку аварійним тощо);

– обмеження  щодо  продажу  землі  сільськогосподарського
призначення;

– «рейдерства»,  тобто  незаконного  чи  силового  захоплення
підприємств з подальшим узаконенням захопленої власності;

– невиконання  судових  рішень  щодо  сплати  певних  коштів  чи
повернення у власність певного майна [6].

Багато  проблем,  пов’язаних  з  правом  на  мирне  володіння  своїм
майном,  які  були  актуальними  в  минулому  і  залишаються  такими  до
сьогодні, свідчить про досить неефективну діяльність державних органів
щодо їхнього вирішення.

Актуальним  питанням  залишається  невиконання  судових
рішеньщодо  захисту  прав  власності  фізичних  осіб.  Досі  невирішена
проблема неефективності  діяльності  виконавчої  служби,  яка в  багатьох
випадках не здатна виконати рішення суду. В той же час факт виконання
рішення суду  не  менш важливий,  ніж факт винесення  такого  рішення,
оскільки кінцевим і головним результатом будь-якого судового процесу є
поновлення  порушених  прав  і  свобод  або  відшкодування  отриманої
шкоди.

Згідно із статтею 15 Цивільного кодексу (далі – ЦКУ) кожна особа
має  право  на  захист  свого  цивільного  права  у  разі  його  порушення,
невизнання  або  оспорювання.  Кожна  особа  має  право  на  захист  свого
інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства
[2].  З  цього випливає,  що позивач має  надати  суду  насамперед  докази
наявності в нього права власності. Така вимога беззастережно стосується
нерухомості,  транспортних  засобів,  право  власності  на  які  органічно
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пов’язане з  державною реєстрацією.  Тому до вимоги  про захист  права
власності на квартиру чи земельну ділянку позивачеві належить додати
відповідний документ (свідоцтво про право на спадщину, державний акт
про право власності на землю, договір дарування тощо). Крім того, слід
зазначити що, кожен позов до суду – це лише вимога про захист, звернена
до  суду,  перша  сходинка  на  шляху  захисту  права,  вінцем  якого  буде
виконання рішення суду [5].

Для вирішення проблем захисту права власності необхідно:
– приділити особливу увагу виконанню судових рішень щодо захисту

права власності, зокрема тим, згідно з якими присуджено виплатити
особам певні кошти, повернути певне майно чи утриматися від дій
щодо пошкодження чи заволодіння майном4

– формалізувати права власності на окремі об’єкти власності, зокрема
передбачити  види  документів,  що засвідчують  право  власності  на
певні об’єкти (наприклад акції тощо);

– удосконалити  механізми  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обмежень;

– забезпечити  чітке  правове  регулювання  та  справедливу процедуру
щодо примусового викупу нерухомого майна в суспільних інтересах,
зокрема житлових будинків і квартир, землі тощо. 
При цьому потрібно чітко забезпечити право особи на співрозмірну

та справедливу компенсацію за вилучене майно, а визначення та надання
цієї компенсації має в часі передувати вилученню майна. Оцінка майна,
що  підлягає  вилученню,  повинна  здійснюватися  за  реальними  на  цей
момент цінами [3].

Отже,  хоч  питання  захисту  права  власності   у  всі  часи  і  було
актуальним, все одно воно потребує вдосконалення, докладного вивчення
й  ознайомлення  кожного  громадянина.  Власність  людини  є  однією  з
головних умов співпраці з соціумом, тому в кожній державі винен бути
розвинений цей центральний правовий інститут.
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ГАРАНТІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТРУДОВИХ
ПРАВ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Вступ. Характерною  особливістю  становища  громадянина  в
суспільстві є всебічна забезпеченість реального здійснення широкого кола
наданих  йому  демократичних  прав  та  свобод,  що  закріплені  в  нормах
чинного законодавства. Фактичне забезпечення прав і свобод досягається
насамперед  створенням  необхідних  економічних  і  політичних  умов  у
країні,  доповнених  спеціальними  юридичними  засобами.  Одним  з
найбільш важливих засобів такого забезпечення є юридичні гарантії. Без
створення широко розвиненої  системи ефективних гарантій неможливо
забезпечити  кожному  громадянину  безперешкодне  здійснення  всього
комплексу  наданих  йому  прав.  Суттєві  зміни,  що  відбуваються  в
економіці, зумовлюють необхідність удосконалення соціально-трудових і
виробничих відносин. Трудові права громадян України повинні бути не
тільки  закріплені  у  трудовому  законодавстві,  але  й  забезпечені
економічними,  матеріальними,  політичними,  ідеологічними  та
юридичними  гарантіями.  Теоретична  розробка  проблем,  пов'язаних  з
подальшим  розвитком  системи  юридичних  гарантій  в  Україні,  має
серйозне практичне значення.  Вона,  по-перше,  допоможе вдосконалити
правові  норми,  що  охороняють  права  громадян,  а  по-друге,  буде
сприятиме  посиленню  законності,  поліпшенню  діяльності  органів  та
організацій,  що  застосовують  ці  норми.  Зрозуміло,  що  за  відсутності
необхідних  гарантій  права  та  свободи,  що  містяться  в  Конституції  та
законах, не можуть бути використані на практиці.

Результати дослідження. У сучасних умовах розвитку України як
правової держави величезне значення мають ті гарантії трудових прав, що
спрямовані  на  забезпечення  стабільності  трудових  відносин.  Важливе
місце  серед  них  займають  гарантії,  що  забороняють  власнику  або
уповноваженому ним органу в односторонньому порядку змінювати угоду
про  виконання  конкретної  роботи.  Основою  зміни  трудових  відносин

615



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

можуть бути тільки взаємна згода сторін трудового договору або окремо
зазначені  в  законі  випадки.  Відповідно до ст. 32 КЗпП переведення на
іншу роботу допускається тільки за згодою працівника. Беручи до уваги
ст. 43 Конституції України [1], ст. 21 і 31 КЗпП [2], необхідно визнати, що
будь-яка зміна трудової функції працівника, робочого місця, що виходить
за  межі  трудового  договору,  хоч  і  не  може  бути  кваліфікована  як
переведення  на  іншу  роботу,  все  ж  без  погодження  працівника  не
допускається. 

 Правове  регулювання  охорони  праці  охоплює:  розробку  та
прийняття  загальних  норм  охорони  праці,  правил  техніки  безпеки
виробничої  санітарії;  проведення  профілактичних  заходів,  спрямованих
на  створення  сприятливих  умов  праці,  що  попереджують  виробничий
травматизм  та  професійні  захворювання;  створення  сприятливих  умов
праці  й  забезпечення  її  охорони  на  діючих  підприємствах  у  процесі
виконання  працівниками  своїх  трудових  обов'язків;  систематичне
поліпшення  й  оздоровлення  умов  праці;  розробку  додаткових  заходів
щодо охорони праці  окремих категорій трудящих жінок,  неповнолітніх,
осіб  зі  зниженою   працездатністю  тощо.  Наближення  національного
законодавства  з  охорони  праці  до  міжнародних  стандартів  і  вимог
Міжнародної  Організації  Праці  (МОП),  зафіксованих  у  її  конвенціях  і
рекомендаціях,  є  одним  із  важливих  напрямів  його  удосконалювання.
Важливою  гарантією,  спрямованою  на  охорону  трудових  прав
працюючих,  є  те,  що  нормативними  документами  за  робітниками
закріплено  право  обов'язкового  інформування  про  умови  праці,  про
наявність  на  робочих  місцях  шкідливих  і  небезпечних  виробничих
чинників, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я (ст. 6 Закону «Про
охорону праці» і ст. 13 Конвенції МОП №155). Робітнику надається право
відмовитися від виконання роботи в ситуації, небезпечній для його життя
і здоров’я, або за наявності загрози життю і здоров'ю інших людей (ст. 7
Закону  «Про  охорону  праці»  і  ст.  19  Конвенції  МОП  №155)  [3].  Як
національним  законодавством  з  охорони  праці,  так  і  міжнародними
нормами робітнику гарантується захист від переслідувань і звільнення з
роботи в таких випадках. Відшкодування шкоди (у тому числі моральної)
і допомога у випадку трудового каліцтва та смерті потерпілого внаслідок
нещасного  випадку  на  виробництві  гарантується  ст.  11  і  12  Закону
України  «Про  охорону  праці»  й  Конвенціями  МОП  №102,  №121,  
№128 [4]. 

Система  гарантій  у  забезпеченні  здійснення  трудових  прав
знаходить своє вираження й у правовій регламентації діяльності системи
органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю,
що визначена у статтях 259 – 265 КЗпП України та інших нормативних
актах.  Відповідно  до  вказаних  правових  норм  нагляд  і  контроль  за
дотриманням  законодавства  про  працю  здійснюють  спеціально
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уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності
від власника або уповноваженого ним органу. 

Гарантії, що забезпечують здійснення трудових прав, мають тісний
зв'язок  і  з  правом  робітників  та  службовців  на  заробітну  плату,  що  є
основним  джерелом  прибутків  працівників.  Важливе  значення
забезпечення  здійснення  трудових  прав  працівників  мають  юридичні
гарантії,  спрямовані  на  обмеження  утримань  із  заробітної  плати
працівників.  У  статті  127  КЗпП України  записано,  що  відрахування  із
заробітної  плати  можуть  проводитись  тільки  у  випадках,  передбачених
законодавством України [2]. Тому власник або уповноважений ним орган
не може робити такі утримання на свій розсуд.  У цьому й виражається
одна  з  істотних  гарантій  охорони  заробітної  плати  робітників  та
службовців. Однак певні суми із заробітної плати працівників власник має
право  утримувати.  Це  право  надане  йому  законом,  але  дії  власника  в
ньому  чітко  регламентовані.  Існують  також  інші  гарантії,  що
забезпечують здійснення трудових прав громадян.  Широко виявляються
вони, зокрема, при покладанні на робітників та службовців матеріальної
відповідальності  за  збиток,  заподіяний  підприємству,  установі,
організації.  Гарантії  трудових  прав  при  відшкодуванні  цього  збитку
забезпечуються  як  у  самій  процедурі  його  відшкодування,  так  і  при
визначенні  конкретного його розміру. Усі  ці  особливості  передбачені  в
статтях 130 – 138 КЗпП України [2]. Ці норми спрямовані на: по-перше,
збереження  власності  шляхом  відшкодування  працівником  прямого
дійсного  матеріального  збитку,  заподіяного  підприємству;  по-друге,
створення  такого  положення,  щоб  заробітна  плата  робітників  та
службовців була гарантована від необґрунтованих і надмірних утримань;
по-третє,  виховання  у  працівникові  дбайливого  ставлення  до  майна
підприємства [3]. 

Законодавство про працю, керуючись конституційною нормою щодо
захисту  громадян  від  незаконного  звільнення,  що  закріплена  у  ст.  43
Конституції  України,  передбачає  необхідні  юридичні  гарантії,  які
полягають, зокрема, у тому, що трудовий договір може бути припинений
лише з підстав, передбачених законодавством, і в порядку, встановленому
законодавством  для  кожної  з  підстав.  Крім  того,  ст.  232  КЗпП
передбачається  також  судовий  захист  громадян  від  незаконного
звільнення [2].  Підставами  припинення  трудового  договору,  зокрема  і
звільнення  працівника,  є  такі  життєві  обставини,  що  мають  юридичне
значення (юридичні  факти) і  за  наявності  яких законодавство допускає
припинення  договору.  Такими  юридичними  фактами,  зокрема,  можуть
бути вольові дії, коли одна зі сторін договору чи обидві його сторони, чи
третя особа,  яка не є стороною трудового договору, проте має згідно із
законодавством  право  вимагати  його  припинення  (суд,  профспілковий
орган,  військкомат),  виявляють  ініціативу  припинити  дію  договору.
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Припинення дії трудового договору є правомірним лише в тому разі, коли
є  зазначена  в  законі  підстава  та  дотриманий  відповідний  порядок
звільнення працівника згідно з даною підставою (ст. 36 КЗпП) [2]. Норми
про  припинення  трудового  договору  повинні,  з  одного  боку,
характеризувати  високий рівень  трудових прав громадян,  а  з  іншого,  –
бути надійним гарантом від незаконних звільнень. Доцільно внести деякі
зміни  в  порядок  оформлення  звільнення  з  різних  підстав  з  метою
відображення  їх  специфіки.  Наразі  немає  процесуальної  різниці  між
порядком оформлення звільнення з ініціативи працівника та припиненням
трудового договору за угодою сторін. Таке оформлення спільного бажання
припинити  трудовий  договір  дозволило  б  уникнути  трудових  спорів,
пов'язаних із порушенням сторонами встановленого терміну припинення
трудового  договору,  виданням  власником  або  уповноваженим  ним
органом дострокового  наказу про звільнення,  відмовою працівника від
свого  наміру  звільнитися  тощо [3].  Основоположним  принципом
інституту  звільнення  з  ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним
органу є принцип, згідно з яким працівник може бути звільнений тільки
на підставах, передбачених законом. Перелік таких підстав містять ст.ст.
40, 41 і 47 КЗпП України [2]. У правовій державі аксіоматичним повинно
стати  положення  про  те,  що  змінювати  права  громадян  можна  тільки
законом.  Безперечно,  це  положення  повністю  стосується  й  реалізації
права на працю, у тому числі випадків припинення дії трудового договору.

Висновки.  Отже,  захист  трудових  прав  людини  у  сфері  праці
здійснюється у різноманітних формах, які можна об'єднати у дві групи –
юрисдикційну і неюрисдикційну. Основна відмінність між ними полягає в
засобах  захисту.  Захист  трудових  прав  працівників  у  юрисдикційній
формі здійснюється засобом офіційного звернення до різних державних
органів,  із  властивим кожному з  них  певним процесуальним  порядком
діяльності та в межах їх компетенції щодо правозахисту. Водночас захист
цих  прав  у  неюрисдикційній  формі  протікає  в  рамках  матеріального
правовідношення і  здійснюються засобом,  який виключає  звернення до
державних органів, тобто реалізується самим працівником без звернень до
компетентних  органів.  У  ході  проведення  дослідження  спостерігається
фрагментарність і випадковість у використанні заходів захисту трудових
прав,  безсистемне  їх  поширення  у  всіх  главах  чинного КЗпП Украі ̈ни.
Відсутність  у  КЗпП Украі ̈ни окремого розділу, присвяченого основним
гарантіям трудових прав працівника та формам їх захисту, – це сери ̆озне
недоопрацювання як теоретиками, так і практиками в ціи ̆ сфері. Вважаємо
за необхідне законодавчо визначити поняття форм захисту трудових прав,
їх види та способи, яке сприятиме виробленню ефективного галузевого
механізму захисту трудових прав. Щодо форм захисту працівниками своїх
трудових прав, то необхідно передбачити не тільки можливість звернення
працівника  за  захистом  до  юрисдикційного  органу,  але  й  можливість
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правомочної особи захищати належне їй право власними діями, зокрема
вдаватися до способів самозахисту трудових прав. Задля цього доцільно
легально  визначити  поняття  «самозахист  працівником  своїх  трудових
прав»,  закріпити  перелік  способів  самозахисту,  а  також  критерії
правомірності  дій  щодо  їх  застосування.  Крім  того,  у  КЗпП  України
окрема  стаття  має  бути  присвячена  основним гарантіям  трудових  прав
працівника. Основні гарантії трудових прав працівника слід визначити як
засоби,  способи й умови,  що відображають головні  напрями трудового
законодавства  із  забезпечення  реалізації  основних  трудових  прав
працівника. 
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ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

З  розширенням  глобалізації  все  більше  людей  зацікавлені  у
створенні  власного  бізнесу.Англійська  мова  –  найпоширеніша  як
інструмент  ділового  спілкування.  Поява  нових  економічних  термінів
змінила розуміння ринку та бізнесу. З’явилися нові економічні моделі, які
призвели до створення нових термінів та появи нових аспектів перекладу
економічних  текстів,  що  привертає  особливий  інтерес  лінгвістів  до  їх
вивчення.  Сьогодні  економіка  –  це  ціла  наука.  Вона  вбирає  в  себе
різноманітні  прояви  відносин  між  людьми  в  економічних  сферах.  Для
лінгвістики кожна система в цих сферах має свої терміни. Таким чином,
головним для лінгвістики є термінологія як основа ділової комунікації.

Головним при  перекладі  економічних  текстів  є  найбільш точний
переклад з урахуванням відмінностей економічних реалій  різних країн.
Цього  можна  досягти  використовуючи  еквівалентні  терміни.  Для
перекладача  –  завдання  не  з  легких,  оскільки  більшість  термінів
з’явилисяв українській мові не так давно чи були запозичені з інших мов.
Тому надати точний переклад економічного терміна– майже неможливо
через  відмінність  економічних  реалій  у  різних  країнах.  Переклад  цієї
сфери  потребує  високої  точності  та  наявності  знань  багатьох  нюансів.
Грамотний переклад економічних текстів відіграє важливу роль і високо
оцінюється. Допущення будь-якої помилки чи описки може привести до
критичних наслідків.

Необхідно зазначити, що термін – це слово або словосполучення,
що використовується для вираження певних понять чи предметів. Тобто
термін  має  свої  особливості  та  описи,  які  відносять  його  до  певної
категорії за характерні ознаки об’єкта. 

Приблизно 10% економічних термінів англійської  мови не мають
еквівалента і потребують ретельного аналізу при перекладі. Відсутність
еквівалент а термін і може бути результатом відсталості в розвитку певної
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системи  понять  мови.  Нами  було  досліджено  12  економічних  текстів,
проте  продемонструємо  на  одному  прикладі.  Для  прикладу  візьмемо
термін «демпінг». Цей термін є калькою, оскільки українська мова не має
точного еквівалента цього економічного терміна. В англійській мові цей
термін  позначає  «вивалювання»,  «вивантаження»,  «розвантаження
навалом». Проте в економіці його використовують для позначення такого
поняття, як «експорт за заниженими (демпінговими) цінами».

Як  показує  практика,  для  перекладача  найбільшу  складність
являють терміни, які складаються з двох і більше слів та позначають одне
поняття  чи  економічний  процес.  Переклад  кожного  слова  таких
словосполучень,  як  правило,  не  є  складним  та  використовуються  для
позначення  простих  понять,  які  всім  відомі.  Використання  подібних
термінів  може  викликати  труднощі  при  письмовому  та  особливо
приусному перекладі, якщо перекладач не володіє достатнім рівнем знань
таких  фразеологічних  конструкцій  чи  самої  економіки,  що  ми  і
продемонструємо на наступних прикладах:

Gross  domestic  product  (GDP)  –  валовий  внутрішній
продукт;головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник
сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період;

competitive  edge  –  конкурентна  перевага;  перевага  над
конкурентами, що досягається шляхом пропонування споживачам товарів
вищої якості, завдяки низьким цінам або через надання великих вигод, які
компенсують високі ціни на товари й послуги;

acceptance cross-facility  –  акцептна програма крос-кредитування;
угода між двома банками щодо спільного клієнта.

Як  було  зазначено  вище,  складні  терміни  являють  особливу
складність  при  перекладі.  Ці  терміни  мають  закріплене  термінологічне
значення.  Велику  роль  при  перекладі  таких  словосполучень  відіграє
аналітичний  етап,  тобто  передача  його  окремих  частин.  Більшість
термінів мають препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто ті, які
мають означення і означуваний компонент, де означення займає початкову
позицію.  Говорячи  про  терміни,  необхідно  назвати  основні  методи  їх
перекладу:

1. Метод  опису–передача  терміна  за  допомогою  поширеного
пояснення  значення;цей  метод  використовується  у  випадку  відсутності
еквівалентного терміна зазначенням у рідній мові,  наприклад: account –
несплачена  боргова  вимога;  predatorycompetition  –  конкуренція,  яка
спрямована на знищення конкурентів; parentholding – акції , якими володіє
материнська компанія;  описовий метод дозволяє  доволі  точно виразити
значення того чи іншого терміна, але ускладнює синтаксичну структуру
речення  в  тексті  перекладу;  важливим  недоліком  цього  методу  є  його
громіздкість, яка ускладнює текст.
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2. Метод калькування – дослівний переклад англійського слова чи
словосполучення, наприклад: multipleaccredit – множинне акредитування;
capitalamount – основна сумма (боргу); цей метод є невід'ємною частиною
передачі  спеціалізованої  лексики  та  більш  актуальний  при  перекладі
термінів, на відміну від транслітерації та транскрибування.

3. Транслітерація  та  транскрибування–метод  запозичення
звукової (при транскрибуванні) чи графічної ( при транслітерації ) форми
слова  зі  значенням  із  вихідної  мови;даний  метод  є  одним  з  основних
способів  перекладу  термінів,  завдяки  йому  було  перекладено  чималу
частину економічної лексики, наприклад: outsourcing – аутсорсинг, license
– ліцензія, administration – адміністрація і под.

Робимо  висновок,  що  без  поглиблених  знань  економіки,  методів
перекладу  чи  без  тлумачного  словника  подібні  словосполучення  не
можуть  бути  достовірно  перекладені  українською мовою без  втрати  їх
змісту.  Також  складні  для  перекладу  терміни,  які  позначають
співвідношення,  показники,  використання  яких  може  відрізнятися  в
різних  країнах  і  тому  можуть  бути  невідомі  більшості  людей,  які  не
володіють знаннями з економіки. Наступні приклади були взяті зі статті
«Financial Markets: Capital Vs. Money Markets», Kristina Zucchi :

Debtcover ageratio – коефіцієнт обслуговування боргу;
Interestser viceratio– коефіцієнт обслуговування відсотків;
ratioanalysis–  кредитно-інвестиційний  аналіз  (на  основі  різних

коефіцієнтів);
common-size analysis – відсотковий аналіз;
Також складними для перекладу є  терміни ,  які  мають   не одну

кількість значень в одній галузі, наприклад :
Account– 1. рахунок; розрахунок; 2. належний платіж; несплачена

боргова вимога; 3. звіт; робити звіт; пояснювати; 4. позов з вимогою до
звіту; 5. відповідати; нести відповідальність;

Charge – 1. обтяження речі, заставне право, обтягувати заставою; 4.
обвинувачення, пункт обвинувачення; звинувачувати; 5. аргументування в
позовній  заяві  у  спростуванні  передбачуваних  доказів  відповідача;11.
ціна;  витрата;  нарахування;  збори;  пільги;  призначити  ціну;  покладати
витрати на когось. 

Подібні  терміни,  які  мають  кілька  словникових  варіантів,
перекладається шляхом відбору аналога , який найточніше передає його
значення залежно від контексту.

Можна  зробити  висновок,  що  головними  методами  перекладу
економічних термінів є калькування та описовий метод. Найчастіше для
покращення перекладу необхідними є пояснювальні виноски та коментарі
в кінці сторінки.

Проблемам перекладу економічних текстів присвячено багато робіт
як  у  нашій  країні,  так  і  закордоном.  Сьогодні  англійська  мова  займає
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головну  роль  як  інструмент  ділового  спілкування,  і  для  її  повного
розуміння необхідно використовувати спеціалізовані словники. Економіка
змінюється  й  удосконалюється  з  кожним  днем.  З  нею  змінюється  і  її
термінологія, що, у свою чергу, спричинятиме нові труднощі перекладу. 
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ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ , ЇЇ ГОЛОВНІ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ

Реклама відіграє в житті людини важливу роль. Вона впровадилася
непомітно  й  поступово  стала  невід'ємною  частиною  нашого  життя.
Термін "реклама" походить від лат. reclamare — викрикувати  (у Давній
Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших
людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, а отже, – найзастосовнішим
засобом впливу на покупців і споживачів.

Реклама  –  це  така  форма  комунікацій  та  надання  інформації
споживачеві,  за  допомогою  якої  можна  привернути  увагу  до  певних
послуг або товару. Рекламна інформація може поширюватися в будь-якій
формі  за  допомогою  різних  засобів  про  певну  фірму,  її  бренд,
товари,послуги та інше. 

Рекламна  інформація  розрахована  на  широке  коло  потенціальних
споживачів  та  спрямована  на  привернення  їхньої  уваги  до  предмету
рекламування,  та  підтримки  інтересу  до  нього  задля  подальшого
успішного продажу.

Основними функціями реклами є : 
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– економічна  – реклама стимулює  збут  товару  і  сприяє  зростанню
прибутку, прискоренню процесу купівлі-продажу; 

– освітня  (інформаційна)  – реклама  виступає  як  засіб  навчання:
споживач не тільки дізнається про товари і послуги, але  й відкриває
для себе способи вдосконалення життя; 

– комунікативна  – за  допомогою опитувань  і  анкет, аналізу  ринкових
процесів і внутрішньофірмових досліджень підтримується зворотний
зв'язок фірми (підприємства) з ринком і споживачем; 

– контролююча  – контролює  процеси  формування  переваг  груп
споживачів щодо різних товарів; 

– управління  попитом  (маркетингова)  – використовуючи  можливості
спрямованого впливу на споживача, реклама не тільки формує попит,
але й  керує  ним  за  допомогою  зменшення  або  збільшення  обсягу
рекламної інформації та складання графіків її подачі; 

– громадська  (соціальна)  – за  допомогою  реклами  передається
повідомлення, адресоване безлічі осіб, яке пропагує якесь позитивне
явище, подію, заклик, нагадує про ювілейну дату в житті суспільства,
попереджає про негативні наслідки певних подій і т. д.4 

– стимулююча  – нагадування,  спонукання  до  покупки,  встановлення
контактів; 

– психологічна  функція  – вплив  на  емоційні  і  розумові  процеси,  на
формування  та  розвиток  потреб,  на  почуття  самооцінки,  престижу,
погляди й уподобання споживачів, їх устремління; 

– нагадування  – підтримка  поінформованості,  утримання  в  пам'яті
споживачів  інформації  про  товар  у  проміжках  між  покупками,
нагадування, де можна купити даний товар. 

Функція нагадування повинна підтримувати позитивні емоції в осіб,
котрі  купили  товар,  й  створювати  на  цій  основі  умові  збереження
поінформованості  про  товари,  напрямахи діяльності  фірми-виробника.
Реклама-нагадування  особливо  ефективна  для  добре  відомих  на  ринку
товарів. Мета яскравої та дуже дорогої реклами "Завжди Coca-Cola" – не
інформація про товар чи заклик до покупки напою, а саме нагадування. 

З часом потреба у вербальному впливі на споживачів збільшується,
що  породжує  інститут  оповісників.  Оповісник  –  спеціально  найнята
торговцем  людина,  у  завдання  котрої  входило  зазивання  покупців  і
розхвалювання товару наймача.

До  засобів  організованої  вербальної  комунікації  належав  також
поголос, інформація що передавалась людьми «з уст в уста» 

Подібно  іншій  продукції  мас-медіа  –  газет,  журналів,  телепрограм,
радіопередач  –  реклама  матеріалізується  у  вигляді  готового  оформленого
медіа-тексту.  Причому  поняття  "текст"  щодо  сфери  масової  інформації
використовується не тільки для позначення властиво текстового вербального
ряду, але й набуває об'ємності й багатомірності, вміщуючи в собі такі важливі
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для  медіа-продукції  складові,  як  візуальний  ряд  у  його  графічному  або
телевізійному втіленні,  а  також аудіоряд  у  вигляді  добутку. Тому поняття
"рекламний текст" ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у
собі сукупність екстралінгвістичних компонентів – графіки, образів, звуків і
та  ін.,  конкретний набір яких залежить від рекламо носія засобів масової
інформації.  Таке  тлумачення  поняття  "рекламний  текст"  знаходить  своє
відображення в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема у книзі
Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка пише: "The word "text" here
(as applіed to advertіsіng) іs used іn іts wіdest sense, іncludіng vіsual artіfacts as
well as verbal language" [Goddard, 1998: 6].

Концепція багатомірного “медіа-тексту”  надзвичайно важлива для
вивчення  рекламних  текстів,  тому  що  дозволяє  одержати  об'ємне
зображення  описуваного  об'єкта,  краще  зрозуміти  особливості
функціонування слова й образу в масовій комунікації, а також розкрити
механізм  їхнього  сукупного  впливу  на  масову  аудиторію.  Будь-який
рекламний  текст  сприймається  як  реклама  тільки  в  єдності  свого
словесно-графічного або аудіовізуального втілення.

Поряд  з  багатомірністю  до  істотних  ознак  рекламного  тексту
ставляться також багаторазова, надлишкова повторюваність і колективний
спосіб  свідомості,  або  корпоративність.  У  цьому  рекламний  текст
подібний до текстів новин, тому що дані ознаки властиві й текстам новин,
що свідчить про певну схожість характеру функціонування тексту новин і
рекламних текстів у масовій комунікації. Попри загальні форматні ознаки,
які  дозволяють  виділити  рекламу  в  окрему  групу  текстів  масової
інформації, рекламні тексти відрізняються нескінченною розмаїтістю. Для
того, щоб якось систематизувати  цю нескінченну розмаїтість графічних
образів і словесних форм вираження, доцільно вдатися до такого способу
класифікації,  який  дозволить  найбільш  повно  відобразити  сутність
розглянутого питання. 

Рекламний текст умовно поділяють  на чотири основні частини:
1) слоган;
2) заголовок;
3) основний рекламний текст;
4) фраза-відлуння.
Присутність  у  кожному  рекламному  тексті  всіх  складових  не  є

обов'язковою.  Хоча  присутність  рекламного  заголовка  є  майже
обов’язковою.  Наявність  інших  частин  визначається  видом  товару
(послуги) й залежить від деяких інших характеристик.

Заголовок – найважливіша вербальна частина реклами. Звичайно в
ньому  виражається  суть  рекламного звертання  та  основний  рекламний
аргумент.  За  даними  досліджень,  близько  80%  читачів,  прочитавши
заголовок,  не  читають  основний  рекламний  текст.  Відомо,  що  мета
рекламного заголовку полягає в тому, щоб привернути увагу аудиторії і
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викликати  інтерес  до  рекламованого  товару  або  послуги.  Рекламний
заголовок  повинен  містити  рекламне  звернення  і  головний  рекламний
аргумент, що згодом розвивається в основному рекламному тексті.

Наприклад:
BANK OF CALІFORNІA:
Come to the bank action.
Прийди в банк діяти
Можна  помітити, що  слоган  дещо  подібний  до  рекламного

заголовка,  але  слоган  і  рекламний  заголовок  є  різними  елементами
реклами.  Мабуть,  найголовнішою  характеристикою  слогана  (яка  не
стосується  жодного  з  інших  елементів  реклами,  за  винятком  назви
торговельної  марки)  – це  те,  що  він  відображає  сутність,  філософію
фірми,  її  корпоративну  політику  в  різних  сферах.  Причина  в  тім,  що
фірми або компанії, особливо великі, можуть робити сотні й тисячі різних
найменувань  товарів.  У  кожного  найменування  свій  життєвий  цикл.
Використати слоган у кожній рекламі цих товарів – неефективно, тому що
рекламний заголовок відбражає всю специфіку даного товару або послуги
в певний момент його життєвого циклу і для його цільової групи. Тобто
навіть  для  того  самого  товару  не  завжди  прийнятно  використовувати
однаковий заголовок.  Типовим прикладом є реклама авіакомпанії  KLM.
Слоган авіакомпанії:

KLM. The reliable airline.
КЛМ. Надійна авіалінія.
Предмет  реклами також впливає  на стиль рекламного тексту, що,

зокрема, відзначає автор відомої книги “Advertіsіng as Communіcatіon” –
Джиллиан Дайер: "The Language (of advertіsіng) for fashіons іs often tactіle
and caressіng and uses adjectіves of touch,  shape and physіcal comfort.  The
іntentіon іs to іnvest the product wіth meanіng by tone, rhyth and assocіatіon" [
Dyer 1995: 143].

Рекламний текст намагається передати  властивості  рекламованого
продукту як за допомогою образів, так і за допомогою мови. Наприклад,
стиль реклами дорогих парфумів завжди вишуканий і виразний:

"'M' іs for moments you'll never forget
For days marvelous wіth flowers and laughter.
For nіghts magіcal wіth means and old promіses.
'M' Fragrances by Henry C. Mіner.
Іt's Magіc".
Для багатьох практиків рекламної діяльності текст іноземної мови

служить тільки засобом для розуміння ідеї рекламованого продукту,  сам
же текст часто пишеться заново мовою країни споживача,  враховуючи
особливості його національної специфіки.  У тих випадках, коли точний
переклад є недоречним, перекладач користується приблизними за змістом
фразами,  які  обов'язково  повинні  враховувати  традиційні  етнічні,

626



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

національні й соціальні особливості, стереотипи поводження конкретної
аудиторії, на яку спрямована продукція, позначена в рекламному тексті.

Дослідник  творчого  процесу  перекладу  А.  Лілова  розцінює
переклад  рекламних  текстів  як  "творчість  на  мовному  рівні",  тоді  як
переклад художніх текстів – як "творчість, пов'язану з художньо-образним
мисленням" [1].

Сьогодні компанії, які знають, що таке реклама, можуть ефективно
використовувати  настільки  потужний  інструмент  для  збільшення  своєї
присутності на ринку та вдало розкручувати свій бренд.

У сучасному  світі  реклама  є найвпливовішим  та  найдієвішим
методом впливу на споживача у процесі маркетингових комунікацій. Вона
є постійним супутником нашого життя. Реклама нас оточує. Інколи ми її
не  помічаємо,  нерідко  критикуємо,  але  без  неї  не  обходимось.  Адже
реклама є потужним двигуном прогресу.
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ВИНИКНЕННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕОЛОГІЗМІВ В
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Об'єктом  нашого  дослідження  є  неологізми  англійської  мови.
Матеріалом  дослідження  є  наукові  праці  з  неології  вітчизняних  та
зарубіжних авторів, а також словники неологізмів. У статті розглядаються
способи виникнення неологізмів та етапи закріплення їх у словниковому
складі мови.

У словниковому складі мови відбуваються значні кількісні та якісні
зміни,  причиною  яких  слугують  економічна  глобалізація  і  розвиток
бізнесу,  стрімкий  розвиток  і  впровадження  сучасних  інформаційних
технологій у всі сфери нашого життя. Комп’ютеризація соціального життя
призводить до того, що багато неологізмів, які пов’язані з інформаційною
революцією, належать одночасно до сфери сучасної техніки, економіки,
політики, медицини та інших сфер суспільства.
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Термін «неологія» вживається дослідниками у двох значеннях – як
наука про неологізми та як сукупність неологізмів. Проблемою неології
займалися  такі  вчені,  як  В.  І.  Заботкіна  [1], Ю.  А.  Зацний  [2],  
O. O. Селіванова [3] та інші.

Беручи до уваги різні погляди вчених на саме поняття «неологізм»
та  цілий  ряд  дефініцій  даного  терміну,  наводимо,  на  нашу  думку,
найбільш  повне  та  широке  його  визначення,  що  подане  
О. О. Селівановою в термінологічній енциклопедії «Сучасна лінгвістика»:
«Неологізм – слово чи сполука,  використані мовою в певний період на
позначення  нового  або  вже  наявного  поняття  в  новому  значенні  й
усвідомлюються як такі носіями мови» [3, с. 417]. Новостворена лексична
одиниця – слово або фраза, ще не включена до загальновживаної мови,
котра перебуває у процесі входження в загальне використання, зазвичай
проходить  кілька  стадій  соціалізації  (прийняття  в  суспільстві)  і
лексикалізації (закріплення в мові). 

Людина,  яка  створює  нове  слово  (англ.  “originator”),  прагне  до
індивідуалізації й оригінальності З’явившись, неологізм сприймається та
поширюється  посередниками  (англ.  “purveyors”),  як  правило,
викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів
масової  інформації.  Потім  він  фіксується  у  друці.  Наступна  стадія
соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв
мови.  Після  цього  розпочинається  процес  лексикалізації  –  набуття
навичок  використання  неологізмів  у  суспільстві,  виявлення  умов  та
протипоказань для його використання в різних контекстах. У результаті
утворюється  лексична  одиниця  окремого  структурного  типу  (просте,
похідне,  складне,  складно-похідне  слово  чи  словосполучення),  яка
включається в різні словники неологізмів, наприклад словник Барнхарта,
яким зафіксовано близько 10  000 нових слів  та  значень  [4].  В останні
десятиріччя  видано  також три  однотомні  додатки  до  третього  видання
словника Вебстера: “6 тисяч слів” [5], “9 тисяч слів” [6], “12 тисяч слів”
[7]. Значним  досягненням  англійської  лексикографії  є  випуск
чотиритомного  додатка  до  Великого  Оксфордського  словника  за
редакцією Р. Бьорчфільда, який містить більше 60 000 словникових статей
та понад півмільйона ілюстрованих прикладів [8]. 

За змістом серед неологізмів можна виділити:
1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту):

playlistism –плейлистизм,  дискримінація  за  ознакою  музичних
уподобань, netiquette – нетікет, правила поведінки в мережі Інтернет.

2. Трансномінаційні неологізми, які поєднують новизну форми слова зі
значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою: umbrella –
політичне прикриття, big C – рак.
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3. Семантичні  інновації,  або  переосмислення  (нове  значення
позначається формою, котра вже була в мові):  bread – гроші, drag –
нудьга. 
За  способами  створення  дуже  детальну класифікацію неологізмів

запропонував  французький  лексикограф  Луї  Гілберт.  Він  пропонує
виділити  дві  великі  групи  неологізмів  –  фонологічні  та  морфологічні,
кожна з яких має свої підгрупи [9].

Фонологічні неологізми утворюються  з  окремих  звуків.  Вони
являють  собою  конфігурації  звуків.  Такі  слова  інколи  називають
“штучними.”  До групи фонологічних неологізмів ми умовно відносимо
нові слова, утворені від вигуків. Наприклад:  Zizz  ( британський сленг) –
короткий  сон  (імітація  звуків,  які  видає  людина  у  вісні,  нерідко
передається  в  коміксах  за допомогою трьох букв  ZZZ);  слово  to  zap –
стріляти, вдарити в зуби (у прямому і переносному значенні; спочатку zap
використовувалося як вигуки в коміксах для передачі у графічній формі
звука космічної зброї).

Також до групи фонологічних неологізмів відносять запозичення. Їх
можна  розділити  на  чотири  групи:  власне  запозичення,  варваризми,
ксенізми та кальки.  Власне запозичення є, головним чином, наслідком
розширення  політичних,  економічних  і  культурних  зв’язків  Англії  та
США  з  іншими  країнами. Основна  мова-джерело  цих  неологізмів  –
французька. Новою тенденцією є зростання запозичень з африканських та
азійських мов, особливо з японської. Неологізми цієї категорії найчастіше
передають  поняття в  галузі  культури  та громадсько-політичного життя,
наприклад:  discotheque – дискотека, The Duma – Дума.

До  другої  групи  відносяться  варваризми –  неасимільовані  або
слабоасимільовані  в  англійській  мові  одиниці,  що  відрізняються
найбільшим  ступенем  новизни  та  фактично  не  мають  перекладу,
наприклад: dolсe vita – дольче віта, perestroika – “перестройка”.

До  третьої  групи  належать  ксенізми.  Це  –  неологізми,  що
відображають реалії, специфіку побуту країни-джерела, невластиві мові-
акципіенту, наприклад:  kung-fu –унг-фу,  ninja – ніндзя.  Ксенізми мають
більший ступінь новизни, ніж варваризми. 

Кальки формують  четверту групу. В.  І.  Заботкіна  виділяє всього
три найбільш уживані кальки – неологізму:  Dialogue of the death (від фр.
Dialogue des sourds) – дискусія,  у якій учасники не звертають уваги на
аргументи  одне  одного;  Gliding  time (від  нім.  Glietzeit)  –  плаваючий
графік;   Photonovel (від  ісп.  Photonovelа)  –  фотороман,  роман,  що
складається  з  фотографій,  звичайно  з  діалоговими  вставками  у  стилі
коміксів. [2]

Основна  маса  англійських  запозичень  зосереджена  у  восьми
тематичних  групах,  а  саме:  суспільно-політична  лексика  (Yakuza –
японський хуліган або гангстер); культура. (hayashi –японський оркестр);
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економіка та  фінанси (назви грошових одиниць країн Африки та  Азії);
кулінарія  (burritо  –  маїсові  млинці  з  начинкою  з  яловичини,  сиру  і
смажених бобів); наука (bioplasma – біоплазма); спорт (iaido – японський
різновид  фехтування);  релігія  (satsang  –індуська  проповідь);  медицина
(shiatsu – масаж, який знімає біль, утому, та ін. ).

Морфологічні  неологізми,  утворені  за  зразками,  які  існують  у
мовній системі, та з морфем, що є в даній системі. Тут так само виділяють
дві  групи  –  афіксальні  неологізми,  словоскладання,  конвертовані
неологізми, скорочення.

Афіксальні неологізми.  Число афіксів, що використовуються при
утворенні нових слів, та їх дистрибуція зараз вкрай багаті й різноманітні.
Найвживаніші: -on, - ase, -sd, -nik, -manship, eco-, mini-, maxi-, mega-, cine-,
-oholic,  -flexi-  та  ін. Багато  словотворчих  моделей  є  результатом
виокремлення з неологізмів словотворчих елементів, таким чином афікси
розширюють  своє  значення  або  змінюють  його,  наприклад:  -aholic –
розширив своє значення і позначає одержимість чим-небудь:  bookaholic,
chocoholic,  coffeholic –  за цим же принципом розширилися і  змінилися
значення  наступних  словотворчих  одиниць: super-,  counter-,  anti-,  -ism.
Також  часто  використовуєтсья  суфікс  -er,  наприклад:  baby-boomer  –
дитина,  що  народилася  під  час  післявоєнного  демографічного  вибуху;
page-turner – надзвичайно цікава книга; all-nighter – щось, що триває всю
ніч, наприклад заняття під час сесії.

Словоскладання. В  останні  десятиліття  роль  словоскладання
значно  зростає.  А  моделі  словотворення,  за  незначними  винятками,
залишається такими ж. 

Найбільш поширеною моделлю є: іменник + іменник = іменник або
прикментник  +  іменник  =  іменник,   наприклад:  high-rise –
багатоповерховий  будинок,  hard-line –  безкомпромісна  точка  зору.
Збільшується  кількість  слів,  де  перший  компонент  –  власне  ім'я:
Reaganomics – рейганоміка, політика Рейгана, притримування його стилю
управління.

Іншою  моделлю  є  наступна:  дієприкметник  +  прикметник,
наприклад: laid-back –розслаблений. Слова цієї моделі найчастіше можна
зустріти в ситуаціях неформального спілкування.

Численну  групу  становлять  слова,  утворені  з  дієслова  і  частки,
наприклад:  warm-up –розігрівати м'язи за допомогою фізичних вправ; lie-
in – лежача демонстрація протесту.

Посилюється тенденція утворення багатокомпонентних комбінацій.
Наприклад:  head-to-head – боротися врукопашну;  еasy-to-use – зручний,
легкий у використанні; do-it-yourself – зроби сам. 

Також останнім часом набули поширення наступні моделі: модель
аббревіатура + іменник = іменник, наприклад:  T-shirt – теніска;  B-ball –
баскетбол;  V-ball –  волейбол;  модель  дієприкметник  +  іменник  =
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прикметник,  наприклад:  оff-the-shelf –  готовий  до  вживання;  модель
іменник + частка = прикметник, наприклад: hands-on – практичний.

Конвертовані неологізми. Моделі конвертованих неологізмів – це
іменник  перетворений  у  дієслово  або  дієслово  перетворене  в  іменник,
наприклад: to cassette – ставити касету в магнітофон,  to butterfly – літати
містом без мети,  ніби метелик) і т. д.  Таким чином, суть конверсії,  як
способу  утворення  неологізмів,  можна  звести  до  наступного:  при
конверсії відбувається збагачення змісту поняття.

До  четвертої  групи  морфологічних неологізмів  відносяться
скорочення. Скорочення є найбільш продуктивним в останні десятиліття
і регулярним способом утворення морфологічних неологізмів. Цей спосіб
є наочним прикладом, що відображає тенденцію до раціоналізації мови,
до  економії  мовних  зусиль.  Виділяють  чотири  види  скорочень  –
неологізми-абревіатури,  неологізми-акроніми,  неологізми-усічення,
злиття.

Неологізми-абревіатури. Найчастіше абревиації піддаються технічні
терміни  і  зазвичай  абревіатури  вживаються  частіше,  ніж  терміни:  EVA
(extra vehicular activity) – робота у відкритому космосі;  REM (rapid eye
movement) – рух очей під час фази швидкого сну. 

Неологізми-усічення складають найбільшу групу, наприклад: Doс –
лікар.

Злиття  –  це  неологізмиу  в  яких  поєднуються  усічений  елемент
одного слова і повна форма іншого слова: work + alchoholic = workaholic,
Europe + televizion = Eurovizion.

Отже, продуктивний словотвір знаходиться в повній відповідності з
загальними  тенденціями продуктивного  словотворення  сучасної
англійської мови. У сучасній англійській мові кількість нових слів швидко
зростає,  різні сфери і галузі  людської діяльності постійно збагачуються
ними,  і  необхідно,  в  міру  можливостей,  простежити  цей  процес.
Проведена робота допомогла детально розглянути цей засіб поповнення
словникового складу, але залишилося ще багато актуальних питань, які
вимагають подальшого вивчення.
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ПОЛІСЕМІЯ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕРМІНОСИСТЕМАХ

Вступ. Разом зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу у
світі зростає необхідність постійного поповнення лексичного запасу будь-
якої  мови  семантичними  одиницями  на  позначення  нових понять
і предметів навколишньої дійсності. Сьогодні важливу роль у структурній
ієрархії мови відіграють саме фахові термінологічні одиниці. Важливим
аспектом поширення ролі  термінів  є  поглиблення міжмовної  взаємодії,
коли терміни однієї  мови передаються  мовними засобами іншої,  що, у
свою чергу, впливає не просто на встановлення відповідностей між двома
мовами, але й на поповнення лексичного запасу мови новими одиницями,
розширенням горизонтів сприйняття нових явищ та предметів оточуючої
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дійсності  й  поглибленням  знань  про  них.  Говорячи  про  важливість
термінів, варто також відзначити їхнє різноманіття відповідно до галузей
застосування.  Усі  ланки  суспільного  життя  (політична,  економічна,
соціальна, культурна, освітня) оперують певним лексико-термінологічним
запасом,  який  варіюється  між  галузями,  хоч  і  не  виключені  збіги  так
званих міжмовних термінологічних утворень.

Результати дослідження. У сучасному термінознавстві вважається,
що полісемія, яка широко представлена в загальній лексиці, у спеціальній
представлена дещо по-інакшому. У загальновживаній лексиці це веде до
збагачення і розширення словникового запасу. У термінологічній лексиці
це  веде  до  складнощів  перекладу,  а  також  до  невпорядкованості
конкретної термінології. Проте існує інший підхід до полісемії термінів.
О.  В. Константінова зазначає,  що полісемія  термінів в  англійській мові
відбиває  поглиблення  й  уточнення  спеціальних  знань.  Полісемічний
термін  своїм  змістом  диференціює  тонші  розуміння  природи  речей,
створюючи основу для здійснення процесів поступового переосмислення
елементів термінології [1, с. 1]. 

За  приналежністю  термінологічної  одиниці  до  однієї  чи  кількох
терміносистем  виділяють  два  типи  полісемії:  1)  внутрішню  (всередині
терміносфери); 2) зовнішню (на межі терміносфер) [3, с. 10].

Основні  причини  формування  нових  значень  в  економічній
терміносистемі  англійської  мови  умовно  поділяються  на  дві  групи:
екстралінгвістичні  (культурно-історичні,  загальнофілософські,  науково-
історичні,  фахово-теоретичні)  та  інтралінгвістичні.  Останні  можна
поділити на внутрішньо- та зовнішньосистемні. До внутрішньосистемних
належить полісемія суфікса та мотивуючої основи, семантичний розвиток
термінологічної  одиниці.  До  характерних  зовнішньо  системних  причин
належить  запозичення  окремого  значення  або  системи  значень
термінологічної одиниці з іншої мови [2]. 

Існує три типи багатозначності:
1) радіальна полісемія: всі значення слова вмотивовані одним і тим

же  центральним  значенням,  наприклад:  foreign  loan  (іноземна  позика),
back  to back loan (паралельний кредит),  option loan (опційна позика) із
загальним компонентом “something lent”;

2) ланцюгова  полісемія:  кожне  нове  значення  слова  мотивоване
іншим – найближчим до нього значенням, але крайні значення можуть і не
мати  загальних  семантичних  компонентів,  наприклад:  taxation
(оподаткування)  –1.  a  taxing  or  being  taxed;  2  – a  tax or  tax  levy;  3  –
revenue from taxes;

3) радіально-ланцюгова  полісемія:  enterprise  an  undertaking,а
project: a) a bold, difficult, dangerous or important undertaking, b) a business
venture or company; 2. willingness to undertake new or risky projects; energy
and initiative; 3. active participation in projects [108, с.438].
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Значення багатозначних слів утворюють так звані понятійні сфери,
тобто  семантичні  поля,  компоненти  яких  пов’язані  якою-небудь
загальною основою. Визначають два типи семантичних полів:

– предметні поля, у яких терміни об’єднані за їх відношенням до однієї
предметної галузі;

– понятійні  поля,  у  яких терміни  об’єднуються  за  їх  відношенням до
однієї сфери понять або уявлень [4, с. 439].

У предметних полях слова організовано переважно за принципом
простору  і  за  принципом  співвідношення  речей  ‒ частина  та  ціле.  У
понятійних полях головним чином за часовим принципом і за принципом
співвідношення понять ‒ підпорядкування, антонімія та інше. Перелічені
відношення  між  предметами  і  поняттями  лежать  в  основі  формування
нових значень і полісемії зокрема.

Між  значеннями  полісемантичного  слова  допустимі  три  типи
відносин – перетин, включення, семантична омонімія. Однак відносини
перетину  і  включення  об’єднують  їх  в  одне  семантичне  поле,  а
семантична омонімія розводить їх  по різних полях.  Тому для вивчення
багатозначного слова, як польової семантичної структури, першочергове
значення мають перші два типи відносин ‒ включення та перетин [2].

Відносини  включення  між  лексико-семантичними  варіантами
базуються  на  послідовній  їх  деривації.  Центром  та  вихідним  пунктом
дериваційного  ланцюга  є  завжди  основне  значення.  Головне  значення
слова не вимагає контексту.

Крім  основного  прямого  номінативного  значення,  розрізняють  і
похідне номінативне значення та експресивно-стилістичне.

Полісемантичний  термін  exchange  (обмін)  має  кілька  лексико-
семантичних варіантів. Існують такі похідні значення:  1. a thing given or
received in exchange; 2. a place for exchanging,  які мотивовані головним
значенням: “giving or taking one thing for another”; в основі семантичного
перенесення лежить метонімічна транспозиція “дія-місце” [2].

Експресивно-стилістичне  значення  або  переносне  утворюється  в
тих випадках,  коли основне значення переноситься на клас десигнатів,
досить відмінних від початкового, але все ж подібних (в інших випадках
відбувається  розщеплення  на  омоніми).  Так,  одним  із  лексико-
семантичних варіантів терміна  contract  (контракт) є “an assignment  to
murder someone for pay”, яке мотивується  значенням  “drawing together,
making a bargain” [2]. В основі цього семантичного перенесення лежить
метафорична транспозиція за зовнішньою подібністю.

Полісемія  в  ринковій  термінології  може  бути  граматичною  та
термінологічною.  У  даній  роботі  ми  розглянемо  лише  термінологічну
полісемію,  яка  визначається  як  позначення  терміном  ряду  понять  у
системі понять певної спеціальної галузі знань або діяльності. Наприклад,
customs (збір): 1. Duties or taxes imposed by a government on imported and
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exported goods; 2. The government agency in charge of collecting these duties
or any of its offices. Ця термінологічна одиниця є прикладом асоціативно-
понятійної  полісемії,  яка  визначається  спільністю  способу  тлумачення
значень.  Прикладом просто  асоціативної  полісемії  є,  наприклад,  слово
parity  (паритет):  1.  equality;  2.  resemblance,  similarity  [2] .  У  цьому
випадку  в  тлумаченнях  немає  спільних  сем,  але  є  спільні  способи  їх
тлумачення.  Саме  асоціативно-понятійна  та  асоціативна  полісемія  є
характерними для терміносистеми економіки.

Висновки. Отже,  як  бачимо,  термін  характеризується  бінарною
семантикою,  –  з  одного  боку,  певним  внутрішнім  значенням,
підкріпленим  відповідною  формою,  з  іншого,  –  зовнішнім  значенням,
тобто рядом сем та  функцій, які  створюють певний контекст, і  певним
чином відбивають  його  специфіку.  Полісемія,  як  одна  із  властивостей
термінології у фінансово-економчіній галузі, відбиває як внутрішню, так і
зовнішню  природу  терміна,  які,  у  свою  чергу,  є  взаємопов’язаними.
Полісемія  найчастіше  виникає  на  стиках  різних  підгалузей,  що
пояснюється взаємопроникненням термінів у різні економічні підгалузі.
Структурними характеристиками даного шару лексики є його подібність
до  загальновживаної  лексики  за  формотворчими  ознаками.
Найпоширенішою формою утворення нових термінів є спосіб створення
словосполучень,  що,  у  свою  чергу,  впливає  на  ступінь  прояву
полісемічності:  чим більше компонентів  у  складі  певного терміна,  тим
більш  конкретне  значення  він  виражає,  тим  самим  тяжіючи  до
однозначності.  З  огляду  на  це  використовуються  і  способи  перекладу
англійських  економічних  термінів  засобами  української  мови  –
семантичний  еквівалент,  семантична  конвергенція,  запозичення,
калькування.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ТА ГЕОРГАФІЧНИХ
НАЗВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ ЖУРНАЛУ

NATIONAL GEOGRAPHIC “BEFORE NEW YORK ”

Дана  теза  присвячена  дослідженню  особливостей  перекладу
антропонімів  (особових  імен)  і  топонімів  (географічних  назв)  з
англійської мови українською.

Переклад власних імен є складним процесом, який включає багато
факторів,  тому  виникає  проблема  вибору  прийому,  який  залежить  від
стилю  тексту  та  його  жанрових  особливостей.  У  традиційному
перекладознавстві  вчені  Л.  С.  Бархударов,  С.  Влахов,  С.  Флорін,  
М.  П.  Кочерган,  О.  В.  Бока,  І.  В.  Корунець  та  ін.  досліджували
перекладацькі  прийоми  і  тактики,  які  застосовуються  при  перекладі
лексичних одиниць, яким присвячена дана стаття.

Мета даного дослідження – вивчення специфіки передачі власних
назв у перекладі статті журналу National Geographic “Before New York”. 

За О. О. Селівановою антропонім визначається як будь-яке власне
ім’я людини (або групи людей), у тому числі ім’я, по батькові, прізвище,
прізвисько,  псевдонім,  криптонім (таємне,  зашифроване ім’я),  андронім
(найменування  дружини  прізвищем  чоловіка),  гінеконім  (найменування
чоловіка  прізвищем матері,  дружини),  патронім  (найменування  людини
від імені чи прізвиська батька або предків)

Оскільки  антропоніми  є  реаліями,  відповідно,  їх  потрібно
перекладати за допомогою транскрипції чи транслітерації. Транскрипція
передбачає введення в текст перекладу за допомогою графічних засобів
мови  перекладу  відповідної  реалії  з  максимально  допустимим  цими
засобами  фонетичним  наближенням  до  його  оригінальної  фонетичної
форми.  Отже,  транскрипція – це передача звуків  іншомовного слова за
допомогою букв алфавіту тієї мови, якою воно перекладається, у той час
як транслітерація – це передача звуків іншомовного слова за допомогою
букв алфавіту тієї мови, якою воно перекладається.
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Отже,  існує  кілька  способів  перекладу  власних  назв  –
транслітерація, транскрипція, транспозиція та калькування. Досить часто
для мовних одиниць, що не мають відповідника в перекладацькій мові,
використовують  калькування  –  відтворення  не  звукового,  а
комбінаторного складу слова, тобто складові частини слова передаються
відповідними  елементами  перекладацької  мови.  Загалом  більшість
власних  імен  передаються  за  допомогою  транскрипції  (імена  людей,
географічні  назви, прізвиська,  топоніми,  назви організацій, книг тощо).
Проте  транскрипція  власних  імен  з  англійської  мови  часто  становить
труднощі  у  зв’язку  з  різними  обставинами.  Причиною  труднощів
транскрипції  є  те,  що  існують  значні  розходження  між  англійської
орфографією та вимовою. Іншою проблемою застосування транскрипції є
відсутність  в  українській  мові  фонем,  які  існують  в  англійській  мові.
Тому,  відповідно  до  перерахованих  причин,  основними  способами
перекладу власних назв є транслітерація, або ж дослівний переклад.

Розглянемо  кожен  з  перерахованих  способів  перекладу  власних
назв  на  прикладах.  При  транслітерації  іноземні  власні  імена  та
географічні  назви  передаються  буквами  українського  алфавіту  без
урахування  особливостей  вимови  (Hull  –  Гуль,  Hudson  –  Гудзон).
Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені,
тобто так, як воно звучить на іноземній мові (Brighton – Брайтон, New
York  –  Нью-Йорк).  Прикладами  використання  транскрипції  можуть
слугувати переклади таких власних імен, як: 

"If you'd asked me at the time what the chances were that there was a
beaver in the Bronx, I'd have said zero," said Eric Sanderson, an ecologist at
the Wildlife  Conservation  Society (WCS),  headquartered  at  the Bronx Zoo.
"There hasn't been a beaver in New York City in more than 200 years."  

"Якби ви запитали мене в той час, які шанси були щодо можливості
перевування  бобра  в  Бронксі,  то  я  б  сказав  нуль,"  говорить  Ерік
Сандерсон,  еколог  Товариства  охорони  дикої  природи  (WCS)  з  штаб-
квартирою в  зоопарку Бронкса.  "У  Нью-Йорку бобра не  помічали  вже
більш ніж 200 років."

Лексико-граматичні трансформації представлені такими замінами,
як:  антонімічний  переклад  і  конверсивна  трансформація,  описово-
перифрастичний переклад та компенсація.

Деякі дослідники, зокрема А. Паршин та Ю. Піввуєва, включають
антонімічний переклад до лексико-граматичних трансформацій, коли при
перекладі українською мовою відбувається заміна заперечної конструкції
стверджувальною і навпаки:

That's why Sanderson was skeptical when  Stephen Sautner, a fellow
employee at WCS, told him he'd seen evidence of a beaver during a walk along
the river.
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Ось чому Сандерсон  був  налаштований скептично,  коли  Стефан
Сотнер,  співробітник товариства WCS, сказав йому, що він бачив доказ
існування бобра під час прогулянки вздовж річки.

Цікавим  є  переклад  імені  Josе,  які  згідно  з  найсучаснішими
правилами  транскрибування,  перекладене  як  Хосе,  хоча  в  кінці  ХХ
століття перекладачі запропонували би варіант Джозе.

For Sanderson, José's story meant something more.
Для Сандерсона історія Хосе значила дещо більше.
Переклад  шляхом калькування полягає  в  дослівному  перекладі

власного імені частинами з наступним складанням цих частин в одне ціле.
Калькування  можна  застосовувати  тільки  тоді,  коли  утворений  таким
чином  перекладний  відповідник  не  порушує  норми  вживання  і
сполучуваності слів в українській мові.  

The  beaver's  return  to  the  Big  Apple was  hailed  as  a  victory  by
conservationists and volunteers.

Повернення  бобра  до  Великого  яблука було  сприйнято  як
перемога екологів і волонтерів.

Назви  місцевостей,  населених  пунктів,  вулиць,  готелів,  тобто
топоніми,  учені  перекладають  як  і  антропоніми,  за  допомогою  таких
прийомів, як транскрипція, транслітерація, переклад або ж поєднуючи ці
прийоми.

Прикладами перекладів за допомогою транскрипції і транслітерації
можуть слугувати назви міст, сіл, вулиць та іноді готелів. Наприклад:  
Marriott Marquis Hotel  – Готель Марріотт Маркіс, Seventh Avenue – 
Сьома авеню.

Отже, проаналізований матеріал уможливив зробити висновки, що
для  перекладу  власних  назв,  а  саме  антропонімів  і  топонімів,
використовувалися  такі  прийоми  перекладу,  як:  1)  транскрипція;  2)
транслітерація;  3)  калькування;  4)  лексико-граматичні  трансформації.
Використання  тільки  одного прийому  при  перекладі  реалій  може  бути
причиною  неправильного  сприйняття,  перевантаження  іншомовними
словами, втрати національного колориту чи збіднення змісту, отже  слід
використовувати  кілька  засобів  для адекватного перекладу. Вибір же
прийомів  залежить  від  мовної  та  культурологічної  компетенції
перекладача.
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РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО МІФУ

Вступ. Стаття  присвячена  дослідженню  рекламного  дискурсу  як
способу  створення  соціального  міфу.  У  лінгвістиці  термін  «дискурс»
вживають разом із такими термінами, як «мовлення» (дискурс – мовлення,
«занурене в життя»), «текст», «функціональний стиль».

Результати  дослідження. Дискурс  трактується  як  складне
комунікативне  явище,  що  містить,  окрім  тексту,  ще  екстралінгвістичні
чинники (знання про світ, установки, мету мовця, спрямованість на його
ментально-прагматичну сферу тощо).

Виникаючи  як  інструмент  задоволення  потреб  (матеріальних,
соціальних,  психологічних  та  ін.),  дискурс  розглядається  як
функціональна частина комунікативних і більш загальних суспільних та
культурних  цілей  соціальних  груп  і  окремих  особистостей.  При цьому
підкреслюється інтерактивний характер дискурсу як взаємодії. 

Мета  даної  статті  –  розкрити  особливості  створення  рекламного
дискурсу та особливості його впливу на суспільство. 
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Рекламний  дискурс  розуміється  як  змішана  семіологічна  
структура – нефіксований гібрид з тексту та зображення, що пояснюється
різноманітністю  його  компонентів:  іконічний  компонент  у  поєднанні  з
лінгвістичним компонентом (марка,  слоган,  заголовок,  корпусний  текст
тощо).

Рекламний дискурс – це не тільки складне комунікативне явище, що
має  суто  орієнтовану  прагматичну  установку  (залучення  уваги  до
предмету реклами), що поєднує дистинктивні ознаки усного мовлення та
письмового  тексту  з  комплексом  семіотичних  (пара-  і  екстралінгвіс-
тичних)  засобів,  але  і  вся  сукупність  рекламних  текстів,  яка
характеризується  особливою  граматикою,  своєрідною  лексикою,
специфічними  правилами  слововживання  і  синтаксису.  Рекламний
дискурс створює особливий світ, світ певної лінгвокультурної спільності,
що  відрізняється  етнокультурними,  лінгвістичними,  соціальними
характеристиками.  Нові  рекламні  дискурси  формуються  на  основі
прийнятих у даному мовному колективі норм і стандартів, що змінюються
з  часом  під  впливом  породжуваних  дискурсів  та  їх  інтерпретацій,
здійснюючи таким чином процес постійної еволюції і взаємовпливу [1].

Створювані  в  рекламі  за  допомогою  вербальних  і  невербальних
засобів  образи  є  ідеальними  уявленнями  про  людину,  стиль  життя,
цінності, переваги тощо. Емоційний настрій реклами передається читачу,
здійснюючи вплив на бажання відповідати образу (придбання товару для
втілення  ідеального  образу),  що  сподобався.  Надалі  за  зовнішніми
змінами  можуть  слідувати  і  внутрішні  –  зміна  ціннісних  орієнтирів,
світогляду.  Ці  зміни  нерозривно  пов’язані  також  із  зовнішнім  проявом
індивідуальної  трансформації,  що  полягає  у  зміні  вигляду,  стереотипів
мовної поведінки і  соціальної ролі.  Таким чином, процес ідентифікації,
занурення читача в ідеальний світ сприяє формуванню соціальних міфів.

Під соціальним міфом ми розуміємо стереотипні образи, зразки для
наслідування,  що  створюються  в  рекламному  дискурсі  за  допомогою
вербальних і невербальних засобів, що сприймаються свідомістю читача
як ідеальні  міфологічні  прообрази,  специфічна функція  яких полягає  в
міфологічному  моделюванні  суспільства,  з  метою  зміни  матеріальних
потреб,  а  також духовних і  моральних цінностей реципієнта  реклами і
соціуму в цілому.

Реклама  для  сучасної  людини  виконує  функцію  чарівної  казки,
простежується  зв’язок  нормативних  казкових  структур  з  рекламними
текстами  [3,  с. 108].  У  рекламі  трансформуються  вічні  міфологічні
сюжети  й  образи,  набуваючи  сучасних  рис,  а  міф  залишається  міфом,
тільки  в  оновленому, актуальному  для  сьогоднішнього часу  вигляді.  У
створенні міфологічного образу за допомогою реклами беруть участь не
лише  невербальні  засоби  –   велике  значення  має  вербальна  складова.
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Може  йтися  навіть  про  нову  технологію  вербальної  міфологізації
особистості [3, с. 107].

Рекламний  образ  можна  подати  як  «засіб  ідеальної  естетичної
комунікації,  що  однозначно  інтерпретується  цільовим  споживачем  і
забезпечує  несвідоме  включення  його  в  підготовлену  рекламою
діяльність»  [2,  с.  35].  Основне  призначення  таких  образів  полягає  у
створенні  соціально-психологічної  установки,  що  визначає  поведінку
споживачів реклами.

При  цьому  одразу  варто  уточнити,  яка  саме  за  типом  реклама
передусім  бере  участь  у  процесі  рекламного  міфотворення.  Такою  є
здебільшого  рекламна  продукція  з  домінуванням  не  раціонального,  а
емоційного компоненту, оскільки при цьому, з  одного боку, найбільшої
ваги  набуває  апелювання  реклами  до  індивідуальної  та  колективної
підсвідомості  за  допомогою  універсальних  міфологічних  засобів,  а  з
іншого,  –  виразно  помітною  стає  настанова  реклами  на  формування
ціннісних і поведінкових установок членів соціуму (аудиторії).

Ефективність  рекламного  продукту  визначається  тим,  наскільки
універсальними  були  використані  в  ньому  аргументи  різного  порядку
(інформаційні та емоційні, свідомі та підсвідомі), а отже, на яку кількість
споживачів вони здатні вплинути потрібним чином, у скількох відсотках
випадків спрацювали закладені установки. Згідно із  цим рекламотворці
широко  послуговуються  тими  засобами  впливу,  які  апелюють  до
колективного  підсвідомого  й  одвічно  складали  основу  міфів  як
універсальної  моделі  світу.  Завдяки  цьому  ми  можемо  говорити  про
наближеність рекламного простору (зокрема сучасного) до міфології  як
системи й сутності, про рекламу як продукт міфотворення [4].

Реклама насичує масову свідомість міфологемами, які добираються
й активуються  залежно від вимог конкретного місця та  часу й завдяки
яким  довколишня  дійсність  може  бути  пояснена,  –  і  в  цьому  вона  є
подібною  до  міфології.  Таким  чином,  реалії  довкілля  структуруються
творцями соціального – рекламного – міфу й накладаються на колективне
підсвідоме.

Висновки. Отже,  рекламний  дискурс  –  це  не  лише  складне
комунікативне  явище,  що має  суто  орієнтовану прагматичну установку,
але і вся сукупність рекламних текстів, яка характеризується особливою
граматикою,  своєрідною  лексикою,  специфічними  правилами
слововживання і синтаксису. Рекламний дискурс створює особливий світ,
світ  певної  лінгвокультурної  спільності,  що  відрізняється
етнокультурними,  лінгвістичними,  соціальними  характеристиками.  Нові
рекламні  дискурси  формуються  на основі  прийнятих у  цьому мовному
колективі  норм  і  стандартів,  що  змінюються  з  часом  під  впливом
породжуваних  дискурсів  та  їх  інтерпретацій,  здійснюючи таким чином
процес постійної еволюції і взаємовпливу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Вступ.  Стаття  присвячена  дослідженню  особливостей  перекладу
англомовної реклами українською мовою. Основним критерієм розуміння
характерних  рис  мови  реклами  є  здатність  правильно  сприймати  й
адекватно перекладати рекламні тексти і назви торгових марок. Як відомо,
існує  кілька  основних  підходів  до  розуміння  перекладацької
еквівалентності.

Результати  дослідження.  По-перше,  концепція  формальної
відповідності,  коли  передається  все,  що  піддається  передачі,  аж  до
структури  вихідного  тексту.  Цей  принцип  застосовується  тільки  для
транскрибування  або  транслітерації  назв  торгових  марок,  але  не  для
перекладу  рекламних  слоганів.  По-друге,  концепція  нормативно-
змістовної відповідності, коли еквівалентність виступає як баланс точної
передачі елементів змісту вихідного тексту і дотримання норм мови, якою
цей  рекламний  текст  перекладається.  Для  рекламних  текстів
нормативність мовних засобів, звичайно, бажана, але не є надзавданням.
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Тому чим повноцінніше переклад передає емоційний посил, закладений
творцем реклами в текст, тим якіснішим його можна вважати [1].

Найбільш  ефективно  це  завдання  виконує  переклад  рекламного
повідомлення відповідно до  концепції  динамічної  (або  функціональної)
еквівалентності. 

Реклама  в  сучасному  бізнесі  є  одним  з  найбільш  дієвих  засобів
комунікації.  Отже,  будь-який  рекламний  текст  слід  при  перекладі
розглядати  насамперед  з  погляду  його  комунікативної  цінності.  Сила
впливу, експресія,  здатність викликати суто певну відповідну реакцію в
реципієнта  будуть  ознаками  правильної  передачі  тексту.  Перекладачеві
реклами слід розглядати будь-який текст такого роду не як мету, а як засіб
комунікації між виробником і потенційним споживачем [1].

Виокремлення характерних особливостей мови реклами, розуміння
їх  впливу на  раціональну  та  емоційну  сфери  свідомості  одержувача  й
усунення мовного та  культурно-етнічного бар’єру між комунікантами –
ось етапи процесу еквівалентного перекладу рекламних текстів. У даному
випадку  перед  фахівцем  ставиться  нелегке  завдання  –  прогнозування
лінгвоетнічної реакції рядового споживача реклами на текст повідомлення
мовою  перекладу.  Цей  прогноз  спирається  на  знання  перекладачем
особливостей  національної  психології,  відмінностей  у  культурно-
історичних традиціях, знання реалій, знання вихідної мови та мови, якою
перекладається реклама [1].

Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу
рекламних  текстів,  також  з  погляду  їхнього  психологічного  впливу на
масову аудиторію.  Тексти  рекламного оголошення  мають  містити  чіткі
фактичні  дані;  вони  повинні  бути  вичерпно  викладені  й  тому  точно
зрозумілі.  При  перекладі  рекламних  текстів  перекладачеві  необхідно
враховувати  мету  тексту,  характер  споживача,  мовні  якості  тексту
оригіналу,  культурні  й  індивідуальні  можливості  мови  в  культурному
аспекті споживача й багато інших факторів.

Спираючись на проведений аналіз англомовних рекламних текстів
та  їх  перекладів  українською  мовою,  деякі  автори  виділяють  кілька
стратегій,  які  застосовуються  при  переклад,  а  самеі:  відсутність
перекладу;  прямий  переклад;  адаптація;  ревізія  [1].  Одразу  ж  слід
зауважити, що такий поділ є досить умовним, але все ж дозволяє глибше
розглянути  порушену  проблему.  Розглянемо  докладно  кожну  стратегію
перекладу рекламних текстів.

1. Відсутність перекладу. 
2. Прямий переклад.
3. Адаптація.
4. Ревізія. 
П. Ньюмарк пропонує наступну класифікацію прийомів перекладу

метафор, яка вирізняє: 1) збереження образу в мові перекладу; 2) заміну
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образу  мови  джерела  стандартним  образом  мови  перекладу,  який  не
суперечить  культурі  мови  перекладу;  3)  відтворення  метафори  за
допомогою образного порівняння зі збереженням образу (але з можливою
зміною експресії);  4) переклад  метафори (або образного порівняння)  за
допомого  образного  порівняння  (абоінколи  метафори)  з  тлумаченням
значення  (це  сприяє  розумінню,  але  може  призвести  до  втрати
експресивності  висловлювання);  5) відтворення  семантики  метафори
описово (може застосовуватися, якщо метафора нечітка і її збереження є
недоречним,  хоча  певні  аспекти  настанови  висловлювання  можуть
втратитися);  6)  пропущення  метафори,  якщо  вона  є  надлишковою
(необов’язковою);  7) збереження метафори з конкретизацією значення з
метою підсилити образ [2, с. 87–91].

Т.А. Казакова,  у  свою  чергу,  рекомендує  такі  способи  перекладу
метафори: 1) повний переклад (співпадають як правила сполучуваності,
так  і  традиції  вираження  емоційно-оцінної  інформації,  вжиті  у  певній
метафорі); 2) додавання/опущення; 3) заміна; 4) структурне перетворення;
5)  традиційний  відповідник;  6)  паралельне  іменування  метафоричної
основи  (структура  може  видозмінюватися,  але  зберігається
запропонований образ) [3, с. 245–246].

Таким  чином,  із  запропонованих  вище  підходів  до  перекладу
метафори,  очевидним  є  той  факт,  що  для  забезпечення  адекватного
перекладу перекладачеві за потреби слід вносити в текст певні поправки з
урахуванням  соціокультурних  та  психологічних  аспектів  споживача,  а
також без спотворень передавати смислове та стилістичне навантаження
рекламного слогана.

Наприклад,  рекламний  слоган  цукерок  Skittles:  Tastetherainbow
українською  мовою  звучить  як  Спробуй  веселку.  Рекламний  слоган
жувальних цукерок Skittles – приклад успішного вживання метафори. Тут
автор  використав  слово  rainbow, яке  є  нічим іншим як  образом самих
цукерок Skittles. Це пояснюється тим, що ці жувальні солодощі являють
собою  драже,  що  своїми  кольорами  нагадують  веселку.  Завдяки
використанню цього лексичного стилістичного прийому виникає досить
несподіваний ефект, що значно підсилює експресивність та емоційність
рекламного слогана.  Аналізуючи переклад,  звертаємо увагу  на успішну
роботу перекладача щодо збереження та передачі змісту та стилістичного
навантаження  рекламного слогана.  Як  і  в  англійському  варіанті,  автор
порівнює  цукерки  з  веселкою  шляхом  використання  метафори.  При
перекладі  дієслова  taste  було  використано  український  еквівалент
спробувати,  що  є  більш  нейтральним,  аніж  його  повний  відповідник
спробувати на смак.  Загалом переклад є адекватним та успішним, адже
саме  таке  перекладацьке  рішення  є  наближеним  до  структури
оригінального рекламного слогану і в стилістичному плані йому теж не
поступається.
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Розглянемо  ще  один  рекламний  слоган  батарейки  Energizer:
«Doyouhavethebunnyinside?» Він був перекладений наступним чином: «А
у вас усередині є кролик?» У рекламному слогані компанії Energizer, яка
займається  виготовленням  елементів  живлення,  у  метафоричному
значенні  вживається  слово  bunny.  В  англійській  мові  з  цим  словом
асоціюються поняття швидкості, продуктивності,  витривалості – усе  те,
що повинні мати надійні батарейки, – такі, якими є батарейки Energizer.
Перекладач,  як  і  в  першому  прикладі,  також  спробував  використати
метафору,  реалізувавши  її  в  еквівалентному  до  bunny  слові  кролик.
Іншими словами, перекладач вдався до збереження образу.

Рекламний  слоган  автомобільного  мастила  Esso:
«Putthetigerinyourtank» українською звучить  наступним чином:  «Посели
тигра  у  своєму  баці».  Перед  нами  рекламний  слоган  автомобільних
мастил  Esso,  чиє  стилістичне  навантаження  полягає  у  використанні
метафори.  Автор рекламного слогана використав  слово tiger  у  значенні
чогось  агресивного,  великого,  потужного  та  спритного.  Якщо  додати
мастило цієї марки в бак автомобіля, то це зробить його маневренішим,
швидшим та надійнішим – те, чого бажають переважна більшість водіїв.
Перекладач не лише зберіг образ тигра, але й використав його у перекладі
в метафоричному значенні, хоч ця тварина і не є типовим представником
української культури. Однак в цілому ми отримали дієвий та ефективний
рекламний слоган, під час перекладу якого було збережено його зміст та
стилістичне навантаження.

Рекламний  слоган  батончика  з  кокосовим  смаком  у  молочному
шоколаді  Bounty:  «A  tasteofparadise».  В  українському  перекладі  цей
слоган звучить як «Райська насолода». У рекламному слогані шоколадних
батончиків Bounty ми знову зустрічаємо стилістичний прийом – метафору.
Автор рекламного слогана намагається переконати читачів чи слухачів у
його надзвичайному, винятковому та неземному смаку, використовуючи
слово paradiseв метафоричному значенні. Український перекладач передав
англомовний рекламний слоган, використавши той же стилістичний засіб,
що і його англомовний колега, – збереження асоціації смаку шоколадного
батончика  Bounty  з  чимось  неземним,  райським.  Під  час  перекладу
рекламного слогана  перекладач вдався  до  граматичної  заміни.  Іменник
paradise  було  відтворено  за  допомогою  українського  прикметника
райський. Крім того, автор перекладу використав контекстуальну заміну:
слово  taste  було  перекладено  за  допомогою контекстуального синоніма
насолода.

Висновки.  Отже,  стилістичні  прийоми  та  виражальні  засоби
лексичного  рівня  є  найпродуктивнішими  та  найбільш  уживаними  у
процесі  створення  рекламних  слоганів.  Їх  відтворення  в  українських
перекладах є цілком реальним і залежить від майстерності перекладача,
який може спробувати зберегти (скопіювати) прийом оригіналу, або, якщо
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це неможливо, створити в перекладі власний стилістичний засіб, що має
аналогічний емоційний ефект.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРОМОВИСТИХ ВЛАСНИХ
ІМЕН ТА КВАЗІЛЕКСЕМ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ДЖ. РОУЛІНГ

«ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ»

Вступ.  Серія  романів  про  Гаррі  Поттера  Дж.  Ролінґ  стала
популярною у світі, заохотивши мільйони людей до читання. 

Дослідники вважають особливо важливим переклад імен, які несуть
у  собі  характеристики  героїв.  Однак  зауважують,  що  найголовніше  –
відтворити функцію імені. 

Результати  дослідження.  При  утворені  промовистого  імені
перекладач  повинен  пам’ятати,  що  це  своєрідний  троп,  рівнозначний
певною  мірою  метафорі  і  порівнянню,  який  використовується  зі
стилістичноюметою  для  характеристики  персонажа  чи  соціального
середовища. Значущі імена утворює автор з певною метою, спираючись на
існуючі в ономастиці традиції й моделі [3, с. 162]. Тож перекладач і сам
повинен дотримуватися певної традиції та спиратися на існуючі правила.

Відмовившись  від  транскрипції  значеннєвого  імені,  перекладач
ставить  перед  собою  функціонально-стилістичне  завдання.  Оціночно-
характеристичний зміст внутрішньої форми оригінального імені повинен
відповідати  змісту  внутрішньої  [3,  с.  172]  форми  імені  в  перекладі.
Оскільки  потенційно  антономазія  може  бути  виражена  будь-якою
номінативною частиною мови [1, с. 10], часто можна домогтися повної чи
часткової еквівалентності змісту порівнювальних форм. Іноді вирішення
перекладацького завдання полегшується ще й тим фактом,  що в різних
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мовах «основи власних імен мають декілька спільних рис, незалежно від
мови оригіналу, через  універсали,  що властиві людському мисленню та
сприйняттю»  [6,  с.  23].  Ця  спільність  пояснюється  соціально-
психологічними причинами, єдністю законів людського мислення, а щодо
прізвищ – подібними витоками, що походять з прізвиськ. Що ж стосується
утворення значеннєвого власного імені, то перекладач використовує одну
з двох словотворчих моделей – чиста основа чи основа + ономастичний
формант = власне ім’я [3, с. 164].

Тому є багато вдалих випадків передачі власних імен за допомогою
перекладу. Так, наприклад, одним з негативних героїв оповідей про Гаррі
Поттера  є  професор,  викладач  настійок  і  захисту  від  темних
мистецтвSeverusSnape/  СеверусСнейп.Його  ім’я  явно  має  для
англомовного  читача  додаткову  інформацію.  Ім’яSeverus –  очевидна
конотація до слівserverе «суворий», «жорстокий»,  severious «суворий» і
«серйозний». А  англійське  дієсловоsnapeозначає «критикувати,
звинувачувати, гудити». І ім’я, і прізвище цього персонажа в англійській
версії  яскраво  свідчить  про  його  нестерпний  жорстокий  характер.  Для
україномовного  читача  його  ім’я  не  має  цього  додаткового  значення.
Російський  перекладач  змінив  його  прізвище  так,  щоб  ім’яСеверус
асоціювалося зі словом «север»,а прізвищеСнегг – зі словом«снег».Таким
чином, цей персонаж для російськомовного читача виступає  як людина
холодна, безпристрасна, людина, що не має почуттів.

Також можливим є використання функціональної аналогії [6].
Так, наприклад, при народженні головний негативний герой книги

отримав ім’яTomMarvoloRiddle. Мати назвала його Томом в честь батька,
Морволо–  в  честь  діда,  але  при  передачі  його  повного  імені  виникає
складність.  Справа  в  тому, щоВолдеморт ненавидів  свого  батька  і,  ще
навчаючись  в  чаклунській  школі,  вигадав  собі  інше  ім’я,  склавши
анаграму з літер імені, отриманого при народженні. Таким чином, з літер,
що складаютьTomMarvoloRiddle, вийшло I amlordVoldemort. Перекладачі
вирішили зберегти принцип утворення імені і заради нього внести зміни в
саме ім’я – Том Ярволод Редл – Я лорд Волдеморт.

Існує ще декілька можливостей, які не можна оминути увагою. Так,
наприклад,  трапляються  змішані  випадки,  коли  власне  ім’я  чи  назва
складаються  з  двох  або  більше  компонентів  і  при  їх  передачі
використовуються  різні  методи.  Прикладом  цього  можна  вважати
передачу  назви  вулиціPrivetDrive, в  українському  перкладі  –  вуличка
Прівіт-драйв. Використана  транскрипція  і  уточнюючий  переклад.  Або
при передачі назви вежіGriffindorTower / вежа Грифіндор, де в оригіналі
слово вежа входить до назви і пишеться з великої літери, а в перекладах –
використаній  переклад  і  транскрипція,  а  слово вежа втрачає  свою
ономастичну функцію.
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Дослідники вважають особливо важливим переклад імен, які несуть у
собі характеристики героїв. Однак зауважують, що найголовніше відтворити
функцію імені [4, с. 189]. За твердженням К. Зайцевої, «безсумнівно потрібно
передавати  внутрішню форму імені,  де це можливо,  особливо,  якщо ім’я
суттєво  доповнює  образ.  Якщо  образ  не  постраждає  від  звичайної
транслітерації імені, особливо в порівняно великому творі (повісті, романі),
тоді потрібно відмовитися від перекладу імені» [4, с. 33]. Проте, як зауважує
дослідниця, у випадку з транслітерацією у словнику імен чи в посиланнях
варто пояснити асоціації, які викликає ім’я [4, с. 33].

До  наступної  групи  належать  власні  назви  та  квазілексеми,
перекладені різними способами, проте об’єднані однією спільною рисою.
Послуговуючись терміном В. Коптілова, можна стверджувати, що під час
перекладу  цих  власних  імен  відбувався  «зсув  змісту»  в  семантичній
структурі власної назви. Деякі поняття оригіналу узагальнювались, інші –
конкретизувались [5, с. 163], а деякі були повністю змінені. Наприклад:
«Thought I’d send this with Pig anyway. Harry stared at the word ‘Pig’, then
looked up at the tiny owl now zooming around the lamp shade on the ceiling.
He had never seen anything that looked less like a pig» [7]. – «Але я все одно
вишлю це Левом. Гаррі  глянув  на слово «Левом»,  а  тоді  подивився  на
малесеньку сову, що виконувала фігури вищого пілотажу навколо абажура
на стелі. Кого-кого, а лева вона нагадувала якнайменше» [7].«Pig widgeon
zoomed  happily  around  his  cage,  hooting  shrilly»  [7].  «Левконія  радісно
пурхала  в  клітці,  пронизливо  ухкаючи»  [7].  Щоб  проаналізувати  цю
власну назву належним чином, варто уважно вчитатися в текст, поданий
вище.  Pigwidgin  використовувалось  як назва маленької феї, а згодом на
позначення  чогось  маленького  [7].Widgeon  українською дика  качка [7].
Героєві,  якому  належить  сова,  не  сподобалось  ім’я,  що  вибрала  його
сестра.  Аби  воно  звучало  серйозніше  і  свого  роду  величніше,  він
використовує коротку форму імені, що є омонімом до англійського слова
свиня. Цей  контраст  підтримується  контексттуально  впродовж  усієї
розповіді.  Усвідомлюючи  складність  завдання,  перекладач  обрав
іррелевантний  еквівалент,  через  що  повністю  змінився  денотативний
рівень цієї власної назви.

Висновки. Отже, з одного боку, в українському перекладі широко
використовувалися такі методи відтворення власних назв та квазілексем,
як  транскрипція,  транслітерація  і  калькування,  адже  потрібно
дотримуватися вимог автора. З іншого ж боку, імена, зокрема промовисті,
перекладалися з такою метою, щоб читач зміг відчути всі тонкощі мови
першотвору. Значна частина відповідників  власних  назв  містить  у  собі
елементи одомашнення. Таким чином, одним із завдань було наближення
перекладу  до  українського  читача,  для  якого  твір  повинен  звучати
природно і невимушено, зберігаючи водночас особливості оригіналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ У ЖАНРІ
ФЕНТЕЗІ В ТЕКСТАХ ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Вступ.  У наш динамічний час в умовах розширення міжнародних
зв’язків  та  обміну  інформацією  розвивається  перекладознавство  і
зростають вимоги до якості перекладу. Важливе місце посідає переклад
власних назв, які є невід’ємною частиною будь-якої сфери діяльності.

Результати  дослідження.  Друга  половина  XX  ст.  відзначена
істотними зрушеннями у царинілі тератури. У жанровому складі масової
літератури  спостерігаються  певні  зміни  –  понизився  статус  наукової
фантастики.  Це  відбулося  в  першу  чергу  через  те,  що  творчі  ідеї
передбачення  дійсності,  властиві  цьому  жанру,  почали  змикатися  з
реальністю.  У  нішу,  що  утворилася,  проникнув  новий  різновид
фантастики  –  фентезі  –  жанр,  що  набуває  все  більшої  популярності  і
становить  інтерес  для  перекладацької  науки  як  з  теоретичної,  так  і  з
практичної точки зору. Художній переклад такого типу творів потребує від
перекладача не лише досконалого знання мови, а й здатності до творчого
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мислення, розуміння авторського стилю, вміння донести до читача задум
та головні ідеї твору. Семантичний простір будь-якого твору складається з
низки лексичних одиниць – апелятивів, онімів та реалій, які виступають
своєрідним ключем у розкритті художнього задуму письменника. З огляду
на своєрідність жанру фентезі у перекладача можуть виникати труднощі
при відтворенні авторських номінацій у тексті[1, c. 225].

Фантастична  література,  зокрема  література  жанру  фентезі,  не  є
легкою для перекладу, адже найчастіше автори описують вигаданий ними
ж  світ,  з  вигаданими  поняттями  та  реаліями.  Для  надання  твору
реалістичності,  глибини й цікавості  деякі автори створюють нові слова,
значення слів, а інколи навіть мови. У художньому творі відображаються
не  лише  певні  події,  а  й  естетичні,  філософські  погляди  його  автора,
бажання донести до читача свою громадську позицію та світогляд[4].

При  перекладі  фентезійної  літератури  аналіз  оригіналу  потрібно
починати з усвідомлення зв'язків твору з суспільним життям тієї країни й
тієї епохи, які дали йому початок і які в ньому відбилися. Знання цього
створює  необхідний  фон,  на  якому  сприйматиметься  першотвір,
створюєналежніпередумови  для  подальшогооб'єктивногосудження  про
нього. Оскільки література жанру фентезі нерозривно пов'язана з міфами
та  легендами,  казками  та  билинами,  аналіз  цих  джерел  фольклору
спростить завдання для перекладача. Не варто забувати, що перекладений
твір  має на собі відбиток особистості  як автора, так і  перекладача.  Від
сприйняття останнього залежить вибір стилістичних засобів,  синонімів,
граматичних конструкцій та інших засобів відтворення тексту в перекладі.
Однією  ж  з  найважливіших  задач  є  точна  і  правильна  передача
іншомовної лексики. Оскільки загальні назви, оніми, реалії мають різне
мовне  значення,  кожен  з  них  вимагає  власних  засобів  і  методів
перекладу[2].

Загальні  назви  та  фентезійні  реалії  у  творах  Дж.  К.  Роулінг
охоплюють усі сфери життя магічного світу. Створивши багато апелятивів
магічної семантики, письменниця підкреслює різницю між життям магів
та звичайних людей. Спробуємо зупинитися на деяких з цих назв та їх
перекладах детальніше[2].

Значуща лексична група художнього твору – власні назви (оніми) –
становлять  значний  інтерес  для  науковців,  адже  з  часом  вони  можуть
отримувати, крім номінативної функції, ще й вторинний понятійний зміст,
переходити  з  однієї  мови  в  іншу  та  слугувати  оцінювальними
замінниками загальних назв.  За  класифікацією М.  П.  Кочергана  власні
назви  можна  поділити  на  антропоніми,топоніми,  теоніми,  зооніми,
астроніми,  космоніми,  хрононіми,  ідеоніми,  хрематоніми,  ергоніми,
гідроніми та етноніми [3, с. 187]. Найчастіше в художньому творі власні
назви надають читачеві додаткову інформацію про персонажів або об'єкти
реальності. Власне, їх можна поділити на такі, що вказують на характерні
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риси героя, вказують місце дії або час описуваних подій. При перекладі
будь-якого «промовистого» імені завжди постає  вибір між збереженням
форми і  відтворенням змісту. Залежності  від  переваги  номінативної  чи
комунікативної  функцій  імені  воно  передається  за  допомогою
транскрипції,  транслітерації  або  еквівалентної  заміни  оніма  в  цільовій
мові[4].

Висновки.  Можемо  зробити  висновок,  що  власні  назви  (ВН)
складаються  з  форми  та  змісту.  Кожна  ВН  має  свого  референта  і
позначається  буттєвим,  класифікуючим,  індивідуалізуючим  та
характеризуючим компонентами. Літературні ВН мають певну специфіку
відносно  загальних.  У  художній  літературі  навіть  склався  спеціальний
прийом  використання  «характерних»  імен.  У  контексті  твору  вони
займають особливе положення. Але в будь-якому разі головною ознакою
літературних онімів є їх вторинність порівняно із загальними.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Вступ. Під час перекладу правових документів перед перекладачем
постає  непросте  завдання  трансформації  правового  тексту  з
термінологічної системи однієї держави в термінологічну систему іншої
держави,  у  результаті  чого початковий текст, що спочатку належить до
правової системи однієї держави, потрапляє в нову правову галузь іншої
держави [1, c.15].

Результати дослідження.  Переклад  відрізняється від переказу чи
викладу  або  будь-яких  інших  форм  відтворення  тексту  тим,  що  він  є
процесом  відтворення  змісту.  Якість  перекладу  визначається  його
адекватністю  або  повноцінністю.  За  визначенням  А.В.  Федорова,
«повноцінність  перекладу  означає  вичерпну  точність  у  передачі
смислового  змісту  оригіналу  й  повноцінну  функціонально-стилістичну
відповідність йому».

Як сфера практичної мовної діяльності, юридичний переклад являє
собою  один  з  видів  спеціального  перекладу,  що  має  своїм  об'єктом
передачу  засобами  іншої  мови  різноманітних  письмових  та  усних
юридичних  текстів.Як  навчальна  дисципліна,  юридичний  переклад  є
предметом,  який  розрахований  на  прищеплення  вмінь  і  навичок
перекладу  письмової  та  усної  мови  на  юридичну  тематику  на  базі
вивчення іноземних законодавчих систем,  державного устрою,  кодексів,
конституцій,  юридичних  документів,  мовних  особливостей  юридичних
матеріалів (юридичної лексики, фразеології, стилю і синтаксису), а також
принципів і техніки перекладу подібних матеріалів.

Мовними  особливостями  писемного  та  усного  мовлення  на
юридичну тематику є:

1) Велика  насиченість  матеріалів  юридичною  лексикою,  основну
частину якої складають юридичні терміни, багато з яких перекладаються
українською  мовою  за  допомогою   словосполучень  і  за  допомогою
описового  перекладу.  Наприклад:  remedy  –засіб  судового  захисту,
deterrence – засіб утримання залякуванням від учинення злочинних дій,
indictment – обвинувальний акт тощо). 

2) Наявність  у  письмовій  та  усній  мові  в  юридичних  текстах
фразеологічних  сполучень,  які  не  вживаються  взагалі  або  вживаються
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дуже  рідко.  Наприклад:  to make default  –  не  виконувати  обов'язки;  не
з'являтися до суду; to meet claim – оскаржувати позов тощо), 

3) Застосування  латинських  слів  і  виразів  у  юридичних  текстах.
Наприклад: Adacta – до архіву; Actistestantibus – як свідчать документи;
Animusiniurandi  –  злочинний  намір; De facto  –  на  ділі,  фактично;
Delegelata – з точки зору чинного закону; Fictioiuris – юридична фікція.

4) Наявність  скорочень,  більшість яких використовується  тільки  в
юридичних текстах і  документах.  Наприклад: ALJ  – Administrative Law
Judge – суддя адміністративного суду; USJC–United States Judicial Code –
кодекс законів США про судоустрій; CtApp–Court of Appeal – апеляційний
суд тощо.

При перекладі юридичних текстів не слід забувати, що кожна країна
має  свою юридичну систему, відповідну юридичну термінологію і  свої
реалії. Так, наприклад: місто –графство в Англії –Countyofcity (of town),
county – графство, а місто – округ у CШA– a metropolitan town; county –
округ, court, of error – апеляційний суд ( у ряді штатів США) та інше.

Стиль викладу юридичного документа повинен відповідати стилю
такого  ж  матеріалу  мовою,  якоюздійснюється  переклад,  однак  при
перекладі  цілого  ряду  документів  і  текстів  стиль  оригіналу  може
зберігатися  і  в  перекладі.  При  перекладі  юридичних  текстів  слід
пам’ятати, що багато звичайних слів в юридичних текстах можуть мати
термінологічне  значення  і,  щоб  уникнути  інтерференції,  необхідно
користуватися відповідними словниками та юридичними довідниками.

Енциклопедичний  юридичний  словник  у  словниковій  статті
«Юридична  техніка»  зупиняється  і  на  понятті  юридичного  терміна  як
елемента  юридичної  техніки  і  визначає  юридичні  терміни  таким
способом:  «словесні  позначення  державно-правових  понять,  за
допомогою яких виражається і закріплюється зміст нормативно-правових
розпоряджень  держави».  Відповідно  до  положень  Енциклопедичного
юридичного словника юридичні терміни поділяються на три різновиди за
ознакою «зрозумілості» тієї або іншої частини населення, а саме:

1.  Загальнозначущі  терміни  характеризуються  тим,  що  вони
вживаються  в  повсякденному  житті  і  зрозумілі  всім.  До  цієї  групи
термінів  відносяться:  біженець,  працівник,  свідок  –  accomplice,
accreditation.  

2.  Спеціальні юридичні терміни мають особливий правовий зміст
(зрозумілі лише фахівцям у сфері права); наприклад: задоволення позову
–coercedacquiescence, toretaliateaccusation.   

3. Спеціально-технічні терміни, які відбивають сферу спеціальних
знань  –  техніки,  економіки,  медицини  і  т.д.  (ці  терміни  повинні  бути
зрозумілі  юристові,  який  є  і  фахівцем  в  іншій  сфері);  наприклад:
недоброякісна  продукція,  правила  техніки  безпеки  –  non-patentable,
nuclear-free [2].
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Термінів,  що  мають  відповідники  в  загальновживаній  лексиці
(  наприклад  довгота,  додаток,  рівняння, і  терміни – географічна довгота,
граматичний  додаток,  математичний  рівняння  тощо),  в  сучасній  мові
відносно небагато.  Основна функція термінологічної лексики номінативна,
терміни називають спеціальні поняття з різних галузей людських знань. У цій
функції  терміни  завжди  виступають  у  науковому,  публіцистичному,
професійно-виробничому  й  діловому  стилях.  Проте  термінологічні  слова
можуть вживатися й поза цими стилями, їх досить часто використовують і в
мові  сучасної  художньої  літератури,  у  якій  вони,  крім  свого  прямого
номінативного  значення,  набувають  і  додаткових  значень,  а  також
експресивного чи емоційного забарвлення [3].

У  зв'язку  з  появою  нових  галузей  права,  відкриття  нових  явищ
виникають  великі  труднощі  визначення  загальнонаукової,
загальнотехнічної  галузевої  і  вузькоспеціальної  термінології:
загальнонаукові і загальнотехнічні терміни – це терміни, які вживаються в
кількох  галузях  науки  і  техніки.  Галузеві  терміни  –  це  терміни,  які
вживаються  лише  в  одній  галузі  знань.  Наприклад:  правові  норми  –
nugatory.  Вузькоспеціальні  терміни  –  це  терміни,  характерні  для
спеціальності даної галузі. Наприклад: позов –chaplain, charge-sheet [4].

В умовах,  коли потрібно давати  назви  новим і  новим явищам та
поняттям,  багато  загальновживаних  слів  набувають  певної  специфіки.
Відбувається  спеціалізація  їх  значення  при  передачі  термінів  іншою
мовоюта  уніфікація  перекладних  еквівалентів.  Інколи  в  текстах
зустрічаються слова і словосполучення, які належать до різних галузей.
Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із
нейтрального  термінологічного  банку  (міжнародні  греко-латинські
терміноелементи),  так  і  з  іншої  мови,  він  повинен відображати  ознаки
даного поняття;  значення  терміна  для  спеціаліста  рівняється  значенню
поняття.

Усі терміни за своєю будовою поділяються на:
1. Прості, які складаютьсяз одного слова: punish – покарати;
2. Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через

дефіс: the High Court–Високий суд правосуддя;
3. Терміни-словосполучення, які складаютьсяз кількох компонентів:

specificperformance – реальне  виконання [5].
Висновки.  Отже,  щоб правильно здійснити юридичний переклад,

перекладачеві необхідно не лише відмінно знати мову, але й бути трішки
юристом,   оскільки  один  термін  може  мати  кілька  значень  при
перекладі.Таким  чином,  юридичний  переклад  стоїть  на  перетині  трьох
«доріг»  –  теорії  права,  мовної  теорії  та  теорії  перекладу.  Переклад
юридичних текстів – завдання, яке під силу лише професіоналам та до
якого ні в якому разі не можна залучати любителів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
(КОНТРАКТ)

Вступ.  Інтерес  до проблеми складання і перекладу контрактів не
випадковий.  На  даний  час  усе  більше  людей  залученіу  світ  ділових
відносин.  У  результаті  цього  бізнесмени  потребують  фахівців,  що
володіють Вступ. Інтерес до проблеми складання і перекладу контрактів
не випадковий. В даний час все більше людей стають залученими в світ
ділових відносин. В результаті цього бізнесмени потребують фахівців, що
володіють знанням англійської мови. [7]

Контракт  –  це  діловий  документ,  який  являє  собою  угоду  для
поставки  товарів,  послуг,  тощо.,  схвалений  і  підписаний  покупцем
(експортер)  і  продавцем  (імпортер).  Відповідно  до  закону  контракти
укладаються в письмовій формі. 

Існують  два  основних  типи  контрактів:  контракт  експорту
(>exportcontracts) і імпорту (>importcontracts) продуктів.

Мова контрактів узгоджена обома сторонами. Звісно ж, що і стиль
зберігається незалежно від мови контракту.

Як  текстові  варіанти,  контракти  розділені  на  адміністративно–
організаторський,  фінансово–економічний,  рекламування,  науково-
технічний та артистичний-публікаційний контракт. 
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Використання  скорочень  і  абревіатур  типово  всім  видам
документів. Скорочення в контрактах використовують у достатку, існують
спеціальні  словники,  щоб  розшифрувати  їх.  В  цілому,  існують  14
офіційних міжнародних комерційних умов. Наприклад, Ex Works- означає,
що головний обов'язок продавця полягає в тому, щоб відвантажити товар
в приміщенні. Ex- Ship означає, що продавець повинен надати товар на
борт судна.

C  і  F  означає  вартість  і  ризики.  Продавець  повинен  заплатити
витрати і ризики, і т.д.

Як тип тексту, контракт має свої власні певні особливості. 
Головні особливості стилю контракту:
- стійка система лінгвістичних значень в тексті контракту;
- недолік емоційного забарвлення;
- розшифровка характеру мови;
- використання спеціальної символічної системи;
- певна синтаксична структура.
Контракти  повинні  бути  формальними,  повними,  зрозумілими,

конкретними, правильними і короткими. У контрактах не повинно бути
детальної інформації. Так, при написанні контрактів ми повинні стежити
за  особливостями  стандартної  англійської  граматики,  використанням
словника. 

Чіткість   є  одним  з  найважливіших  елементів,  вона  може  бути
досягнута  за  допомогою простих  коротких  слів,  фраз  і  параграфів,  де
сторони партнерів контракту пояснюють їх наміри і завдання.

Наступні два елементи це - правильність і стислість. Правильність
включає  необхідне  використання  граматики  (форму  дієслів,  іменників,
тощо), використання потрібного запасу слів, пунктуацію і використання
офіційного стилю. Граматика повинна бути перевірена, інакше це може
призвести погане враження на партнерів, вказати на несерйозність ваших
намірів.

Стиль  не повинен бути занадто простим, оскільки це може здатися
некультурним і грубим. Лінгвісти (Г. Лііч,  О. Джеферсон, І.В.  Арнольд,
Б.А. Ілішен, Е.М. Гордон і т.д.) рекомендують такі стилістичні прийоми,
які могли б зробити угоди і контракти більш ввічливими: використання
складно-підрядних речень,  більш переважно  ніж використання простих
речень .; використання пасивного стану, а не активного; повні форми слів,
а не скорочені форми, там, де необхідно. [1]

Правильна  інтонація  повинна  бути  нейтральною,  позбавленої
пихатої мови з одного боку, і  неофіційної або розмовної мови з іншого
боку.  Тому,  невідповідний  словниковий  запас,  ідіоми,  фразові  дієслова
неприпустимі.

Скорочення можуть  бути  дуже корисні,  так як їх легко і швидко
писати і читати. Очікується, що обидві сторони повинні знати значення
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скорочень. Якщо один з партнерів не впевнений, що скорочення зрозуміє
інша сторона, їх не можна використовувати.

Символ «&», що означає англійською мовою «І», використовується
в деяких термінах, наприклад: C & F (Вартість і Ризик), C & I (Вартість і
Страхування).  Союз  «Але»  відзначений  як  «  #»  в  текстах  контракту.
Символ «№» використовується замість слова «число». В Американському
варіанті  англійської  мови  символ  «#»  також  означає  число,  але
використовується в різних розкладах і графіках, а не в тексті.

Дуже часто в контрактах використовуються латинські скорочення,
наприклад  e.g  (наприклад),  et.al.  (Та інші),  v.v.  (і  навпаки)  i.e.  (тобто).
Також  використовують  англійські  скорочення  ltd.  (Обмежена
відповідальність), Bros. (брати), encl. (Докладено), dols. (Долари), etc.і так
далі).

Використання  чисел  замість  слів,  що  позначають  суму,  може
створити  багато  проблем.  Щоб  уникнути  можливості  нерозуміння,
необхідно писати суми і в числах і в словах, наприклад 9.897.44 $ (дев'ять
тисяч,  вісімсот  дев'яносто  сім  доларів,  сорок  чотири  центи).  Також
вважається  нормою,  вказувати  тільки  долари  (фунти,  і  т.д.)  в  словах;  і
центи (пенси, і т.д.) в числах, наприклад 100.50 $ (сто доларів і 50 центів).
З вищевказаного ясно, що Ј- це символів (фунт) і $ (долар), в документах
зазвичай стоїть перед сумою.

В  цілому,  граматичну  будову  будь-якого  контракту  можна
охарактеризувати  як  досить  просту  і  формальну.  Використовувана
граматика проста через брак різноманітних варіантів, яка спостерігаються
в будь-якому юридичному документі.  Що стосується часів  дієслова,  які
використовуються  в контрактах,  найбільш розповсюджені  невизначені  і
перфектні часи дієслів, як в активному так і в пасивному стані. У багатьох
пунктах їх використання - це невід'ємна частина контракту. [5]

Наприклад:
Sellers  have  sold  and  Buyers  have  bought  ...  ..  (Present  Perfect)

Продавці продали, і покупці купили ... (Справжній доконаний час)
Our firm informed the Suppliers that the general conditions were not

contained in the order. (Past Indefinite Active / Passive)
Наша фірма повідомила постачальникам,  що загальні умови

замовлення не виконано. (Минулий невизначений час, пасивний стан).
Складні аналітичні форми дієслова, такі як тривалий доконаний час

ніколи  не  використовується.  Відмінною  рисою  контракту  є  рідкісне
використання минулих часів.

Одна  зі  специфічних  особливостей  контракту  -  використання
дієслова, shall (буде). Хоча дане дієслово не використовується в сучасній
англійській  мові,  в  діловій  кореспонденції  та  документах,  воно
використовується досі.

Наприклад:
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The result shall be considered. = The result is to be considered / will be
considered.

Результат  розглядатимуть  =  результат  потрібно  розглянути  /
розглядатиметься.

Покупці, які прописані в контракті як особи, що оплачують товар,
можуть позначатися формою першої або третьої особи, як у множині так і
однині.

Наприклад:
Each party shall have the right to refuse any further fulfilment of the

obligations.
Кожна сторона  повинна мати  право відмовитися  від  подальшого

виконання зобов'язань. (3-е особа, однина).
Комбінація дієслова Should (повинна, повинен) і інфінітива також

показує майбутню дію, але з меншим ступенем імовірності. Така побудова
фраз відбувається в придаткових пропозиціях.

Наприклад:
. ... If a delay in the delivery should exceed 3 months
...... ..если Затримка поставки перевищили на 3 місяці.
Головні  дієслова  у  діловій  кореспонденції:  to  agree

(погоджуватися),  to  appear  (з'являтися),  to  arrange  (домовлятися),  to
continue  (тривати),  to  decide  (вирішувати),  to  expect  (очікувати),  to  fail
(терпіти невдачу), to hesitate (коливатися), to hope (сподіватися), to intend
(мати  намір),  to  like  (подобатися),  to  manage  (керувати),  to  need
(потребувати),  to  offer  (пропонувати),  to  omit  (пропускати)  ,  to  plan
(планувати), to prefer (надавати перевагу), to prepare (готувати), to propose
(пропонувати),  to  regret  (шкодувати),  to  secure  (оберігати),  to  try
(пробувати), to want (хотіти), to wish (бажати). [6]

Наприклад:
They have arranged to produce the equipment.
Вони домовилися виробляти обладнання.
Словниковий запас контракту має власні  специфічні особливості.

Перш за все, лексика досить стійка. Як правило, слова мають єдине точне
значення.  Немає  слів  з  емоційним  забарвленням.  Зважаючи  на  це  ми
можемо  перерахувати  слова,  які  фактично  присутні  в  кожному  
контракті. [4]

Whereas (беручи до уваги) висловлює будь-яку думку людини щодо
того, як контракт починається. Потрібно бути обережним у використанні
Whereas і не плутати з where as ..

Також  where  (десь)  означає  в  тексті  контракту  whereby  (за
допомогою чого) має на увазі by which (який) і відноситься до існуючого
контракту.

Наприклад:
We have concluded the present contract whereby it is agreed as follows.
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Ми уклали існуючий контракт, за допомогою чого це погоджено в
такий спосіб

Використання складних слів з прислівниками here / there тут / там,
також  типово  для  письмового  офіційного  стилю  англійської  мови.  Їх
переклад  залежить  від  значення  їх  компонентів.  Немає  ніякого
принципового розходження між значеннями here / there тут - / там -

Наприклад:
We are sending you herewith statement of your account. (Herewith =

with it / that)
Ми посилаємо вам повідомлення про втрату чинності вашого

рахунку (при цьому = з цим / це)
Hereinafter  (надалі)  -  дуже необхідне слово в контракті,  для того

щоб  позначити  сторону  партнерів.  Hereinafter  (надалі)  часто  дає
можливість використовувати скорочені назви для договірних сторін.

Наприклад:
Knightsbridge International Drapes, Ltd. hereinafter the Buyer.
Knightsbridge International Drapes, Ltd- надалі Покупець.
The  aforesaid  вищезгадане -  кліше,  яке є кращим в текстах

контрактів замість його менш формальних еквівалентів:  the  above-
mentioned,  the  above-written,  as  was  written  /  said  before,  and  the  like
(вищезгадане, вищеназване, як був написаний / сказано перш , і т.п.)

Наприклад:
The aforesaid documents should contain references ...
Вищезазначені документи повинні містити посилання ...
Assignees and licenses (Представники і особи, які мають патент.) Це

важливі  терміни,  прийнятність  яких залежить  від  будь-якої  точки  зору.
наприклад,

Knightsbridge, its assignees and licensees.
Кнайтсбрідж, його представники і особи, які мають патент ...
Такий заголовок передбачає, що Кнайтсбрідж може передати свої

права представникам після того, як контракт підписаний.
Також у  словнику контрактів  використовується  багато  іноземних

слів, насамперед, латинських, таких як pro rata (пропорційно) і pari passu
(нарівні).

Pari  passu  (Нарівні)  використовується  тоді,  коли  кілька  людей
платять однакову суму із загального фонду.

Наприклад:
Fractions to be considered pari passu.
Фракції будуть розподілені порівну.
Все ще є такі слова як inferior (нижчий) / superior (переважаючий),

вони часто використовуються, щоб описати якість товарів.
Дуже  багато  слів  запозичені  з  французької  мови.  Самі  широко

поширені  з  них  force  majeure  (форс-мажор),  який  є  істотним  пунктом
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майже будь-якого контракту і служить описом деяких непередбачуваних
подій, які можуть трапитися з поставленими товарами. [2]

Висновки.  В  результаті  роботи  було  виявлено,  що  контракт  є
особливим  типом  офісної  документації.  Перша,  і  найбільш  важлива
причина  розгляду  контракту  як  виду  офісної  документації  є  офіційно-
діловий стиль,  в  якому написаний контракт.  В ході  дослідження  було
зроблено  висновок  про  те,  що  характерними  стилістичними
особливостями тексту контракту є:

У документі немає прямого звернення до лиця, використовуються
пасивні  конструкції  замість  дійсних,  використовується  велика  кількість
числівників;

Використовуються слова в їх прямому, конкретному значенні;
Використовуються спеціальні терміни. Багато термінів запозичені з

різних мов - латинської, грецької, французької;
Не використовуються емоційно - забарвлені слова,  тон контракту

нейтральний.
Переклад  офісної  документації  вважається  одним  з  найбільш

складних  видів  перекладу.  Багато  в  чому  це  обумовлено  тим,  що  при
перекладі  текстів  контракту  як  з  української  мови  на  іноземну,  так  і
навпаки звичайних навичок перекладача недостатньо. Переклад контракту
не може бути здійснений коректно без використання спеціальних знань у
відповідній  галузі  економіки,  без  знання  специфіки  конкретного  виду
документообігу. Необхідно орієнтуватися в світі бізнесу, а також володіти
спеціальною лексикою і  знати про особливості  використання іноземної
термінології в конкретному контексті.
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОЇ

ЯРМАРКОВОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.)

Вступ. Досить стрімкий ріст суспільного інтересу з боку іноземних
дослідників  та  туристів,  пересічних українських громадян,  українських
туристів  та  науковців  до  традиційних  та  відроджених  українських
ярмарків,  поява  досить  потужного  пласту наукових  праць  англомовних
дослідників-етнологів, істориків, економістів, культурологів та статистів,
необхідність оприлюднення результатів дослідження англомовних вчених
про ярмарки у наукових виданнях, внесених до таких наукометричних баз
даних,  як  «SCOPUS»,  «Index  Kopernikus»,  постійна  наукова  співпраця
українських  і  діаспорних  науковців  з  ученими  англомовних  країн
зактуалізували  необхідність  проведення  ґрунтовного  наукового
дослідження,  присвяченого  проблемам  особливостей  перекладу
українських  реалій  в  наукових  англомовних  текстах  про  традиційну  і
відроджену українську ярмаркову культуру ХІХ – початку ХХІ ст.

Результати дослідження.
Кожний  народ  має  свої  особливості  побутового  життя,  і  це

викликає  труднощі  перекладу.  Передусім  необхідно  з’ясувати  сутність
реалії.  Тернопільські  дослідники  О. Лотоцька  та  Л. Собчук  так
відтворюють  це  визначення  в  авторській  редакції  болгарських  вчених  
С. Влахова та С. Флоріна. «Реалія – це слова і словосполучення народної
мови,  які  відображають  найменування  предметів,  понять,  явищ,
характерних  для  географічного  середовища,  культури,  матеріального
побуту  або  суспільно-історичних  особливостей  народу,  нації,  країни,
племені, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого
або  історичного колориту;  точних  відповідностей  на  інших  мовах  такі
слова  не  мають,  а  отже,  не  можуть  бути  перекладені  «на  загальних
основах», адже вимагають особливого підходу» [1, 47–48].

Детальну класифікацію мовних реалій знаходимо в Л. Чернікова та
Л. Зубкова  [2].  За  історико-семантичним  критерієм  вони  виділяють:  1)
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власне  реалії:  укр.  «коломийка»;  2)  історичні  реалії  (вміщують  фонові
знання  культурної  спадщини  в  минулому):  укр.  «холоп»,  «козацька
старшина». 

У структурному плані виокремлюють: 1) реалії-одночлени, тобто,
які виражаються одним словом: укр. «чумак»,  англ. «а sheriff»;  2) реалії-
полічлени  номінативного  характеру:  укр.  «троїста  музика»,  англ.
«St. Valentine’s  Day»,  «a  soup-opera»;  3)  реалії-фразеологізми,
(фразеологізм – усталений зворот, стійке поєднання слів, що виступає в
мові як єдиний, неподільний і цілісний за значенням вислів): укр. «стати
під вінок»; англ. «To enter at the Stationer’s hall».

Серед сучасних реалій виокремлюють наступні:
 побутові:  житло  (фазенда  –  маєток  у  Бразилії),  одяг,  їжа,  напої

(локро – тушковане м’ясо з овочами), види занять (сафра – масовий
збір  урожаю),  грошові  одиниці,  музичні  інструменти  (трембіта),
народні свята, ігри (діабільйо – дитяча гра), звертання (ґаздиня);

 етнографічні  та  міфологічні  реалії:  етнічні  общини,  божества,
казкові істоти;

 реалії  світу  природи:  тварини  (кайман  –  різновид  крокодилів),
рослини

 (кебрачо), ландшафт, пейзаж (сельва – тропічний ліс);
 реалії  суспільно-адміністративного  устрою:  адміністративні

одиниці,  суспільні  організації  (греміо),  промислові  підприємства,
основні військові підрозділи, посади (пуестеро);

 асоціативні  реалії:  вегетативні  символи  (яхе –  отруйна  рослина),
символіка кольорів (зелений – колір надії) та ін.
Відтворення семантико-стилістичних функцій реалій у перекладі –

актуальне  питання  перекладознавства.  Фахівці  на  основі  зіставлення
англомовних перекладів української  прози з їх оригіналами визначають
такі  способи  трансляційного  перейменування  реалії:  транскрипцію,
гіперонімічне  перейменування,  дескриптивну  перифразу,  комбіновану
реномінацію,  калькування,  міжмовну  транспозицію  на  конотативному
рівні, уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій [2, 75].

Як  вважають  Л. Чернікова  та  Л. Зубкова  [2]  у  випадку  реалій
доречно говорити  не  про переклад  у  буквальному розумінні.  Терміном
«транскрипція» позначають  віднайдення якомога точнішого віповідника
через  запис  звучання  слів  мови-оригіналу  графемами  мови-переймача.
Транскрипція пов'язана з наскільки можливо точною передачею звучання
іноземного  слова  (примат  вимови),  і  точне  графічне  відтворення  –
транслітераційна передача.  Транскрипція і  транслітерація  – найкоротші
способи.  Завдяки  ним  створюється  певний  експресивний  потенціал:  у
контексті слів мови перекладу транскрибоване слово у тексті виділяється
як чуже, надає предмету, який воно позначає, відтінку оригінальності.
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Транскриптована  реалія  в  контексті  чужого  синтаксису  сприяє
перенесенню читача в атмосферу чужої мови, а не перекладові з однієї
мови  на  іншу.  Інколи,  завдяки  транскрипції,  у  читача  створюється
фальшиве уявлення, нібито йдеться про реалію чужого побуту.

Єдиний  різновид  реалій,  який  неминуче  треба  подавати  в
національній подобі, – це антропоніми та топоніми, на зразок українських
імен  «Тарас»,  «Ярема»,  «Калина»,  «Черемош»,  «Назар».  Таким чином,
правильне наслідування оригінального звучання назв (Вільнюс,  Тбілісі,
Lviv) – вияв поваги до народу  [2, 175].

Виходячи із змісту відповідних грецьких слів (гіперонім – родове
поняття стосовно гіпоніма – видового поняття), є доречним назвати цей
вид  перекладу  гіперонімічним.  Слово  з  меншим  змістом  (видове)
передається  словом  з  більшим  змістом  (родовим).  Тобто,  гіперонім  не
відтворює усього обсягу семантики гіпоніма, а лише наближає до неї. При
гіперонімічному  перейменуванні,  по  суті,  часто  конкретне  поняття
передається лексемою розпливчастого змісту. При такому виду перекладу
стилістична роль реалій незначна. Наприклад, «свитка» – «coat».

Коли  потрібний  високий  ступінь  усвідомленості  у  процесі
перекладу, часто застосовують дескриптивну перифразу, чому сприяють
контекстно-ситуативні  чинники.  Коротко  охарактеризувати  перифразу
можна як описовий зворот, за допомогою якого явище,  предмет, особа,
реалія  називаються  не  прямо,  а  описово,через  характерні  їх  риси.  Ось
деякі  зразки  вдалих  перифраз:  «свячений  –  а  соnsecrated  dagger»;
«постоли  –  ох-hide  footwear»;  «полонина  –  а  mоuntain  meadow»;  
«староста – the county chief»; «вип'ємо могоричі —we’ll seal a bargain with
a drink»; «коровай – а wedding bread».

Комбінована реномінація являє собою поєднання транскрипції  та
дескриптивної  перифрази  –  досить  ефективний,  хоча  й  багатослівний,
спосіб  максимальної  передачі  семантики  реалій,  зв'язаний  з  лінійним
розширенням тексту [2, 176].

Калькування  –  особливий  вид  запозичення,  коли  структурно-
семантичні  моделі  мови-оригіналу  відтворюються  поелементно
матеріальними  засобами  мови-сприймача.  Калькування  своєрідно
відображає  суть  перекладу  як  процесу  біполярного:  адже  мета  
перекладу – перетворити цільовою мовою оригінальний текст. Така ж і
суть  калькування.  Цей  метод,  що  передбачає  відтворення  внутрішньої
форми  слова,  а  разом  з  нею  і  структури  образного  переносу  значень,
активізує  словотворчі  засоби,  дає  поштовх  до  утворення  змістовно-
містких  неологізмів.  Розрізняють  повне  і  часткове  калькування.  При
повному  калькуванні  слова  або  словосполучення  буквально
перекладаються. Точна калька в лексичному і семантичному відношеннях
повністю  збігається  з  відповідником  у  мові-джерелі.  При  частковому
калькуванні  вислови  частково  перекладають,  а  частково  будують  з
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іншомовного матеріалу чи бодай за іншомовним зразком.
Інколи у тканині художнього твору реалія майже повністю втрачає

денотативне  значення  і  функціонує  лише  в  конотативному  плані  з
затемненням локальної характеристики. Це трапляється найчастіше тоді,
коли  вона-компонент  тропа.  У  таких  випадках  доречно  застосовувати
міжмовну  конотативну  транспозицію  (транспозицію  на  конотативному
рівні), замінюючи українську реалію реалією англомовного світу з іншим
денотативним,  але  рівновартним  символічним  переносним  значенням.
Так, в українському художньому мовленні дуже часто вживається слово
«калина» і  в денотативному плані як поширена на Україні рослина, і  в
конотативному,  тобто  семантичному, як  ознака  червоної  барви,  символ
дівочої цнотливості,  невинності.  Для англійців же калина просто кущ з
гіркуватими ягодами. Якщо українська реалія «калина» в оригіналі несе
денотативну  інформацію,  то  її  англійські  часткові  відповідники  –  це
складні слова «а snowball tree», які, одначе, ніяких конотативних асоціацій
не спроможні викликати. В асоціативному плані відносним відповідником
реалії «калина» є лексема «а сranberry» («журавлина»). 

Суть  методу  уподібнення  полягає  у  відтворенні  семантико-
стилістичних  функцій  реалії  мови-оригіналу  іншомовним  аналогом  –
реалією мови-переймача. Зацікавившись творчістю Т.Шевченка, відомий
американський літературознавець В.В.Брукс опублікував у 1921р. статтю
про  нього,  що  не  раз  передруковувалася  у  прогресивній  пресі,  під
заголовком «Оut of a Kozak they made a valet and out of a valet a genius was
born». Як випливає із змісту статті, її автор ужив лексему valet («а man-
servant  performing duties chiefly relating to the person of his master»)  для
розкриття  семантики  української  реалії  «козачок»  («у  дворянському
побуті  –  хлопчик-слуга»).  В  англомовній  Україні  зафіксовано  і
дескриптивне  відтворення  цієї  реалії  –  «а  house  servant  bоу»,  але  в
заголовку статті воно було б недоречне. При методі уподібнення виникає
небезпека штучного перенесення читача в рідне середовище, а тому цей
метод  не  завжди  бажаний  з  погляду  стилістичного  й  національно-
культурного [2, 177].

Існує  ще  один  вид  віднайдення  семантико-стилістичних
відповідників реалій – контекстуальне розтлумачений реалій. Такий вид
відтворення  семантико-стилістичних  функцій  реалій  нерозривно
пов'язаний з  цілісністю художнього тексту і  полягає  у  роз'ясненні  суті
реалії у найближчому контексті, як, наприклад, реалія «копа» в значенні
«громадська рада»: «Тhey’re calling the people to the kopa,  the community
council» [2, 177–178].

У  цій  скромній  розвідці  ми  пропонуємо,  використовуючи
вищезазначені  методи,  авторські   переклади  українських  реалій
ярмаркової  культури.  Зокрема,  під  терміном  «сидуха»  або  «сидюха»
опитані нами під час етнографічних експедицій респонденти розуміють
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власне  торгівця  жіночої  статі,  який  торгував  на  ярмарку  готовими
стравами,  приготованими  зі  свинини  чи  конини  (власноруч  вирощеної
самим  торгівцем  в  домашніх  умовах  у  власному  господарстві  чи
закупленої  у  селян  з  метою  її  подальшої  переробки  чи  продажу  уже
приготованих страв) [3]. 

«Сидуха»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція Sydukha
дескрипція а female sitting-seller at the fair
гіперонімія market-woman
калькування sitter

Метод  комбінованого  перейменування  надто  громіздкий,  хоча
більше відображатиме і  національний колорит, і  короткий опис.  Ми не
можемо  перекладати  термін  методом  уподібнення,  адже  на  ярмарках
англомовного світу  не  було  таких  жінок-реалізаторів,  які  наприклад,  у
холодну пору року сідали на горщик, у якому було нагріте вугілля, щоб не
замерзнути. 

Наступна  реалія  –  «чумак».  Ця  реалія  спільна  для  української  і
російської мови, проте невідома в такому розумінні англомовному світу.
Під поняттям «чумак» в Україні XV до останньої чверті ХІХ ст. розуміли
візника і   торгівця,  який перевозив на волах сіль,  рибу, хліб тощо для
продажу  [4,  582].  Л. Чернікова  та  Л. Зубкова  віднайшли  комбінований
спосіб розтлумачення змісту цієї української реалії. Як вони відзначають,
ще  в  1874 р.  у  провідному  англійському  журналі  «Антенеум»  було
вміщено кваліфіковану рецензію на збірку чумацьких пісень І.Рудченка.
Рецензент,  спираючись  на  етнографічний  нарис  І.Рудченка  «Чумаки  в
народних  піснях»,  описує  чумацтво  як  реалію  українського  побуту  та
характеризує  чумацькі  пісні.  Поруч  з  транскрибованим  словом
«сhumaks»,  він  подає  дескриптиви:  «wandering  carriers»,  «those  Little-
Russians whose oxdrawn carts fetch salt from the Crimea and fish from the
Black  Sea  and  the  Sea  of  Azov».  Також  вони  зазначають  належність
гіпероніма з транскрипцією у складі комбінованої реномінації. Зокрема, в
англомовній  статті  прогресивного  російського  публіциста  І.Головніна
«Пісні, історія і доля козаків» (1856 р.) вони віднайшли реалію «чумак»,
передану  гіперонімом з  транскрипцією:  «Маny  traces  and  indications  of
them are perceptible in the waggoners (tschoumaks)» [2, 176–177].

«Чумаки»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція Chumaks
дескрипція wandering carriers;

those Little-Russians whose oxdrawn
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carts  fetch  salt  from the Crimea and
fish from the Black Sea and the Sea of
Azov

гіперонімія waggoners
«Перекупка»  як  реалія.  Під  поняттям  «перекупка»  опитані

респонденти  на  Поділлі,  Наддніпрянщині  та  Слобожанщині  розуміють
особу жіночої  статі,  яка займалася оптовою торгівлею на ярмарках або
серед населення окремого населеного пункту власноруч (або продукцією,
виготовленою членами їх родини, що були ремісниками) виробленою або
придбаною у когось в готовому чи напівготовому вигляді продукцією чи
одягом, отриманим із-за кордону від своїх родичів [5]. Найкраще, на нашу
думку,  термін  «перекупка»  відображено  у  калькуванні  «rebuyer»  (-re  –
пере; покупець – «buyer»).

«Перекупка»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція perekupka
дескрипція a female wholesale dealer at fairs
Повне калькування rebuyer

«Почубитися»  є  реалією-фразеологізмом,  який  означав  жіночі
бійки під час з’ясування стосунків на ярмарках у формі смикання один
одного за «чуба». «Pochubytysia» (транскрипція) –  «to put up wage a fight»
(уподібнення), проте конотація несе інший сенс, притаманний українській
поведінці  на  ярмарку.  Методом  гіперонімічного  перейменування  –  «a
fight».  «Почубитися»  –  «fair’s  fight»  (описова  перифраза),  а  найкраще
відображено  через  комбіновану  реномінацію,  тобто  «почубитися»  –
«Pochubytysia, fair’s fight».

«Почубитися»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція Pochubytysia
уподібнення to put up wage a fight
гіперонімія a fight
дескрипція fair’s fight
Комбінована реномінація Pochubytysia, fair’s fight

«Корчмою»  на  українських  землях  до  1917  р.  називали  шинок,
заїзд, де продавалися спиртні напої. Корчма – «korchma» (транскрипція) –
«tavern» (уподібнення). Г. Діннер у назві своєї праці використовує термін
«tavern», який відображає в загальному українську реалію «корчма» [6].

«Корчма»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція korchma
уподібнення tavern
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гіперонімія eating-shop

«Горілка» – це міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту,
переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції.
Цей  напій  часто  розпивався  на  українських  ярмарках.  Найбільш
зрозумілішим перекладом буде уподібнення.

«Горілка»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція horilka
уподібнення whisky
гіперонімія liquor

 «Биття  руки  об  руку»  –  звичай,  яким  завершувалася  операція
купівлі-продажу,  особливо  великої  рогатої  худоби.  Найбільш  вдалим  є
переклад  «Биття  руки  об  руку»   способом  контекстуального
розтлумачення, тобто – «а purchase (sale) contract».

«Рубці»,  тобто страва із  шлунку і  кишок тварин,  яка подобалася
відвідувачам  ярмарків.  Зрозуміліше  для  англомовного  читача  буде
використання  методу  комбінованої  реномінації  –  «Rubtsі,  аn  intestine
dish».

«Рубці»
Спосіб перекладу Відображення в англійській мові
транскрипція Rubtsі
дескрипція аn intestine dish
Комбінована реномінація Rubtsі, аn intestine dish

Висновки. Отже, у цій науково-практичній розвідці ми спробували
розпочати  дискурс  щодо  адекватного  відображення  англійською мовою
українських  реалій  ярмаркової  культури.  Іноземним  авторам,  які  не
поринули  у  колорит  українськості  важко  чітко  відобразити  реалії
ярмаркового  життя.  Ми  використали  напрацювання  фахівців-
перекладачів,  які в процесі практичної діяльності запропонували шляхи
перекладу:  транскрипція,  гіперонімічне  перейменування,  описова
перифраза,  комбінована  реномінація,  калькування,  міжмовна
транспозиція  на  конотативному  рівні,  уподібнення,  контекстуальне
розтлумачення  реалій.  На  нашу думку,  транскрипція  хоча  й  лаконічно
відтворює реалії ярмаркової культури, проте не дає іноземному читачеві
семантичне  навантаження  того  чи  іншого  терміну.  Доречно,  на  наш
погляд,  використовувати  метод  комбінованої  реномінації,  який  вміщує
звучання  української  реалії  і  її  смислове  навантаження.  Вибір  метода
відіграє  важливу  роль.  Спробуйте  перекласти  методом  калькування
історичну  реалію  «Boston  Tea  Party»  («Чайна  вечірка  в  Бостоні»)
насправді – «Бостонське чаювання» (стало початком активної боротьби за
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незалежність США) і є очевидним про відповідальну працю перекладача
вірно транслювати  реалії,  адже  словникового  запасу  бракує,  аби  точно
відобразити національну специфіку чужої мови.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Г. КЛІНТОН)

Динамічний  розвиток  сучасного  англомовного  політичного
дискурсу зумовлює зацікавленість дослідників у вивченні особливостей
та  характерних  рис  його  функціонування  в  різних  культурних
середовищах. Увага дослідників прикута до різноманітних мовних явищ,
серед  яких  політична  фразеологія  становить  одне  з  найактуальніших
питань  сучасних  розвідок.  Mета  роботи  –  систематизувати  політичні
фразеологізми  з  точки  зору  структурно-семантичної  класифікації  та
збереження  образності  емоційно  мотивованих  одиниць  мови  та
структурувати їх за тематикою. Задля здійснення лінгвістичного аналізу
необхідно окреслити основні особливості політичного дискурсу. У даній
роботі ми дотримуємося точки зору В. Лук'янця про те, що політичний
дискурс  –  це  зв’язаний  текст,  зумовлений  ситуацією  політичного
спілкування  у  сукупності  з  прагматичними,  соціологічними,
психологічними та іншими факторами [2, 25]. Досягнення комунікативної
мети вимагає від тексту простоти та зрозумілості, що є досить важливим
фактором з огляду на різнорідність аудиторії, до якої апелюють політичні
тексти.  З  прагматичного  погляду  найбільш  важливими  лексичними
елементами політичного тексту є мовні одиниці, які здатні давати оцінку
людям  та  їхній  діяльності  [3,  37].  Такими  засобами  в  англомовній
політичній сфері є фразеологічні одиниці. 

Слід зазначити, що ми дотримуємося широкого розуміння сутності
фразеологічної  одиниці.  Отже,  фразеологізми  –  це  «стійкі,  зв’язані
єдністю  змісту,  постійно  відтворюванні  в  мовленні  словосполуки  або
висловлення,  які  ґрунтуються  на  стереотипах  етносвідомості,  є
репрезентантами  культури  народу  та  характеризуються  образністю  й
експресивністю, а також стійкістю, відтворюваністю та ідіоматичністю»
[4,  641].  Існують  різні  підходи  щодо  принципів  класифікації
фразеологізмів – структурно-семантичний, граматичний, функціонально-
стилістичний.  Аналіз  ФО  в  нашому  дослідженні  ґрунтується  на
структурно-семантичній  класифікації  В. В. Виноградова,  відповідно  до
якої  виділяють  3  типи  фразеологізмів:  1) фразеологічні  зрощення  
(ідіоми) – стійкі неподільні звороти мови, що передають єдине поняття,
зміст  якого  не  визначається  змістом  його  складових  елементів;  2)
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фразеологічні єдності (метафоричні одиниці) – семантично неподільні й
цілісні одиниці, семантика яких частково мотивована значенням слів, що
становлять фразеологізм; 3) фразеологічні сполуки – стійкі мовні звороти,
у яких один із компонентів має самостійне значення, що конкретизується
в постійному зв’язку з іншими словами [1].  

У  проаналізованому  нами  матеріалі,  а  саме  п’яти  політичних
промовах  різних  періодів  політичної  діяльності  Гілларі  Клінтон,  що
становить  вибірку  зі  124-х  фразеологічних  одиниць,  ми  дійшли  до
висновку, що найбільш уживаними у промовах є фразеологічні сполуки –
58 одиниць, що становить 46,7% від загальної кількості ФО, наприклад:
«to draw in debt» – «мати численні боргові зобов’язання» (e.g.  I’ve also
heard their hopes for the future: going to college without drowning in debt…
starting that  small  business  they’ve  always  dreamed about…); «to meet the
threats» – «здійснювати ряд заходів у разі виникнення загрози» (e.g. These
investments will create millions of jobs, save us money in the long run, and
help us meet the threats of climate change); «to come easy» – «не викликати
жодних труднощів» (e.g. She doesn’t expect anything to come easy, but if she
got a raise, everything wouldn’t be quite so hard).

Наступними  за  частотою вживання  є  фразеологічні  єдності –  42
одиниці та  фразеологічні зрощення (ідіоми) – 24 одиниці, що становить
33,9%  та  19,4%  відповідно.  До  групи  фразеологічних  єдностей
(метафоричних  одиниць)  ми  відносимо  наступні  ФО:  «battle-scarred
proposals» – «пропозиції, які не працюють, не досягають своєї мети» (e.g.
Now many of  these proposals  are  time-tested and more than a little  battle-
scarred); «climb out of poverty» –  «вибратися з бідності, досягти певного
достатку»  (e.g.  I  believe  that  success  isn’t  measured  by  how  much  the
wealthiest Americans have, but by how many children climb out of poverty);
«to leave talent on the sidelines» – «не використати потенціал талановитих
людей» (e.g. We are in a global competition, as I’m sure you have noticed, and
we  can’t  afford  to  leave  talent  on  the  sidelines…);  «backbone  of  our  
economy» – «основа економіки» (e.g. The truth is, the current rules for our
economy reward some work – like financial trading – much more than other
work, like actually building and selling things the work that’s always been the
backbone of our economy). 

До  групи  фразеологічних  зрощень  (ідіом)   ми  віднесли  наступні
ФО: «to pull the plug» – «зупинити підтримку, не допустити, щоб щось
відбулося» (e.g. Then the government pulled the plug, as cell phone service
was cut off, TV satellite signals were jammed, and internet access was blocked
for  nearly  the  entire  population).  Ідіома  pull  the  plug  у  даному контексті
означає відібрати в людей можливість спілкуватися з навколишнім світом,
залишити їх  у  так  званій  «інформаційній  ізоляції»;  «to  turn  the  tide»  –
«створити новий розвиток подій/змінити перебіг подій» (e.g. As President,
I will work with every possible partner to turn the tide to make these currents
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of  change start  working for  us»).  Ідіома turn the  tide у  даному контексті
означає створення передумов для зміни поточної ситуації, що призведе до
створення  сприятливого  для  середнього  бізнесу  економічного  та
правового полів.

Аналізуючи  політичні  фразеологічні  одиниці  у  промовах  
Г. Клінтон,  ми  створили  класифікацію  ФО  за  тематикою  та  виділили
наступні  тематичні  групи:  «Політична  діяльність»,  «Втручання,  тиск,
підпорядкування», «Готовність до боротьби, вираження невдоволення чи
незгоди» та «Влада, контроль, відповідальність». Кількісне та процентне
співвідношення фразеологічних одиниць відповідно до  тематичних груп,
зобразимо у вигляді діаграми:

Перша  тематична  група  –  фразеологічні  одиниці,  що  позначають
готовність до боротьби, невдоволення чи незгоду: «We will move heaven
and earth to gіve our children good education», «Nothing less than the fate of
our nation and the future of our children hang in the balance» [7], «We are in a
global competition, as I’m sure you have noticed, and we can’t afford to leave
talent on the sidelines, but that’s exactly what we’re doing today» [8]. ФО цієї
тематичної групи отримали найбільше вираження у промовах Г. Клінтон,
що свідчить про її активну позицію як політика, здатного до критичного
аналізу  дій  як  власної  політичної  команди,  так  і  команд  опозиційного
спрямування. Гіларі Клінтон, як свідомий політик, демонструє готовність
до  боротьби,  метою  якої  є  зміна  соціальної  сфери  та  перспектива
створення «сильного середнього класу»

Наступна тематична група – фразеологічні одиниці, що позначають
владу,  контроль,  відповідальність,  більшою  мірою  представлена  в
агітаційних  промовах,  наприклад:  «…a  Democratic  president  has  had  to
come in and clean up the mess in our economic system and I think the results
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will speak for themselves», «And the choices we make in the years ahead will
set the stage for what American life in the middle class in our economy will be
like  in  this  century» [8]. Метою  залучення  ФО  даної  тематики  є
переконання  виборців  у  політичній  компетенції,  лідерських  якостях  та
готовності нести відповідальність за всі політичні дії та їх наслідки.

З прагматичної точки зору тематичні групи «Політична діяльність»
та «Влада, контроль, відповідальність» продиктовані однією інтенцією –
довести,  що Гілларі  Клінтон  –  політик,  який  здатен  вирішити будь-які
проблеми та створити умови для подальшого успішного розвитку країни.
Однак  фразеологічні  одиниці,  які  є  декларацією  політичних  дій,  ми
віднесли до окремої тематичної  групи – ФО, що позначають політичну
діяльність:  «And I will as your President take on this challenge against the
backdrop of major changes in our economy and the global economy that didn’t
start with the recession and won’t end with the recovery» [8], «women don't
earn equal pay for equal work, fighting for women's rights, woman and child in
America,  а group of  courageous  women,  the 19th amendment  guaranteeing
women  the  right  to  vote.  To  fight  for  an  America  defined  by  deep  and
meaningful equality - from civil rights to labor rights, from women's rights to
gay rights, from ending discrimination to promoting unionization to providing
help for the most important job there is caring for our families»[5].

Фразеологічні  одиниці,  що  позначають  втручання,  тиск,
підпорядкування,  –  найменш  виражені  у  промовах,  що  дає  підставу
стверджувати, що Г. Клінтон – політик, що має незалежне уявлення про
розвиток країни,  здатний протистояти політичному тиску: «I’ve had the
opportunity to listen to Americans’ concerns about an economy that still isn’t
delivering for them. It’s not delivering the way it should – it still seems to most
Americans that I have spoken with that it is stacked for those on the top of the
world»  [8],  «For  35  years,  Republicans  have  argued  that  if  we  give  more
wealth to those at the top – by cutting their taxes and letting big corporations
write their own rules, it will trickle down to everyone else» [6].

Виокремленні  тематичні  групи  фразеологічних  одиниць  та
контексти їх функціонування дають підстави стверджувати, що політичні
фразеологізми  виконують  функцію  потужного  впливу  на  інтелект,
свідомість  і  волю  адресата,  адже  політичні  промови  –  це  складне
поєднання  логічних фактів та емоційних аргументів. У результаті аналізу
політичних промов Гілларі Клінтон варто зазначити, що її мова насичена
фразеологізмами, що є засобами досягнення максимальної експресивності
та  виразності висловлювання.  Завдяки ідіоматичним одиницям промови
Гілларі Клінтон  –  емоційні  та  переконливі,  адже  ФО  допомагають
привернути увагу слухача до слів, ідей, переконань та закликів мовця та, в
поєднанні з іншими засобами, утримати її,  залучити на свій бік якомога
більше прихильників. 

672



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

Політичні  фразеологічні  одиниці  є  стратегічно  важливим
прагматичним  фундаментом;  у  взаємодії  з  тематично  об'єднаними
групами  слів,  словосполученнями  з  метафоричним  компонентом  вони
утворюють  структуру  потужного  прагматичного  значення  в
інформаційному політичному тексті.  Поділ  ФО на тематичні  групи дає
можливість  стверджувати,  що метою  використання  фразем у  промовах
Г. Клінтон  є  емоційна  аргументація  незгоди  політика  з  соціальною,
економічною та політичною ситуацією, що склалася у країні, декларація
свого  бажання  та  готовності  працювати  на  благо  народу  та  країни,
підтвердження  готовності  нести  відповідальність  за  свою  політичну
діяльність.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОСНОВНИХ МОДАЛЬНИХ
ДІЄСЛІВ, ЯКІ ВИРАЖАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА

НАКАЗ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У  нашій  статті  ми  розглянемо  проблеми  перекладу  основних
модальних дієслів у сучасній англійській мові.  Адже модальні дієслова
використовуються  в  міжкультурній  комунікації,  допомагають
обмінюватись  інформацією,  також їх  часто  використовують  у  діловому
мовленні, науковому і публіцистичному стилях та в побуті. Нині модальні
слова та модальні дієслова є однією з найпопулярніших тем досліджень
сучасних мовознавців та перекладознавців.  Слід зауважити, що загалом
останнім часом приділяється досить багато уваги поняттю «модальність»
і  засобам  її  реалізації,  яка  все  частіше  стає  головним  об’єктом
дослідження у працях таких учених, як І. В. Корунець [3, с. 308 – 353],  
В. Л. Каушанська [2, с. 145 – 165], Є. А. Натанзон [4, с. 97 – 130, 137 –
146]  та  Л.  Г.Верба,  Г.  В.  Верба  [1,  с.  67  –  85].  У  даній  роботі  ми
спираємося  на  праці  цих  відомих  учених.  Слід  зазначити,  що  на
початковому  етапі  їх  вивчення,  наприкладу школі,   їм  не  приділяється
достатня  увага,  хоча  сфера  вживання  модальних  дієслів  є  досить
широкою. У нашій статті ми хочемо особливо наголосити на модальних,
які  виражають  необхідність,тому  що  у  школах  зазвичай  розглядають
докладно лише модальне дієслово must, хоча, окрім нього, необхідність,
зобов’язання  та  наказ  виражається  ще  кількома  дієсловами  і  всі  вони
висвітлюють  її  різні  відтінки.  Тож  розглянемо  докладніше  поняття
«модальність» та «модальні дієслова».

Модальність досліджувалась багатьма вченими. Ми погоджуємося з
трактуванням  поняття  «модальність»   іншими  авторами,  але  в  нашій
статті  будемо  притримуватися  визначення  цього  терміна  за  
І. В. Корунцем [3, с. 308]: модальність– це екстралінгвістична  категорія,
що виражає  співвідношення змісту до  дійсності  і  має  в  англійській  та
українській мовах  широкі способи реалізації.

Слідом за І.  В.  Корунцем [3,  с.  308] виділяємо наступні  способи
вираження модальності, а саме:

а)фонологічні засоби (наголоси й інтонації);
б)лексико-граматичні засоби (модальні дієслова);
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в)лексичні  засоби  (модальні  слова  та  модальні  вирази),  які
передають суб'єктивну модальність;

г)  граматичні  засоби (форми способу дії  дієслова),  які  передають
граматичну модальність.

Розглянемо один зі способів її реалізації – модальні дієслова. Вони
належать  до  особливої  групи  дієслів.  На  основі  дослідження  В.  Л.
Каушанської  [2,  с.  118 – 119] можна дати наступне визначення терміна
модальні  дієслова:  модальні  дієслова–  це  дієслова  зі  значенням
можливості,  необхідності,  здатності,  бажання  і  т.д.,  вони  виражають
відношення того,  хто говорить,  до змісту висловлюваного (могти,  бути
повинним, хотіти, бажати, та ін.).

Слід  зазначити,  що  модальні  дієслова  використовуються,  щоб
показати ставлення , хто говорить, до дії або стану, вказаного інфінітивом.
Таким чином, до розряду модальних дієслів належать : can (could), may
(might),  must,  should,  ought,  shall,  will,  would,  need,  dare.  
[4, с. 97 – 130, 137 – 146]

Модальні  дієслова   за  В.Л.  Каушанської  [2,  с.  145  –  146]  мають
наступні особливості:

1) Усі вони (за винятком ought, to be і to have у модальному значенні
та іноді dare і need)  вживаються з інфінітивом без частки to;

2)  Усі  модальні  дієслова  (за  винятком  dare  і  need  )  утворюють
заперечні і питальні форми без  допоміжного дієслова do. 

3)  УУсі  вони  мають  дві  заперечні  форми  –  повну  і
скорочену;своєрідна  скорочена форма деяких модальних дієслів: cannot -
can’t;  shall not - shan’t;  will not - won’t.  

Перейдемо  до  розгляду  модальних  дієслів.  Ми  проаналізуємо  5
модальних  дієслів,  оскільки  вони  мають  схоже  значення  вираження
необхідності,  зобов’язання  та  наказу  і  при  перекладі  з  української
англійською  мовою  завдають  неабияких  проблем  
перекладачеві [1, с. 67 – 85].

– Must виражає зобов’язання, необхідність, терміновий наказ чи докір
та припущення, що межує з упевненістю.

– Tobe виражає  слабкий  наказ,  домовленість,  можливість,  щось  у
значенні неминучості.

– Tohaveto виражає  зобов’язання  чи  необхідність,  яка  зумовлена
обставинами.
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Таблиця 1
Модальне дієслово must

№ Значення must

1.

Зобов’язання, необхідність:
 За обставинами (його еквівалент tohaveto):
Hemustwrite. Hemustearnmoney. (London)
Відсутність необхідності виражаєтьсяneednot:
Must I go there tomorrow?
Yes, you must./ No, you needn’t.
 Що виходить  з природи людини і тому неминуче:
All experience tended to show that man must die. (Galsworthy)

2.

Наказ, термінове прохання чи докір (тільки з Indef. Infinitive):
You  must  not speak  to  the  prisoner  in  a  foreign  language,  madam.
(Voynich)
Заперечні  форми  must  not  і  don’t  have to є  абсолютно різними у
значенні.  Mustnot означає,  що  необхідно  не  робити  щось,  а
don’thavetoозначає, що має необхідності робити щось.
You mustn’t tell anyone what I said.
I don’t have to wear a suit to work but I usually do.

3.

Вірогідність і припущення:
Surely,  they  don’t  want  me  for  myself.  Then  they  must  want  me  for
something else. (London)
Для заперечення припущення використовується can`t.
They can`t be telling lies.
У негативних реченнях припущення виражається модальним словом
evidently.
Evidently, she didn`t know my address.
Mustмає саркастичне значення в деяких висловах:
Why  must you always be finding fault  with Sally?– Чому ти завжди
докоряєш Саллі?
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Таблиця 2
Модальне дієслово to have to

№ Значення to have to

1.

Зобов’язаність чи необхідність, яка випливає з обставин. У значенні 
цього дієслова відсутня причетність, тобто той, хто говорить, 
наділений владою. 
Bing knew that if Willoughby demanded it, he had to give the report. 
(Heym)

2.

Модальні вирази tohaveto іtobeобоє виражають відтінок зобов’язання
і необхідності,але існує велика різниця в їх значенні.
Порівняйте:
AsIwastobethereat 5 sharp (частина домовленості), 
Ihadtotakeataxi(необхідність, що випливає з цієї домовленості).
Особливо у розмовній Am. Eng. використовується havegot + Inf., got 
+ Inf.. в такому значенні, як і have + Inf.:
Okay, we`ll beat `em to it.Dick, we`ve got to keep awake, we`ve got to 
watch things and be ready. (Lindsay)

3.
Havetoі havegotto, як і must, вживаються в саркастичному значенні в 
деяких висловах:
Do you have to make that noise when you eat?

Таблиця 3
Модальне дієслово to be

№ Значення  tobe
1. Наказ,  який  є  результатом  домовленості  між  однією  особою  та

іншою, домовленість не обговорювалась:
Youaretogostraighttoyour room. You are to say nothing of this to anyone.
(De la Roche)

2. Домовленість чи згода, частина плану:
I am sorry, Major, we had an agreement – I  was to do the questioning
here. (Heym)

3. Можливість:
How are they to know that you are well connected if you do not show it
by your costume? (Shaw)

4. Щось у значенні неминучості:
I went about brooding over my lot, wondering almost hourly what was to
become of me. (Dreiser)
Коли  tobeвживається  після  сполучника  if, воно  має  таке  саме
значення, як і дієслово towant:
If we are to remain friends you must tell me the truth.
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Наступні модальні дієслова, які ми розглянемо, це дієслова should і
oughtto.  Вони  такожвиражають  необхідність,  моральний  обов’язок,
шкодування,  сумнів,  обурення,  щось, що є доцільним, рекомендованим,
що природно очікується.

Таблиця 4
Модальне дієслово shouldі ought to

№ Значенняshould Значенняought to
1. Доцільність,  порада.  Тут  воно

вживається  частіше,  ніж  oughtto,тому
що  воно  завжди  показує  певну
особисту  зацікавленість,  а
oughttoбільше показує дії, засновані на
фактах.
You should be more careful. (London)
You  ought  to  have Warmson to sleep  in
the house. (Galsworthy)

(Моральна)  необхідність
чи  обов’язок.  У  цьому
значенні
oughttoвживається
частіше, ніж should.
Martin`shand  instinctively
closed on the piece of gold.
In the same instant he knew
he oughtn’t to accept. 
I  promised  her  if  ever  the
time came when she needed
me,  to  be  her  friend.
Promises of that sort  should
never be broken. (Meade)

2. Сумнів:
Why should I wait?(I bid.)

3. Обурення:
Godforbid,
thatIshouldeversaygoodwordforyou!  (L.
P. Hartley)

4. Шкодування:
Ishouldn’thavesaidthat.(Cusack)

5. Щось природно очікуване.
If it`s a story by Wodehouse it should be amusing.
It`s the last  of  the Madeira I  had from Mr. Jolyon…it  ought to be in
prime-condition still. (Galsworthy)

6. Shouldіoughttoвиражають можливість.
Do you think you`ll be late home tonight? I don’t think so. I  should be
home at the usual time. 
She`s been studying very hard, so she ought to pass her test.

Існує кілька способів передачі українською мовою різних відтінків
англійських модальних дієслів [3, с. 308 – 353]: 

- переклад за допомогою українського модального дієслова;
- переклад за допомогою ввідних модальних слів та виразів; 
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- переклад шляхом додавання модальних часток і слів; 
- переклад шляхом опущення модального дієслова. 
Ми розглянули модальні  дієслова в сучасній англійській мові,  які

виражають необхідність, зобов’язання та  наказ.  На нашу думку, їм має
приділятися більша увага,  особливо на початковому етапі їх вивчення у
школі.  Ці  модальні  дієслова  виражають  необхідність,  зобов’язання  та
наказ,   але  в  різних  їх  відтінках.  Слід  зауважити,  якщо  неправильно
підібрати  модальне  дієслово при  перекладі  з  української  на  англійську
мову, спотворюється думка, яку ви хотіли б передати, та значення. І саме з
модальними  дієсловами,  які  виражають  необхідність,  зобов’язання  та
наказ,ця проблема є найактуальнішою. Вони мають багато особливостей
використання,  деякі  з  яких  характеризуються  відсутністю  прямих
еквівалентів в українській мові, чим зумовлюється необхідність пошуку
шляхів і засобів вираження модальності, притаманних нашій мові.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ

Розглядається  одне  з  найважливіших  і  найскладніших  питань
сучасної  практики  перекладу  –  особливості  термінології  та  засоби
досягнення еквівалентності при перекладі термінів у науково-технічних
текстах.  Ретельна  увага  приділяється  з’ясуванню  структурно-
семантичних  і  функціональних  особливостей  термінів,  проаналізовані

679



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

також  основні  продуктивні  способи  та  прийоми  перекладу  текстів
технічної тематики.

Науково-технічний  прогрес  сьогодення  та  інтенсифікація
міжнародного  економічного  і  технічного  співробітництва  підвищують
роль термінологічної лексики в сучасних мовах. У зв’язку з цим виникає
гостра  необхідність  перекладу  великого  обсягу  науково-технічної
літератури,  чим  і  пояснюється  нагальна  потреба  дослідження
терміносистеми як каркасного словника мови спеціальностей, з’ясування
питань  загальної  теорії  термінології,  особливостей  утворення  таких
мовних одиниць,  як  терміни,  та  – що найголовніше для перекладача  –
особливостей  їхнього  перекладу,  їхнього  розвитку  та  взаємодії  з
розмовною і літературною мовами.

Перекладаючи  науково-технічні  терміни,  можна  виділити  три
принципово нові способи називання нових понять:

1.  Використання вже існуючого слова в мові,  яке набуває  нового
значення, тобто розширюється його семантичний об'єм.

2.  Створення  нових  матеріальний  одиниць  мови  –  слів,
словосполучень,  абревіатур  і  так  далі,  вже  існуючих  у  мові  коренів,
суфіксів, цілих слів. Сюди ж можна віднести іноземні запозичення.

До  новостворених  термінів  висуваються  особливі  вимоги.  Вони
повинні  бути,  по  можливості,  однозначними,  точними  та  лаконічними,
зручними для вимови та мати властивості створювати нові мовні форми
та входити чи створювати певну нову систему.

Шляхи створення нових значень,  у  тому числі  термінів,  у  різних
мовах  приблизно  однакові,  але  особливо  складно  перекладати  новий
термін, тобто передати мовою перекладу саме те значення, яке воно має в
мові оригіналі.

Розглянемо основні шляхи термінологічного словотвору.
З'явившись в мові оригіналі,  такі  слова при перекладі підлягають

транскрипції  і,  таким  чином,  стають  транснаціональними.  Прикладом
може бути слово нейлон(nylon).

Але  нас  більше цікавлять  слова,  які  в  мові  перекладу набувають
нових  значень.  З  набуттям  нових  значень  розширюється  семантичний
обсяг слова, а його словниковий еквівалент у мові перекладу не завжди
має  таку  ж  багатозначність.  Для  знаходження  таких  слів  широко
використовуються  такі  перекладацькі  засоби,  як  генералізація,
конкретизація, логічний розвиток значення та описовий переклад.

Прикладом  генералізації  є  набуття  словом  effort  відповідного
значення праця, робота.

Design  effort  –  конструкторські роботи,  scientific  effort  –  наукові
праці.

Прикладом  конкретизації  слова  при  перекладі   залежно  від
застосування  в  різних  контекстах  можна  вважатислово  facilities,  яке  у
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словнику  неологізмів  має  три  відповідні  терміни  –  завод,  лабораторія,
установка.

Прикладом логічного розвитку значення може бути слово feedback,
яке має лише одне відповідне значення – зворотний зв'язок(буквально –
повертати,  передавати  назад)  і  називає  поняття  за  ознакою  протікання
процесу, воно набуло значень результати, матеріали.

У  тих  випадках,  коли  неможливо  підібрати  короткі  й  точні
еквіваленти, ми використовуємо описовий переклад.

Наприклад:  development  –  дослідні  роботи,  проектно-
конструкторські  роботи; definition  phase  –  стадія  визначення  техніко-
економічних умов.

Також  існує  такий  спосіб  словотворення  як  утворення  нових
стійких словосполучень з двох, трьох чи більше компонентів. Ці терміни
вперше застосував італійський хімік Натт, розвиваючи новий напрямок у
хімії полімерів.

Наприклад: tactic polymer  – тактичний полімер, eutactic  polymer –
евтатактичний полімер, atacticpolymer – атактичний полімер.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» У КОГНІТИВНІЙ
ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Сучасні підходи наукового пізнання дійсності все більше тяжіють
до  утворення  на  межі  наук  синтетичних  галузей  знання  –  т.  зв.
міждисциплінарних  зв’язків.  Вони  виникли  як  відповідь  науковців  на
виклик,  який  ставить  перед  ними  багатовимірність  об’єктів  сучасного
дослідження.  Це  й  зумовило  загальну  тенденцію  до  інтегрування
людського знання.

Надзвичайно поширеними та перспективними є міждисциплінарні
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зв’язки різноманітних наук з лінгвістикою, зокрема психології. Саме на
стикові цих наук виникла когнітивна лінгвістика – напрям мовознавства,
який  виник  у  70-х  рр.  ХХст.  та  розглядає  функціонування  мови  як
різновид  пізнавальної  діяльності,  досліджує  когнітивні  механізми  та
структури  людської  свідомості  через  мовні  явища.  Одним  з  основних
завдань  КЛ  є  дослідження  концептів  та  встановлення  співвідношення
мовних  структур  із  концептуальними,  саме  тому  наприкінці  90-х  pp.  
XX ст. у  складі  КЛ виокремилася  нова  галузь  –  лінгвоконцептологія,
метою якої став опис концептів і мовних засобів їхньої репрезентації.

Головними дискусійними проблемами сучасної лінгвоконцептології
можна назвати (за О.О. Селівановою):

1) розмежування концепту й поняття;
2) залежність концепту від мовної вербалізації;
3) кваліфікація концептів за способами їх формування;
4) зв’язок концепту та значення;
5)  наявність  у  концепту  оцінно-емотивних,  ціннісних  і

прагматичних компонентів;
6)  відмінність  концепту  в  індивідуальній  свідомості  або

колективній;
7) типологію концептів;
8) структуру концептів;
9) методики його опису й аналізу тощо.
У сучасній КЛ та лінгвоконцептології існують два основні підходи

щодо  розуміння  терміна  концепт –  лінгвокогнітивний та
лінгвокультурологічний. 

Представники  лінгвокогнітивного  підходу (С.А.  Жаботинська,
О.О.Селіванова,  М.М.  Болдирев,  А.П.  Бабушкін,  О.С.  Кубрякова)
інтерпретують концепт як одиницю ментальних або психічних ресурсів
нашої  свідомості.  Вони  визначають  концепт  як  багатомірне  смислове
утворення, у якому виділяються ціннісна, образна й поняттєва сторони,
розуміють  його  як  ментальну  сутність,  оперативну  змістову  одиницю
загальної картини світу людини.

Представники лінгвокультурологічного підходу (В.В. Жайворонок,
А. Вежбицька, Н.Д. Арутюнова, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов) тлумачать
концепт  як  базову  одиницю  культури,  її  концентрат.  На  їхню  думку,
концепт являє собою семантичне утворення, відзначене лінгвокультурною
специфікою, що характеризує носіїв певної етнокультури. Він є культурно
маркованою  понятійною  системою,  цілим  комплексом  уявлень  про
предмет, явище чи ознаку чогось у свідомості носіїв певної культури.

Вважаємо  слушним  пристати  до  думки   Ф.Г.  Фаткулліної,  яка
вважає, що ці підходи не виключають, а швидше взаємодоповнюють один
одного,  позаяк вони “відрізняються лише векторами стосовно індивіда:
лінгвокогнітивний  концепт  –  це  спрямованість  від  індивідуальної
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свідомості  до  культури,  а  лінгвокогнітивний  –  це  спрямованість  від
культури до індивідуальної свідомості”[4, c. 506 – 511].

Багатовимірність та різнобічність концептів стала поштовхом для
розробки різних класифікацій цього явища відповідно до різноманітних
критеріїв. Виділяють наступні класифікації концептів:

1. Концепти  загальнокультурні  (концепти  “freedom”,  “eternity”,
“life”,  “death”,  “love”)  й  етнокультурні або  ідіоетнічні  (наприклад,
культурно-специфічними концептами Англії є “a cup of tea”, “Big Ban”, “a
red  double-decker  bus”,  “Guy  Fawkes  Night”,  “English  reserve”,
“Shakespeare” тощо). Проте більшість учених схиляються до думки, що
етнокультурний  аспект  завжди  є  однією  з  основних  характеристик
концепту, хоча він і може мати різний ступінь експлікованості. 

Ми пристаємо до думки А. Вежбицької та Слобіна, які вважають,
що загальнокультурні концепти є природженими, адже вони закладені в
колективному  несвідомому  та  являють  собою  сукупність  архетипних
образів,  проте  зазначають,  що  “всередині  конкретної  мови  кожний
елемент належить до особливої сітки відношень”[1, с. 19].

2) Концепти базові, абстрактні та конкретні (За Дж. Лакоффом). 
3) Концепти  априорні (переддослідні) та  апостериорні (дослідні,

емпіричні)  (за Ю.С. Степановим). 
4) Культурні  концепти,  які поділяють  на   космічно-філософські

категорії,  т.  зв.  універсальні  категорії  культури  та  соціальні,  або
культурні  категорії  (за  А.Я.  Гуревичем).  В.А.  Маслова  доповнює  цю
класифікацію ще однією групою – категорії національної культури.

5) Концепти індивідуальні, групові, національні та універсальні.
6)  Культурні,  ментальні,  міфологічні,  ідеологічні,  філософські

концепти тощо.
Складним  і  дискусійним  питанням  лінгвоконцептології  є

структура  концепту.  Розрізняють  наступні  тлумачення  структури
концепту:

1) Концепт, що складається з компонентів-прошарків, які постають
результатом,  «опадами»  культурного  життя  різних  епох  
(за Ю. Степановим);

2)  Концепт, що має предметно-образний, поняттєвий та ціннісний
складники (за В. Карасиком);

3)  Концепт,  що  складається  з  п'яти  компонентів:  а)  власне-
когнітивного;  б)  емотивного;   в)   конативного;  г)  компоненту епохи;  
д)   факторної   зумовленості   природних   умов   життєдіяльності   та
географічного розташування  (за В. Іващенко);

4) Концепт, що складається з макро- і мікросфери;
5)  Концепт,  що  складається  зі  смислового  та  вербального  або

смислового,  образно-асоціативного  та  предметно-почуттєвого  шарів  
(за В.  Ніконовою);
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6) Концепт, що  містить  ядро  та  периферію  (за   Й.  Стерніним,  
З. Поповою). 

Услід за цими дослідниками, вважаємо слушним обстоювати саме
цю модель побудови концепту.

Спробуємо  проілюструвати  ядерно-периферичну  модель  на
прикладі концепту «magic» та розкласти його на елементарні складники
й розтлумачити їх, керуючись характером репрезентації даного концепту в
міфологічній концептуальній картині світу, поданій у творах англомовної
фентезійної літератури.

Ядро концепту «magic»:
Magic is  power:  магія  як  сила контролює,  спрямовує,  сприяє або

забороняє різноманітні дії та процеси;
Magic is knowledge / magic is a mystery: магія постає як частина та

результат когнітивних зусиль соціуму або індивіда, дещо важко доступне,
глибинне та важко зрозуміле;

Magic is a tool: за допомогою магії індивід здатен розширити власні
можливості та виконувати дії різноманітної спрямованості;

Ближня периферія концепту «magic»:
Magic is  an individual attribute:  магія як опанована сила або сума

знань  та  навичок,  доступних  обмеженому  колу  осіб,  виступає
характерною їх ознакою;

Magic is dangerous: магія є потенційно деструктивною залежно від
намірів  або  навичок  користувача  або  ж  через  власні  сутнісні
характеристики;

Magic is an object of desire: оскільки магія розширює можливості
індивіда, вона стимулює дії особистості;

Magic  is  one's  master:  магія  згубно  позначається  на  користувачі,
змушує  витрачати  енергію  та  підпорядковує  його  собі,  має  тенденцію
виходити з-під контролю.

Таким чином,  ми проаналізували підходи до тлумачення поняття
“концепт”,  перерахували  існуючі  класифікації  концептів  та  погляди  на
їхню побудову, а  також,  користуючись  ядерно-периферичною моделлю,
з’ясували структуру концепту “magic”.
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ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ

Вступ. Газети відіграють значну роль у сучасному житті.  Газетну
публіцистику  називають  літописом  сучасності,  адже  вона  є
віддзеркаленням подій і звертається до щоденних проблем суспільства –
політичних,  соціальних,  побутових,  філософських  тощо.  А  заголовок  є
орієнтиром читача у вирі газетних статей. Але особливий стиль заголовків
газетних статей може спричинити певні складнощі при перекладі.

Результати дослідження. Беручи до уваги розбіжності у граматичній
структурі та лексичному наповненні української та англійських мов, слід
зазначити,  що  при  перекладі  часто  використовуються  граматичні  та
лексичні трансформації. 

У  даному  дослідженні  будемо  дотримуватись  класифікації
видатного  лінгвіста  Я.Й.  Рецкера,  який  виділяв  наступні  лексичні  та
граматичні перекладацькі трансформації:

1)  Лексичні  трансформації  –  транслітерацію,  транскрипцію,
калькуванню,  конкретизацію,  генералізацію,  модуляцію  або  змістовий
розвиток, описовий переклад;

2)  Граматичні  трансформації  –  перестановку,  заміну,  oпущення  і
доповнення,  антонімічний  переклад,  компенсацію,  
транспозицію [4, c. 71].

Перестановка, як  вид  перекладацьких  трансформацій,–  це  зміна
положення мовних елементів  у  тексті  перекладу порівняно з  вихідним
текстом.  Елементи,  які  можуть  піддаватися  трансформації  
перестиновки, – це слова,  словосполучення, частини складного речення
(clauses), самостійні речення у структурі тексту [1, с.75].

Напр.:  Fur-Ban  Debate  Comestoan  Endin  Israel–  В  Ізраїлі
завершуються переговори щодо заборони використання тваринного хутра.
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Заміна –  найпоширеніший  та  найрізноманітніший  вид
перекладацьких  трансформацій.  У  процесі  перекладу  заміні  можуть
піддаватися  наступні  граматичні  одиниці:  форми  слів,  частини  мови,
члени речення, типи синтаксичних зв’язків тощо [4, с.76].

Напр.:Report  Says  Al-Qaeda  Still  Aims  to  Uuse  Weapons  of  Mass
Destruction Against U. S. – Як повідомляється у доповіді, Аль-Каїда й досі
планує використати зброю масового знищення проти США.

Граматичні,  як  і  лексичні,  трансформації  нерідко  вимагають
внесення додаткових слів чи навпаки опущення деяких елементів. Тому
опущення і доповнення часто поєднуються з іншими видами граматичних
трансформацій, найчастіше – із заміною частин мови [4, с.76].

Напр.:Supreme  Court  Declares  NRO  Nulland  Void–  Верховний  Суд
визнає Закон про національне примирення недійсним.

Контекстуальна заміна – це використання в перекладі іншого слова
або  словосполучення  (чи  виразу)  замість  того,  що  в  мові  перекладу
формально відповідає слову або словосполученню оригіналу [4, с.77].

Напр.:The  Practices  May  Be  Considered  Successful–  Дані  заходи
можна вважати успішними.

Антонімічний переклад – це лексико-граматична трансформація, що
передбачає  заміну  будь-якої  одиниці  вихідної  мови  протилежною  за
значенням одиницею в цільовій мові з відповідною перебудовою всього
речення, щоб зберегти зміст [4, с.79].

Напр.:They  Never  Tell  Us  Everything!  –  Вони  завжди  щось
замовчують!

Компенсація –  це  лексико-граматична  трансформація,  що
передбачає передачу смислового або стилістичного відтінку не там, де він
виражений в оригіналі [4, с.82].

Напр.:An A1 Day! – День кращий з найкращих!
Транспозиція –  це  одночасно  лексико-граматична  та  стилістична

трансформація,  що  передбачає  переклад  одного  жанру  чи
функціонального стилю в інший жанр чи функціональний стиль [4, с.83].

Напр.:Woman Arrested Over Child Fire Deaths–  Заарештовано жінку
за звинуваченням у вчиненні пожежі, у якій загинуло двоє дітей.

Висновки. Результати нашого дослідження дозволяють сказати, що
при  перекладі  англомовних  заголовків  українською  мовою
використовується значна кількість трансформацій, щоб зробити переклад
адекватним.  Така  потреба  у  трансформаціях  зумовлена  розбіжностями
між англійською та  українською мовами,  перш за все  – у структурі  та
граматиці.

Переклад заголовків потребує професійних навичок, винахідливості
та старанності, аби передати не лише інформацію, яка повідомляється в
заголовку,  але  й  авторську  інтенцію  та  стиль.Оскільки  мова  постійно
розвивається,  змінюється,  з'являються  нові  правила,  норми та  категорії,
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логічно  припустити,  що  дане  дослідження  не  є  закінченим  і  в
майбутньому йому варто приділити увагу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА
ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ

СТАТТІ «ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
СИРОВАТКИ КРОВІ ЯК ПОКАЗНИКА НАЯВНОСТІ

ІНТОКСИКАЦІЇ»

Вступ.  Медицина є однією з визначальних галузей  науки.  Її  мета
спрямована  на  вивчення  та  поліпшення  стану  здоров’я  людини,  адже
життя  є  найвищою  людською  цінністю.  З  лінгвістичної  точки  зору
правильний  переклад  та  застосування  термінів  є  не  менш  важливим,
оскільки часто від перекладу медичних текстів залежить життя людини.
Переклад  медичних  текстів  покладає  велику  відповідальність  на
виконавця, адже від доцільності перекладу може залежати життя людини.
Необхідно  мати  достатню  кількість   знань  про  лексико-граматичні
особливості  текстів  медичного  дискурсу  та  вміти  їх  практично
застосовувати.  Саме  цим  зумовлена  важливість   теми  нашої  статті
«Теоретичні  основи  лінгвістичних  особливостей  та  перекладу  текстів
медичного дискурсу  на  матеріалі  «Визначення  метаболічної  активності
сироватки крові як показника наявності інтоксикації»».

Тексти  медичного  спрямування  належать  до  науково-технічного
стилю,  який  значно  відрізняється  від  художньої  літератури,  газетних
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статей,  документально-ділового  матеріалу  тощо.Мова  науково-технічної
літератури  відрізняється  від  розмовної  мови  або  мови  художньої
літератури  певними  лексичними,  граматичними  та  стилістичними
особливостями. 

Результати  дослідження.  Розглянемо  виявлені  продуктивні
способи перекладу текстів медичного дискурсу на матеріалі вищевказаної
статті.

Ми  визначили,  що  переклад  українських  словосполучень  за
допомогою  атрибутивних  словосполучень є  продуктивним  способом
перекладу.  З  наведеної  нами  вибірки  ми  визначили,  що  на  1  сторінку
перекладеної статті  припадає близько 19 атрибутивних словосполучень.
Наведемо декілька прикладів:

1) метаболічна  активність  сироватки  крові  –
bloodserummetabolicactivity;

2) дія агресивних факторів –aggressive factors effect;
3) розвиток  вільнорадикальної  патології  –  free  radical  pathology

development;
співвідношення анаболічних і катаболічних процесів –anabolic and
catabolic processes ratio;
4) власнa та індукованa перекисом водню інтенсивність світіння –the

proper and hydrogenperoxide-induced luminescence insensitivity.
Заміна пасивного стану активним є іншим продуктивним способом

перекладу.  У  перекладеній  науковій  статті  ми  неодноразово  будемо
використовувати  цей  граматичний  прийом,  оскільки  часто  в  реченнях
виконувач дії не був названий. Наведемо це на прикладах: 

1) Метаболічну  активність  сироватки  крові  експериментальних
тварин оцінювали за інтенсифікацією ФР-зразків біоматеріалу –

Blood  serummetabolic  activity  of  experimental  animals  has  been
evaluated by the PfR biomaterial samples intensification.

2) Рівні  ФР  сироватки  крові  визначали  на  96  щурах  популяції
Вістаробох статей... (див. додаток прикл.1) –

Blood serum PfR levels  have  been  estimated  on 96 both sex  rat  sof
Vistar population…

3) Так,  підвищення  її  метаболічної  активності  у  хворих  на  рак
молочної залози реєстрували…(див. додаток прикл.2) –

Thus, acceleration of its metabolic activity has been monitored during
glycolysis  (glucose  phosphateisomerase,  lactatede  hydrogenase)  level
examination of patients who suffer from breast cancer.

Така граматична трансформація,  як  членування речення є однією з
продуктивних способів перекладу текстів медичного дискурсу. Наведемо
це  явище  на  прикладах,  вилучених  із  вищевказаної  статті  медичного
дискурсу.  
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1) Ступінь  метаболічної  активності  сироватки  крові
працівників  НПО  «Полімерсинтез»  (м.  Владімір),  які  контактують  з
широким асортиментом органічних сумішей і  проміжних продуктів їх
виробництва,  оцінювали з  використанням методу БХЛ, для чого було
обстежено  219  робітників  виробничих  цехів  та  57  співробітників
інженерно-технічної групи (ІТР).

The  bloodserum  metabolic  activity  degreeof  SPA “Polimersyntez”
(Vladymyrcity)  employees  who  are  exposed  to  a  wide  range  of  organic
mixtures  effect  and  its  intermediate  products  was  evaluated  using  BCL
method.  For  that  purpose  219  production  department  employees,  57
engineering and technical group (ETD) workers were examined.

2) Для  аналізувикористовували  сироватку  крові,  зразки
біологічного матеріалу термостатуваливтемновій камері за 37 °С, після
чого  вимірювали власну та індуковану перекисом водню інтенсивність
світіння, реєструючи спалахи та кінетику реакціїпротягом 1,5–3 хв.

Bloodserum  was  used  for  analysis,  biological  material  samples  were
thermostated  in  dark  chamber  at  37°C.   Аfterwards  the  proper  and
hydrogenperoxide  induced  luminescenceinsensitivity  was  measured,
registering outbursts andkinetics of the reaction during 1,5 –3 min.

При  перекладі  даних  речень  ми  використали  метод  членування
речення  для  того,  щоб  якомога  логічніше  передати  повідомлення  на
англійську мову.

Прийом лексичного вилучення є ефективним способом перекладу. 
1) Сучасні  лабораторні  методи  дослідження  (біохімічні,

імунологічні)  здебільшого  дозволяють  оцінити  лише  окремі
характеристики структурних одиниць організму…(див.додатокприкл. 4)
–

Modern assay methods (biochemical, immunological) mostly allow to
evaluate only particular characterictics of organism units…

У  даному  реченні  ми  використали  метод  вилучення  двічі:  1.
«лабораторний  метод дослідження»  ми  переклали  як  «essay  method»,
пропускаючи  переклад  слова  «лабораторний»,  оскільки  слово  «essay»
означає  лабораторний  метод  дослідження  (шляхом  визначення
концентрації речовин у біологічних рідинах організму); 2. «структурна
одиниця» ми переклали одним словом «unit»,  оскільки слово «unit» в
рамках медичної термінології має значення «структурна одиниця».  

2) Будь яке порушення динамічної рівноваги внутрішнього
середовища…(див.додатокприкл. 5) –

Any internal environment dynamic imbalance…
У  цьому  реченні  при  перекладі  словосполучення  «порушення

рівноваги» ми уникнули перекладу слова «порушення», переклавши це
поняття одним словом  «imbalance»,  замість перекладу «disturbance of
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balance»,  оскільки  термін  «imbalance»  має  значення  –  порушення
рівноваги. 

3) Так, підвищення її метаболічної активності у хворих на
рак молочної залози реєстрували, досліджуючи рівні ферментів гліколізу
(глюкозофосфатізомерази, лактатдегідрогенази) –

Thus,  an acceleration of  its  metabolic  activity has  been monitored in
patients  who  suffer  from breast  cancer  during  glycolysis  level  examination
(glucosephosphateisomerase, lactatedehydrogenase).

У  наведеному  реченні  ми  спостерігаємо  явище  вилучення  при
перекладі  такого  захворювання,  як  «рак  молочної  залози».  Замість
перекладу «mammarygland cancer» ми використовуємо  медичний термін
«breast cancer», тобто уникаємо перекладу слова «залоза». 

При  перекладі  вищезгаданої  медичної  статті  ми  неодноразово
звертались  до  медичного  словника,  автором  якого  є  М.Данилюк,  для
конкретного й адекватного  підбору слова, тобто ми застосовували метод
конкретизації:

Ступінь підвищення метаболічної активності сироватки крові щурів
методом ФР визначали за інтенсивністю світіння зразків на різних хвилях
збудження. –

Rats blood serum metabolic activity acceleration degree by PfR method
was determined according to the samples luminescence intensity on different
excitation waves.

Слово  «інтенсивність»  має  кілька  перекладів:  1.activity;  2.depth;
3.energy;  4.feck;  5.intension;  6.intensity;  7.libido;  8.pith;  9.strength;  10.
striving;  11.tenseness.Але  найбільш доречним перекладом цього  слова  є
«intensity»,  згідно  с  англо-українським  медичним  словником.  Інші  ж
англійські  еквіваленти  цього  слова  використовуються  при  перекладі
текстів інших технічних спрямувань.

Прийом лексичних додавань є іншим способом перекладу, який ми
визначили як продуктивний: 

Рівні  БХЛ в  апаратників  перевищували  контрольні  у  середньому
на…  –  BCL
levelsofprocessmachineoperatorsoverrunthecontrolgrouponaverageof...

У цьому реченні ми використали прийом лексичних додавань двічі:
1. апаратники – processmachineoperators; 2. контрольнi – controlgroup. Для
більш точного пояснення українського термінав обох випадках ми додали
уточнююче слово, без якого повідомлення було б не донесене або ж не
зрозумілим.  Наприклад,  якби  ми переклали   даний вираз  «…майже  не
відрізнялися від контрольних» без прийому лексичних додавань, у нас би
вийшов  наступний  переклад:  «could  hardly  be  distinguished  from  the
control»,  що  мало  б  такий  переклад:  «…майже  не  відрізнялися  від
контролю», що насправді не передає логічного повідомлення.
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Ми зіткнулися  з  явищем  транслітерації у  вищевказаній  статті  в
кількох випадках:

Ступінь метаболічної активності сироватки крові працівників НПО
«Полімерсинтез» (м. Владімір), які контактують з широким асортиментом
органічних сумішей і проміжних продуктів їх виробництва, оцінювали з
використанням методу БХЛ –

The  blood  serum  metabolic  activity  degreeo  f  SPA  Polimer
syntez(Vladymyrcity) employees who are exposed to a wide range of organic
mixtures effect and its intermediate products was evaluated using BCL method.

У вищеуказаній  статті  ми також натрапили на  переклад  епонімів.
Наприклад:  «критерій  Стьюдента-Фішера»  ми  переклали  як  «Student-
Fishercriterion»,  при  цьому  заміняючи  українську  структурну  модель
ім+епонім+епонім  англійською  моделлю  атрибутивного  характеру
епонім+епонім+ім.

На  підставі  перекладеної  статті  ми  визначили,  що  переклад
абревіатур досить  широко  використовуєтьсяв  медичних  текстах.
Абревіатури в межах медичної термінології  можуть позначати 1. хімічний
або  біологічний  процес:  БХЛ  (біохемілюмінісценція)  –  BCL
(biochemiluminiscence);  2.  чутливість:  ФЕМ  (зона  спектральної
чутливості)  –  FEM (frequency  finite  element  method),  2.  назви  закладів:
НВО  (науково-виробниче  об’єднання)  –  SPA  (Scientific  Production
Association),  3.  назви  рідин:  ОР  (охолоджувана  рідина)  –   CL (cooling
liquid),  4.  назви  пристроїв:БХЛМЦ  (біохемілюмінометр)  –  BCLM
(biochemiluminometer). 

При перекладі  вищевказаної  статті  ми дослідили  греко-латинські
суфікси  та  префікси  медичних  термінів.  Важливим  є  те,  що,  знаючи
значення  суфіксів  та  префіксів  греко-латинського  походження,  можна
визначити безпосереднє значення медичного терміна, оскільки грецькі та
латинські суфікси можуть указувати на стан (інтоксикація - intoxication),
функцію  або  її  порушення  (дисфункція–  dysfunction),  пристрій
(фосфороскоп  –  phosphoroscope),  властивість(імунологічний  –
immunological), відношення (внутрішній – internal), процес(інтенсифікація
–intensification),  структуру  (сироватка  -  serum),  вчення  (фізиологія  -
physiology),  хворобу  (порушення  –  disturbance),  склад  (фосфат  –
phosphate),  частину  (рідина  –  liquid)  того,  що  іменовано  у  префіксі  та
корені слова. Отже, це означає, що суфікси та префікси греко-латинського
походження виявлять високу ступінь продуктивності, створюючи основи
англійських медичних термінів.

Аналізуючи  словотворчі  процеси  в  медичних  термінах  греко-
латинського  походження,  ми  помітили,  що  багато  слів  мають  префікс
латинського походження, а суфікс–грецького, або ж навпаки. Наприклад,
glycolysis  (glyc  – префіксгрецькогопоходження,  sis – суфікс латинського
походження);  isomerase  (iso  –  префікс  латинського  походження,  ase  –
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суфікс  грецького  походження);  synthesis  (syn  –  префікс  грецького
походження,  sis  –  суфікс  латинського  походження);  diagnosis  (dia  –
префікс грецького походження, sis – суфікс латинського походження). Це
ще раз  свідчить  про  тісну  взаємодію  грецької  та  латинської  мов  та  їх
фундаментальний зв'язок з медичною термінологією.

Також  варто  зауважити,  що  деякі  терміни  складаються  з  двох  і
більше  префіксів.  Це  свідчить  про  таке  лінгвістичне  явище,  як  мовна
компресія в медичних термінах. Наприклад: bio-chemi-lumin-escence, pre-
noso-logical,  de-hydro-gen-ase,  phosphate-isomer-ase.  Наприклад,  замість
того,  щоб  писати  назву  такого  процесу,як  «біохемілюмінісценція»  –
biologicalchemicalluminescence,  вживається  скорочений  термін
«biochemiluminescence».

Характерною особливістю медичних термінів є те, що загалом вони
перекладаються  шляхом  застосування  транслітерації  з  дотриманням
певних граматичних правил суфіксації англійської мови.Наведемо кілька
прикладів:

1) монохроматор – monochromator;
2) антиоксидант - antioxidant;
3) метаболізм – metabolism;
4) термостат – thermostate;
5) глюколіз – glycolysis;
6) токсичний – toxic.
Як  бачимо,  приклади  №1 –  3  повністю перекладаються  методом

транслітерації.  Суфікси  прикладів  №4  –  6  зазнали  адаптації  згідно  з
граматичними правилами англійської мови.

Висновки.  Отже,  ми  розкрили  фундаментальну  роль  греко-
латинських запозичень медичної термінології та характерних спеціальних
абревіатур. Також ми визначили, що продуктивними способами перекладу
є  застосування  атрибутивних  словосполучень,  членування  речення,
прийом  лексичного  вилучення  та  додавання,  заміна  активного  стану
пасивним, транслітерація та конкретизація. 

Однією  з  проблем  перекладу  є  застосування  атрибутивних
словосполучень.  Розбіжності  граматичного  ладу  мов  викликають
труднощі при перекладі, тому, не маючи достатньої кількості  знань про
доцільний  переклад  атрибутивних  словосполучень  наукової  літератури,
перекладачі часто обирають більш спрощений спосіб перекладу, постійно
застосовуючи  сполучення  прийменника «of»  з  іменником у  загальному
відмінку або ж застосовуючи  закінчення «`s» після іменника, тим самим
виявляючи непрофесіональний рівень володіння іноземною мовою. Тому
для  дотримання  наукового  медичного  стилю  і  точності  перекладу  ми
звернулись до застосування такої граматичної трансформації, як переклад
за допомогою атрибутивних словосполучень, визначаючи предмет і його
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постійну  чи  змінну  ознаку  і  формуючи  їх  в  англійське  атрибутивне
словосполучення.

Іншою  проблемою  перекладу  є  переклад  абревіатур.  Деякі  з
медичних абревіатур є  загальновідомими, наприклад абревіатури СНІД і
УЗД,  але  часто  зустрічаються  й  маловідомі  вузькоспеціалізовані
скорочення,  які  виглядають,  як  набір  літер.  При  перекладі  медичних
термінів у науково-популярних текстах перекладачі часто зіштовхуються з
дилемою,  обрати  спеціальний  медичний  термін  чи  термін  із
загальновживаної  англійської  мови.  Саме  ці  синонімі  створюють
проблему  для  перекладачів.  Вирішення  цієї  проблеми  полягає  у
визначенні  одного перевіреного терміна згідно зі  сферою перекладу. У
нашому  випадку  сфера  перекладу  –  медична,  тому  при  перекладі
українських  абревіатур  ми  вживали  вузькоспеціалізовані  медичні
словникові відповідники.

Переклад  медичних  текстів  покладає  велику  відповідальність  на
виконавця,  адже  від  доцільності  перекладу  може  залежати  життя
людини.Тексти  медичного  дискурсу  є  вельми  широким  полем  для
досліджень,  наприклад  для  досліджень  клінічних,  анатомічних,
гістологічних  термінів  та  ін.,  для  можливості  подальшого  складання
термінологічного  словника,  який  може  лягти  в  основу  тренувальних  і
тестових вправ у процесі навчання іноземної мови в різних навчальних
закладах.  Перспективи  дослідження  вбачаємо  в  подальшому  вивченні
лексичних,  граматичних  та  морфологічних   особливостей  англійської
медичної термінології.
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DIALOGISCHES LERNEN

Das  Dialogische  Lernen ist  ein  von  den  Didaktikern  Urs  Ruf
(Allgemeine  Didaktik und  Deutschdidaktik)  und  Peter  Gallin
(Mathematikdidaktik) entwickeltes Unterrichtskonzept, das an der Pädagogik
Martin Wagenscheins anknüpft. Lehren und Lernen werden nach dem Muster
eines Dialogs organisiert und in Anlehnung an Fend unter dem Gesichtspunkt
von Angebot und Nutzung betrachtet. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
wird gerückt, wie die Schüler die Unterrichtsangebote nutzen. Die Beiträge der
Lernenden werden – im Sinne des Dialogs – als neues Angebot verstanden, das
nun von der Lehrperson und den Mitschülern genutzt werden muss.

Das  Unterrichtskonzept  sieht  einen  sozial  organisierten,  individuell
verlaufenden Annäherungsweg an die fachliche Norm vor und steht damit den
sozialkonstruktivistischen  Lerntheorien  nahe  (Wygotski).  Es  bezieht  sich
explizit  auf  das  Kompetenzmodell  von  Weinert,  den  Wissensbegriff  von
Habermas und die Motivationstheorie von Deci und Ryan (Ruf 2008). Durch
das  Dialogische  Unterrichtskonzept  wurden  Lerntagebücher im  deutschen
Sprachraum bekannt gemacht. Zudem wurden Beispiele von Originalarbeiten

694

https://de.wikipedia.org/wiki/Lerntagebuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmungstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Weinert
https://de.wikipedia.org/wiki/Wygotski
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Fend
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Wagenschein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematikdidaktik
https://de.wikipedia.org/wiki/Didaktik
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urs_Ruf&action=edit&redlink=1


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

der  Schüler  (Autographen)  in  die  erziehungswissenschaftliche  Literatur
aufgenommen.

Dialogischer Unterricht ist grundsätzlich auf allen Schulstufen möglich
und wird nicht nur im Deutsch- und Mathematikunterricht, sondern auch im
Fremdsprachen-  und  Geschichtsunterricht  eingesetzt.  (Ruf,  Keller,  Winter
2008)

Еlemente des Dialogischen Unterrichtskonzepts
Instrumente des Dialogischen Lernens (in Anlehnung an Ruf 2008, S.

255)
Der  Lernprozess  wird  als  ein  Wechselspiel  von  Produktion  und

Rezeption organisiert. Strukturierend ist der Dreischritt ich – du – wir, welcher
für die folgenden Leitsätze steht: 

„So mache ich das“, 
„Wie machst du das?“, 
„Das machen wir ab!“ 
Die  vier  handlungsleitenden  Instrumente  des  kreislaufartig  angelegten

Dialogischen  Lernprozesses  sind:  Kernideen,  Aufträge,  Lernjournale und
Rückmeldung (siehe  Abbildung).  Auf  Seiten  der  Lehrperson  kommen  die
Suche nach Qualitäten, die Autographensammlung und die mehrdimensionale
Leistungsbewertung hinzu. (Gallin / Ruf 1991, Gallin / Ruf 1995, Gallin / Ruf
1999, Ruf / Gallin 2005)

Kernidee: Die  Lehrperson  initiiert  den Dialogischen  Lernprozess  mit
einer  Kernidee,  die  den  Fixpunkt  ihrer  persönlichen  Orientierung  im
betreffenden  Fachgebiet  darstellt  und explizit  macht,  was  sie  im fachlichen
Gebiet  fasziniert  und  persönlich  herausfordert.  Dadurch  erhält  der
Lerngegenstand  ein  Gesicht,  was  es  den  Schülern  erleichtert,  ebenso  ihr
individuelles Vorwissen, ihre Konzepte und eigenen Kernideen zu artikulieren.
Die Kernideen von Lehrperson und Lernenden haben verschiedene Funktionen:

– Erstens  stellen  sie  eine  Brücke  her  zwischen  Lerngegenstand  und
Lernenden,  dienen also der wechselseitigen Erschließung von Sache und
Person.

– Zweitens  erlauben sie  es,  praktisch-implizites  Handeln  explizit  und
sprachlich  artikulierbar  zu  machen  und  vermitteln  somit  Handeln  und
Denken (Wissen).

– Drittens  erschließen  sie  das  Allgemeine  im Besonderen,  indem sie
einen Blick aufs Ganze eines größeren Stoffgebiets eröffnen.

Offene Aufträge: Bei offenen Aufträgen handelt es sich um Aufgaben,
die auf unterschiedliche Weise angegangen und gelöst werden können. Sie sind
so abgefasst, dass die Schüler ihr vorhandenes Wissen und Können ins Spiel
bringen. Sie fordern dazu auf, sich intensiv und auf eigenen Wegen („So mache
ich das“) mit dem Lerngegenstand zu beschäftigen.  Folgende Merkmale sind
typisch für dialogisch konzipierte offene Aufträge:
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– Sie  sind  für  alle  Schüler  erfüllbar,  haben  aber  auch  das  Potenzial,
besonders Begabte zu Hochleistungen anzuspornen.

– Sie  sprechen  die  ganze  Person  an,  also  ihre  personale,  soziale,
fachliche und metakognitive Handlungskompetenz.

– Sie zielen  darauf,  dass  fachliche  Produkte entstehen  und dabei  das
Vorwissen,  die  eigenen  Ideen  und  Konzepte  wie  auch  Gefühle  explizit
gemacht werden.

Lernjournale (Reisetagebücher): Das Lernjournal ist der Ort, wo die
Lernenden entlang offener Aufträge den Lernstoff bearbeiten, sich fachlichen
Problemen stellen und Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen. Sie
formulieren ihre singuläre Position zum Auftrag. Die Tätigkeit des Schreibens
(oder  Zeichnens)  erleichtert  es  den  Lernenden,  ihre  Gedanken  explizit  zu
machen und auf dem Papier sichtbar werden zu lassen. Somit kann es ihnen
gelingen,  die  laufenden  Prozesse  des  Lernens  zu  überwachen  und  bei
auftauchenden Schwierigkeiten gezielt selbst einzugreifen.

Je  besser  Schüler  ihr  eigenes  Lernen  verstehen  und  über  ihre
aufgabenbezogenen Gedanken Auskunft geben können, umso leichter gelingt
es  der  Lehrperson,  deren  Arbeiten  und die  dahinter  liegenden  Konzepte  zu
verstehen.  Die  Frage,  ob  eine  Lösung  vor  dem Hintergrund  der  fachlichen
Praxis  korrekt  ist,  ist  zunächst  sekundär.  Auch  falsche  Lösungen  und
Vorstellungen können im Sinne der Lernentwicklung weiterführend sein. Die
Leistungen  der  Lernenden  werden  somit  unter  der  Entwicklungsperspektive
betrachtet.  Als  Textsammlungen  erzählen  die  Lernjournale  von  den
Anstrengungen, Fortschritten und Leistungen der Lernenden. Die Semesternote
setzt  sich aus einer  mehrdimensionalen Leistungsbewertung zusammen:  Die
aus der Entwicklungsperspektive beurteilten Lernjournale werden benotet. (In
einem Dialogischen  Unterricht  finden  auch  solche  Beurteilungsanlässe  statt,
welche die Leistungen an rein fachlichen Normen messen.)

Rückmeldung und Austausch: Die Rückmeldung auf die Beiträge in
den  Lernjournalen  ist  ein  zentrales  Element  des  Dialogischen
Unterrichtskonzeptes. Es ist die persönliche Antwort eines Menschen auf den
singulären Beitrag eines Lernenden. Im Perspektivenwechsel (Wie machst du
es?) werden die Qualitäten, die Konzepte und das Entwicklungspotenzial von
Beiträgen  eruiert  und  explizit  gemacht.  Die  Lehrperson  in  der  Rolle  eines
wohlwollenden Gegenübers  sichtet  die Lernjournale und gibt  jedem Schüler
eine kurze Rückmeldung zu seiner Arbeit. Einzelne gelungene Beiträge werden
in einer Autographensammlung zusammengefasst und den Schülern vorgelegt.
Diese bildet den Ausgangspunkt für den gemeinsamen Wissensbildungsprozess
der Klasse. Die Schüler geben sich auch wechselseitig Rückmeldung und die
Klasse verständigt sich darüber, welche Instrumente und Verfahren sich in der
Beschäftigung mit dem Lerngegenstand bewähren (Das machen wir ab!). Die
Lehrperson  knüpft  ihrerseits  an  den  gelungenen  Beiträgen  aus  den
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Lernjournalen  an,  um  daraus  neue  Kernideen  und  die  dazugehörigen
Folgeaufträge zu entwickeln (siehe Abbildung).

Gelingensbedingungen  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  des
Dialogischen Unterrichtskonzepts

Das Dialogische Unterrichtskonzept ist nicht nur praxiserprobt, sondern
seine  Implementierung  auch  empirisch  erforscht.  Folgende  Bedingungen
scheinen  für  eine  erfolgreiche  Umsetzung  wesentlich  zu  sein  (Badr  Goetz
2007):

– Die Lehrpersonen und die Schüler arbeiten häufig und konsequent mit
einzelnen  oder  mehreren  Instrumenten  des  Dialogischen
Unterrichtskonzepts.

– Die  Schüler  arbeiten  auch  während  der  Unterrichtszeit  an  den
Aufträgen.

– Die  Lehrpersonen  schreiben  zu  allen  Schülerbeiträgen  kurze
Rückmeldungen und heben das Gelungene hervor.

– Auch die Schüler lesen gegenseitig in ihren Lernjournalen und geben
sich Rückmeldungen.

– Die  Lehrpersonen  sammeln  Qualitäten  bzw.  gelungene
Vorgehensweisen und machen sie der Klasse zugänglich.

– Die Lehrpersonen nutzen die Prozessleistungen der  Schüler  für  die
Semesternote.  Fließen  die  Nutzungsnachweise  in  die  Berechnung  der
Semesternote ein, steigert dies erstens die Qualität der Beiträge und würdigt
zweitens die Aufwendungen und Anstrengungen der Schüler.

Werden  diese  Bedingungen  nicht  beachtet,  stößt  das  Dialogische
Unterrichtskonzept langfristig weder bei Lehrpersonen noch bei Schülern auf
positive Resonanz.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ І СПОСОБІВ РОЗШИФРОВКИ І
ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ

МОВОЮ

Переклад – це складний і багатогранний вид людської діяльності. 
Загальновідомо, що скорочення є одним з найскладніших елементів

для  розуміння  та  перекладу,  особливо  у  спеціальних  текстах.  Повне
розуміння  скорочених  лексичних  одиниць  можливе  лише  за  наявності
глибоких знань про предмет, якому присвячений певний текст, а також у
тому  випадку,  коли  читач  завчасно  знає  про  використання  певних
скорочень у тексті. Проте ознайомленість з основними закономірностями
абревіації та принципами утворення скорочень значно полегшує завдання
розуміння перекладу скорочень [5, с.143].

Переклад  науково-технічних  скорочень,  абревіатур  та  акронімів
завжди був і  є актуальною проблемою для лінгвістичних досліджень,  а
останнім часом йому приділяється особлива увага.

Під  час  роботи  з  термінологічними  скороченнями  широко
використовується термін «розшифровка», який звичайно розуміється як:

1)процес утворення корелята (нескороченої форми);
2)сам корелят конкретного скорочення.
Однак  значення  скорочення  не  завжди  співпадає  із  значенням

кореляту.  При  цьому  під  «розшифровкою»  слід  розуміти  не  тільки
установлення кореляту, але  й визначення значення даного скорочення в
конкретному контексті [2, c.230].
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Для  розшифровки  скорочень  зверталися  до  таких  основних  
методів [4, c.273]:

1) аналіз контексту;
2)  використання  словників  скорочень  та  інших  додаткових

матеріалів;
3) аналіз структури скорочення;
4) використання аналогій.
Слід мати на увазі, що наведена класифікація методів розшифровки

скорочень досить умовна.
У принципі аналіз контексту є необхідною умовою розуміння будь

якого  тексту.  Використання  методу  аналогії  вимагає  аналізу  структури
речень  і  т. д.  Тому  на  практиці  неодмінно  використовується  певна
комбінація вищезгаданих методів. 

Аналіз контексту. У переважній більшості випадків термінологічні
скорочення  при  першому  вживанні  їх  у  даному  тексті  звичайно
супроводжується  розшифровкою.  Тому,  якщо  характер  роботи  вимагає
ознайомлення  не з , а подальшими розділами тексту і в них зустрічаємо
незнайоме  скорочення,  необхідно подивитися  попередні  розділи  тексту,
особливо  важливо  ознайомитися  з  усіма  текстами,  якщо  розшифровка
абревіатур,  скорочень  та  акронімів  не  надається  [1, c.33]:
(HTTPSisaURGschemeusedtoinduceasecureHTTPconnection.).  Речення  з
розшифровкою  зрозуміти  легше:  The  Internet  had  its  foundation  in  
1969 with the development of the ARPANET (Advanced Research Projects
Agency  Network).  Multinational  company  (MNC)  is  an  organization  with
multicounty affiliates. 

Крім того, треба уважно прочитати текст, намагаючись визначити, з
якої він галузі, щоб зрозуміти, що означає скорочення.

Використання  словників  інших  довідкових  матеріалів.  Хоч
установлення  значення  скорочень  за  допомогою  словників  здається  на
перший  погляд  найбільш  надійним  і  ефективним  способом,  насправді
воно має свої серйозні обмеження. Оскільки скорочення відносяться до
числа  найбільш  рухомих  елементів  лексики,  словники  скорочень
старішають набагато швидше, ніж інші лінгвістичні словники [3, с. 64].

У  зв’язку  з  цим  у  новітній  літературі  можна  зустріти  велику
кількість  скорочень,  які  ще  не  знайшли своє  відображення в  існуючих
словниках. Під час роботі зі словниками слід пам’ятати наступне:

– перш  ніж  звернутися  до  словника,  слід  спочатку  встановити  за
контекстом, до якої сфери знань дане скорочення належить;

– для правильного перекладу необхідно мати в розпорядженні двомовні
загальні і термінологічні словники;

– одномовні словники містять тільки розшифровку, що може призвести
до помилки; доцільно використовувати фахові словники [6, c.66].
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Аналіз  структури  речень.  Цей  метод  застосовується  тільки  до
скорочень  із  складною  структурою.  Особливо  він  діє  ефективно  при
розшифровці багатокомпонентних скорочень. Розшифровки здійснюється
поелементно.  До  того  ж  до  складу  скорочень  входять,  окрім  літер,
додаткові знаки – крапки, косі лінії  та інше. Для правильної розшифровки
потрібно знати їх функції. Наприклад, наявність або відсутність крапок у
скороченнях, як правило, не впливає на значення скорочень. Але все  ж
таки слід знати правила про вживання дробових ліній, крапок та інших
орфографічних знаків.  Цими методами  користувались  і  ми,  аналізуючи
наш фактичний матеріал [3, c.66].

Використання  аналогій. Цей  метод  нерозривно  пов’язаний  з
аналізом структури скорочень. Він уживається лише як допоміжний, щоб
знайти  структурні  аналогії  в  мові  і  розкрити  значення  скорочень  у
порівнянні з уже існуючими в мові моделями. Але в більшості випадків
порівняння  може  забезпечити  лише  наближене  розуміння  скорочень.
Можливість  використання  цього  методу  при  розшифровці  скорочень
об’єктивно обумовлена  «модальністю» деяких із  них,  існуванням рядів
скорочень однотипної структури [4, с.294].

У  роботі  ми  спробували  дослідити  лінгвістичні  особливості
абревіатур  та  скорочень  у  науково-технічних  текстах  та  визначити
проблеми, що виникають під час процесу передачі їх з англійської мови на
українську та навпаки.

Повне розуміння скорочених лексичних одиниць можливе лише  за
наявності глибоких знань про предмет, якому присвячений певний текст, а
також у тому випадку, коли читач завчасно знає про використання певних
скорочень у тексті. Проте ознайомленість з основними закономірностями
абревіації та принципами утворення скорочень значно полегшує завдання
розуміння перекладу скорочень.

Необхідно підкреслити,  що система  скорочень  у  будь-якій  мові  є
невід’ємною частиною її загальної лексико-семантичної системи, і тому
системи скорочень значно відрізняються одна від одної. 
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ПРОБЛЕМИ ПАРЕМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІСЬКІЙ МОВІ

Прислів’я  –  це  історично  утворені  пареміологічні  одиниці
евфонічної структури, які відображають мовну картину світу, зберігають,
передають  соціальний  досвід  та  моделюють  стереотипи  поведінки.
Системно-функціональні  особливості  прислів’їв  обумовлюються
іманентністю  мови.  Біфункціональність  англійських  прислів’їв
простежується  в  їх  прерогативі  реалізовувати  функції  номінативних/
комунікативних  одиниць.  Своєю  образністю,  виразністю,  компактністю
прислів’я  наближаються  до  фразеологізмів  і  приказок,  але  при  цьому
відрізняються  від  останніх  здатністю  висловлювати  закінчену  думку.
Прислів’я  співвідносяться  з  комунікативними  одиницями  вищого
рангу [2, с. 38].

Усім  відомо,  що  найбільш  яскравими  фіксаторами  культурно-
національних  еталонів  і  культурно  значущих  концептів,  які
транслітеруються з  покоління  в  покоління,  є  прислів’я.  Однією  з
особливостей  фразеосфери,  як  знакової  системи,  є  здатність
концентрувати  в  собі,  зберігати  й  реконструювати  колективну  пам’ять
народу, що говорить тією чи тією мовою, розкриваючи його самобутність
та унікальність. Взаємодія різних фразеологічних систем у рамках єдиної
фразеосфери, їхнє співіснування забезпечується відкритістю, можливістю
й готовністю до переходу на “іншу” систему культурних кодів. Адаптація
цих  кодів  і  наступне  дешифрування  обумовлює  успішність  процесу
міжкультурної комунікації [3]. 

Аналіз поверхневої та глибинної структур прислів’їв вказує на їх
близьку  гомогенність  з  іншими  неприслів’ями.  Семантика  прислів’їв
вербалізується  не  особливим  лексичним  пластом,  а  особливою
представленістю  глобальної  структури.  Системність  прислів’їв
виявляється  в  їх  належності,  як  субсистеми,  до  мовної  системи.  У
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прислів’ях немає слів та кореляцій, які не були б властиві конкретній мові.
Як  і  іншим  мовним  одиницям,  прислів’ям  притаманні  синонімія,
антонімія,  тематична  представленість  [1,  с.  37].  Англійські  прислів’я
відрізняються глибиною думки, експресивністю, емоційністю, компресією
форми та специфічною реалізацією текстових категорій. Як комунікативні
одиниці, прислів’я суттєво відрізняються від номінативних одиниць, але
поряд з  цим їм,  як  і  номінативним одиницям,  властиві  ізоморфні  риси
формальної та семантичної представленості.

Прислів’я  англійської  мови  будуються  за  моделями,  лексичні
конституенти яких підлягають, з одного боку, десемантизації, а з іншого
боку, детерміновані конситуацією. Вивчення прислів’їв у тексті свідчить
про  те,  що  це  –  поліфункціональні  одиниці,  яким притаманне  бінарне
вживання як  номінативних та  комунікативних  одиниць.  Життєздатність
прислів’їв  виявляється  у  їх  поліфункціональності,  благозвучності  та  
ритмі [1, с. 46].

Прислів’я – мовне явище з давньою історією – близько 4500 років.
За  весь  час  свого  існування  вони  використовувалися  з  різноманітною
метою  –  естетичною,  виховною,  навчальною,  аргументативною,
юридичною  тощо.  З  плином  часу  змінам  підлягали  не  тільки
функціональні  аспекти  прислів’їв,  але  й  джерела  їх  поповнення,
змінювалося й саме поняття про паремії. Сучасні прислів’я відображають
соціальні  зміни,  зокрема  загальну тенденцію до демократизації.  Сфери
креації охоплюють головним чином шоу-бізнес, інформатику, економіку,
рекламний  бізнес  та  політику.  Прислів’я  належать  до
антропоуніверсальних  і  наддіалектних  мовних  одиниць,  що
репрезентують  в  евфонічних  формах  колективний  досвід  і  моделюють
стереотипи поведінки.

Термін  “прислів’я”  має  свою  історію визначення.  Шумери  свого
часу розглядали прислів’я як будь-яку форму “folk speech” і відносили до
них  заповіді,  максими,  труїзми,  афоризми,  парадокси,  компліменти,
побажання,  тости,  короткі  байки,  анекдоти,  молитви  тощо.  До  18-го
століття прислів’я характеризували як метафоричні  фрази, порівняння і
дескриптивні  епітети.  У  сучасній  науковій  літературі  під  “прислів’ям”
розуміють  короткий,  ритмічно  організований,  образний  афоризм.  Ці
одиниці  є  носіями  універсальних  істин,  узагальнених  спостережень.
Тематика охоплює широкий спектр питань, а саме: сімейне влаштування,
матеріальну забезпеченість, погодні умови, місце та значущість жінки в
суспільстві,  релігію  та  віросповідання,  питання  смерті  та  менталітету
тощо [5].

У  кожного  народу  з  давніх  часів  поряд  зі  словами  та  стійкими
словосполученнями використовуються і стійкі фрази, одним з різновидів
яких є паремії. Паремії – це вторинні мовні знаки – замкнуті стійкі фрази
(прислів’я  та  приказки),  що  є  маркерами  ситуацій  чи  відносин  між
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реаліями.  Вони  приваблюють  учасників  діалогу  своєю  семантичною
глибиною та здатністю до вживання в різних мовленнєвих ситуаціях і з
різними  мовленнєвими  цілями.  Ці  одиниці  утворюють  одну  із
семіотичних  підсистем,  що  забезпечує  процес  повноцінної  комунікації
носіїв однієї мови [4].

У моделях прислів’їв доцільно виділити три плани:
1) Граматико-структурний  план,  у  якому  має  місце  символічна

маніфестація;  він  репрезентований  трьома  аспектами;
синтагматичний  аспект  є  співвідношенням  елементів  структури
речення  на  осі  часу;  у  семантичному  аспекті  знаходить  своє
відображення позамовна дійсність; модальний аспект розглядається
як  відношення  змісту  речення  до  позамовної  дійсності  у  формах
граматичного  часу  та  способу;  у  цьому  відношенні  категорія
предикативності  є  структурним  підґрунтям  для  синтезу  згаданих
категорій; 

2) Другий  план,  що  передбачає  аналіз  глибинної  структури  моделі
прислів’їв, конструйованих за певним зразком; 

3) Третій план, пов’язаний із прагматичним потенціалом прислів’їв, їх
здатністю брати участь у тих чи інших мовленнєвих актах; звернення
до  прагматичного  аспекту  зумовлюється  його  провідною  роллю  у
змістовій структурі паремій; у ньому відображається комунікативне
призначення  прислів’їв,  їх  використання  адресантом  як  знаряддя
мовленнєвої дії, їх вплив на поведінку та діяльність адресата. 

Функціональний аспект прислів’їв слід розглядати, враховуючи три
типи ситуацій, що  виникають в умовах інтеракції, прислів’я та контексту.
Пареміологічна  функціональність  репрезентована  прагматичною,
соціальною та моделюючою функціями. Усі ці функції взаємопов’язані та
реалізуються  у  мовленні  симультанно.  Вплив  на  свідомість  адресата
(прагматична  функція)  корелює  зі  сприйняттям  стереотипів  поведінки
конкретного  соціуму   (соціальна  функція),  щоб  на  базі  набутого
соціального  досвіду  індивідуум  міг  адекватно  вирішувати  життєві
ситуації (моделююча функція).

У прагматичній функції  виділяється підфункція аргументації,  що
передбачає створення когнітивного та аксіологічного унісону. Прислів’я
англійської  мови  створюються  за  певними  структурно-семантичними
законами,  вивчення яких допомагає  ідентифікувати  основні  моделі  цих
одиниць.  Для  англійських  прислів’їв  притаманним  є  їх  вживання  в
евфонічних формах, що сприяє експресивності та відтворюваності. Серед
численних структур висловів-прислів’їв виділяються два типи моделей з
притаманними  їм  формальними  та  семантичними  показниками.
Домінантними за репрезентацією є розповідні прислів’я, їм поступаються
імперативні прислів’я.
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У  структурно-семантичній  парадигмі  англійських  прислів’їв
домінантними є структури двоскладових речень з підметом та присудком
та односкладові структури з присудком. Різноманіття структур не впливає
на  семантику  паремій,  про  що  свідчить  тенденція  до  скорочення.  У
глибинній  структурі  прислів’їв  реалізується  порада,  застереження,
побажання, які адресовані реципієнтам з метою створення канонізованих
стереотипів поведінки.

Структурно-семантична  модифікація  прислів’їв  зумовлена
загальними  законами  розвитку  мови.  Прислів’я  англійської  мови
найчастіше подані розповідними реченнями. Мутація часової віднесеності
прислів’їв  призводить до їх  контемпоральності,  що подається формами
Present  Indefinite.  Асертивний  характер  пареміологічних  одиниць
виявляється в переважній репрезентації афірмативними формами.

Прислів’я, як мовні складові мовленнєвих актів, характеризуються
значною поліфункціональністю. Прислів’я в повних та неповних формах
виступають  як  мовна  складова  простих,  ускладнених  та  складних
мовленнєвих актів та мовленнєвих кроків [6, с. 34].

Глибинна  структура  простих  прямих  мовленнєвих  актів  з
прислів’ями обумовлена семантикою прислів’я, що, зокрема, виявляється
у  відсутності  серед  прямих  актів  з  пареміями  декларативів,  наказів,
інструкцій.  Прямі  репрезентативи  з  прислів’ями  головним  чином є  не
футурально  та  претеритно,  а  презентоорієнтованими  мовленнєвими
актами з погляду на часову форму присудка. Паремії, які є готовими до
комунікативного  вживання  мовними  елементами,  не  є  інформаційно
насиченими, не вживаються  для повідомлення про нові факти та  події,
тому й нерелевантні для мовного оформлення таких репрезентативів, як
повідомлення,  репортаж  тощо.  Найчастіше  розповідні  прислів’я
формують мовну складову таких мовленнєвих актів, як асерція, коментар,
припущення, оцінка, застереження, побажання та ін. Розповідні прислів’я
не  містять  гіпотетичних  лексичних  елементів  типу  perhaps,  probably,
possibly тощо. Це свідчить про те, що для комунікантів, що вживають такі
репрезентативи, не характерна невпевненість щодо стану речей, про які
повідомляється.

Значна кількість прислів’їв  вживаються  в непрямих мовленнєвих
актах,  що  з’ясовується  самою  сутністю,  прагматикою  паремій  і
детерміновано дією принципу ввічливості, образності та співробітництва.
У  непрямих  мовленнєвих  актах  прислів’я  мають  форму  питального та
розповідного  речення,  тоді  коли  імперативні  прислів’я,  як  правило,  не
здатні до прагматичного транспонування. Невикористання спонукальних
паремій  у  непрямих  мовленнєвих  актах  зумовлено  їх  високим
ілокутивним потенціалом [7, с. 176].

Отже,  прислів’я  або  паремії  –  відкрита парадигматична  група,  у
якій специфічно відображається мовна картина світу.
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КЛАСИФІАЦІЙНІ ТИПИ РЕАЛІЙ У КАЗКАХ БРАТІВ ГРІММ

У  лінгвістиці  і  перекладознавстві  проблема  неперекладного
оригінального тексту завжди була й залишається актуальною. Яскравим
прикладом  таких  неперекладних  елементів  тексту  є  слова-реалії  –
поняття, що акумулюють у собі цінності певної національної спільності й
репрезентують  специфічні  факти  її  історії,  особливості  державного
устрою,  географічного  середовища,  характерні  предмети  матеріальної
культури, фольклорні поняття  тощо.  Вивчення  таких  етнолексем
видається актуальним і  необхідним з метою більш повного і  глибокого
розуміння  оригіналу  та  відтворення  відомостей  про  ці  цінності  в
перекладі за допомогою мови іншої національної культури. 

Реаліям було приділено достатньо багато уваги як вітчизняними, так
і зарубіжними дослідниками. Про реалії, як про носії колориту, конкретні
елементи національної своєрідності, заговорили на початку 1950-х років,
але  досі  питання  про  природу,  види  та  переклад  реалій  залишається
однією  з  важливих  проблем,  якими  займається  наука  про  переклад.
Дослідженням реалій займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як
А.  Федоров,  В. Виноградов,  С. Флорін  та  С. Влахов,  О. Кундзіч,
Л. Соболєв,  В. Россельс,  Г. Томахін,  Я. Рецкер,  С. Ковганюк,
Є. Верещагін,  В. Костомаров,  Р. Зорівчак  та  ін.  Але  питання  про  типи
реалій  залишається  відкритим і  потребує  нових прикладних матеріалів
для  теоретичного  узагальнення.  Наукова  новизна  нашого  дослідження
полягає  у  висвітленні  майже  не  вивченого  в  лінгвістиці  та
перекладознавстві питання про типи реалій у казках Братів Грімм.

Об’єктом нашої роботи є німецькомовні реалії як явище лінгвістики
та  перекладознавства.  Предметом  дослідження  стали  національно-
марковані лексичні одиниці в творах німецьких казкарів Братів Грімм.

Мета  роботи  – розглянути  теоретичні  основи  поняття  реалії  та
дослідити особливості реалій у казках Братів Грімм.

У  перекладознавчих  працях  лексема  «реалія»,  як  ,  з’явилася  в  
1940-х роках. Цей термін уперше вжив А. Федоров у праці «Про художній
переклад»  (1941)   для  того,  щоб  позначити  національно  специфічний
об’єкт.  Дослідник  розумів  реалії  як  предмети  матеріального  світу,
специфічні для певного народу [5, с. 164 – 165]. Пізніше у книзі «Основи
загальної  теорії  перекладу:  Лінгвістичні  проблеми» (1983)  він  уточнив
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дефініцію: ідеться не просто про «слова,  що позначають реалії»,  а про
«слова, що позначають національно-специфічні реалії суспільного життя і
матеріального побуту» [6, с. 253].

Найбільш  повними  є  дефініції  С. Влахова  і  С. Флоріна  та
Р. Зорівчак.  С. Влахов  і  С. Флорін  ще  в  1980-х  рр.  у  праці  «Те,  що
неможливо  перекласти  в  перекладі»  стверджували,  що  реалії  –  це
особлива  категорія  засобів  вираження,  що  включає  слова  й
словосполучення на позначення «елементів побуту і культури, історичної
епохи і соціального …, державного устрою і фольклору, тобто специфічні
особливості  даного  народу,  країни,  що  є  чужими  для  інших  народів  і
країн» [3, с. 6]. Сучасна дослідниця Р. Зорівчак визначала реалії як «моно-
та  полілексемні  одиниці,  основне  лексичне  значення  яких  містить
традиційно  закріплений  за  ними  комплекс  етнокультурної  інформації,
чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [4, с. 58].

У сучасній науковій літературі  подані різні класифікації реалій на
основі  часових,  семантичних,  граматичних,  місцевих,  фонетичних,
стилістичних та  інших ознак.  Наразі  ми  зосередимо  увагу  на  лексико-
семантичній класифікації реалій за предметними сферами, що розроблена
ще  В. Виноградовим.  Ця  класифікація  включає:  1)  ономастичні  реалії
(антропоніми,  топоніми  тощо);  2)  побутові  реалії  (житло,  інструменти,
одяг, харчі, професії, грошові знаки, міри); 3) етнографічні та міфологічні
реалії (етнічні та соціальні групи, регіональні звертання, народні свята та
танці,  назви  богів,  міфологічних  персонажів);  4)  реалії  світу  природи
(зооніми,  фітоніми,  назви  ландшафтів);  5)  реалії  державно-
адміністративного  устрою  та  суспільного  життя;  6)  асоціативні  реалії
(символи, алюзії) тощо [2, с. 142  ‒ 143]. Майже всі названі вище групи
реалій мають місце в досліджуваному матеріалі – німецьких літературних
романтичних казках Братів Грімм.

Перш  за  все  найчастотнішою  у  творах  Братів  Грімм  є  група
ономастичних слів-реалій, серед яких можемо виокремити антропоніми –
імена, прізвища, прізвиська людей та топоніми – назви певних населених
пунктів,  географічних  об’єктів. Зокрема,  серед  антопонімів  у  казках
Братів  Грімм  є  такі  імена  та  прізвиська  персонажів:  Rumpelstizchen,
Drosselbart, Frau Holle, Aschenputtel, Daumesdick, Schneewittchen тощо. До
ономастичних  слів-антропонімів  зараховуємо  також  і  реальні  імена
людей, якими казкарі наділили своїх героїв, що відзеркалено й у назвах
казок:  «Hans  das  Glück»,  «Der  starke  Hans»,  «Der  Froschkönig  oder  der
eiserne Heinrich», «Hänsel und Gretel», «Die kluge Else» тощо. Така группа
ономастичних слів-реалій,  як топоніми, чи то власні  географічні  назви,
залишилася фактично непредставленою в казках Братів Грімм, оскільки
дія в їх творах відбувається в невизначеному чітко місці, бо подається без
конкретної власної географічної назви, крім, хіба що, назви міста Бремен
у казці Бременські музики.
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Дещо  меншою  підгрупою,  тісно  пов’язаною  з  попередньою,
ономастичною, виступають такі етнографічні реалії, як слова-звертання та
загальні  назви  осіб,  що органічно  звучать  по-німецьки,  але  не  можуть
бути передані дослівно українською, бо є невластивими для українського
мовлення: наприклад, liebe Frau, die Alte, «schmutzige Jungfrau».

Велика  група  реалій  у  казках  Братів  Грімм  –  це  слова,  що
стосуються державного та суспільного устрою: титули та посади, професії
осіб, яких або взагалі немає в українському соціумі або вони є, але мають
дещо інакшу структуру. Наприклад, Herr König, Kammerfrau, Kuchenmagd,
Gänsemagd, Pfaffer, Küster, Husar тощо.

Група  релігійних  та  міфологічних  реалій  також  представлена  в
казках:  Himmelfahrtstag,  zu  St.  Laurenztag,  Weihnachten,
Weihnachtsbescherung, Hexe, Riesengrosse, Einhorn тощо.

Наступною групою слів-реалій, представлених у казках Братів Грім,
є  слова-загальні  назви  на  позначення  матеріальної  сфери  життя
німецького народу  ‒ це предмети побуту, страви,  напої,  грошові назви:
Mus, Sanft aus dem Käs, Viertelpfund, Eierkuchen,  Taler, Dukaten, Sechser,
Hirschgulden тощо.

І  остання  велика  й  важлива  група  реалій,  яку  виокремлюють
дослідники-теоретики та яка становить певний інтерес під час перекладу
казок Братів Грімм, – це власне німецькі фразеологіми та крилаті вислови,
приказки, наприклад, «ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter», «Bist du so
ein Kerl?», «Sieben auf einen Streich», «lieblich in die Ohren klangen», «vom
Halse schaffen», «Jetzt hab ich das Vöglein» тощо.

Окрім основної, на наш погляд, лексико-семантичної класифікації,
деякі  дослідники  вдаються  й  до  більш  детальних,  допоміжних
класифікацій  слів-реалій.  Зокрема,  виділяють  три  типи реалій  із  точки
зору їхньої структури: 1) реалії-одночлени; 2) реалії-полічлени; 3) реалії-
фразеологізми [3, с. 14].

Усі  виокремлені  нами в казках  Братів  Грімм реалії  є  здебільшого
реаліями-одночленами: Rumpelstizchen, Sechser, Kammerfrau та ін. Реалій-
полічленів не так багато, але вони теж присутні: Frau Holle, Sanft aus dem
Käs,  zu  St.  Laurenztag,  großen  Bohnen  mit  Speck;  die  Zubereitung  ohne
Bohnenkraut.  Досить  великою  групою  у  творах  німецьких  казкарів  є  і
фразеологізми: Donnerwetter, das nennt man Schwein haben! Jetzt hab ich
das Vöglein! тощо.

Із  точки  зору  морфологічного  аналізу,  до  якого  вдаються  деякі
дослідники, більшість виявлених слів-реалій належать до морфологічного
класу іменників або прикметниково-іменникових сполук,  як  наприклад,
Rumpelstizchen  та  liebe  Frau,  schmutzige  Jungfrau.  Зрозуміло,  що  серед
фразеологізмів  наявні  як  іменникові  (ein  Gesicht  wie  drei  Tage
Regenwetter),  так і дієслівні («lieblich in die Ohren klangen»,  «vom Halse
schaffen»), навіть числівникові («Sieben auf einen Streich») сполуки, також

708



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

наявні навіть цілі речення: «Bist du so ein Kerl?», Jetzt hab ich das Vöglein!
Зі  стилістичного погляду виокремлені  лексеми-реалії  належать  до

стилістично нейтральних (Hexe, Riesengrosse, Einhorn), до високого (Herr
König), часто до розмовного стилю (Donnerwetter, das nennt man Schwein
haben, schmutzige Jungfrau).

Таким  чином,  виокремлені  нами  в  казках  Братів  Грімм  зразки
безеквівалентної лексики демонструють розмаїття класифікаційних схем
такого власне мовленнєвого та перекладознавчого поняття, як слова-реалії
та  показують  багатство  мови  творчості  відомих  казкарів,  яка  завдяки
етнолексемам  наближається  до  живої  народної  мови  та  відтворює
специфіку буття німецького народу.
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ У КАЗКАХ БРАТІВ ГРІММ

Цінності однієї національної спільності, що відсутні в іншій зовсім
або  суттєво  відрізняються  від  неї,  становлять  національний
соціокультурний фонд, який так чи інакше знаходить своє відображення в
мові.  Знання  особливих  для  кожного  народу,  специфічних  явищ  і
предметів,  які  позначають  слова-реалії,  безпосередньо  пов’язане  зі
знанням  культури  країни  вихідної  мови,  полегшує  спілкування  людей
різних  національностей  та  держав  у  цілому.  Перекладач  досить  часто
стикається  з  проблемою  перекладу  реалій,  і  питання  про  способи  їх
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перекладу  залишається  відкритим.  Уважаємо,  що  детальне  вивчення
теоретичного  аспекту  перекладу  реалій  та  аналіз  перекладу  окремих
творів  на матеріалі  німецької  та  української  мови,  котрі  багато  в  чому
близькі  за  своєю  структурою  та  лексикою,  але  містять  неповторні
фразеологічні одиниці, найменування, слова на позначення культурних та
історичних  понять,  допоможе  заповнити  певні  лакуни  українсько-
німецького перекладознавства.

Вивченням  реалій,  як  лінгвістичної  проблеми,  займалися  
А.  Федоров,  В. Виноградов,  С. Флорін,  а  також  С. Влахов,  О. Кундзіч,
Л. Соболєв,  Г. Томахін,  Є. Верещагін,  В. Костомаров,  Р. Зорівчак  та  ін.
Проблеми  перекладу  реалій  досліджували  С. Ковганюк,  В. Россельс,
Я. Рецкер, О.  Бурбак, А. Мороз. Але питання про адекватність перекладу
реалій  та  їх  типи  залишається  відкртим  і  потребує  нових  прикладних
матеріалів для теоретичного узагальнення.

Сьогодні  все  більше  дослідників  звертаються  до  дослідження
адекватності  українського перекладу реалій  у німецьких текстах  різних
жанрів  та  стилів.  Тож актуальність і  водночас  наукова  новизна  даного
дослідження  полягає  у  висвітленні  маловивченого  в  перекладознавстві
питання про українсько-німецький переклад реалій у казках Братів Грімм.

Об’єктом роботи є  способи передачі  реалій однієї  мови засобами
іншої  мови.  Предметом  дослідження  стали  національно  марковані
лексичні  одиниці  в  казках  «Червона  шапочка»,  «Білосніжка»,
«Попелюшка»,  «Хоробрий  кравчик»,  «Пані  Метелиця»,  «Король
Дроздобород»,  «Бременські  музиканти»,  «Золота  гуска»,  «Хлопчик
Мізинчик»,  «Вовк  і  семеро  козенят»  Братів  Грімм  та  особливості  їх
перекладу українською мовою.

Метою  роботи  є  аналіз  способів  передачі  німецьких  реалій  при
перекладі оригінальних казок Братів Грімм з німецької мови українською. 

Аби  визначити  способи  перекладу  реалій  у  творах  німецьких
казкарів українськими лінгвістами, співставимо німецькомовні оригінали
казок та їх інтерпретацію  С. Сакидоном та Є. Поповичем, оскільки саме
їхній переклад творів Братів Грімм, як зазначає М. Венгерівська, є одним
із найвдаліших і найпопулярніших в українській літературі [2].

Серед  найпопулярніших  способів  передачі  реалій  дослідники
одноголосно  називають  такі:  транслітерацію та  калькування,  утворення
семантичних  неологізмів  та  гіпонімічний  і  гіперонімічний,
контекстуальний і уподібнюючий  переклади, а також повну заміну реалії
на близьке поняття, що існує в мові перекладача [3, с. 17]. С. Сакидон та
Є. Попович  вдаються  до  більшості  з  цих  способів  передачі  реалій
українською мовою.

Найчастіше  підлягає  різноманітним  перекладацьким
трансформаціям група ономастичних слів-реалій.
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Імена  та  прізвиська  персонажів  у  казках  Братів  Грімм  –
Rumpelstizchen,  Drosselbart,  Frau  Holle,  Aschenputtel,  Daumesdick,
Schneewittchen – були перекладені українськими авторами по-різному:

– за  допомогою  транслітерації  –  як  наприклад,  Румпельштіцхен,  що
допомагає зберегти звучання й будову слова повністю;

– за  допомогою  калькування  –  як  Король  Дроссельбарт,  що  зберігає
лище будову словосполуки; німецька Снігурочка стає Білосніжкою в
українців.

– за  допомогою  перифрази  –  як-от  назвиська  героїв  Пані  Пекло,
Попельна «дурочка»,  Товстий великий палець, що в українській мові
отримують  назви  Пані  Метелиця,  Попелюшка,  Мізинчик.  Ці
українські  перифрази-евфемізми  вживаються  в  даному  випадку  для
пом’якшення  гостроти  висловлювання,  завуалювання  слів,  що  є,  на
думку  перекладачів,  неприпустимими  для  вживання  українським
мовцем чи незрозумілими йому. 

Реальні імена людей, якими казкарі наділили своїх героїв, – «Hans
das Glück», «Der starke Hans», «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich»,
«Hänsel  und  Gretel»,  «Die  kluge  Else»  тощо  –  майже  побуквенно
транслітерують  українські  перекладачі:  Ганс,  Гейнріх,  Гезель  і  Ґретель,
Ельза.

Нечисленні  топоніми,  чи  то  географічні  назви,  передаються  за
допомогою транслітерації: Bremen – Бремен.

Такі етнографічні реалії, як слова-звертання та загальні назви осіб,
що органічно звучать по-німецьки, але не можуть бути передані дослівно
українською, бо є невластивими для українського мовлення, передаються
здебільшого за допомогою перифрази (німецьке liebe Frau ‒ «люба жінко»
‒ передано як «голубко»,  «schmutzige  Jungfrau» – «ледащиця»,  а  не як
«брудна юна жінка») та гіперонімічного перекладу, тобто заміни родового
поняття видовим (die Alte передано не як «стара», а як «бабуся»).

Слова, що стосуються державного та суспільного устрою (титули та
посади, професії осіб), перекладаються в різний спосіб. Наприклад, Herr
König українською передається за допомогою контекстуального способу
перекладу  без  слова  «пан»,  оскільки  наш  народ  не  мав  такої
запопадливості  перед  панами  та  поваги  до  них,  тому  читачеві  й  так
зрозуміло, що король є певною вельможею та при розмові з ним людина
говорить якомога ввічливіше, для цього українцям не потрібен додатковий
дублюючий  елемент  звертання.  Слово  Kammerfrau  перекладається  не
буквально,  за  допомогою  калькування,  як  жінка  в  кімнатах,  а  за
допомогою  перифрази,  як  покоївка,  так  само  й  поняття  Kuchenmagd
передано за допомогою перифрази, як просто служниця, а не служниця на
кухні. Слово Gänsemagd – іронічно передано як принцеса гусей, а не як
просто  пастушка  чи  служанка  гусей,  тут  бачимо  вже  контекстуальний
переклад, оскільки автори-перекладачі розраховують, що читач зрозуміє з
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контексту,  який  зміст  вкладено  в  це  словосполучення.  Католицькі
священицькі титули Pfaffer та Küster по-українськи перекладені як піп та
паламар через відсутність саме таких посад у православній церкві – це
теж приклади контекстуального перекладу.

При  перекладі  назв  релігійних  свят,  богів  та  міфологічних
персонажів,  а  також  для  відтворення  алюзивних  та  асоціативних  назв
використано  усталену  літературною  та  перекладацькою  традицією
номінацію таких явищ та осіб, наприклад: Himmelfahrtstag – Вшестя, zu
St. Laurenztag – на Лавріна, Weihnachten – Різдво, Weihnachtsbescherung –
свят-вечір. Щоправда, мають місце також і відхилення від традиції, так,
наприклад,  Weihnachten  перекладається  як  Новий  рік,  що  можна
тлумачити як лінгвокультурологічну адаптацію перекладача до сучасної
української  культури,  у  якій  свято  Нового  року  відігравало  для  дітей
більшу роль, ніж свято Різдва на фоні тогочасної антирелігійної ідеології.
Із  біблійних онімів  автори  казок  часто  використовують  слово Gott,  що
перекладається українцями належно як Бог, або ж навіть і випускається
зовсім,  зважаючи  на  радянську  цензуру.  Слова  з  народної  міфології
перекладаються  шляхом пошуку  поняття  в  українській  мові,  найбільш
подібного до німецького слова (наприклад, Hexe перекладаєься як відьма)
або  за  допомогою  перифрази  (Riesengrosse  –  велетень,  Einhorn  –
середньовічне  європейське  уявлення  про  коня-єдиногора  перекладено
розмито як «звір-однорожець» тощо).

За допомогою перифрази перекладено й більшість загальних назв на
позначення  матеріальної  сфери  життя  німецького  народу.  Так,  Mus  –
дослівно пюре, стає в українському перекладі варенням, Sanft aus dem Käs
замінюється  власне  українським  сироватка,  Viertelpfund  –  чвертьфунта
перефразовується  перекладачем  як  ложка  (певна  невелика  кількість
варення).  А ось передача слова Eierkuchen (пиріг, а  не яєчний пиріг)  є
зразком уподібнюючого перекладу.

Власне  німецькі  фразеологіми  та  крилаті  вислови,  приказки
замінюються  перекладачами  на  українські  відповідники  й  ніколи  не
перекладаються  дослівно.Наприклад,  вислів  «ein  Gesicht  wie  drei  Tage
Regenwetter»  ‒ дослівно «обличчя таке, ніби три дні йшов дощ»,  тобто
«похмуре обличчя»  ‒ перекладено в казках як «похмурий, ніби три дні
нічого  не  їв»,  «Bist  du  so  ein  Kerl?»  ‒ «Який  я  розумник!»  замість
риторичного  «Чи  ж  ти  не  дурень?»,  «Sieben  auf  einen  Streich»  ‒
перекладено римованим рядком «Одним махом сімох побивахом» замість
лаконічнішого  прозового  «Сім  одним  ударом»,  «lieblich  in  die  Ohren
klangen»  –  радіти  певній  чутці  замість  буквального  «звучати  любо  у
вухах», «vom Halse schaffen» – занапастити замість вживання буквального
для  німецької  фразеологічної  єдності  слова  «шия»,  «Jetzt  hab  ich  das
Vöglein» ‒ «Тепер ти в моїх руках» замість буквального «Тепер я спіймав
пташку».
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Отже, у результаті аналізу оригіналів та перекладів німецьких казок
виявлено, що робота перекладачів є насамперед творчою. Окрім того, як
виявилося,  переклад  слів-реалій  –  це  дія  не  тільки лінгвістична,  але  й
культурна, дія комунікації на межі культур. Зміст лінгвістичного елемента
зрозумілий тільки тоді, коли він узгоджується з культурним контекстом, у
якому  вживається.  Тому  досить  часто  перекладачам  доводилося
пов’язувати  культурний  контекст  оригінальних  казок  та  культурно-
комунікативні особливості творених ними українських текстів. У цілому
українські  переклади  казок  Братів  Грімм  авторства  С. Сакидона  та
Є. Поповича водночас і адекватно відтворюють німецькомовні реалії та не
викривлюють тексти казкарів,  і  разом з тим є самостійними художніми
творами, які цікаво й легко читаються українським реципієнтом.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
УКРАЇНСЬКИХ ДОГОВОРІВ, СВІДОЦТВ ТА СЕРТИФІКАТІВ

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Вступ.  У  сучасному  світі,  який  відображає  тенденцію  до
глобалізації  та  зміцнення  культурних  зв’язків  між  націями,  переклад
набуває  дедалі  більшого  значення  в  усіх  його  різноманітних  формах.
Оскільки  англійська  мова  є  мовою  міжнаціонального  спілкування,  у
нашому  суспільстві  є  необхідними  переклади  текстів  різних
функціональних стилів, які мають різне цільове призначення, зокрема й
текстів  офіційно-ділового  стилю.  Особливе  місце  серед  них  займають
стандартні документи – свідоцтва та сертифікати.

Відповідно  до  визначення,  наведеного  українським  мовознавцем
П.С.Дудиком,  «стиль  –  це  різновид,  одна  із  форм  літературної  мови,
манера  мовного  вираження  в  різних  сферах,  умовах,  формах…
спілкування»[3,  с.  8].  За  В.Н.Комісаровим,  одним  із  провідних
спеціалістів  з  теорії  перекладу,  «функціональні  стилі  –  це  сукупності
мовних  засобів,  які  переважно  вживаються  в  певних  сферах
спілкування»[5,  с.  71].  За  визначенням  мовознавця  Ю.А.Бєльчикова,
«стиль – це об’єднана певною функціональною спрямованістю система
мовних елементів, способів їх відбору, вживання, взаємного поєднання і
співвідношення»[2,  с.  17]. Таким  чином,  можна  сказати,  що
функціональний  стиль  –  це  певний  різновид  літературної  мови,  який
визначається  окремою  сферою  застосування,  має  певне  функціональне
призначення,  характерні  ознаки,  що  виокремлюють  його  серед  інших
стилів,  і  являє  собою  систему  мовних  елементів  та  засобів,  дібраних
певним специфічним чином. 

Існує  ряд  класифікацій  функціональних  стилів,  за  якими  їх
узагальнено  виділяють  п’ять:  розмовно-побутовий,  офіційно-діловий,
науковий,  художній  та  публіцистичний.  Офіційно-діловий  стиль
використовується для спілкування в політичній, громадській, економічній
сферах  життя  і  його  основною  одиницею  вважається  документ,  який
характеризується такими ознаками, як матеріальне вираження, наявність
смислової інформації, її функціональне призначення і наявність смислової
структури вказаної інформації. 
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Кожен документ містить у собі такі ознаки та особливості офіційно-
ділового стилю, як:

– відсутність  пропусків  слів  чи  літер,  повторюваність  слів,  яка  в
інших стилях може являти собою лексичну помилку;

– відсутність вживання слів у переносному значенні;
– мінімальне використання синонімів;
– відсутність фразеологічних зворотів;
– використання  так  званих  «мовних  кліше»  –  усталених  мовних

структур;
– використання слів-термінів.

Збереження  вказаних  стильових  особливостей  офіційно-ділового
стилю  при  перекладі  документів  забезпечує  збереження  основних
принципів  перекладу,  зокрема  принципу  еквівалентності  (або
адекватності), який передбачає «найбільш повне та ідентичне збереження
в тексті перекладу жанрової своєрідності оригіналу та всієї різноманітної
інформації, що міститься в тексті оригіналу».

Свідоцтво – це документ, який підтверджує, посвідчує певний факт,
містить відомості про когось або про щось. Воно належить до різновиду
документів  «із  високим  рівнем  стандартизації»,  які  передбачають
наявність сталого тексту (бланку), у якому заповнюються певні відомості.
Кожен  бланк  має  певну  внутрішню  структуру.  Для  свідоцтва,
зокрема,вона складається із серії та номера бланку, назви документа, імені
особи, якій видано свідоцтво, імені особи, яка його видала, а також власне
тексту документа та підписів.

У  даній  статті  для  аналізу  взятий  приклад  свідоцтва  про
народження, яке є одним із найпоширеніших бланків свідоцтв в Україні.
Під час аналізу визначено структурні одиниці перекладу на рівні лексем,
одиниці  перекладу,  відмінні  від  лексем,  одиниці  перекладу  зі
специфічними  стильовими  ознаками  (терміни,  кліше) та прийоми
перекладу, використані для вказаних структурних одиниць. 

Після співставлення текстів оригіналу та перекладу свідоцтва
про  народження  можна  зробити  висновок,  що  більша  частина
структурних одиниць перекладу виділяється на рівні слів (лексем),
для них є наявними відповідники (еквіваленти) в мові перекладу. В
синтаксичному плані  в  документі  представлені  переважно прості
речення, які виглядають ідентичними за структурою в перекладі. 
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Оригінал:
Україна
СВІДОЦТВО
ПРО НАРОДЖЕННЯ
Прізвище: Прочко
Ім’я: Валерія
Побатькові: Романівна
Народився (-ся): 07 листопада
2007 року
Місце народження: Україна
Місто: Львів
Район: 
Область: 
Про  що  в  Книзі  реєстрації
народжень  2007  року
листопада  місяця  15  числа
зроблено відповідний актовий
запис за № 6801
Батько:  Прочко  Роман
Михайлович
Громадянство:  громадянин
України
Мати:  Єфремова  Марина
Юріївна
Громадянство:  громадянка
України
Місце  реєстрації:  міський
відділ  реєстрації  актів
цивільного стану  Львівського
міського управління юстиції
Дата  видачі:  15  листопада
2007 р.
Кругла печатка 
Підпис  керівника державного
органу
реєстрації  актів  цивільного
стану:
Серія 1-СГ № 120555

Переклад:
UKRAINE
BIRTH CERTIFICATE

Thecitizen: Prochko 
Valeria Romanivna

Wasbornon the7th of
November 2007
Placeofbirth: Ukraine
Town: Lviv,
Region: -
Oblast: -
That  was  registeredin  the
civilian registry book
From the  15th  ofNovember,
2007. Record № 6801.

Father: Prochko  Roman
Mykhaylovych
nationality: Ukrainian

Mother: Yefremova
MarynaYuriivna
nationality: Ukrainian

Placeofregistration: The
Department  of  civilian
registry off ice of Lviv City
Department of Justice
Dateofissue: the  15th of
November, 2007
Round off icialseal
The  Department  of  civilian
registry office
Signature of the Head of the
Department  of  civilian
registry office: signature /—/
1-СГ № 120555

Переклад  заголовка  документа  «свідоцтво  про  народження»
–“birthcertificate”  –  являє  собою  сталий  термін.  У  його  перекладі
використовується різновид лексико-семантичної модифікації – звуження,
або  конкретизація[6,  с.  155].Адже  англійський  варіант  перекладу
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“certificate” може позначати цілий ряд різновидів українських документів
(свідоцтво, сертифікат, акт, диплом, атестат, посвідчення і т.д.). Сталими
термінами є також словосполучення «дата видачі»,  «місце реєстрації»,
які перекладаються еквівалентно – “dateofissue”, “placeofregistration”.

Переклад  прізвищ,  імен,  побатькові,  а  також  назви  міста  (Львів)
здійснено із  виділенням структурної  одиниці перекладу на рівні  фонем
(графем)  із  застосуванням  прийому  транскрипції  (транслітерації).
Використання цього прийому при перекладі  власних назв з  української
мови англійською відбувається відповідно до затвердженого законодавчо
стандарту.  На  даний  момент  він  закріплений  Постановою  Кабінету
Міністрів  України  №  55  від  27  січня  2010  р.[7],  до  якої  періодично
вносяться  зміни  відповідно  до  потреб,  за  появи  нових  лінгвістичних
розвідок. Однак досі зустрічаються і транслітеровані переклади власних
назв  англійською  мовою  з  російських  відповідників  (наприклад:Lvov
замість Lviv,  Kiev замість Kyiv і т.д.), що є прямим наслідком радянських
часів,  коли  державною мовою  була  російська,  а  в  ділових  документах
УРСР  панувала  двомовність[4,  с.  41].  Але  це  не  відповідає  сучасним
вимогам, тому перекладачу в процесі роботи слід уникати використання
таких форм транслітерації.

Також  указаний  прийом  було  застосовано  в  перекладі  слова
«область» – “oblast”. Дане слово має варіанти відповідників в англійській
мові  (наприкладregion),  але  однозначного  відповідника  не  існує  через
відмінності  адміністративно-територіального  поділу  України  та
Великобританії (або США). Тому в даному випадку завдання перекладача
полягає в тому, щоб вибрати оптимальний варіант перекладу з огляду на
перекладацьке завдання. 

 У  бланку  свідоцтва  про  народження  зустрічається  специфічна
граматична  форма,  метою  використання  якої  є  необхідність  зберегти
функціональне  призначення  бланка,  який  може  використовуватися  для
реєстрації  особи  будь-якої  статі.  Для  цього  використовується  різновид
графічного  скорочення  –  «народився  (-ся)»,  і  при  зачитуванні  вголос
вибирається потрібна форма залежно від статі особи, на яку оформлене
свідоцтво.  У  мові  перекладу  в  даному  випадку,  оскільки  іменники  не
мають  родів,  використовується  одна  стандартна  форма
еквівалента«wasborn»,  що  відбувається  із  застосуванням  граматичного
прийому компресії [1, с. 114].

Таким чином, основні труднощі, які можуть виникати в перекладача
під час перекладу свідоцтва про народження, – це передача з максимально
можливою еквівалентністю тих структурних одиниць, у  перекладі  яких
відбувається транслітерація / транскрипція з огляду на загальноприйняті
правила.  Використовувані  терміни-кліше  мають  перекладатися  з
максимально  можливою  еквівалентністю,  при  цьому  перекладач  має
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ухвалювати рішення про застосування прийому калькування або інших
лексичних і лексико-граматичних трансформацій.

Висновки.  Отже,  на  матеріалі  цієї  розвідки  можна  зробити
висновок, що загалом документи офіційно-ділового стилю, з одного боку,
є  для перекладача нескладними через  велику кількість простих речень,
відсутність  складних  граматичних  конструкцій  і  високий  рівень
«дослівності» перекладу. З іншого боку, перекладач має орієнтуватися під
час використання оптимальних перекладацьких прийомів у тих елементах
і одиницях перекладу, де це необхідно.
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 ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА
МАТЕРІАЛІ СТАТІ М.Р. БАЗІРОВОЇ «СУЧАСНІ ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ

ТОРГІВЛІ І СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА СВІТОВІ РИНКИ»

Для  кожного  перекладача  дуже  важливо  мати  можливість
здійснювати переклад  не лише в якомусь  конкретному стилі,  виді  або
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матеріалу  якоїсь  конкретної  тематики,  справжній  фахівець  повинен
орієнтуватися та опрацьовувати матеріали різних сфер та напрямків. 

Але  найголовніше  –  розуміти,  що  для  перекладу  спеціальної
тематичної літератури потрібен і певний лексичний запас з даної сфери, і
належне  розуміння  матеріалу,  який  вам  потрібно  перекласти  та
опрацювати ( в нашому випадку це економічні терміни та матеріали).

Для цього треба обов’язково ознайомитися с такими поняттями, як
поняття перекладу, термінологія,  термін,  переклад термінів економічної
літератури.

Переклад – один із найважливіших шляхів взаємодії національних
культур, дієвий спосіб міжкультурної комунікації. 

Мета будь-якого перекладу – донести до читача,  який не володіє
мовою  оригіналу,  і  ближче  ознайомити  його  з  відповідним  текстом.
Перекласти означає точно й повно висловити засобами однієї мови те, що
вже  зафіксовано  засобами  іншої  мови  в  нерозривній  єдності  змісту  і
форми.

Переклад – це процес  відтворення письмового тексту чи  усного
вислову засобами іншої мови.

Термін– слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене
поняття  певної  галузі  науки,  культури,  техніки,  мистецтва,  суспільно-
політичного  життя.  Слово  «термін»відоме  ще  з  античних  часів.  У
латинській мові (terminus) воно означало «кінець», «кордон», «межу».  У
середньовіччі набуло вже значення «визначення», «позначення».

В Україні ця назва поширюється вже у XVIII ст.
Від  слова  «термін»  утворене  слово  «термінологія»,  яке  означає

сукупність  термінів  з  усіх  галузей  знання  (або  однієї  галузі  знання).
Науку, що вивчає українську термінологію, називають термінознавством.

Переклад,  як  вид  духовної  діяльності  людини,  існував  ще  у
глибокудавнину.  Він  завжди  відігравав  істотну  роль  в  історії  культури
окремих народів та світової культури в цілому. У наш час – зсередини ХХ
століття  (після  Другоїсвітової  війни)  –  перекладацька  практика  у  всіх
своїх  різновидахнабула  великих  масштабів  завдяки  всезростаючій
інтенсивності  міжнародних  контактів.  Науково-технічна  революція,  яка
охоплює все  нові  сфери життя та міжнародне наукове співробітництво,
очікуваний  демографічний  вибух  та  інші  можливі  явища  людської
цивілізації, призводить до розвитку усіляких контактів між державами й
іншими різномовними суспільствами.  За цих умов істотно зростає роль
перекладу,  який  впливає  на  економічні,  суспільно-політичні,  наукові,
культурно-естетичні та інші відносини народів.

Мета статті  – ідентифікувати  особливості  економічної літератури
та  основні  проблеми,  які  виникають  при  її  перекладі.  На  жаль,  на
сьогоднішній день питання перекладу економічних текстів не вивчалося
досконало.  Цей  тип  перекладу  завжди  розглядався  в  рамках  науково-
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технічного  перекладу.  Але  протягом  кількох  останніх  років  переклад
економічної  літератури  відокремлюється  віднауково-технічного
перекладу.

Особливо важливу роль у наш час  посідає переклад  економічної
літератури.  Майже  всі  установи  співпрацюють  з  установами  інших
держав. Сюди можна віднести банки, валютні відділи та переказ грошей,
діяльність  з  продажу  абокупівлііноземноїпродукції,  наданняпослуг
(консалтингових,  туристичних  тощо).  При  перекладі  економічної
літератури слід мати на увазі певні особливості економічних текстів. Але
спочатку  треба  відзначити,  що  економічні  тексти  можуть  бути
формалізовані (бухгалтерська звітність, фінансові документи, літератури з
економічної теорії, макро- тамікро економіки, економіки підприємств) та
менш  формалізовані  –  (література  з  менеджменту,  маркетингу,  HR-
менеджменту).

Переклад  економічного  тексту  –  комплексний  процес.  Для
правильної та точної передачі ідей треба не тільки знати у мові перекладу
правильні слова, але й надати їм відповідну гармонійну форму. Для цього
в  більшості  випадків  приєднуються  ще  й  стилістичні  фактори,  які  не
можна не враховувати. Перекласти означає виразити правильно та повно
засобами однієї мови те, що вже виражено засобами іншої мови.

Розходження в семантичних системах різних мов – незаперечний
факт, який є джерелом багатьох труднощів.  При перекладі економічних
текстів виникають такі проблеми:

 лексичні:  відсутність  еквівалентів  умові  перекладу  деяким
одиницям похідної мови; наприклад, американське слово storecheck
не  маєеквівалента  в  українськіймові;вономаєсинонім  –аудит,  але
аудит  має  трохи  інший  відтінок;  аудит  –  це  перевірка  тільки
фінансової  та  бухгалтерської  звітності,  а  storecheck,  окрім
цього,має  на  увазі  перевірку  обслуговування  клієнтів,  зовнішній
вигляд продавця, асортимент;

 стилістичні: крім стилістично нейтральних слів, існують слова та
словосполучення, використання яких лімітовано якимись певними
жанрами та типами мови;наприклад, слово «call» в англійській мові
має  значення  «називати»,  «викликати»,  «призивати»,  «скликати»,
«виклик»,«телефоний дзвінок» та інше; проте з розвитком біржової
діяльності  в  нього  з’явилось  нове  значення,  зафіксоване  у
словниках як «колл», «опционколл» (тобто право купити впродовж
певного  терміну  цінні  папери  за  обумовленою  ціною  з
попередньою виплатою премії), а з розвитком банківської справи –
значення «вимога банка позичальнику про дострокове погашення
кредиту у зв’язку з порушенням його умов»;
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 граматичні: відсутність тих чи інших граматичних засобів в одній
з мов; наприклад, окремі мови мають категорію подвійного числа,
тоді як англійська мова має тільки однину і множину.
Відносно англійської  мови ця проблема не є актуальною – певні

труднощі можуть викликати тільки категорії перехідності та доконаного
(недоконаного) виду.

Об’єктом  перекладу  є  конкретний  мовний  здобуток  (текст
оригіналу). При перекладі необхідно зрозуміти значення вихідного тексту,
виразити  те  саме  значення  (точніше  систему  значень)  засобами  іншої
мови. При цьомунеминуч і семантичні втрати. Необхідно намагатися, щоб
ці  втрати  були  мінімальними,  тобто  забезпечити  максимально  велику
ступінь  еквівалентності  вихідного  тексту  тексту  перекладу.  Але  треба
пам’ятати,  що  досягнути  «100-  відсоткової»  еквівалентності  є,власне
кажучи,  недосяжною метою, певним ідеалом,  до якого треба  прагнути,
але досягти який не вдається.

Вибір еквівалента для передачі значення слова в тексті перекладу є
одним  з  найскладніших  завдань  перекладу.  Ступінь  відносної
еквівалентності  залежить  від  типу  економічного  тексту.  Чим  більш
формалізований  текст  (а  це  відбувається  насамперед  у  документах
фінансової  звітності,  бухгалтерського  обліку,  в  літературі  з  макро-  та
мікроекономіки),  тим  більш  буквальним  є  переклад  його  оригіналу.
Наприклад:  carry  back  –  перенесення  збитків  на  більш  ранній  період,
closingbank  –  банк,  який  завершує  угоду,  в  якій  беруть  участь  кілька
банків, netin come – чистий дохід.

Візьмемо для перекладу уривок зі статті М.Р. Базірової
«…the use of these instruments cannot answer questions about how it is

necessary  to  plan  the  line  of  goods  to  increase  sales  and  profit  both  in
operational and strategic periods». –

 «  …використання  даних  інструментів  не  дає  на  відповіді  на
питання про  те,  яким чином здійснювати  планування  асортименту для
збільшення продажів та отримання прибутку як в операційному, так і в
стратегічному періоді».

При перекладі  менш формалізованої  економічної  літератури  слід
передати думку, логіку, суть, послідовність міркувань. Наприклад: several
levels  of  line  and  staff  position  make  up  hierarchy  of  the  company.  –
Ієрархічна  градація  компанії  складається  з  кількох  рівнів  штабних  та
лінійних посад.

Але  особливу  увагу  в  економічній  літературі  треба  приділяти
неологізмам. Коли перекладачу перше зустрічає неологізм, він, звичайно,
не має уявлення про поняття, позначене ним, тому значення неологізма
доводиться з’ясовувати з контексту. При письмовому перекладі контекст,
зазвичай, доволі інформативний.
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Нові слова,  як правило, з’являються на базі вже існуючих у мові
слів  та  морфем.  Їханаліз  може надати  перекладачу  серйозну допомогу.
Для цього треба добре знати засоби словотворення в англійській мові–
надання  вже  існуючому  слову  ще  одного  значення.  Наприклад,  слово
«quotation»  має  значення  «цитата,  вираз»,  однак  з  розвитком  біржової
діяльності  воно  набуло  ще одного значення –«котирування»,  «курс»  на
біржі цінних паперів. 

Одним  з  найдавніших  універсальних  розповсюджених  методів
словотворення в англійській мові є словоскладання, більше третини всіх
новоутворень  в  сучасній  англійській  мові  –  складні  слова.  Наприклад:
dividend-right  certificate  –  «сертифікат,  який  надає  право  отримати
дивіденди»,  fill-or-killorder  –  «наказ  клієнта  брокеру,  який  має  бути
негайно виконаний або анульований.

Конверсія  –  функціональний перехід  слова  з  однієї  частини мови в
іншу. Так, наприклад, зараз в інтернеті можна часто зустріти вислів E-mail
me/us to … .

Зворотна деривація – процес створення дієслів за допомогою усікання
суфікса корелятивнихіменників, як-от: «to televise» – «транслювати» від
television «телебачення».

Зрощення  –  поєднанняабоусіченогокореня  одного  слова  з  цілим
словом,  абопоєднаннядвохусіченихкоренів.  Наприклад:forex  (foreign  +
exchange)  –  іноземна  валюта,  impex  (import  +  export)  –експортно-
імпортний.

Серед існуючих видів абревіатурного методу словотворення особливої
уваги заслуговують частково скорочені ініціальні скорочення. Наприклад:
B-unit  (Barclays  currency  unit)  –  «міжнародна  грошова  одиниця  банку
Баклейзбенк  Інтернешнл»,  FedWire  –  «система  електронного  зв’язку
федеральних резервних банків».

Неологізм  повинен  сприйматися  як  звичайне  мовне  явище,  і
відсутність слова в мові не можебути перешкодою для його перекладу, до
того  ж  саме  перекладацька  практика  робить  найбільший  вклад  у
поповнення  лексичного  складу  мови  перекладу  новими  словами,  які
приходять з інших мов.

На основі  статті  нами було проаналізовано близько 60 прикладів
економічних  термінів.  Таким чином,  ми  можемо  сказати,  що  головним
завданням  перекладача  є  необхідність  звертати  увагу  на  особливість
економічної  лексики  та  на  її  відповідники  в  українській  мові,  добре
володіти  інформацією  щодо  видів  перекладу  та  проблем,  які  можуть
виникати  у процесі,  а  такожуміти  працювати  із  запозиченою та  новою
лексикою. 

На  нашу  думку,  питання  перекладу  економічної  літератури
неодмінно має бути досліджене глибше, бо в теорії перекладу не вистачає
саме  теоретичних  основ  економічного  перекладу.  З  іншого  боку,
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з’являється  багато  матеріалу  з  перекладу  економічних  текстів
прикладного характеру.

Ця стаття висвітлює ази теорії перекладу економічної літератури,
розглядаючи  такі  питання,  як  проблеми  перекладу,  типи  економічних
текстів та методи утворення неологізмів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ
ПІСЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: СТАЛІ ЕПІТЕТИ ТА

СЕМАНТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Вступ.  Для  України  усна  народна  нематеріальна  традиційна
культура  завжди  відігравала  вирішальну  роль  у  збереженні  мови,
духовності,  національної  ідентичності.  Український  фольклор,
унікальність та самобутність форм і жанрів якого визнана в усьому світі, є
особливо цінним надбанням у культурній спадщині українського народу.
Наразі особливого значення набуває популяризація української народної
творчості  не  лише в  рамках  нашої  держави,  а  й  далеко за  її  межами.
Посередником у  цьому процесі,  безумовно,  слугуватиме  перекладацька
діяльність,  тому  вивчення  специфіки  відтворення  іншими  мовами
найяскравіших  зразків  українського  фольклору,  а  саме  українських
народних пісень, набуває сьогодні особливої актуальності.

723

http://naub.oa.edu.ua/2015/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8/


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

Результати  дослідження.  Добре  відомим  є  факт  надзвичайно
великої  ролі  тропів  у  поетиці.  Саме  вони  створюють  художній  ефект
поетичних творінь. Так, при перекладі тропів англійською мовою автор
намагається зберегти їхню образність, а також форму. Конгруентними у
двох мовах називаються структури з однаковим формальним вираженням
семантико-синтаксичного  зв’язку,  тобто  відбувається  повний  переклад.
Проте  це  не  завжди  вдається  перекладачу,  перш  за  все  через  вплив
національних  особливостей  (кожна  нація,  наприклад,  має  свій  еталон
краси),  вимоги збереження розміру, рими віршів,  навіть  через  довжину
слів. 

Отже,  структури  з  деякими  розбіжностями  у  формальному
вираженні семантико-синтаксичного зв’язку називаються еквівалентними.

Розбіжності  можуть  виражатися  у зміні  семантики компонентів
(семантичне  перетворення),  у  різниці  граматичних  форм  (структурне
перетворення),  у  різниці  стилістичного  статусу  тропа  (функціональне
перетворення). А може бути й таке, що певний троп замінюється іншим
через  значне розходження культурних  традицій,  коли вихідний троп  не
існує  в мові,  якою перекладають,  і  не відомий перекладацькій культурі
(повне перетворення).

Більш детально  слід  простежити особливості  перекладу такого
тропу, як епітет, та збереження і втрату його поетичного потенціалу при
перекладних  трансформаціях.  Чому  епітет?  Бо  саме  він  є  вихідним
тропом. Первинність атрибута  відносно предиката дає підстави вважати
епітет  першотропом.  Епітет  є  також  системоутворюючим  центром
тропіки, оскільки в нього можуть як трансформуватися, так і зводитися до
нього всі інші тропи [1].

Відтворення  сутності  епітета  в  перекладі  вимагає  глибокого
прочитання  і  визначення  його  семантико-стилістичної  та  експресивно-
емоційної функції в системі складного художнього цілого. Лише контекст
активізує  потужні  художні  потенції  епітетної  семантики,  створює
підґрунтя  для  свіжих  асоціацій  і  через  них  розширює  семантичну
структуру  компонентів  епітетної  конструкції,  яка  навзаєм  збагачує
контекст,  що  її  оточує.  Випадковий  замінник  послабить  питому  вагу
словесного образу. Через  розбіжності  в  морфолого-синтаксичній  будові
неблизькоспоріднених  мов  епітет  може  зазнавати  певних  лексико-
граматичних трансформацій у процесі перекладу.

Для фольклорної поезії є властивим явище постійного епітета. Не
дарма  постійні  епітети  ще  називають  фольклорними,  адже  вони
запозичені  з  народних пісень,  художня вартість  цього різновиду тропів
полягає  не  в  оригінальності,  а  у  близькості  до  народної  свідомості
(«золоте сонце», «біле личенько»). Найчастіше фольклорні епітети містять
у  собі  яскраво  змальований  образ,  вони  ніби  «дихають»  глибинною
народною поетикою [2, с. 128].

724



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

Епітетні  конструкції  із  етномовним  компонентом  створюють
чимало  труднощів  з  огляду  на  українсько-англійське  зіставлення,  бо
потребують  глибокого  знання  культурно-історичного  підґрунтя,
повноцінного  вертикального  контексту.  Перекладач  повинен  тонко
відчувати національне світорозуміння обох аудиторій, щоб, з одного боку,
уникнути  залучення до  перекладу чужих,  випадкових для  оригінальної
культури  понять,  а  з  іншого,  –  щоб  створити  текст,  адекватний
оригінальному і водночас близький та зрозумілий цільовій аудиторії [3, с.
130].

Отже, слід розглянути приклади перекладу фольклорних епітетів
у піснях, що аналізуються.

Таблиця 3.1
Порівняння перекладу постійних епітетів

.
Оригінал Варіанти перекладу

1. Дівчина чорнобривенька 1. Dark-eyed
2. Чорнії брови 2. Dark are the eyebrows/ dark 

brows/ silky brows/ pretty eyes/ 
pretty eyebrows

3. Карії очі 3. Dark are the eyes/ brown eyes
4.Чорні очка 4. Eyes are dark
5. Біле личко 5. Fair face
6. Ясні очі 6. Pretty eyes
7. Кінь вороненький 7. Fiery horse
8. Милая голубка 8. Pretty dove
9. Моя люба дівчинонька 9.My darling beauty / my fair 

woman /    beloved/ constant 
sweetheart

10. Милий, чорнобривий 10. Darling dark-browed, beloved
11. Вишневий садочок 11. Sour cherry tree orchard
12. Голубе сизий, козаченьку любий 12. My dove of delight
13. Сад зелений 13. Cherry orchard
14. Моя щебетушка 14. Honey-darling

У  перекладі  епітетів  з  української  мови  англійською  автор
намагається  зберегти  семантику,  структуру,  функцію.  Іншими  словами,
епітети,  вжиті  в  оригінальному  поетичному  тексті,  мають  у  більшості
випадків конгруентні відповідники в англійській мові, тобто відбувається
повний  переклад  тропу.  Отже,  при  перекладі  англійською  мовою
граматична  форма  епітетів,  ужитих  в  українських  поетичних  творах,
змінюється, тобто відбуваються структурні перетворення епітетів. 
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Слід проаналізувати переклад епітетів з точки зору семантичних
перетворень:

А ти, милий, чорнобривий             And you, my darling dark-browed
                                                          beloved
В  оригіналі  епітет  виражено  складним  прикметником,  а  при

перекладі – конструкцією Adj. + N + ed, причому відбувається додавання
ще одного прикметника (милий – my darling beloved).

1) Ой ти, дівчино чорнобрива...               O, you black-browed 
maiden

2) Де ти, милий, чорнобривий?                Where are you deаr dark-
                                                                    browed beloved?
Де ти? Озовися!                                       Where are you? – Respond?
Як я бідна тут горюю,                          Come and see how I, poor
прийди подивися.                          .          destitute, painfully grieve
3) Ой у вишневому садочку...                 O, in the sour cherry tree 
                                                                  orchard 
У  наступних  прикладах  епітет,  виражений  прикметником,

замінюється конструкцією: N+of+N :
4) Голубе сизий, козаченьку любий!       My dove of delight!
При  перекладі  деякі  епітети  дещо  змінюють  значення,  тобто

відбуваються семантичні перетворення епітетів:
1) Кінь вороненький                                Fiery horse
2) Чорнії брови                                        Silky eyebrows
Отже,  при  перекладі  поетичних  творів  у  більшості  випадків

епітети  зберігають  семантику,  структуру,  стилістичну  функцію,  тобто
вони мають конгруентні відповідники в англійській мові. Хоча є невелика
кількість  прикладів,  при  перекладі  яких  відбуваються  структурні,
семантичні,  функціональні  перетворення,  а  також  повне  перетворення,
тобто відбувається  заміна  одного тропу  іншим.  На  це  є  свої  причини,
серед  яких  –  національно-культурні  особливості,  вимоги  збереження
розміру, рими поетичних творів, ритмічних наголосів мелодії пісні та ін.

Можна навести приклади таких замін:
Чистеє небо зіроньки вкрили                  Stars are like diamonds 
                                                                   gleaming above    
Тут спостерігається заміна метафори порівнянням.
Розглянемо застосування порівнянь:
Темні, як нічка                                           Dark as the dark night
Як скло вода блищить                             Like mirror water shines
Чорні очка, як терен                               Dark eyes like black thorn
Порівняння лексично майже збігаються.
Можна  зробити  висновки,  що  в  більшості  випадків  художньо-

естетична  функція,  поетичний  потенціал  тропів  оригінальних  творів
передані при перекладі англійською мовою адекватно.
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Форми  експресивності  української  мови,  досягнуті  суфіксами
здрібнілості,  часто  становлять  непереборні  труднощі  при  передачі  їх
іншою мовою. 

В  англійській  мові  відсутні  аналоги  пестливих  суфіксів.
Поглянемо, як перекладач вирішує це завдання:

          матусенько                                    dear mother
          дівчинонька                                    young girl
          лебедонько                                      my dear swan

Висновки.  Отже,  проаналізувавши  особливості  перекладу
українських пісень англійською, а точніше сталих епітетів і семантичні
перетворення під час такого перекладу, ми дійшли висновків, що важлива
роль у поетиці належить тропам, образність і форму яких прагне зберегти
перекладач.  Точний  переклад  віршованих  творів  не  завжди  можливий
через  національні  особливості,  риму  віршів  і  довжину  слів.  Тож
перекладачі мають враховувати семантичне, структурне та функціональне
перетворення  тропа,  особливо  надаючи  значення  епітетам  загалом  як
першотропам  та  постійним  епітетам  зокрема.  Тож  для  збереження
етномовного звучання тексту перекладач має  добре вивчити культурно-
історичне  підґрунтя,  тонко  відчувати  національне  світосприйняття,
світорозуміння  й  уникати  залучення  під  час  перекладу  «чужих»,
випадкових для оригінальної культури понять.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

У  словниковому  складі  мови  велике  місце  належить
термінологічній  лексиці,  кількість  якої  весь  час  помітно  зростає.  До
термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під
загальною назвою терміни.  Терміном називається  спеціальне слово або
словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-
небудь  галузі  знання  –науки,  техніки,  суспільно-політичного  життя,
мистецтва, юриспруденції тощо.

У  зв’язку  з  постійним  розвитком  сучасної  української  мови
з’являється все більше і більше термінів, не тільки технічних і наукових, а
й економічних і юридичних. 

Термін  –  емоційно  нейтральне  слово  чи  словосполучення,  яке
вживається  для точного вираження понять та  назв предметів.  Передача
англійських термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої
стосується  переклад,  розуміння  змісту  термінів  англійською  мовою  і
знання  термінології  рідною  мовою.  При  передачі  науково-технічної  та
юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення
має взаємодія терміна з контекстом, завдяки чому виявляється значення
слова[3].

Нерозривний зв'язок юридичних понять і відповідних їм термінів
виявляється в тому, що упорядкування правової термінології неможливе
без  досить  глибокої  наукової  розробки  юридичних  понять,  їхнього
логічного  аналізу  й  точного  визначення.  Якщо  юридичні  поняття
визначені недостатньо ясно, про точну термінологію не може бути й мови.
Як відзначав академік В.В. Виноградов, "спроби упорядкування термінів
без  попереднього  аналізу  понять,  що  ними  виражаються,  залишаються
безрезультатними" [1].

Отже,  юридичний  термін  буває  і  багатозначним,  хоча  однією  з
вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинен
дати юридичному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього
всі істотні з його погляду  ознаки, тобто такі,  котрі мають регулюючий
характер,  мають  правове  значення.  Наявність  у  терміна  кількох  різних
законодавчих  дефініцій  веде  до  нечіткості,  розпливчастості  правового
регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих,
на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення правового
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поняття в законі дуже важливе і з нормативногобоку. Орган або особа, що
застосовують  або  виконують  правове  розпорядження,  не  можуть
трактувати  дане законодавцем поняття інакше, ніж це сформульовано в
нормативному акті.  Нормативні  дефініції  –  норми особливого роду, що
включаються  органічно в  механізм правового регулювання,  визначають
його загальні основи, організаційні передумови.

Існують  деякі  особливості  юридичного  тексту,  що  викликають
труднощі, котрі виникають у процесі його семантичної інтерпретації.

Енциклопедичний  юридичний  словник  у  словниковій  статті
"Юридична  техніка"  зупиняється  і  на  понятті  юридичного  терміна  як
елемента юридичної техніки і визначає юридичні терміни в такий спосіб:
"словесні  позначення  державно-правових  понять,  за  допомогою  яких
виражається  і  закріплюється  зміст  нормативно-правових  розпоряджень
держави". Навряд чи можна погодитися з тим, що це визначення саме по
собі  точне,  тому  що  немає  сумніву,  що  поняття  «споживач»  або
«доброволець»є правовими, але навряд чи їх  можна назвати державними.
Чи варто вважати, що "нормативно-правові розпорядження держави" – це
просто  правові  акти  (закони,  постанови,  розпорядження,  укази  та  ін.),
класифіковані залежно від  державного органа, що їхвидав?

Відповідно до положень Енциклопедичного юридичного словника
юридичні  терміни  поділяються  на  три  різновиди  за  ознакою
"зрозумілості" тієї чи іншої частини населення: 

– загальнозначущі  терміни,  що  вони  вживаються  в  повсякденному
значенні  і  зрозумілі  всім;  до  цієї  групи  термінів  належать,
наприклад, біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.  

– спеціальні юридичні терміни, що мають особливий правовий зміст,
(і  зрозумілі  далеко  не  всім,  а  лише  фахівцям  в  галузі  права),
наприклад:  необхідна  оборона,  задоволення  позову;
coercedacquiescence, toretaliateaccusation.   

– спеціально-технічні терміни, що відображають сферу спеціальних
знань  –  техніки,  економіки,  медицини і  т.д.  (ці  терміни  повинні
бути  зрозумілі  юристові,  що  є  ще  і  фахівцем  в  іншій  сфері),
наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-
patentable, nuclear-free.
У зв'язку з появою нових галузей  права,  відкриттям нових явищ

виникають  значні  труднощі  визначення  загальнонаукової,  загально
технічної,  галузевої  і  вузькоспеціальної  термінології:  загальнонаукові  і
загальнотехнічні терміни – це терміни, які вживаються в кількох галузях
науки і техніки. [2]

Галузеві терміни – це терміни, які вживаються лише в одній галузі
знань,наприклад: правові норми, прийнятий закон, nugatory.
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Вузькоспеціальні  терміни  –  це  терміни,  характерні  для
спеціальності даної галузі,наприклад: позов, нунціатура,  chaplain,  charge-
sheet.

Термін  може  бути  утвореним  на  основі  рідної  мови  або
запозиченим  як  із  нейтрального  термінологічного  банку  (міжнародні
греко-латинські  терміноелементи),  так  і  з  іншої  мови,  він  повинен
відображати  ознаки  даного  поняття;  значення  терміна  для  спеціаліста
рівняється значенню поняття.

Усі терміни за своєю будовою поділяються на:
– прості, які складаютьсяз одного слова: punish– покарати;
– складні,  які  складаються з двох слів і  пишуться разом або через

дефіс: theHighCourt – Високий суд;
– терміни-словосполучення, які складаються із кількох компонентів:

specific performance – реальне  виконання [6].
Оскільки  серед  юридичних  термінів  переважають  в  основному

терміни-словосполучення,  вони і є основною проблемою при перекладі
юридичного тексту.

Найважливішою    ознакою    терміна-словосполучення  є    його
відтворюваність  у  професійній  сфері  вживання  для  вираження
конкретного спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише
для певної системи. За межами конкретної термінологічної системи таке
словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв'язана мовна
одиниця.  Отже,  за  кожним  складеним  терміном  (терміном-
словосполученням)  стоїть  стійка,  стандартно  відтворювана  структура
складного  (розчленованого)  професійного  поняття.  Термінологія  для
терміна є тим полем, яку дає йому точність та однозначність і за межами
якого слово втрачає ознаки терміна [4].

У  межах  юридичної  термінології  виділяється  значний  відсоток
термінів,  утворених  синтаксичним способом.  За  кількістю компонентів
можна  виділити  1)  двокомпонентні(nonprejudicialcharacter,  lawcharge,
portcharges,  adultcharge,  accommodationofdispute);  2)  трикомпонентні
(judge’sfinishcharge,  noticeofwitnesses,  chargeofcrime); 3) полі компонентні
(to acknowledge recognizance in false name,  acquisition by discovery and
occupation).

Розгляд  факторів  передачі  будь-якого  тексту  в  умовах
міжкультурної  комунікації  будується  з  урахуванням  основних
особливостей  мовної культури, типу і механізму соціального кодування
рідної (української) й іноземної (англійської) мов. Такий підхід дозволяє
виявити нову точку зору на вирішення практичних завдань, пов'язаних із
проблемами  перекладу,  наприклад  юридичного  тексту.  Чільну  роль  у
цьому  зв'язку  відіграє  не  тільки  володіння  соціальними  знаннями
правових  норм,  юридичної  термінології,  судово-процесуальних  систем,
але й особистісні якості перекладача, тому що передача будь-якого тексту
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припускає  взаємодію  суверенних  національних  мов,  і,  відповідно,
культурних  концептів.  Для  досягнення  адекватної  передачі  тексту
необхідно  володіти  специфікою  образів  і  пов'язаних  з  ними  програм
діяльності тих типів культур, між якими ведеться комунікація.

Серед  лексичних  перекладацьких  трансформацій  В.  Комісаров
виділяє:

– переклад  за  допомогою  лексичного  еквівалента  (наприклад:legal
case –  судова справа,  forensicmedicalexamination –  судово-медична
експертиза,  common law  –  загальне  право,  family  law  –  сімейне
право, corporal punishment – тілесне покарання; assassin – убивця);

– калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу
слова чи словосполучення, коли складові частини слова (морфеми)
чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови
(наприклад:  accompliceofattempt –  співучасник у замаху на життя;
accordingtolaw – відповідно до закону, multipleaccredit –  множинне
акредитування);

– транскрибування  –  формальне  відтворення  вихідної  лексичної
одиниці  за  допомогою  фонем  мови  перекладу  (наприклад:
securutization  –  сек’юритизація,  lexscripta  –  лексскрипта(писаний
закон),  ultravires –  ультравірес (поза компетенцією або за межами
повноважень,  SpecialSystemsIndustry  –  Спешіал  Систем  Індастрі;
doyen – дуайен);

– транслітерацію  –  формальне  відтворення  вихідної  лексичної
одиниці  за  допомогою  алфавіту  мови  перекладу
(наприклад:solicitor  –  солісітор,  barrister  –  баррістер,  attorney  –
атторней,  legitimism  –  легітимізм;  vice-chancellor  –  віце-канцлер,
viceconsul – віце-консул);

– описовий  переклад  –лексико-граматичну  трансформацію,  за  якої
лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням,
яке дає її пояснення або визначення (наприклад: official accusation –
офіційне звинувачення (у здійсненні злочину),  acknowledgment  of
will – неофіційне признання заповідачем перед свідком, який може
це підтвердити, що підпис під заповітом належить заповідачеві);

– приблизний  переклад  –  переклад,  за  якого  зберігається  основне
значення слова,  проте  в  мові  мети  слово  відрізняється  від  мови
оригіналу  лексичним  фоном  (наприклад:police  photographer  –
судовий фотограф, notary public – державний нотаріус);

– переклад  за  допомогою  аналога  –  одного  із  кількох  можливих
синонімів  (наприклад:claim  –  позов;  праводомагання;  претензія;
вимога,  notice  –  попередження,  повідомлення,  заява,  сповіщення,
попереджати, заявляти сповіщати; сповіщення про готовність судна
до завантаження; нотіс; знання, обізнаність);
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– переклад  шляхом  створення  неологізму,  неологізм  у  юридичній
лінгвістиці передбачає наявність слова чи словосполучення, якого
не існує  у  правовій  системі  мови перекладу (наприклад:stay-in –
пікетування;  has-been –  політичний діяч, який втратив свій вплив)
[5].
За  результатами  дослідження  встановлено,  що  найчастотнішим

прийомом  перекладу  юридичних  термінів,  які  вживаються  в  текстах
публіцистичного стилю, є переклад за допомогою лексичного еквівалента,
постійної  рівнозначної  відповідності  мікроодиниці  перекладу  з
мінімальною залежністю від контексту.

Юридична мова –це, можна сказати, державна мова. Дане правило
є  дуже  важливим,  його  не  можна  порушувати.  Найбільша  проблема  в
цьому  випадку  –  неможливість  у  деяких  випадках  знайти  точний,
адекватний  переклад  з  однієї  мови  на  іншу.  Це  ускладнює  роботу
перекладача,  створює  певні  перешкоди  у  використанні  іншомовного
юридичного документа.

У процесі перекладу терміна визначають 2 етапи:
1) з'ясування значення термінав контексті;
2) переклад значення рідною мовою.
 Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою

лексичного еквівалента.
 Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно співпадає

із  значенням  слова.  Терміни,  які  мають  еквіваленти  в  рідній  мові,
відіграють  важливу  роль  при  перекладі.  Вони  служать  опорними
пунктами в тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони
дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід уміти знаходити
відповідний  еквівалент  у  рідній  мові  і  розширювати  знання  термінів-
еквівалентів.

Але, оскільки юридичні терміни – це переважно складні терміни
або терміни словосполучення, вони і є основною проблемою перекладу
юридичного тексту.

Як  уже  зазначалося  вище,  складні  терміни  –  це  сталі
словосполучення,  за  яким  закріплене  певне  термінологічне  значення.
Наприклад: conclusive notice – кінцеве попередження; arrival on departure –
свідчення  під  присягою.  Переважна  більшість  термінів  становлять
препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі, де є означення й
означуваний компонент, і означення займає у словосполученні початкову
позицію.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур
– аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень
відіграє саме аналітичний етап – відтворення окремих його компонентів.
Для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна,
оскільки  ними можуть  бути  не  тільки слова,  а  й  словосполучення,  що
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входять до його складу. Важливо також встановити, у яких семантичних
відносинах перебувають компоненти між собою та з головним елементом
терміна-словосполучення.  Характер  цих  відносин  визначає  порядок  та
зміст  перекладу  складного  терміна.  Синтетичний  етап  передбачає
вибудовування  компонентів  відповідно  до  зазначених  семантичних
зв’язків та отримання остаточного варіанту перекладу складного терміна.

Прийом  опису  –  передача  слова  за  допомогою  поширеного
пояснення  значення  англійського  слова.  Цей  прийом  вживається  як  у
випадку відсутності відповідного за значенням слова в рідній мові, так і
при  поясненні  слова  у  словнику:  accrualright  –  право  на  стягування
доходу; account – несплачена боргова вимога; officialaccusation – офіційне
звинувачення  (у  скоєнні  злочину);  acknowledgmentofwill  –  неофіційне
признання заповідачем перед свідком, що може це підтвердити, що підпис
під заповітом належить заповідачеві; on account of whom it may concern –
за рахунок тих, кого це може стосуватись (страхова формула).

Прийом  калькування  –  переклад  англійського  слова  чи
словосполучення за його частинами з наступним складанням цих частин.
Такий переклад відтворює англійську лексему буквально: multipleac credit
– множинне акредитування; accomplice of attempt – співучасник у замаху;
accordingtolaw –відповідно до закону.

Оскільки в юридичних звітах та договорах часто використовуються
назви різноманітних закладів, юридичних та інших фірм, при перекладі
термінів використовується такий прийом , як транскрибування.

Прийом транскрибування – передача літерами рідної мови звучання
англійського слова: Special Systems Industry – Спешіал Систем Індастрі.

Переклад  за  допомогою  використання  різних  прийменників:
accreditee person – особа, у присутності якої виконується акредитування;
to  acknowledge  the  compliment  –  відповісти  на  почесті;  acquisition  by
conquest – заволодіння майном шляхом захоплення .

Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи
слів – так звані багатокомпонентні терміни. 

Існує  ряд  термінів-словосполучень,  у  яких  не  допускається
дослівний переклад, хоча вони мають еквіваленти в рідній мові. Окремі
елементи таких термінів відрізняються від компонентів еквівалента мови
перекладу. Такі терміни нечасто зустрічаються в юридичній термінології
(рrivate nuisance – джерело небезпеки).

Найбільш  складними  для  перекладу  є  терміни,  які  мають  різні
значення не тільки в різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній
галузі:

Notice  –  1)  попередження,  повідомлення,  заява,  сповіщення;
попереджати, сповіщати; 

2) сповіщення про готовність судна до завантаження; нотіс; 
3) знання, обізнаність.
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Charge – 1) обтяження, заставне право; обтягувати заставою; 
2) зобов’язання, відповідальність; покладати відповідальність; 
3) розпорядження, вимога, доручення; доручати, вимагати; 
4) обвинувачення, пункт обвинувачення; звинувачувати; 
5) аргументування в позовній заяві у спростуванні передбачуваних

доводів відповідача; 
6) письмова деталізація вимог сторони щодо заведеної справи; 
7)  завершальне  звернення  судді  до  присяжних  (перед

виголошенням вердикту);
8) завідування, керівництво, ведення, піклування;
9) особа, що знаходиться на піклуванні; 
10)  ціна;  витрата;  нарахування;  збори;  пільги;  призначати  ціну;

покладати витрати на когось.
Account – 1) рахунок; розрахунок;
2) належний платіж; несплачена боргова вимога;
3) звіт; робити звіт; пояснювати; 
4) позов з вимогою до звіту; 
5) відповідати; нести відповідальність.
Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів,

аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом підбору аналога,
який найточніше передавав би значення терміна залежно від лексем, що
знаходяться в тісному зв’язку з даним словом. Найтісніший зв’язок існує
між підметом та присудком, присудком і прямим додатком, означенням і
означуваним словом [9].

Отже,  упроцесі  даного  дослідження  ми  розглянули  поняття
терміна,  його  класифікацію,  та  особливості  перекладу  юридичних
термінів з англійської мови українською.

Визначили, що термін – це слово або словосполучення з історично
умотивованим  чи  умовно  закріпленим  значенням,  що  відображає  дане
поняття  у  спеціалізованій  галузі  знання  чи  виробництва.  Передача
англійських термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої
стосується  переклад,  розуміння  змісту  термінів  англійською  мовою  і
знання  термінології  рідною  мовою.  Усі  терміни  за  своєю  будовою
поділяються  на:  1)  прості;  2)  складні;  3)  терміни-
словосполучення.Сукупність  термінів,  як  лексичних  засобів
найменування, складає термінологію, що поділяється на номенклатуру і
професіоналізми.

З’ясовано, що, оскільки юридичні терміни – це переважно складні
терміни  або  терміни-словосполучення,  вони  є  основною  проблемою
перекладу юридичного тексту. Значні труднощі  викликають терміни, до
складу яких входять групи слів – так звані  багатокомпонентні  терміни.
Переклад  таких  понять  складається  з  двох  основних  процедур  –
аналітичної та синтетичної. Проаналізувавши все вищезазначене, можна
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зробити висновок, що загалом юридичні терміни мають такі самі шляхи
передачі з англійської мови українською, як і всі інші терміни. Головною
проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є
їх багатозначність не тільки серед різних галузей науки, але й усередині
юридичної  сфери.  Точне  значення  терміна  в  даному  випадку  можна
виявити лише за допомогою контексту та інших термінів,  що пов’язані
між собою в терміні-словосполученні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІДІОМ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ МЕМУАРІВ МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР)

Ідіоми широко використовуються в усному та писемному мовленні,
в  текстах  різних літературних  жанрів  та  тематики.  Вони відображають
особливості  мови,  її  культурну  специфіку,  багатовікову  історію  нації,
духовні  надбання  та  релігійні  вподобання  народу.  На  певному  етапі
вивчення  будь-якої  мови  необхідне  знайомство  і  подальше  засвоєння
ідіом, що є дуже важливим для уникнення труднощів при перекладі цих
слів та виразів. 

Англійська мова багата на різноманітні ідіоми, які зустрічаються в
багатьох  сферах  діяльності  людини,  тому  їх  якісний  переклад  є
актуальним  питанням  для  мовознавців  сучасності.  Зокрема
особливостями  перекладу англійських  ідіом займаються  О.  Мосейчук,  
О. Селіванова, М. Стріха та інші. 

Метою  даної  статті  є  розгляд  поглядів  на  визначення  поняття
ідіоми  та  деяких  особливостей  перекладу  ідіом  на  матеріалі  мемуарів
Маргарет Тетчер «The Downing Street Years» та «Path ToP ower». 

Термін «ідіома» походить від давньогрецького слова «ídiōma», що
означає «особливість, своєрідність». За словами О. Селіванової, ідіомами
вважаються  лише  такі  «стійкі  словосполуки,  семантика  яких  не
виводиться  зі  значень  її  складників,  а  інтегрована  ними  формально;
виникає внаслідок утрати мотиваційних відношень» [2, с. 173].

Ідіомами  ділової  англійської  мови  вважаються  ті,  які
використовуються  у діловому листуванні,  веденні  телефонних та  усних
переговорів,  промовах,  публікаціях  політичної  та  публіцистичної
тематики, у сфері бізнесу, політики, економіки, юриспруденції, а також у
повсякденному спілкуванні представників відповідних професій та сфер
діяльності. Наприклад:to put in the picture – ввести в курс справи,  to get
straight from the horse’s mouth– отримати від першоджерела, funny business
– не чиста, підозріла справа [2, с. 175].

В  вітчизняному  мовознавстві  протягом  довгого  часу  існувала
традиція  називати  ідіоми  «фразеологічними  зрощеннями»,  за
термінологією  відомого  радянського  мовознавця  акад.  В. Виноградова.
Він  вважав,  що  ідіоми  характеризуються  немотивованістю  складу
зворотів  (тобто  з  суми  складових  таких  фразеологічних  одиниць
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неможливо  дізнатися  про  загальний  зміст  одиниці)  та  абсолютною
семантичною  єдністю  компонентів.  Прикладами  в  англійській  мові
можуть  бути:  tobring  the  house  down  (викликати  овації,  бурю
аплодисментів); totake it out on some one (зірватися на комусь, виплеснути
злість) [3, с. 75].

Подібним  до  вітчизняного  розуміння  феномену  ідіоматичної
одиниці  є  визначення  Дж. Сейдл  та  У. Макморді,  які  наголошують  на
відмінності семантики ідіоми від семантики її складників і таким чином
«можна  стверджувати,  що  ідіома  –  це  комбінація  слів,  які  разом
позначають  щось  зовсім  інакше  від  того,  що  позначає  кожне  окреме
словоідіоми» [4, c. 47].

Проте,  варто  зазначити,  що  в  британському  та  американському
мовознавстві  більшу  популярність  має  «широкий  підхід»  до  проблеми
ідіоми. До складу ідіом західні лінгвісти відносять не лише фразеологізми
усіх  типів,  а  навіть  і  паремії  –  приказки,  прислів’я,  крилаті  вислови,
цитати тощо. 

Тобто ми бачимо значне розширення поняття «ідіоми» порівняно з
розумінням  В. Виноградова,  адже  до  складу  ідіом  віднесені  не  лише
словосполучення,  а  й  речення  різного  характеру:  кліше,  прислів’я,
сленгові фрази, мовленнєві штампи, які об’єднує одна спільна риса: їхня
ідіоматичність. 

У. Вайнрайх  визначає  ідіому  як  фразеологічну  одиницю,  що
складається  хоча  б  з  двох  компонентів,  де  існує  можливий  вибір
зворотних контекстуальних підсмислів[4,  с. 48].  Ф. Хаузхольдер називає
ідіому  «основною  або  елементарною  одиницею»,  за  допомогою  якої
будуються речення [4, с. 105].Ч. Хоккет використовує термін «ідіома» для
таких лексикографічних і  синтаксичних явищ, значення яких не можна
вивести з їх структури [4, с. 117].

У даному науковому дослідженні ми будемо дотримуватися теорії
ряду  вчених  з  подібними  поглядами,  які  характеризували  ідіоми
немотивованістю  складу  зворотів(тобто  з  суми  складових  таких
фразеологічних  одиниць  неможливо  дізнатися  про  загальний  зміст
одиниці).

Питання перекладу ідіом завжди було актуальним, оскільки існує
певна асиметричність у співвідношенні значень конституентів ідіоми та
значення самого вислову, і тому важко зберегти специфіку кожної ідіоми з
етномаркованим  компонентом  при  перекладі  її  на  іншу  мову.  Спроби
перекласти  фразеологізми  робилися  багатьма  видатними  перекладо-
знавцями,  в  т.ч.  германістами,  і  вже  досягнуто  чималих  успіхів  у  цій
галузі. Зокрема, сформульовано головні способи передачі значення ідіом
різних видів такими вітчизняними вченими, як І. Корунець, Б. Ажнюк та
Р. Зорівчак. Однак переклад ідіом ділової тематики має свою специфіку і
труднощі.  Необхідність  докладного  дослідження  способів  передачі
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значення  ідіом  такого  типу  очевидна  –  інтенсивність  міжкультурної
комунікації зростає постійно, причому як на побутовому (між окремими
представниками різних культур),  так і на міжнародному рівні (політичні
перемовини,  інформаційні  випуски  мас-медіа,  переклад  літературних
творів). 

На  прикладі  ідіом  ділової  тематики  з  мемуарів  М.  Тетчер
«TheDowningStreetYears»  та  «PathToPower»  розглянемо  такі  способи  їх
перекладу:

1. Описове пояснення значення. Якщо англійська ідіома не має в
українській мові  еквіваленту або аналогу, а  дослівний переклад міг  би
привести  до  малозрозумілого  буквалізму,  перекладачеві  необхідно
відмовитись  від  передачі  образності  та  використовувати  описовий
переклад  –  з  поясненням  змісту  ідіоматичної  одиниці  за  допомогою
вільного  сполучення  слів.  That  was  the  priority  we  had  chosen  and  all
ministers must abide by the consequences. – Ми визначили пріоритети, і всі
міністри повинні  змиритися з наслідками.  In  deed,  through  hi  mand our
many  friends  I  was  never  out  of  touch  with  in  dustry  and  commerce.–
Справді, завдяки йому та нишим численним друзям, я завжди знала, що
відбувається в сфері промисловості та торгівлі [5].

2.  Транслітерація  з  поясненням,  тобто  додатковим  знанням,
необхідним для розуміння ідіоми. З позицій когнітивної лінгвістики такий
спосіб досить зручний для перекладу більшості фразеологічних одиниць
із власними назвами,  оскільки сприяє формуванню в свідомості  читача
певного  фрейму,  який  буде  з’являтися  щоразу,  коли  читач /  слухач
натраплятиме на відповідний антропонім. Так, наприклад, ідіома Downing
Street  – ДаунінгСтріт[5]мусить супроводжуватися  уточненням,  що мова
йде  про  вулицю  в  Лондоні,  де  розміщувалось  міністерство  зовнішньої
політики та офіційна резиденція прем’єр-міністра, в значенні ідіоми – це
англійський  уряд.  У  такому  випадку  можна  буде  уникнути  плутанини
значень при перекладі, і сприйняття ідіоми як просто географічної назви
вулиці, якщо не знати про деталі,  пов’язані з розміщенням уряду, котрі
відомі пересічному англійцеві. 

3.  Що раз більшої популярності в перекладі ідіоматичних виразів
набуває еквівалентний переклад:  And the world realizes that underneath
all the brave new rhetoric, it is Business As Usual. [11]. – І світ розуміє, що
всі ці нові дивовижні риторики – звичайна справа.

Такі  образні  фразеологічні  одиниці  в  рідній  мові,  які  повністю
відповідають  по  змісту  якому-небудь  англійському  фразеологізму  і  які
базуються  на  одному  з  ним  образі  перекладаються  за  допомогою
еквівалентів: Then, some one has to en forceth eir fairness; someone else has
to check that this fairness does not result in blackmarkets or under-the-counter
favouritism… (blackmarket – чорний ринок). Of course, I would beaccused of
«cutting and running» if I went to the countryin June, butt hes amecritics would
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say I was «clinging to power» if I put the election off early (clinging to power
– чіплятися за владу) [5].

4.  Фразеологічні  аналоги. Кількість  образних  ідіом,  які
співпадають по змісту та образності в англійській та українській мовах,
порівняно невелика. Значно частіше перекладачеві треба використовувати
українську ідіому, аналогічну за змістом англійській, але, яка базується на
іншому образі,  як  наприклад:  I  was  anxious  about  getting  the  details  of
procedure  and  protocol  right;  it  is  extraordinary  how  on  really  important
occasions one’s mind often focuses on what in the cold light of day seem to be
mere trivia (in the cold light of day–на світлу голову). That figure comprises
those working in the Private Office, including the duty clerks who ensure that
No. 10 is able to operate  round the clock(round the clock – цілодобово).  It
was characteristic of Helmut Kohl that, unlike the other leaders I had met, he
came straight to the point, namely the leadership election. (come straight to
the  point  –  перейти  одразу  до  суті).  He  kept  our  eye  on  the  ball
(keep one's eye on the ball – сфокусуватись на найважливішому[5].

5.  Дослівний  переклад  (калькування)  ідіом.  Іноді  перекладач,
намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі ідіоми ділової
тематики, для якої немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається
до дослівної передачі образу. Такий спосіб може бути застосований в тому
випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого
легко  сприймається  українським  читачем  та  не  створює  враження
непридатності  загальноприйнятим  нормам  української  мови.  Іноді  при
дослівному перекладі англійської ідіоми використовують вставні слова: як
говориться,  як  кажуть;  ніби  підкреслюючи  цим,  що  іноземна  фраза
приведена  дослівно.  Дослівний  переклад  не  є  фразеологічним
перекладом, бо він не використовує готові ідіоми, які є у мові перекладу, а
кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча і
зрозумілий:  But we bothmadeanefforttoliveuptowhatourdiplomatsratherthan
the press — out as ever forest ory of Anglo-German hand bagging — wanted
(handbagging –  сумкування).  I was also aware that the speculators were
beginning to consider sterling a one-way bet and that allowing them to burn
their fingers a little would do no end of good (burn fingers – обпекти пальці).
[6].

6.  Контекстуальні  заміни при  перекладі  полягають  в  тому,  що
перекладач  намагається  знайти  таку  українську  ідіому,  яка  хоча  і  не
відповідає за значенням англійській, але з достатньою точністю передає її
зміст у даному конкретному контексті: Heputhisfingeronthekeyissue. – Він
зметикував,  в  чому справа.  Alreadylargeandun  wield  yafterits  expansionin
two  world  wars,  the  British  Government  very  soon  jammed  a  finger  in
everypie –  Ставши  великим  та  неповоротким  після  світових  воєн,
Британський Уряд дуже скоро відмітився всюди, де тільки зміг. [5].
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Таким  чином,  дослідження  специфіки  перекладу  ідіом  ділової
тематики дає можливість розширити гамму засобів передачі значення цих
ідіом,  визначити  оптимальні  способи  їх  перекладу  за  допомогою
застосування  положень  когнітивної  лінгвістики.  Перспективою
подальших  досліджень  є  аналіз  ідіом  в  англійській  мові  та  пошук
ефективних  способів  їх  перекладу,  зокрема  можливостей  застосування
еквівалентного перекладу, в межах контекстуального аналізу та основних
положень  когнітивістикина  матеріалі  мемуарів  Маргарет  Тетчер  «The
Downing Street Years» та «Path To Power». 
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