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ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» в рамках заходів до Дня науки в Україні що -
річно проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і моло-
дих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».

За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез до -
повідей учасників конференції новими віршами молодої поетеси Світ -
лани Патри, випускниці Університету «Україна». Маємо надію, що і цього
разу щирі та палкі поезії Світлани Патри донесуть до Вас, шановні учас-
ники конференції, віру, надію і безмежну любов до життя.

Організаційний комітет

ЦАРИЦЯ – ВЕСНАЦАРИЦЯ – ВЕСНА

Царівна – Весна прилетіла пташиною зграєю,
Промінчиком сонця зігріла усе навкруги.
Царівна – Весна розквітає у серці надією,
На те, що залишиться в серці вона назавжди.

Красуня – Весна посміхається ніжно і лагідно,
Сміється безстрашно в обличчя суворій зимі.
Сувора ж зима вже збирається сумно, безрадісно
В свій довгий похід, що затягнеться майже на рік.

Цариця – Весна знов керує своїм королівством,
Птахів перелітних додому гукає вона,
Весна – господиня дощем прибирає до блиску,
Щоб Літо – король без пригод повернувся до нас.

НЕВТОМНІНЕВТОМНІ

Вони – Невтомні – лупають сі скали,
Наперекір зневіреним, «усталым»,
Наперекір болотам і туманам.
Вони невтомою тією гоять рани.

Невтомна пісня лине серед гір,
Вона душею прагне аж до зір.
А десь у полі попри долі каламуть.
– Невтомно сіють Жито. І невтомно жнуть.

Хай томляться собі на втіху
Всі ті, хто біль наш зустрічає сміхом,
Всі, хто зневірився у всьому, хто «усталый».
Невтомні – вперто б’ють життєві скали.
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А я навчусь…А я навчусь…

А я навчусь літати
Високо-високо в небі
Я буду у хмарах ширяти,
І більше – нічого не треба!

А я намалюю життя,
В його різнобарвних обличчях,
Пізнаю столике буття
В його мудрих притчах.

А я відгадаю секрет,
Захований глибоко в серці,
Я долі малюю портрет,
Що бачу я у люстерці…

* * * * * * 

Душа іде до мрії навпростець,
Шукає, де початок, де кінець,
Блукає різнобарвними світами,
Малює щось у серці олівцями.

А серце стало прилистком її,
Навколо ж – очманілий буревій,
А в серці мрії сховані до пір,
Допоки охолоне отой вир.

Що жаром аж пашить несамовито…
А серце і душа мандрують світом.
Вони малюють мрії олівцями,
Словами і забутими піснями.
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СЕКЦІЯ І

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОЦІНКА СУ ЧАС НО ГО СТА НУ, ПРОБ ЛЕМ 
ТА ПЕРС ПЕК ТИВ ФОН ДО ВО ГО РИН КУ УК РАЇНИ

Аль�Мах муд Адель Ад на но вич
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

В су час них умо вах роз ви не ний ри нок цінних па перів є не об хід -
ним еле мен том ефек тив но функціону ю чої національ ної еко номіки.
Ме ханізм функціону ван ня фон до вих ринків є до сить чут ли вим до
суб’єктив них фак торів. По ру шен ня ста ну ди намічно го ба лан су ван -
ня у се ре дині фон до во го рин ку та між йо го віднос но ок ре ми ми сег -
мен та ми приз во дить до руйнівних наслідків в усіх сфе рах еко но -
мічно го жит тя. Де мо н страцією та ко го впли ву фон до во го рин ку на
су часні еко номічні сис те ми є періодичні світові фінан сові кри зи.

Уповіль нен ня темпів зрос тан ня світо вої еко номіки в посткри зо-
вий період (тем пи зрос тан ня світо во го ВВВ у 2012 р. ста но ви ли 5,2%,
у 2013Jму — 3,8%, у 2014 р. прог но зу ва ло ся на рівні 3,3%) [1, с. 58]
по си лює не виз на ченість що до май бутнь о го функціону ван ня гло -
баль но го се ре до ви ща. Не га тив ним фак то ром роз вит ку є дисп ро -
порційність рівня зрос тан ня між роз ви не ни ми країна ми (прог ноз
зрос тан ня на 2014 р. — 1,2%) та країна ми, що роз ви ва ють ся (прог -
ноз зрос тан ня 5,4%), що мо же пог либ лю ва ти кри зові яви ща в бюд -
жет но му та фінан со во му сек то рах цих країн.

Бор гові проб ле ми Євро пи приз ве ли до то го, що прак тич но на
всіх євро пейсь ких біржах відбу ло ся падіння індексів та рин ко вої
капіталізації. Найбіль ше падіння зафіксо ва но на кіпрській (–58%)

Економічні перспективи України  Секція 1
в сучасних умовах 
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Секція 1 Економічні перспективи України 

та грецькій (–50%) біржах. Як що 2012 р. ос нов не зрос тан ня спос -
теріга ло ся на біржах Цент раль ної та Східної Євро пи, то в 2013 р. ці
біржі теж по ка за ли від’ємні ре зуль та ти — вар шавсь ка (–28%;
у 2012 р. +26%), ук раїнсь ка (ПФТС — 45%; у 2012 р. +70%) [2; 3].
Поп ри те, що найбільш капіталізо ва ни ми за ли ша ють ся біржі США
та Євро пи, на світо во му фон до во му рин ку чітко спос терігаєть ся
тен денція до збіль шен ня фінан со вої ролі східних країн.

От же, фон дові рин ки країн, що роз ви ва ють ся, де далі біль ше
інтег ру ють ся у світо вий фінан со вий простір та ста ють од ним з ос -
нов них ка налів роз пов сюд жен ня фінан со вих криз.

По си ле на во ла тильність світо во го фон до во го рин ку збіль шує
нес табільність еко номічної сис те ми та вик ли кає не обхідність пе -
рег ля ду сис те ми ре гу лю ван ня національ них фінан со вих ринків.

У 2013 році об сяг торгів порівня но з відповідним періодом 2012 ро-
ку змен шив ся біль ше ніж у 2 ра зи, а у порівнянні з тим же періодом
у 2010 році — у 5,7 разів.

Ри нок вітчиз ня них акцій що до інстру ментів є до волі кон це нт -
ро ва ним як за об ся гом торгів, так і за кількістю ук ла де них угод.

Так, на де сять акцій при па дає 75,69% за галь но го об ся гу торгів
та 83,23% кіль кості угод, на п’ять акцій при па дає біль ше по ло ви ни
всіх ук ла де них угод. А за акціями «Мо тор Січ» ук ла де но п’яту час -
ти ну всіх угод на «Ук раїнській біржі». Подібна си ту ація є свідчен -
ням мо ло до го та незріло го рин ку.

Нез нач ну ліквідність рин ку підтве рд жу ють ве ликі спре ди цін ку -
пів ліJпро да жу, за вик лю чен ням ли ше ря ду акцій «індекс но го ко ши ка».

При ць о му вит ра ти на купівлю стро ко вих інстру ментів є нез нач-
ни ми в порівнянні з фор му ван ням дуб лю ючо го порт фе ля цінних
па перів з акцій індек су.

Так, на стро ко во му рин ку ви ко рис то вуєть ся ме ханізм га ран -
тійно го за без пе чен ня, тоб то вне сен ня на гро шо вий ра ху нок ли ше
20% ціни конт рак ту.

У розрізі фінан со вих інстру ментів у 2013 році найбіль шу част -
ку в за галь но му об сязі за реєстро ва них ви пусків емісійних цінних
па перів ста но ви ли цінні па пе ри ІСІ (41,17%) та акції (28,33%).

Літе ра ту ра

1. Шкодіна І. В. Ос новні дисп ро порції роз вит ку світо во го гос по да р ства
на су час но му етапі // Фінан си Ук раїни / І. В. Шкодіна. — 2014. — № 7. —
С. 58–64.

2. Відо мості про фон до вий ри нок Ук раїни (2013), [Елект рон ний ре -
сурс] — Ре жим дос ту пу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info
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3. Ук раїна. За ко ни. Про цінні па пе ри та фон до вий ри нок [Елект рон ний
ре сурс]: за кон: [чин ний 23 лю то го 2013 ро ку № 3480JIV]. — Ре жим дос ту -
пу: http://base.spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=11328

РОЗ ВИ ТОК БАНКІВСЬ КОЇ СИС ТЕ МИ В УК РАЇНІ

Ба би нець Ка те ри на Віталіївна
4 курс, спеціальність «фінан си та кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Ос новні ха рак те рис ти ки банківсь кої сис те ми Ук раїни
На 1 жовт ня 2015 у країні функціонує 120 банків, у то му числі:
— бан ки з при ват ним ук раїнсь ким капіта лом — 22%;
— бан ки з іно зем ним капіта лом (крім російсь ких) — 17%;
— бан ки з російсь ким капіта лом — 21%;
— дер жавні бан ки — 40%.
Ста ном на 1 січня 2016 у стані ліквідації зна хо дять ся 64 бан ки.

До трь ох банків уве де но тим ча со ву адміністрацію.
Кількість клієнтів банків — 74,8 млн, з яких 72,7 млн — фізичні

осо би (ре зи ден ти і не ре зи ден ти).
Більшість банків є учас ни ка ми міжна род них карт ко вих сис тем

та/або НСМЕП, у роз вит ку якої бе ре ак тив ну участь НБУ. Ста ном
на 1 жовт ня 2015 ро ку в обігу пе ре бу ва ло 61,81 млн платіжних карт,
еміто ва них вітчиз ня ни ми бан ка ми, з яких май же 49% бу ли ак тив -
ни ми; інфра ст рук ту ра обс лу го ву ван ня карт ко во го бізне су налічує
33,4 тис. бан ко матів і 189,4 тис. банківсь ких терміналів; ек вай рин -
гова ме ре жа скла даєть ся з 168,7 тис. тор го вель них терміналів. У краї ні
функціону ють 43 платіжних сис те ми (у то му числі 14 внутрішнь о -
банківсь ких; 19 внутрішнь о дер жав них, платіжни ми ор ганізаціями
яких є ре зи ден ти; 10 міжна род них).

Ос таннім ча сом помітно роз ви ваєть ся нап ря мок елект рон них
гро шей.

Регіональ на ме ре жа банківсь ких ус та нов скла даєть ся з більш
ніж 18 000 то чок про да жу (вклю ча ю чи філії та дочірні ком панії).
При ць о му, найбіль ше чис ло банків скон це нт ро ва но у про мис ло -
вих і сто лич но му регіонах.

Су куп ний об сяг до ходів ук раїнсь ких банків за 9 місяців 2015 ро -
ку склав 153 457 млн грн, об сяг збитків — 205 685 млн грн.

Сис тем но важ ли ви ми є бан ки, діяльність яких впли ває на ста -
більність банківсь кої сис те ми. Сис тем на важ ливість виз на чаєть ся

в сучасних умовах Секція 1



щорічно на ос нові та ких кри теріїв як за галь ний розмір ак тивів, зо -
бов’язань юри дич них та фізич них осіб, сис темні взаємозв’яз ки в бан -
ківській сис темі (об’єм міжбанківсь ко го кре ди ту ван ня) та об’єм
кре ди ту ван ня най важ ливіших сек торів еко номіки.

ФІНАН СУ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НО ГО ЗА ХИС ТУ 
НА СЕ ЛЕН НЯ В УК РАЇНІ

Ба ла бан Дмит ро Кос тян ти но вич
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня — найбіль ша ви -
дат ко ва стат тя зве де но го бюд же ту Ук раїни, яка за об ся гом ви пе ред жає
охо ро ну здо ров’я, освіту та ви дат ки на еко номічну діяльність. Впро -
довж 2009–2014 років, які охоп лює да ний аналіз, об сяг річних ви -
датків на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня скла дав у се -
реднь о му 22% за галь ної су ми ви датків зве де но го бюд же ту Ук раїни.

В ок ремі періоди ви дат ки на соціаль ний за хист та соціаль не за -
без пе чен ня ста но ви ли навіть біль шу част ку у зве де но му бюд жеті.
У 2014 році соціаль ний роз ви ток країни був виз на че ний од ним із
політич них пріори тетів, а відтак част ка бюд жет них ви датків на
соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня зрос ла до 28% за галь -
ної су ми ви датків зве де но го бюд же ту.

Ціка вим є по каз ник об ся гу пев ної ка те горії ви датків віднос но
ВВП (ва ло во го внутрішнь о го про дук ту). За цим по каз ни ком об сяг
ви датків на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня у 2014 ро -
ці був найбіль шим за весь період, який охоп лює да ний аналіз. Так,
2014 ро ку ви дат ки на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня
скла ли 9% ВВП. У 2014 році но ва уря до ва політи ка, спря мо ва на на
еко номічний роз ви ток країни, приз ве ла до збіль шен ня ви датків на
еко номічну діяльність, а відтак до ско ро чен ня ви датків на соціаль -
ний за хист та соціаль не за без пе чен ня до 24% від усіх ви датків зве -
де но го бюд же ту, що скла ло 8% ВВП у відповідно му році. 2015 ро ку
уряд Ук раїни виз на чив своїм пріори те том інно ваційноJінвес ти цій -
ний роз ви ток — як наслідок, ви дат ки на соціаль ний за хист ско ро -
ти ли ся біль ше ніж на 1% у порівнянні з 2014 ро ком і скла ли 6,5%
ВВП. 2009 ро ку бу ло віднов ле но пріори тет фінан су ван ня соціаль -
ної сфе ри, і част ка ви датків на соціаль ний за хист та соціаль не за -
без пе чен ня зно ву зрос ла — до 7,8% ВВП.
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Аналіз ди наміки зрос тан ня ви датків на соціаль ний за хист та
соціаль не за без пе чен ня у порівнянні з ди намікою зрос тан ня ВВП
ви яв ляє ціка ву за ко номірність. Так, єди ним періодом, ко ли ви дат ки
на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня зрос та ли синх рон -
но з по каз ни ка ми ВВП, бу ли 2010–2012 ро ки (до да ток 2). На то -
мість найбільш помітно ви дат ки на соціаль ний за хист та соціаль не
за без пе чен ня зрос ли у 2009 році, склав ши 107% по каз ни ка 208 ро -
ку. В той сам час, зрос тан ня ВВП уповіль ни ло ся з 29% до 28% за
відповідний період. От же, вповіль нен ня рос ту ВВП відбу ло ся на тлі
зрос тан ня ви датків на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен -
ня, а та кож ско ро чен ня ви датків на еко номічну діяльність.

Про те об сяг ви датків на соціаль ний за хист та соціаль не за без -
пе чен ня, що відоб ра жаєть ся у зве де но му бюд жеті, не розк ри ває ре аль -
но го об ся гу всь о го бюд жет но го фінан су ван ня, яке спря мо вуєть ся
в Ук раїні на сфе ру соціаль но го за хис ту та соціаль но го за без пе чен -
ня. Це по яс нюєть ся тим, що відповідно до діючої сис те ми обліку,
де які скла дові ви датків на фінан су ван ня соціаль них пос луг, со -
ціаль них вип лат та інших за ходів соціаль но го за хис ту вклю ча ють ся
до інших ви дат ко вих ста тей бюд же ту, а са ме: ви датків на жит ло -
воJко му наль не гос по да р ство, освіту, ду хов ний і фізич ний роз ви -
ток, охо ро ну здо ров’я, гро мадсь кий по ря док та обо ро ну то що.

Ви дат ки на сфе ру соціаль но го за хис ту та соціаль но го за без пе чен -
ня мож на знай ти прак тич но у кожній з ви дат ко вих ста тей бюд же ту
відповідно до функціональ ної кла сифікації ви датків. Нап рик лад,
ви дат ки за стат тею «Суб венція з дер жав но го бюд же ту місце вим
бюд же там на об лаш ту ван ня зак ладів, які на да ють соціальні пос лу ги
дітям та мо лоді» фак тич но на ле жать до ви датків на сфе ру соціаль -
но го за хис ту та соціаль но го за без пе чен ня, про те фор маль но во ни
обліко ву ють ся за ви дат ко вою стат тею бюд же ту «За галь но дер жавні
ви дат ки».

Ще од ним прик ла дом є стат тя «Фінан со ва підтрим ка са на тор -
ноJку ро рт них зак ладів», за якою фінан су ють ся дер жавні прог ра ми
оз до ров лен ня ве те ранів війни, інвалідів, гро ма дян, пост раж да лих
внаслідок Чор но бильсь кої ка та ст ро фи, дітей і мо лоді та ін. Од нак
ці ви дат ки на ле жать до ви дат ко вої статті «Охо ро на здо ров’я», хо ча,
зва жа ю чи на ціль ові гру пи, більш доціль но бу ло б відно си ти їх до
ви датків на соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня.

Для то го, щоб про вес ти ко ре кт не порівнян ня ви датків на сфе ру
соціаль но го за хис ту та соціаль но го за без пе чен ня, які здійснює Ук -
раїна, з ана логічни ми по каз ни ка ми роз ви ну тих країн — нап рик лад,
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та ких, як країниJчле ни Ор ганізації еко номічно го співробітницт ва
і роз вит ку (ОЕСР), перш за все, не обхідно підра ху ва ти за галь ний
об сяг відповідних ви датків в Ук раїні. Цей роз ра ху нок має вклю ча -
ти ви дат ки, що обліко ву ють ся за ви дат ко вою стат тею «Соціаль ний
за хист та соціаль не за без пе чен ня», інши ми ви дат ко ви ми стат тя ми
бюд же ту, а та кож ви дат ки дер жав них ціль о вих по за бюд жет них
фон дів. Інші ви дат кові статті бюд же ту вклю ча ють ви дат ки на охо -
ро ну здо ров’я та ви дат ки на прог ра ми жит ло во го будівницт ва і за -
без пе чен ня жит лом, що фінан су ють ся за ра ху нок дер жав но го та
місце вих бюд жетів. Ви дат ки, що здійсню ють ся за ра ху нок дер жав -
них ціль о вих по за бюд жет них фондів, вклю ча ють ви дат ки за галь но -
обов’яз ко во го дер жав но го соціаль но го стра ху ван ня на ви па док
тим ча со вої втра ти пра цез дат ності, на ви па док без робіття та від не -
щас них ви падків на ви роб ництві.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ЦЕ СУ УХ ВА ЛЕН НЯ РІШЕН НЯ 
ПРО ПО КУП КУ

Бал тюк Ю.В.
ІІІ курс, гру па ЗМК�31, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Ру жиць кий А.В.,

к.е.н., до цент ка фед ри мар ке тин гу

Для роз роб ки ме то до логічних підходів до ор ганізації мер чан -
дай зин гу слід на сам пе ред усвідо ми ти ме ханізм прий нят тя по куп -
цем рішен ня про по куп ку. З пог ля ду Ф. Кот ле ра про цес ух ва лен ня
рішен ня про по куп ку вклю чає нас тупні ета пи: усвідом лен ня проб -
ле ми, по шук інфор мації, оцінка варіантів, рішен ня про по куп ку,
ре акція на по куп ку. Ця схе ма бе реть ся за ос но ву ба гать ма ав то ра ми,
які пра цю ють над пи тан ня ми вив чен ня купівель ної по ведінки.

У тор го во му залі ма га зи ну по ку пець пот рап ляє в особ ли ву ат мо -
с фе ру. Він ба чить безліч то варів, які мож на по ди ви ти ся, по тор ка ти,
іноді спро бу ва ти (при де гус тації зразків); зна хо дить ся під впли вом
му зи ки, інтер’єру, інфор мації про дав ця. У цій си ту ації по ку пець
мо же пе рег ля ну ти по пе редні рішен ня про по куп ку і прий ня ти нові.

Про цес ух ва лен ня рішен ня про по куп ку пов’яза ний на сам пе -
ред з ви дом то ва ру, що ку пуєть ся. Віднос но різних то варів ета пи ць -
о го про це су бу дуть відрізня ти ся. У мар ке тин гу існує кіль ка кла -
сифікацій спо жив чих то варів, в ос но ву яких зак ла дені відмінності
в підхо дах до прий нят тя спо жи ва чем рішен ня про по куп ку.
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Для аналізу по ведінки спо жи вачів і прий нят тя рішень про по -
куп ку в тор го во му залі ма га зи ну найбільш підхо дить кла сифікація
спо жив чих то варів, зап ро по но ва на Л. Бакліном: то ва ри пов сяк ден -
но го по пи ту — то ва ри, що до яких у спо жи ва ча ще до ви ник нен ня
конк рет ної пот ре би існує кар та пе ре ваг. Особ ливістю цієї гру пи то -
варів є те, що по ку пець го то вий прид ба ти будьJякий з ря ду відо мих
йо му замінників, замість то го щоб вит ра ча ти до дат кові зу сил ля, не -
об хідні для по куп ки пев но го то ва ру; то ва ри по пе реднь о го ви бо ру —
то ва ри, що до яких у спо жи ва ча до ви ник нен ня конк рет ної пот ре би
не має пов ної кар ти пе ре ваг, що оз на чає не обхідність до пов нен ня її
(тоб то здійснен ня по шу ку) пе ред по куп кою; то ва ри спеціаль но го
асор ти мен ту — то ва ри, що до яких у спо жи ва ча ще до ви ник нен ня
пот ре би існує кар та пе ре ваг. Особ ливістю цієї гру пи то варів є те, що
по ку пець відмов ляєть ся від прид бан ня найбільш дос туп но го субс -
ти ту там і го то вий вит ра ти ти до дат кові зу сил ля, не обхідні для здійс -
нен ня по куп ки найбільш ба жа но го то ва ру.

У на ве де ну ви ще кла сифікацію доб ре впи су ють ся то ва ри, що
реалізу ють ся в роздрібній торгівлі, так як кон цепція то ва ру ви во дить -
ся з ус та нов ки спо жи ва ча, або йо го мо тивів по відно шен ню до то -
ва ру, в ос нові яких ле жить інтерп ре тація по куп цем ди зай ну ви ро бу,
йо го особ ли вих влас ти вос тей, якості, соціаль но го ста ту су йо го ма -
роч но го імені, як що та ке є. Крім то го, су часні тен денції мар ке тин -
гу по ка зу ють, що суб’єктив не сприй нят тя якості то ва ру і суб’єктив -
не сприй нят тя йо го ціни по винні бу ти завж ди ув’язані.

Та ким чи ном, за леж но від то го, до якої гру пи на ле жить то вар
і якою мірою по ку пець оз найом ле ний про нь о го, в ма га зині про цес
ух ва лен ня рішен ня про по куп ку бу де про хо ди ти різні стадії, і від по -
відно за хо ди впли ву з бо ку роздрібно го тор гов ця на про цес прий -
нят тя по куп цем рішен ня про по куп ку по винні бу ти різни ми.
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ІНТЕР НЕТ�МАР КЕ ТИНГ: ОС НОВНІ ФОР МА ТИ

Бе зе люк Л.О.
3 курс, гру па МК�31, спеціальність «Мар ке тинг», 

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ру жиць кий А.В., 

к.екон.н., до цент ка фед ри мар ке тин гу

Ос нов на тен денція бізне су ос таннім ча сом — вихід в Інтер нет.
На сь о годнішній день прак тич но кож на ком панія зацікав ле на у збуті
своїх то варів і пос луг. І з кож ним днем все біль ше ком паній ви ко -
рис то ву ють Інтер нет для ко мунікації з клієнтом, відда ють пе ре ва гу
про су ван ню то варів і пос луг в Інтер неті, тоб то зас то со ву ють інстру -
мен ти Інтер нетJмар ке тин гу. Як соціаль не яви ще Інтер нет — це гло -
баль ний засіб ко мунікацій, що за без пе чує обмін текс то вої, графічної,
аудіо і відео інфор мації, за без пе чує дос туп до он лай но вих служб без
те ри торіаль них і національ них кор донів. Це ефек тив ний інстру -
мент мар ке тин го вих досліджень, роз вит ку торгівлі та бізне су, впли ву
на ціль о ву ау ди торію. Тех но логічні мож ли вості Інтер не ту обу мов -
люють швид кий роз ви ток світо во го інфор маційно го співто ва ри ст ва.
А з йо го роз вит ком зміню ють ся і підхо ди до уп равління бізне сом
і мар ке тин гом як од ним з йо го скла до вих час тин. Сь о годні се ред
найбільш по пу ляр них нап рямків Інтер нетJмар ке тин гу виділя ють:

1. По шу ко ва оп тимізація сай ту — нап рям, що відповідає за ви -
ве ден ня сай ту ком панії на ви сокі по зиції в рей тин гах.

2. ЕJmail мар ке тинг — пош тові роз сил ки елект рон них листівок
клієнтам, які зна хо дять ся в базі да них ком панії.

3. ДіректJмар ке тинг — пер со наль не виділен ня перс пек тив них
по купців для вста нов лен ня з ни ми без по се реднь о го двос то рон нь о -
го спілку ван ня, ре гу ляр ної підтрим ки з цим спо жи ва чем індивіду -
аль них зв’язків.

4. Емпірич ний мар ке тинг — ство рен ня зв’язків між брен дом
і спо жи ва ча ми шля хом на дан ня ос таннім емоційно го та інте лек ту аль-
но го досвіду до яко го во ни за лу ча ють ся, тоб то мо ва йде про власні
вра жен ня спо жи вачів, а не про співпе ре жи ван ня досвіду інших.

5. Рек ла ма на елект рон них дош ках ого ло шень і фо ру мах.
6. Парт нерські прог ра ми. Це фор мат рек лам ної ак тив ності Ін -

тер нетJма га зи ну або сервісу, спря мо ва ний на збіль шен ня про да жу.
Ма га зин на дає учас ни кам парт нерсь кої прог ра ми по си лан ня, ба не ри,
текс ти для рек ла ми своїх то варів і вип ла чує відсо ток з по ку пок,
зроб ле них після пе ре хо ду з рек ла ми парт не ра клієнта ми.
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7. Кон те к стна рек ла ма — тип Інтер нетJрек ла ми, при яко му рек-
лам не ого ло шен ня по ка зуєть ся відповідно до змісту, кон те кс том
Інтер нетJсторінки (лат. contextus — з’єднан ня, зв’язок). Кон те к стна
рек ла ма діє вибірко во і відоб ра жаєть ся відвіду ва чам Інтер нетJсто -
рінки, сфе ра інте ресів яких по тенційно збігаєть ся / пе ре ти наєть ся
з те ма ти кою рек ла мо ва но го то ва ру або пос лу ги, ціль о вої ау ди торії,
що підви щує ймовірність їх відгу ку на рек ла му. Для виз на чен ня
відповідності рек лам но го ма теріалу сторінці Інтер нетJсай ту заз ви -
чай ви ко рис то вуєть ся прин цип клю чо вих слів.

8. Ба нер на рек ла ма — де мо н страція флешJкар тин ки, що рек ла -
мує сайт, на інших вебJсай тах.

Особ ли вості Інтер нетJмар ке тин гу по ля га ють в гнуч кості, го -
тов ності до ско ро чен ня бізнесJпро цесів і прис ко ре ної ре акції на за -
пи ти клієнтів, пе ре хо ду до індивіду аль но го обс лу го ву ван ня. Вибір
то го чи іншо го ме то ду за ле жить від конк рет но го про дук ту або про -
по зиції, цілей рек лам ної ком панії та ба жан но го ре зуль та ту.

Літе ра ту ра

1. Ли тов чен ко І. А., Пи лип чук В. П. Інтер нетJмар ке тинг: Навч. по сіб -
ник. — К.: Центр уч бо вої літе ра ту ри, 2008.

2. Хол мо го ров В. Ин тер нетJмар ке тинг. Ко рот кий курс. — СПб.: Пи тер,
2012.

ПРОГ НО ЗУ ВАН НЯ І ПЛА НУ ВАН НЯ ДО ХОДІВ 
ТОР ГО ВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

І НАП РЯ МИ ЇХ ЗБІЛЬ ШЕН НЯ

Білен ко О.К.
Сту де нт ка 4 кур су

Національ ний авіаційний універ си тет, м.Київ
+380958288312, meetnot_22@mail.ru

На у ко вий керівник: Кась я но ва Н.В., к.е.н.

На прак тиці ви ко рис то ву ють різні ме то ди обґрун ту ван ня пла -
но вої ве ли чи ни до ходів від тор го вої діяль ності, це:

1) ме тод технікоJеко номічних роз ра хунків;
2) вста нов лен ня пла но вої су ми і рівня до ходів з орієнтацією на

за без пе чен ня не обхідної ве ли чи ни при бут ку;
3) дослідноJста тис тич ний ме тод.
Ме тод техніко еко номічних роз ра хунків пе ред ба чає ре алізацію

ре зуль татів роз роб ле ної ціно вої політи ки підприємства. Ми вже
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знаємо, що тор гові підприємства ви ко рис то ву ють різні ме то ди виз -
на чен ня тор го вих над ба вок. Відповідно до ць о го підприємство виз -
на чає се редній розмір тор го вої над бав ки за ос нов ни ми то вар ни ми
гру па ми, ви хо дя чи з їх рівня у по пе реднь о му періоді й ко ри гу ван ня
цьо го рівня з ура ху ван ням роз роб ле ної ціно вої політи ки на май бут ній
період. За реш тою то вар них груп, крім ос нов них, роз ра хун ки до хо -
дів ви ко ну ють ся, ви хо дя чи з се реднь о го рівня тор го вих над ба вок,
який склав ся за пе ред пла но вий період, і очіку ва но го об ся гу про -
дажів у пла но во му періоді. Дру гий ме тод зво дить ся до обс лу го ву -
ван ня пла но вої су ми і рівня до ходів з орієнтацією на за без пе чен ня
не обхідної ве ли чи ни при бут ку. Цей ме тод доз во ляє пов’яза ти пла -
но ву су му до ходів із зав дан ня ми роз вит ку тор го во го підприємства
на май бутній період.

Тор го ве підприємство роз ра хо вує ве ли чи ну при бут ку від ре аліза -
ції то варів і пос луг у такій послідов ності: спо чат ку виз на ча ють пот ре -
бу в чис то му при бут ку, ви хо дя чи з нап рямів її ви ко рис тан ня, вра хо -
ву ють по да ток на при бу ток і та ким чи ном виз на ча ють ва ло вий
при бу ток. Далі роз ра хо ву ють вплив тих фак торів, що ха рак те ри зу ють
відмінності між при бут ком від ре алізації і ба лан со вим при бут ком.

При бу ток від ре алізації мож на та кож вста но ви ти, ви хо дя чи з йо -
го ве ли чи ни за по точ ний період у відсот ках до то ва ро обо ро ту, до
вит рат обігу і вра ху ва ти тен денції йо го змін за 3–5 по пе редніх ро ки.
Вра хо ву ю чи всі пла нові по каз ни ки, до хо ди роз ра хо ву ють як су му
вит рат обігу плюс при бут ки від ре алізації та плюс ПДВ.

Третій — дослідноJста тис тич ний ме тод пла ну ван ня до ходів від
тор го вої діяль ності має ши ро ке зас то су ван ня на прак тиці зав дя ки
своїй прос тоті. З ме тою обг рун ту ван ня се реднь о го рівня до ходів від
тор го вої діяль ності у відсот ках до то ва ро обо ро ту на пла но вий
період, ура хо ву ють до сяг ну ту ве ли чи ну ць о го по каз ни ка за по точ -
ний період і ко ри гу ють йо го з ура ху ван ням май бутніх змін струк ту -
ри то ва ро обо ро ту, рівня тор го вих над ба вок, ста вок по дат ко вих пла -
тежів, що вклю ча ють ся в ціну то ва ру й інших фак торів.

Після виз на чен ня пла но во го рівня до ходів виз на чаєть ся їх су -
ма шля хом мно жен ня йо го рівня на пла но вий то ва ро обо рот і ділен -
ня на 100.

При обґрун ту ванні до ходів від тор го вої діяль ності потрібно
здійсни ти такі за хо ди, які бу дуть спри я ти зни жен ню ри зи ку за ра -
ху нок обґрун ту ван ня об сягів пос та вок то варів, чітко го виз на чен ня
дже рел їх над ход жен ня, ве ли чи ни рин ко вих і за купівель них цін на
то ва ри.
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Ос нов ни ми нап ря ма ми підви щен ня до ходів від тор го вої діяль -
ності мо жуть бу ти:

— збіль шен ня об сягів за купівель то варів без по се редньо у під -
приємствJви роб ників і змен шен ня чис ла по се ред ників;

— ви ко рис тан ня сис те ми зни жок за до мов леністю з пос та чаль -
ни ка ми за ра ху нок за купівлі ве ли ких партій то варів, при се зон них
і пере дс вят ко вих розп ро да жах за суттєво зни же ни ми ціна ми, у зв’яз -
ку з вста нов лен ням постійних зв’язків і в інших ви пад ках;

— при ве ден ня рівня тор го во го обс лу го ву ван ня у відповідність
з ви мо га ми по купців і підви щен ня у зв’яз ку з цимцін;

— ви ко рис тан ня ефек тив ної підприємниць кої політи ки на під -
приємстві;

— роз ши рен ня і по нов лен ня ас сор ти мен ту то варів відповідно
до за пит і в по купців, відоб ра жен ня цих ви мог в асор ти ме нт них пе -
реліках ма га зинів різних типів;

— здійснен ня рек лам ної й інфор маційної діяль ності тор го во го
підприємства з ура ху ван ням ре зуль татів мар ке тин го во го дослі джен ня.

ФОНД ГА РАН ТУ ВАН НЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧ НИХ ОСІБ

Білоніжка Пет ро Во ло ди ми ро вич
4 курс, спеціальність «Фінан си та кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Фонд га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб — ус та но ва, що ви -
ко нує спеціальні функції у сфері га ран ту ван ня вклад ників і фізич -
них осіб та ви ве ден ня неп ла то сп ро мож них банків з рин ку. Фонд
є еко номічно са мостійною ус та но вою, яка не має на меті от ри ман -
ня при бут ку. Ос нов ною ме тою діяль ності Фон ду є за хист прав і за -
кон них інте ресів вклад ників банків.

Ди рек то ромJроз по ряд ни ком Фон ду га ран ту ван ня вкладів фі -
зич них осіб з 3 жовт ня 2014 р. є Во ру шилін Конс тан тин Ми хай ло віч.
Фонд га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб ство ре но на ви ко нан ня
Ука зу Пре зи ден та Ук раїни № 996/98 від 10 ве рес ня 1998 ро ку. При
ць о му, по чат ко вий розмір відшко ду вань ста но вив 500 грн. Функ -
ціону ван ня цієї інсти туції бу ло вре гуль о ва но За ко ном Ук раї ни «Про
Фонд га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб». З 21 ве рес ня 2012 ро ку
функціону ван ня сис те ми га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб та
діяльність Фон ду га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб ре гу люєть ся
За ко ном Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фі зич них
осіб».
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На ви ко нан ня сво го ос нов но го зав дан ня Фонд у по ряд ку, пе -
ред ба че но му За ко ном, здійснює такі функції:

1) ве де реєстр учас ників Фон ду;
2) аку му лює кош ти та здійснює конт роль за пов но тою і своє -

часністю пе ре ра ху ван ня зборів кож ним учас ни ком Фон ду;
3) інвес тує кош ти Фон ду в дер жавні цінні па пе ри Ук раїни;
4) здійснює ви пуск облігацій у по ряд ку та за нап ря ма ми розмі -

щен ня, виз на че ни ми За ко ном, і ви да чу фінан со вих век селів у ви пад-
 ках, пе ред ба че них за ко ном про Дер жав ний бюд жет Ук раїни на від -
по відний рік;

5) здійснює за хо ди що до ор ганізації вип лат відшко ду вань за
вкла да ми в разі прий нят тя рішен ня про відкли кан ня банківсь кої
ліцензії та ліквідацію бан ку;

6) здійснює ре гу лю ван ня участі банків у сис темі га ран ту ван ня
вкладів фізич них осіб;

7) бе ре участь в інспекційних пе ревірках проб лем них банків за
про по зицією Національ но го бан ку Ук раїни;

8) зас то со вує до банків та їх керівників відповідно фінан сові
санкції і нак ла дає адміністра тивні штра фи;

9) здійснює про це ду ру ви ве ден ня неп ла то сп ро мож них банків
з рин ку, у то му числі шля хом здійснен ня тим ча со вої адміністрації
та ліквідації банків, ор ганізо вує відчу жен ня ак тивів і зо бов’язань
не п ла то сп ро мож но го бан ку, про даж неп ла то сп ро мож но го бан ку
або ство рен ня та про даж пе рехідно го бан ку;

10) здійснює пе ревірки банків;
11) на дає фінан со ву підтрим ку бан ку;
12) здійснює аналіз фінан со во го ста ну банків з ме тою ви яв лен -

ня ри зиків у їхній діяль ності та прог но зу ван ня по тенційних вит рат
Фон ду на ви ве ден ня неп ла то сп ро мож них банків з рин ку та відшко -
ду ван ня коштів вклад ни кам;

13) на дає ціль о ву по зи ку бан ку для оп ла ти вит рат, пов’яза них із
здійснен ням гос по дарсь кої діяль ності, за лу чен ням до ро бо ти інших
осіб (рад ників, ау ди торів, юристів, оціню вачів та інших) та юри -
дич них екс пер тиз з пи тань діяль ності бан ку;

14) здійснює за хо ди що до інфор му ван ня гро мадсь кості про функ -
ціону ван ня сис те ми га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб, за хис ту
прав та охо ро ню ва них за ко ном інте ресів вклад ників, підви щен ня
рівня фінан со вої гра мот ності на се лен ня;

15) вив чає та аналізує тен денції роз вит ку рин ку ре сурсів, за лу -
че них від вклад ників учас ни ка ми Фон ду.
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ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ У СФЕРІ ЕКО НОМІКИ

Бон да рен ко Ва лен тин Вікто ро вич
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит», Інсти тут еко номіки та ме не -

дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна», тел.: 044 423�66�51
На у ко вий керівник: Іва но ва К.І., стар ший вик ла дач

Інфор ма ти зація й інфор маційні тех но логії ос таннім ча сом по -
сіли у житті лю дей ду же важ ли ве місце і ста ють фун да мен том но вих
якісних змін у світі. Відкри ва ю чи нові мож ли вості, інфор ма ти зація
пот ре бує до се бе уваж но го і дбай ли во го став лен ня. Ос нов не зав дан -
ня інфор маційної сис те ми уп равління по ля гає у підпо ряд ку ванні
всіх внутрішніх про цесів го лов ним цілям ор ганізації.

Надз ви чай но ак ту аль ним є досліджен ня інфор маційних тех но -
логій в національній і регіональній еко номіці Ук раїни, оскіль ки во ни
є од ним з вирішаль них фак торів соціаль ноJеко номічно го роз вит ку.
Ось чо му вив чен ня та сис те ма ти зація інфор маційних тех но логій,
особ ли вості їх ви ко рис тан ня в еко номічній сфері по вин но бу ти
в центрі ува ги су час них дослідників.

Інфор маційні тех но логії різним чи ном впли ва ють на підви щен ня
про дук тив ності. ПоJпер ше, са ма по собі тех но логія доз во ляє швид -
ше і ефек тивніше ви ко на ти не обхідну ро бо ту. ПоJдру ге, во на пе ре -
т во рює сам про цес ви роб ни цт ва про дукції. Ба га то ком паній, що
вкла да ють гроші у ве ликі інвес тиційні ІТJпро ек ти, знач но поліп -
шу ють свої по зиції на рин ку.

Еко номічна сис те ма та суспільство заз на ють знач но го впли ву
ін фор маційних тех но логій, що стрімко роз ви ва ють ся, та їх ди на міч -
ним ви ко рис тан ням в уп равління бізнесJпро це са ми на підприємст -
вах. Роз ви ток су час них інфор маційноJко мунікаційних тех но логій
(ІКТ) та збіль шен ня кіль кості інфор мації є дво ма виз на чаль ни ми
чин ни ка ми су час ної еко номічної сис те ми. Відповідно до ць о го
краї ни світу усвідом лю ють не обхідність но вих підходів до влас но го
роз вит ку та ро зуміють пе ре ва ги інфор маційної еко номіки.

Інфор маційні тех но логії уп равління не у хиль но роз ви ва ють ся
у відповідності з ви мо га ми сис те ми, зас то со ву ва ни ми ме то да ми
управління, прог ре сом у га лузі інфор ма ти ки та об чис лю валь ної
техніки. В сис те мах уп равління підприємства ми зас то со ву ють різні
ме то ди уп равління, зас но вані на конк рет них ал го рит мах підго тов -
ки і прий нят тя уп равлінсь ких рішень з ви ко рис тан ням інфор ма -
цій них тех но логій.
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Прий нят тя пра виль них мар ке тин го вих рішень пе ред ба чає на -
явність відповідної інфор мації, яку зби рає і об роб ляє мар ке тин го ва
інфор маційна сис те ма (МІС). Во на є скла до вою час ти ною кор по -
ра тив ної (інтег ро ва ної) інфор маційної сис те ми підприємства. Від -
мінною особ ливістю МІС є за без пе чен ня роз вит ку зв’язків підпри -
ємства з рин ком шля хом ви ко рис тан ня зовнішніх і внутрішніх
дже рел інфор мації.

Роз роб ка і впро вад жен ня ав то ма ти зо ва них інфор маційних
сис тем у стра ховій діяль ності ви ко нуєть ся для підви щен ня ефек -
тив ності уп равління стра хо вою діяльністю, за ра ху нок за без пе чен ня
керівників і фахівців стра хо вих ком паній інфор мацією в не обхідно -
му об сязі та якості, а та кож для ре алізації стан дартів інфор маційних
тех но логій уп равління

Роз роб ка і ство рен ня інфор маційних сис тем бух гал терсь ко го
обліку є пер шо чер го вим зав дан ням ав то ма ти зації уп равління будьJ
яко го підприємства. Ха рак те рис ти ки об’єкта уп равління, особ ли -
вості фор ми ор ганізації бух гал терсь ко го обліку та обліко вої політи -
ки, масш таб підприємства та інші фак то ри ма ють вирішаль ний
вплив на роз роб ку ІС, з од но го бо ку, і вибір та підтрим ку інфор -
маційних тех но логій бух гал терсь ко го обліку, з іншо го. 
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освіті / Архіпо ва Т. Л. // Інфор маційні тех но логії в освіті. — 2009. — №2. —
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ВІДНОСНІ ВЕ ЛИ ЧИ НИ У СИС ТЕМІ 
УЗА ГАЛЬ НЮ ЮЧИХ СТА ТИС ТИЧ НИХ ПО КАЗ НИКІВ

Бо уш Мак сим Іго ро вич
3 курс, спеціальність «Бух гал терсь кий облік», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: За бу та Н.В., к.е.н., до цент

У сис темі уза галь ню ючих ста тис тич них по каз ників ве ли ку роль
відігра ють відносні ста тис тичні по каз ни ки, ад же за їх до по мо гою
мож на про вес ти більш гли бо ке і всебічне досліджен ня ма со вих
соціаль ноJеко номічних явищ. Однією із най важ ливіших функцій, яку
ви ко ну ють відносні ста тис тичні по каз ни ки під час про ве ден ня ста тис -
тич но го досліджен ня, є за без пе чен ня порівнян ня ста тис тич них да них.
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Кож на віднос на ве ли чи на яв ляє со бою дріб, чи сель ни ком яко -
го є порівню ва на ве ли чи на, а зна мен ни ком — ба за порівнян ня. Слід
заз на чи ти, що на сь о годнішній день в ук раїнській ста тис тичній
літе ра турі не існує єди но го підхо ду до виз на чен ня по нят тя віднос -
них ве ли чин.

Аналіз зап ро по но ва них у літе ра турі виз на чень віднос них ве ли -
чин ви я вив існу ван ня двох ос нов них підходів до їх тлу ма чен ня.
Згідно з пер шим підхо дом віднос на ве ли чи на виз на чаєть ся як ре -
зуль тат співвідно шен ня (ділен ня) двох ве ли чин. У підруч ни ку ук -
раїнсь ко го вче но гоJста тис ти ка, про фе со ра О. І. Ку ли ни ча «Те орія
ста тис ти ки», опубліко ва но му в 2013 р., ска за но: «Співвідно шен ня
аб со лют них ве ли чин на зи ва ють віднос ни ми ве ли чи на ми» [1, с. 21].

Згідно з іншим підхо дом віднос на ве ли чи на є чис ло вою мірою
порівнян ня двох ста тис тич них по каз ників. Порівнян ня як засіб
пізнан ня ши ро ко зас то со вуєть ся в різних на у ках. Од нак особ ли ву
роль во но відіграє в ста тис тичній на уці. Підтве рд жен ням ць о го по -
ло жен ня є по ши ре не вис лов лю ван ня, що порівнян ня — це ду ша
ста тис ти ки. Насп равді будьJякий ста тис тич ний по каз ник, на ве де -
ний ізоль о ва но, без порівнян ня з інши ми, ма ло що оз на чає; ли ше
порівня но з інши ми він стає ва го мим, зна чу щим. От же, без по рів -
нян ня ста тис тич них да них не мож ли во здійсни ти найп ростіше їх
уза галь нен ня і аналіз.

У ста тис тиці порівнян ня ґрун туєть ся на об чис ленні віднос них
по каз ників. Слід заз на чи ти, що в історії роз вит ку ста тис тич ної на -
у ки відносні по каз ни ки по ряд із аб со лют ни ми бу ли най пер ши ми
і най давніши ми за со ба ми, які зас то со ву ва ли ся під час про ве ден ня
досліджень еко номікоJсоціаль них явищ. Їх ши ро ко зас то со ву ва ли
в своїх еко номікоJста тис тич них досліджен нях предс тав ни ки пер -
ших на у ко вих шкіл роз вит ку ста тис тич ної на у ки: опи со вої шко ли
і шко ли політич ної ариф ме ти ки. Най частіше зас то со ву ва ли ся від -
носні по каз ни ки у виг ляді відсотків для ха рак те рис ти ки струк ту ри
досліджу ва них явищ, а та кож різні по каз ни ки інтен сив ності (по -
каз ни ки на род жу ва ності, смерт ності, шлюб ності, щіль ності на се -
лен ня та інші по каз ни ки де мог рафічних явищ і про цесів).

Хо ча відносні ста тис тичні по каз ни ки на бу ли ши ро ко го зас то -
су ван ня вже в пер ших ста тис тич них досліджен нях, їх те о ре тич не
обґрун ту ван ня як особ ли вої ста тис тич ної ка те горії з’яви ло ся знач -
но пізніше. Пра вильність по бу до ви сис те ми віднос них ве ли чин
є ба зою для про ве ден ня ста тис тич но го та еко номічно го аналізу.
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ПРОБ ЛЕ МИ СТА ТИС ТИЧ НО ГО МОНІТО РИН ГУ 
ІННО ВАЦІЙНОЇ АК ТИВ НОСТІ 

АГ РАР НИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бру со ва Ва лерія Віталіївна
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: За бу та Н.В., к.е.н., до цент

В умо вах уповіль нен ня еко номічно го роз вит ку інно ваційна
діяльність аг рар них підприємств як не обхідна умо ва за без пе чен ня
кон ку рен то сп ро мож ності на бу ває особ ли во го зна чен ня. Важ ли вою
проб ле мою, що пот ре бує вирішен ня в умо вах інно ваційної еко -
номіки, є ство рен ня ефек тив но го ме ханізму інфор маційно го за без -
пе чен ня інно ваційної діяль ності. Ре зуль та тивність ць о го ме ханізму
знач ною мірою за ле жить від якості без пе ре рв но го ста тис тич но го
моніто рин гу, який по ви нен охо пи ти спос те ре жен ня, аналіз, оцінку
і прог но зу ван ня інно ваційної ак тив ності з ме тою підго тов ки уп рав -
лінсь ких рішень і ре ко мен дацій, спря мо ва них на пок ра щен ня й роз -
ви ток інно ваційної діяль ності. Моніто ринг інно ваційних про цесів
ство рює підґрун тя ефек тив но го уп равління ци ми про це са ми [1].

Ор га на ми ста тис ти ки ре гу ляр но про во дять ся обс те жен ня інно -
ваційної і тех но логічної діяль ності підприємств, які є дже ре лом
інфор мації що до ос нов них по каз ників рівня роз вит ку інно ваційної
діяль ності та ма ють важ ли ве зна чен ня для прак тич но го вирішен ня
зав дан ня мо дернізації еко номіки. В Ук раїні сільсь ке гос по да р ство
має низькі по каз ни ки про дук тив ності та порівня но з аг ро ви роб ни -
цт вом роз ви не них країн. Це свідчить про об ме же не та не ефек тив не
ви ко рис тан ня існу ю чо го по тенціалу, не дос татність уп ро вад жен ня
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новітніх тех но логій і ре сурсів, а відтак — про низькі по каз ни ки
інно ваційної діяль ності.

На да ний час про во дять ся ли ше епізо дичні ан кетні спос те ре -
жен ня. Так, на ос нові ан ке ти [4] бу ло дослідже но 46 підприємств
з ос нов ним ви дом діяль ності «рос лин ни цт во», які здійсню ва ли за цей
період інно ваційну діяльність або ма ли по тенціал для ць о го. Біль -
ше ніж по ло ви на підприємств (57%) ви я ви ли ся інно ваційноJак тив -
ни ми (з тех но логічною і не тех но логічною інно вацією). Май же 90%
інно ваційноJак тив них підприємств зай ма ють ся ви ро щу ван ням
зер но вих і технічних куль тур, тоб то найбільш при бут ко вою діяль -
ніс тю, а реш та — овочівницт вом. Підприємства, що зай ма ють ся
садівницт вом, ма ю чи знач ний по тенціал до впро вад жен ня но вацій,
вод но час по зиціону ва ли се бе як інно ваційноJне ак тивні. Це мо же,
з од но го бо ку, засвідчу ва ти відповідність ре альній си ту ації, а з ін -
шо го — де мо н стру ва ти відсутність гли бо ко го ро зуміння проб ле ми,
оскіль ки досліджен ня про во ди ло ся впер ше. На ос нові ре зуль татів
ли ше ан кет них спос те ре жень не мож ли во зро би ти од ноз начні вис -
нов ки про вплив інно ваційної діяль ності на еко номічні ре зуль та ти
ви роб ни цт ва у аг рар них підприємствах. Для прис ко рен ня інно -
ваційних про цесів, їх ак тивізації при роз робці дер жав них прог рам
підтрим ки та сти му лю ван ня роз вит ку аг рар но го сек то ру націо наль -
ної еко номіки не обхідно чітко виз на чи ти чин ни ки, які спо ну ка ють
до ве ден ня інно ваційної діяль ності чи пе реш код жа ють їй. Тож ста -
тис тичні обс те жен ня рівня інно ваційно го роз вит ку аг рар них
підприємств по винні вклю ча ти такі інфор маційні бло ки:

1. Ре сурсні по каз ни ки підприємств для оцінки по тенціалу їх
роз вит ку та ре су рс них мож ли вос тей уп ро вад жен ня там но вацій.

2. Еко номічні ре зуль та ти ви роб ни чої діяль ності підприємств
для оцінки фінан со вих мож ли вос тей уп ро вад жен ня но вацій.

Заз на чені бло ки от ри ма ної ста тис тич ної інфор мації що до аг -
рар них підприємств на да дуть мож ливість виз на чи ти існу ючі за ко -
номірності їх інно ваційно го роз вит ку.
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Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни 

На у ко вий керівник: Кра ма рен ко І.С., к.е.н., до цент

При роз робці ан тик ри зо вих стра тегій роз вит ку підприємства,
про по ну ють ся ви ко рис тан ня ан тик ри зо вих за ходів. Розг ля не мо
більш де таль но ан тик ри зові за хо дах для гру пи підприємств, які за
ти пом стійкості відно сить ся до «кри зо вих підприємств». Се ред ан -
тик ри зо вих за ходів не обхідно виділи ти:

1. Рест рук ту ри зацію підприємства, яка по вин на вклю ча ти за -
без пе чен ня ви роб ни цт ва; онов лен ня тех но логій; онов лен ня ус тат -
ку ван ня; соціаль ну політи ку; оп тимізацію за мов лень ма теріалів;
за без пе чен ня без пе ки; про даж, мо дернізацію ос нов них фондів; ви -
ко рис тан ня реінжинірин гу; імпорт про дукції.

2. Ре ор ганізацію підприємства, що пе ред ба чає злит тя з інши ми
підприємства ми; обо рот ний лізинг; част ко ву або пов ну при ва ти -
зацію; дроб лен ня підприємства; про даж ок ре мих підрозділів.

3. Фінан со ву са націю, яка вклю чає рест рук ту ри зацію кре ди -
торсь кої за бор го ва ності; мобілізацію внутрішніх ре зервів; рефінан -
су ван ня дебіторсь кої за бор го ва ності; за лу чен ня до дат ко вих коштів;
зміну струк ту ри обо рот но го капіта лу; зни жен ня дебіторсь кої за -
бор го ва ності.

4. Інно ваційну політи ку — підви щен ня якості про дукції; ін фор-
 маційне за без пе чен ня; оцінку інно ваційно го по тенціалу; прог но зу -
ван ня уп равлінсь ких рішень.

5. Сис те му уп равління че рез ство рен ня по туж ної інфор ма цій -
ноJаналітич ної сис те ми; пе репідго тов ку уп равлінсь кої лан ки; зміну
ор ганізаційної струк ту ри; зміну сис те ми ке ру ван ня; ре ор ганізацію
сис те ми уп равління пер со на лом.
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Стра тегічний нап рям вклю чає за хо ди три ва ло го ха рак те ру що -
до вдос ко на лен ня ор ганізації еко номічної сис те ми дер жа ви на ос -
нові вирішен ня те о ре тич них і прак тич них пи тань цієї склад ної
проб ле ми із зас то су ван ням усь о го інстру мен тарію еко номічних до -
сліджень: імітаційно го та ма те ма тич но го мо де лю ван ня, еко но міч -
но го екс пе ри мен ту ван ня і прог но зу ван ня, екс пе рт них ме тодів та
ста тис тич но го аналізу то що. Нині еко номічні досліджен ня слід
розг ля да ти як пріори тетні, вра хо ву ю чи над то заг роз ли ву си ту ацію
сис тем ної соціаль ноJеко номічної кри зи в країні та на галь ну не -
обхідність на у ко во го за без пе чен ня про цесів ре фор му ван ня [1].

Потрібно ґрун товніше виз на чи ти пріори те ти ре фор му ван ня
у стра тегічно му плані. Розв’язан ня проб ле ми пок ра щен ня ви роб -
ни чої сфе ри тре ба здійсню ва ти при оп ти маль но му поєднанні ве ли -
ко го, се реднь о го і ма ло го бізне су.

За хо ди так тич но го нап ря му по винні ма ти ха рак тер фор со ва них
і чітко ке ро ва них впливів що до по до лан ня за тяж ної кри зи ви роб -
ни чої сфе ри в умо вах прак тич ної відсут ності інвес тицій.

Підви щен ня ефек тив ності уп равління про яв ляєть ся як об’єк -
тив ний за кон для будьJякої соціаль ної ор ганізації. Крім то го, се ред
ос нов них шляхів по до лан ня кри зи ви роб ни цт ва слід наз ва ти й такі,
що тісно пов’язані між со бою, як ство рен ня в еко номіці мо ти ва цій -
но го ме ханізму пок ра щен ня ви роб ни цт ва та суттєве підви щен ня
су куп но го по пи ту на про дукцію вітчиз ня но го ви роб ни цт ва.

Заз на чені за хо ди (в умо вах ви бо ру ан тик ри зо вої стра тегії) до -
по мо жуть підприємству сліду ва ти об раній стра тегії, та уник ну ти
банк ру т ства.

Літе ра ту ра

1. Стра тегія роз вит ку фінан со воJкре дит но го за без пе чен ня аг роп ро до -
воль чої сфе ри Ук раїни: мо ног рафія / І.О. Ірти ще ва, І.С. Кра ма рен ко —
Ми ко лаїв: Ди зайн та поліграфія, 2012. — 172 с.
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СТАН ТА ПЕРС ПЕК ТИ ВИ 
ІНО ЗЕМ НО ГО ІНВЕС ТУ ВАН НЯ В УК РАЇНІ

Ви хор А.В., Руд ниць ка М.І.
ІV курс, гру па ФН�41/12, спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Вста нов ле но, що вітчиз ня на еко номіка пе ре бу ває в складній
еко номічній си ту ації, яка збе рег ла тен денції до погіршен ня в 2016 р.
внаслідок про дов жен ня ге о політич но го конфлікту. Виз на че но,
проб ле ма ми на шля ху роз вит ку у 2015 р. ста ли: руй ну ван ня ви роб -
ни чих по туж нос тей та транс по рт ної інфра ст рук ту ри на те ри торії
війсь ко во го конфлікту; втра та міжга лу зе вих та логістич них зв’язків
у регіональ но му та зовнішнь о е ко номічно му прос торі; уск лад нен ня
міжна род них відно син із Російсь кою Фе де рацією; не дос тупність
енер ге тич ної си ро ви ни (вугілля); суттєве зрос тан ня інвес тиційних
ри зиків та не га тив них очіку вань на се лен ня; на ко пи чені сис темні
дисп ро порції, наслідка ми яких ста ли де валь ваційні та інфляційні
шо ки; на явність знач ної ко рупції у всіх сфе рах; відсутність фіс каль -
ної стабіль ності; не за вер ше на де ре гу ляція; об ме жен ня НБУ; полі -
тич на нес табільність. От же, пи тан ня ство рен ня спри ят ли вих умов
роз вит ку бізнесJкліма ту в Ук раїні за ли шаєть ся од ним з найак ту -
альніших. Од нак, нез ва жа ю чи на ви ще заз на чені проб ле ми, Ук раїна
за ли шаєть ся при ваб ли вою для інвес тицій, вод но час во на не зна хо -
дить ся ос то ронь світо вих про цесів, є дос татньо інтег ро ва ною у сві -
то ве гос по да р ство і по ру шен ня мак рос табіль ності на зовнішніх рин ках
має свій відго лос в Ук раїні. Так, в вітчиз ня ну еко номіку у 2015 р., за
да ни ми Дер жав ної служ би ста тис ти ки, іно зем ни ми інвес то ра ми
вкла де но 3,76 млрд. дол. США та ви лу че но 0,89 млрд. дол. США
пря мих інвес тицій (акціонер но го капіта лу). Змен шен ня капіта лу за
ра ху нок пе ре оцінки, ут рат та пе рек ла сифікації за цей період ста но -
вить 5,25 млрд. дол. США (у т. ч. за ра ху нок кур со вої різниці —
5,02 млрд. дол. США). Об сяг за лу че них з по чат ку інвес ту ван ня пря -
мих іно зем них інвес тицій (акціонер но го капіта лу) в еко номіку Ук -
раїни на 31.12.2015 р. ста но вив 43,37 млрд. дол. США. У 2015 р. ін -
вес  тиції над хо ди ли зі 133 країн світу. Із країн ЄС із по чат ку 2015 р.
внесе но 33,15 млрд. дол. США (77,4% за галь но го об ся гу акціонер но-
го капіта лу), з інших країн світу — 9,7 млрд. дол. США (22,6%). До
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десят ки ос нов них країнJінвес торів, на які при па дає 83,0% за галь но го
об ся гу пря мих інвес тицій, вхо дять: Кіпр — 11,74 млрд. дол. США,
Нідер лан ди — 5,61 млрд. дол. США, Німеч чи на — 5,41 млрд. дол.
США, Російсь ка Фе де рація — 3,39 млрд. дол. США, Австрія —
2,4 млрд. дол. США, Ве ли ка Бри танія — 1,85 млрд. дол. США, Вір -
ґін ські Ост ро ви (Брит.) — 1,8 млрд. дол. США, Франція —
1,53 млрд. дол. США, Швей царія — 1,36 млрд. дол. США та Італія —
0,97 млрд. дол. США.

Слід заз на чи ти, про тя гом 2014–2015 рр. Уря дом Ук раїни вжи то
комп лекс за ходів зі ство рен ня якісно но вих умов ве ден ня бізне су,
що ма ють за без пе чи ти відбу до ву еко номіки Ук раїни та її стабіль ний
роз ви ток. Зав дя ки ць о му, у рей тин гу Світо во го бан ку «Doing Bu -
siness 2016» Ук раїна за по каз ни ком лег кості ве ден ня бізне су зай має
83 місце се ред 189 країн світу (у 2014 р. — 112 місце). Як заз на ча ють
екс пер ти, клю чо вою ре фор мою, що спри я ла підви щен ню рей тин гу
Ук раїни, є спро щен ня реєстрації бізне су. Так, у сфері реєстрації
підприємств Ук раїна посіла 30Jте місце та пок ра щи ла свої по зиції
на 40 пунктів порівня но з 2014 р. В Ук раїні ско ро че но час на ре -
єстрацію підприємства плат ни ком по датків та ска со ва но збір за дер -
жав ну реєстрацію бізне су. У рей тин гу інвес тиційної при ваб ли вості
країн світу «International Business Compass» за 2015 р., опубліко ва -
но му ком панією BDO, Ук раїна за 2015 р. підня ла ся на 20 по зицій:
роз та шо вуєть ся на 89 місці і вхо дить до пе реліку країн, що по ка за -
ли найк ра ще зрос тан ня за 2015 р., нарівні з Біло рус сю і Латвією
(у 2014 р. — 109 місце). Заз на чені індек си фор му ють ся ком панією
BDO спіль но з Гам бу ргсь ким інсти ту том світо вої еко номіки, і ха -
рак те ри зу ють еко номічну і фінан со ву при ваб ливість різних країн
світу на підставі трь ох ос нов них по каз ників: еко номічних, політич -
них і соціокуль тур них умов.

От же, для по даль шо го пок ра щен ня інвес тиційно го кліма ту Ук -
раїни ак ту аль ним на сь о годні є пи тан ня удос ко на лен ня пра во вої та
ор ганізаційної ба зи для підви щен ня дієздат ності ме ханізмів за без -
пе чен ня спри ят ли во го інвес тиційно го кліма ту і фор му ван ня ос но -
ви збе ре жен ня та підви щен ня кон ку рен то сп ро мож ності вітчиз ня -
ної еко номіки.
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НЕП РЯ МЕ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ: СВІТОВІ ТЕН ДЕНЦІЇ

Виш няк Д.Л., Ряб чук Ю.Л.
ІV курс, гру па МО�41/12, спеціальність «Ме не дж мент»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Ре зуль та ти досліджен ня свідчать, що на су час но му етапі світо -
ви ми тен денціями у сфері неп ря мо го опо дат ку ван ня є: роз ши рен ня
баз опо дат ку ван ня неп ря ми ми по дат ка ми; зап ро вад жен ня но вих
по датків на ви ко рис тан ня при род них ре сурсів; дер жав не спри ян ня
інтен сив но му роз вит ку мит ної сфе ри; ство рен ня гло баль но го пра -
во во го се ре до ви ща для аналізу міжна род них опе рацій з пос та чан ня
пос луг та не ма теріаль них ак тивів. Відповідно до вис новків екс пер -
тів Ор ганізації еко номічно го співробітницт ва та роз вит ку (ОЕСР),
на ве де них у звіті «Тен денції по датків на спо жи ван ня 2014», в умо -
вах еко номічної не виз на че ності уря ди провідних країн світу відда -
ють пе ре ва гу роз ши рен ню ба зи опо дат ку ван ня неп ря ми ми по дат ка -
ми, ніж підви щен ню став ки са мих по датків. Це доз во лить пок ри ти
дефіцит бюд же ту в умо вах зни жен ня до ходів на се лен ня і, від -
повідно, над ход жень від пря мих по датків. Слід заз на чи ти, що все
біль ше роз ви ну тих країн вво дить по дат ки на ко рис ту ван ня при род -
ни ми ре сур са ми з ме тою об ме жен ня не га тив но го впли ву ви роб ни цт -
 ва на нав ко лишнє се ре до ви ще, а та кож в якості до дат ко во го дже ре ла
на пов нен ня дер жав но го бюд же ту. Роз ви нені країни од на за од ною
пе ре хо дять від роз ши рен ня функцій мит них ор ганів, до підви щен -
ня якості ви ко нан ня вже існу ю чих, а са ме: ви ко рис тан ня інфор ма -
ційних тех но логій, міжна род ний обмін інфор мацією та досвідом,
співпра ця з міжна род ни ми ор ганізаціями.

Як заз на ча ють екс пер ти, пла нуєть ся, що ство рен ня гло баль но го
пра во во го се ре до ви ща для аналізу міжна род них опе рацій з пос та чан -
ня пос луг та не ма теріаль них ак тивів приз ве де до зрос тан ня рівня
уз год же ності між підхо дом різних країн до аналізу по токів в рам ках
та ких опе рацій на ос нові прин ци пу «країни приз на чен ня». Да ний
прин цип пе ред ба чає, що неп рямі по дат ки ма ють спла чу ва ти ся у краї -
ні кінце во го спо жи ван ня то ва ру, а не в країні йо го по ход жен ня. Та -
кий підхід та кож ак тив но об го во рюєть ся в рам ках роз роб ки пла ну
дій ОЕСР з про тидії роз ми ван ню ба зи опо дат ку ван ня та ви ве ден ню
при бут ку зJпід опо дат ку ван ня.
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Не обхідність збіль шен ня част ки неп ря мих по датків у струк турі
до ходів бюд же ту дер жа ви обґрун то вуєть ся пе ре ва га ми неп ря мих
по  датків: 1) все о сяжність та обов’яз ковість: плат ни ка ми неп ря мих
по датків є всі фіз. та юр. осо би, задіяні у про цесі спо жи ван ня то -
варів та пос луг, який є не пе ре рв ним. Ба за опо дат ку ван ня неп ря ми -
ми по дат ка ми є знач но шир шою за ба зу опо дат ку ван ня пря ми ми
по дат ка ми; 2) спра вед ливість: оскіль ки неп рямі по дат ки є час ти -
ною ціни то ва ру чи пос лу ги, по купці, які ку пу ють кош товні то ва ри,
спла чу ють відповідно біль ше неп ря мих по датків у аб со лют но му ви -
ра женні, ніж ті, хто прид бає більш де ше ву про дукцію чи пос лу ги.
Об сяг над ход жень від неп ря мих по датків зрос тає про порційно
зрос тан ню чи сель ності спо жи вачів в дер жаві та рівню доб ро бу ту;
3) роз поділ відповідаль ності: бізнесJсуб’єкти вис ту па ють по дат ко -
ви ми аген та ми у зборі неп ря мих по датків зі спо жи вачів і не суть
відповідальність за вчасність та пов но ту спла ти по датків. Це знач -
но спро щує про цес адміністру ван ня та конт ро лю за спла тою та ких
по датків; 4) об ме жен ня та сти му лю ван ня спо жи ван ня: неп рямі по -
дат ки да ють мож ливість дер жаві здійсню ва ти конт роль над спо жи -
ван ням тих чи інших то варів і пос луг, зок ре ма — ско ро чу ва ти спо -
жи ван ня то варів, шкідли вих для здо ров’я і мо раль ності на се лен ня.
Вод но час за до по мо гою неп ря мих по датків дер жа ва має змо гу
впли ва ти на роз ви ток конк рет них нап рямів ви роб ни цт ва та пос луг;
5) зручність та рівномірність: спла та неп ря мих по датків відбу ваєть -
ся без по се редньо під час прид бан ня то варів/пос луг і про порційно
до об сягів та ко го прид бан ня у відповідно му періоді, не ство рю ючи
надмірно го по дат ко во го на ван та жен ня на спо жи ва ча в конк рет ний
мо мент ча су; 6) нейт ральність що до розміщен ня до хо ду: неп рямі
по дат ки (в пер шу чер гу ПДВ) є нейт раль ни ми з точ ки зо ру ви бо ру
місця для розміщен ня діяль ності. Ви сокі прямі по дат ки (в пер шу
чер гу по да ток з до ходів) сти му лю ють пе реміщен ня місця еко но міч -
ної діяль ності до юрис дикцій із мен шим рівнем по дат ко во го на ван -
та жен ня/опо дат ку ван ня.
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ВІТЧИЗ НЯ НИЙ БІЗНЕС: 
ПРІОРИ ТЕ ТИ ПО ДАТ КО ВОЇ РЕ ФОР МИ

Воз ний М., Ра шо ян Т.
І курс, гру па ЕМ�11/15, 

спеціальність «Фінан си і кре дит», «Облік і ау дит»
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В., 
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Як заз на ча ють на у ковці, до сить ефек тив ним інстру мен том дер -
жав но го ре гу лю ван ня рин ко вої еко номіки, що зас то со вуєть ся в усіх
роз ви не них країнах світу про тя гом ба гать ох де ся тиріч, є по дат ки.
Здійсню ючи по дат ко ве ре гу лю ван ня еко номіки, дер жа ва шля хом
зміни об ся гу по дат ко вих над ход жень, ста вок по датків, форм і ме -
тодів опо дат ку ван ня, зас то су ван ня по дат ко вих пільг мо же суттєво
впли ва ти на про це си роз поділу і пе ре роз поділу ВВП між ок ре ми ми
сек то ра ми еко номіки, регіона ми та верства ми на се лен ня.

Вста нов ле но, що в Ук раїні у 2015 р. Міністер ством фінансів
Ук раїни бу ло про ве де но 16 індустріаль них ко мунікаційних плат форм
та впер ше вітчиз ня ний бізнес виз на чив са мостійно пріори те ти по -
дат ко вої ре фор ми. За ре зуль та та ми індустріаль них ко мунікаційних
плат форм бу ло виз на че но 8 пріори тетів ре фор ми, що ма ють вирі -
ши ти спільні проб ле ми га лу зей: 1) ви со ке по дат ко ве на ван та жен ня
на фонд за робітної пла ти: зни жен ня по дат ко во го на ван та жен ня на
фонд оп ла ти праці; 2) нерівномірне по дат ко ве на ван та жен ня на біз -
нес: ство рен ня рівних умов опо дат ку ван ня, вдос ко на лен ня спро  ще-
 ної сис те ми опо дат ку ван ня, обліку та звітності; 3) тінь о ва еко номіка
(60% рітейл, 40% фар ма, 67% лег ка про мис ловість): ство рен ня по дат -
ко вих сти мулів для пос ту по во го ви ве ден ня бізне су з тіні; 4) ве ли ка
част ка конт ра ба нд ної про дукції на рин ку: впро вад жен ня ефек тив них
прог рам бо роть би з конт ра бан дою та по ру шен ням мит них пра вил,
конт роль за ру хом то варів по всь о му лан цю гу пос та чан ня, по чи на -
ю чи від вве зен ня до кінце вої ре алізації (спо жи ван ня); 5) вве ден ня
мо ра торію на вне сен ня змін до ПКУ: нес табільність по дат ко во го
за ко но да в ства; 6) відсутність дов го ст ро ко вої пе ред ба чу ва ної ак циз ної
політи ки: зап ро вад жен ня дов го ст ро ко вої пе ред ба чу ва ної ак циз ної
політи ки, пос ту по ве збіль шен ня ак циз них ста вок; 7) ска су ван ня ім -
порт но го збо ру: до дат ко вий імпорт ний збір; 8) неп ро зо ре адмі -
ністру ван ня по датків, невідшко ду ван ня ПДВ: вдос ко на лен ня сис те-
ми адміністру ван ня по датків, спро щен ня звітності, впро вад жен ня
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до дат ко вих сервісів, ав то ма ти зація про цесів, вдос ко на лен ня
адміністру ван ня ПДВ.

От же, прин ци па ми по дат ко вої ре фор ми Ук раїни в 2016 р. є:
1) сис темність: по дат ко ва ре фор ма має бу ти комп ле кс ною та вклю -
ча ти фун да мен тальні зміни в пра ви лах та струк турі опо дат ку ван ня
з тим, щоб знай ти пра виль ний ба ланс між інте ре са ми дер жа ви та
бізне су; 2) нейт ральність: ре фор ма по дат ко во го за ко но да в ства має
за без пе чи ти нейт ральність для всіх га лу зей та уни ка ти спеціаль них
по дат ко вих привілеїв або пільг, а та кож спеціаль них вузь ко га лу зе -
вих по дат ко вих ре жимів, які став лять у нерівні умо ви інші га лузі;
3) прос то та: сис те ма опо дат ку ван ня має вклю ча ти ли ше мінімаль -
но не обхідні по дат ки, став ки, ре жи ми та яко мо га мен шу кількість
ви нятків та спеціаль них ре жимів. Пра ви ла опо дат ку ван ня по винні
бу ти чітки ми для ро зуміння та не ма ти подвійно го трак ту ван ня.
По  дат ко ва ре фор ма по вин на бу ти яко мо га простіша та ра ди каль ні -
ша; 4) пла то сп ро можність: опо дат ку ван ня має ви хо ди ти з об’єктив -
ної спро мож ності плат ників пла ти ти по дат ки; 4) інвес тиційна при -
ваб ливість: ре фор ма по дат ко во го за ко но да в ства має зап ро ва ди ти
такі став ки опо дат ку ван ня, які б за без пе чи ли спри ят ливі умо ви для
ве ден ня бізне су в умо вах світо вої еко номіки, за лу чен ня іно зем них
інвес тицій, приріст капіта лу для інвес ту ван ня та ство рен ня но вих
ро бо чих місць в Ук раїні; 5) відповідальність: плат ник по дат ку від -
повідаль ний за спла ту по датків, що на дає мож ливість дер жаві ви ко -
ну ва ти свої функції на леж ним чи ном; дер жа ва відповідаль на пе ред
плат ни ка ми по датків за свої дії. Дер жавні звіти що до пи тань опо -
дат ку ван ня публіку ють ся на постійній ос нові; 6) ефек тивність: по -
дат ко ва сис те ма має сти му лю ва ти інвес тиції, ство рен ня ро бо чих
місць, кон ку рен то сп ро можність та еко номічне зрос тан ня, але не за
ра ху нок ок ре мих пільг та вик рив лень, а за ра ху нок ство рен ня сис -
тем них умов для всь о го се ре до ви ща. Ефек тивність оз на чає та кож
ви со кий рівень стяг нен ня по датків з низь ки ми адміністра тив ни ми
вит ра та ми.
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ФОР МУ ВАН НЯ МАР КЕ ТИН ГО ВОЇ СТРА ТЕГІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гав ри люк Н.В.
стар ший вик ла дач ка фед ри еко номіки та підприємницт ва,

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»,
к.тел. (066)2446090

Кож не підприємство по своєму унікаль не. То му про цес роз роб -
ки стра тегії за ле жить від по зиції, яку во но зай має на ціль о во му
рин ку, ди наміки влас но го роз вит ку, ре аль но го кад ро во го та ви роб -
ничо го по тенціалу, особ ли вос тей по ведінки кон ку рентів, спе цифі ки
про дукції, що ви роб ляєть ся чи пос луг, що на да ють ся, рівня яко го
до сяг ла національ на еко номіка, куль тур но го та соціаль но го се ре до -
ви ща то що. То му для за без пе чен ня ре алізації діяль ності не обхідна
мар ке тин го ва стра тегія.

Мар ке тин го ва стра тегія — прог ра ма мар ке тин го вої діяль ності
фірми на ціль о вих рин ках, яка виз на чає прин ци пові рішен ня для
до сяг нен ня мар ке тин го вих цілей.

По суті мар ке тин го ва стра тегія є пла ном до сяг нен ня мар ке тин -
го вих цілей і пе ред ба чає:

— сег мен ту ван ня рин ку — виділен ня ок ре мих груп спо жи вачів;
— вибір ціль о вих ринків — виз на чен ня ціль о вих сег ментів, на

які фірма орієнту ва ти ме свою діяльність;
— по зиціону ван ня то ва ру на рин ку — виз на чен ня місця то ва ру

се ред то варів кон ку рентів;
— виз на чен ня кон ку рентів-міше ней,
— виз на чен ня кон ку ре нт них пе ре ваг.
Усвідо мив ши не обхідність зас то су ван ня мар ке тин го вої стра -

тегії, підприємство пе ре хо дить до про це су ви бо ру найоп ти -
мальнішої для нь о го мар ке тин го вої стра тегії. Її вибір здійсню ють
у декіль ка етапів:

1. Ви яв лен ня кон ку ре нт них пе ре ваг фірми. Для оцінки мож ли -
вос тей успішно го ви хо ду ком панії на ри нок зістав ля ють ся дані ана -
лізу зовнішнь о го та внутрішнь о го се ре до ви ща і на їх ос нові про во -
дить ся порівнян ня ха рак те рис тик да ної фірми з ха рак те рис ти ка ми
кон ку рентів, а та кож з очіку ван ня ми спо жи вачів та парт нерів.

2. Виз на чен ня силь них та слаб ких сторін, що до по ма гає їй виді -
ли ти ті нап рям ки, в яких во на мо же до сяг ти успіху; оцінює мож ли вос -
ті та заг ро зи по тенційних ринків, що до по ма гає виз на чи ти чин ни ки,
які є не обхідни ми для успіху на рин ку. Порівнян ня по тенційно

30

Секція 1 Економічні перспективи України 



31

успішних нап рямків та важ ли вих для успіху чин ників дає фірмі уяв -
лен ня про власні кон ку рентні пе ре ва ги та ро бить мож ли вим роз -
роб ку стра тегій.

3. Роз роб ляєть ся ба зо ва мар ке тин го ва стра тегія — дов го ст ро -
ко вий план підприємства, який не по ви нен бу ти роз пи са ним де -
таль но, то му що во на мо же бу ти спрос то ва на яки мись не пе ред ба че -
ни ми подіями у зовнішнь о му се ре до вищі. То му ба зо ва дов го ст ро ко ва
стра тегія не є чи мось, що виз на чаєть ся раз і на за вж ди та ніко ли не
змінюєть ся. Во на по вин на ре гу ляр но ко рек ту ва ти ся та уточ ню ва -
ти ся за леж но від змін, що трап ля ють ся на рин ку, та ре зуль татів
діяль ності підприємства

Мар ке тин гові стра тегії кла сифіку ють за різни ми оз на ка ми:
1) гло бальні мар ке тин гові стра тегії — стра тегії, які виз на ча ють

прин ци пові рішен ня що до ви бо ру нап ря му роз вит ку фірми;
2) ба зові стра тегії — ба зу ють ся на пев них кон ку ре нт них пе ре -

ва гах фірми;
3) стра тегії рос ту — виз на ча ють нап рям роз ши рен ня масш та бу

фірми;
4) за леж но від ме то ду об ран ня ціль о во го рин ку — стра тегії, що

да ють змо гу виз на чи ти які то ва ри й для яких сег ментів рин ку бу де
ви роб ля ти фірма;

5) за леж но від сту пе ня сег мен ту ван ня рин ку — стра тегії ви бо ру
комп лек су мар ке тин го вих за собів для пев них сег ментів спо жи вачів.

Та ким чи ном, зап ро вад жен ня комп ле кс ної сис те ми мар ке тин -
го во го уп равління ре алізацією стра тегій підприємств на ос нові
кон цепції зба лан со ва ної сис те ми по каз ників спри я ти ме вдос ко на -
лен ню про це су ре алізації стра тегій підприємств і підви щен ню дов -
го терміно вої ефек тив ності їхньої діяль ності на рин ку.

Літе ра ту ра

1. Ба ла ба но ва Л. В. Мар ке тинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Ба ла -
ба но ва, В. В. Хо лод, І. В. Ба ла ба но ва — К. : Центр уч бо вої літе ра ту ри,
2012. — 612 с.

2. Гар ка вен ко С. С. Мар ке тинг : підруч ник / С. С. Гар ка вен ко — К. :
Лібра, 2002. — 712 с.

3. Тур че нюк М. О. Мар ке тинг : підруч н. / М. О. Тур че нюк, М. Д. Швець. —
К. : Знан ня, 2011. — 318 с.

4. Ціх Г. Особ ли вості ви бо ру мар ке тин го вої стра тегії / Г.Ціх, І.Кра мар //
Га лиць кий еко номічний вісник. — 2010. — № 2 (27).— С. 79–83. — (еко -
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МЕДІА АУ ДИТ ЯК ФОР МА КОНТ РО ЛЮ ЕФЕК ТИВ -
НОСТІ РЕК ЛА МИ

Га раніна І.І.
ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу 

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Постійна не обхідність у підви щенні ефек тив ності рек лам но го
бізне су спо ну кає до роз вит ку но вих нап рямків сис те ми конт ро лю.
Однією з та ких сис тем є ау дит. Медіа ау дит як ок ре ма пос лу га ви -
ник нап рикінці 70Jх років у Ве ли коб ри танії в ре зуль таті роз вит ку
про фесійно го рек лам но го, зок ре ма медіа рин ку. Сь о годні май же 70%
клієнтів у Ве ли коб ри танії ко рис ту ють ся пос лу га ми не за леж них ау ди -
торів, а в Європі в ціло му — 35%. Міра про ве ден ня медіа ау ди ту без -
по се редньо за ле жить від особ ли вос тей рин ку і мен таліте ту регіону.

Для ук раїнсь ко го рин ку рек лам них пос луг медіа ау дит — є від -
нос но но вим нап ря мом діяль ності. Діяльність медіа ау ди торів знач но
пок ра щує якість рек лам них пос луг, що на да ють ся недійни ми аген -
т ства ми. ПідприємствоJмедіа ау ди тор оцінює наскіль ки відпові да -
ють об рані носії рек ла ми зав дан ням рек лам ної кам панії, наскіль ки
є оп ти маль ни ми за купівельні ціни на розміщен ня рек ла ми. Медіа
ау дит доціль но здійсню ва ти на ета пах пла ну ван ня рек лам ної кам -
па нії з ме тою її ко ре гу ван ня та після про ве ден ня рек лам ної кам па нії
з ме тою оцінки її ефек тив ності. Пос лу ги медіа ау ди ту мо же за мо ви -
ти як сам рек ла мо да вець, так і рек лам не аген т ство, що здійс нює йо -
го пов не комп ле кс не обс лу го ву ван ня, пе ревіря ю чи ро бо ту медіа
аген т ства — підряд ни ка.

Та ким чи ном, у про ве дені медіа ау ди ту зацікав ле ни ми є і рек -
ла мо давці, і рек ламні аген т ства і без по се редньо носії рек ла ми. Для
рек ла мо давців медіа ау дит є інстру мен том підви щен ня ефек тив -
ності ро бо ти з аген т ства ми, він не обхідний для конт ро лю розмі щен -
ня медіа бюд же ту зі зро зуміли ми для рек ла мо дав ця кри теріями, па -
ра мет ра ми, для ос та точ но го прий нят тя медіа рішень. Рек лам ним
аген т ствам медіа ау дит є за со бом кра що го ро зуміння пот реб клі -
єнта, спро щен ня та стан дар ти зації ро бо ти з клієнтом, для підтве рд -
жен ня якості на да них пос луг. А для носіїв рек ла ми, тоб то медіа ка -
налів медіа ау дит не обхідний для не за леж ної оцінки рек лам но го
по тенціалу носія, для виз на чен ня до дат ко вих мож ли вос тей носія,
для пе ревірки та фор му ван ня ціно вої політи ки.
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Зас то су ван ня медіа ау ди ту є доціль ним ко ли ціна по мил ко во го
рішен ня пе ре ви щує вартість оп ла ти пос луг не за леж но го ау ди то ра,
ко ли не обхідно упо ряд ку ва ти відно си ни рек ла мо давців з аген т ства ми
та ввес ти сис те му зро зумілих усім суб’єктам кри теріїв оцінки якості
ро бо ти, ко ли існує не обхідність за без пе чен ня про зо рості рек лам ної
діяль ності. Як заз на ча ють екс пер ти медіа рин ку що до рівня вар -
тості по мил ки медіа рішен ня, упу щен ня в так тич но му пла ну ванні
мо жуть зни зи ти ефек тивність рек лам ної кам панії на 10–15%, а по -
мил ко вий вибір ка налів мо же при вес ти до збіль шен ня вар тості
кон так ту з ціль о вою ау ди торією до 40%.

Літе ра ту ра

1. Мель ни ко вич О. М. Рек лам ний бізнес: ме не дж мент мар ке тин гу : мо -
но  г рафія / О. М. Мель ни ко вич; Київсь кий національ ний тор го вель -
ноJеко номічний унJт. — К. : КНТЕУ, 2009. — 358 с.

2. Га раніна І. І. Медіа ау дит: тен денції та перс пек ти ви роз вит ку на
вітчиз ня но му рин ку рек лам них пос луг [Елект рон ний ре сурс] / І. І. Га -
раніна, Я. Ю. Цим ба лен ко // Ефек тив на еко номіка. — 2014. — №12. — Ре -
жим дос ту пу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3707

3. Га раніна І. І. Медіа ау дит як скла до ва ау ди ту рек лам ної діяль ності
підприємства / І. І. Га раніна, С. А. Баг лай // Стан, проб ле ми та перс пек ти -
ви роз вит ку національ ної еко номіки: збірник тез на у ко вих робіт учас ників
Міжна род ної на у ко воJпрак тич ної кон фе ренції (м. Оде са, 23–24 січня
2015 р.) / ГО «Центр еко номічних досліджень та роз вит ку». У 2Jх час ти нах. —
О. : ЦЕДР, 2015. — Ч. 1. — С. 66–68.

МЕ ХАНІЗМ БАНКІВСЬ КОЇ СИС ТЕ МИ

Гра бо вець кий Ми хай ло Вікто ро вич
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

По ряд із за ко но дав чо виз на че ною струк ту рою банківсь кої сис -
те ми як дворівне вої (Цент раль ний банк / ко мерційні бан ки), в су -
час них умо вах по ряд із рівня ми доціль но го во ри ти про нас тупні еле -
мен ти банківсь кої сис те ми Ук раїни: Національ ний банк Ук раїни.

НБУ є цент раль ним бан ком Ук раїни, особ ли вим цент раль ним
ор га ном дер жав но го уп равління. Відповідно до Конс ти туції Ук раїни
ос нов ною функцією Національ но го бан ку є за без пе чен ня стабіль -
ності гро шо вої оди ниці Ук раїни. Національ ний банк у ме жах своїх
пов но ва жень сприяє стабіль ності банківсь кої сис те ми. НБУ виз на чає
та про во дить гро шо воJкре дит ну політи ку, мо но поль но здійснює
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емі сію гривні та ор ганізо вує готівко вий гро шо вий обіг, вис ту пає
кре ди то ром ос тан ньої інстанції для банків і ор ганізує сис те му ре фі -
нан су ван ня та ін.

ФГВФО є ус та но вою, що ви ко нує спеціальні функції у сфері
га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб та ви ве ден ня неп ла то сп ро мож -
них банків з рин ку. Ос нов ним зав дан ням Фон ду є за без пе чен ня
функ ціону ван ня сис те ми га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб та ви -
ве ден ня неп ла то сп ро мож них банків з рин ку. Фак тич но — дру гий
ре гу ля тор на банківсь ко му рин ку Ук раїни.

Банк — яд ро сис те ми, оскіль ки на підставі банківсь кої ліцензії
має вик люч не пра во на да ва ти банківські пос лу ги. Бан ки в Ук раїні
ство рю ють ся у формі публічно го акціонер но го то ва ри ст ва або ко -
опе ра тив но го бан ку.

Банківсь ка гру па — гру па юри дич них осіб, які ма ють спіль но го
конт ро ле ра, що скла даєть ся: з ма те ринсь ко го бан ку та йо го ук -
раїнсь ких та іно зем них дочірніх та/або асоційо ва них ком паній, які
є фінан со ви ми ус та но ва ми; з двох або біль ше фінан со вих ус та нов
та в якій банківсь ка діяльність є пе ре важ ною.

Банківсь ка хол дин го ва ком панія — фінан со ва хол дин го ва ком -
панія, в якій пе ре важ ною діяльністю фінан со вих ус та нов, що є її до -
чірніми та асоційо ва ни ми ком паніями, є банківсь ка діяльність. Асо -
ціація банків є до говірним об’єднан ням банків, ство ре на з ме тою
за хис ту та предс тав лен ня інте ресів своїх членів. Не банківські ус та -
но ви, які наділені пра вом на да ва ти ок ремі ви ди банківсь ких пос луг
НБУ ліцен зує (окрім, влас не, банківсь кої діяль ності) ва лютні опе -
рації, ви дає ліцензії не банківсь ким фінан со вим ус та но вам, які ма -
ють намір ста ти учас ни ка ми платіжних сис тем, на пе ре каз коштів
без відкрит тя ра хунків, сер тифікує фахівців з тим ча со вої адмініст -
рації і ре ор ганізації банків, фахівців з ліквідації банків. Ос танніх
мож на вва жа ти ок ре ми ми скла до ви ми сис те ми.

Банківсь ка інфра ст рук ту ра — су купність ор ганізацій та ус та -
нов, що без по се редньо за без пе чу ють функціону ван ня банківсь кої
сис те ми.
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ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ ТА СИС ТЕ МИ В ОБЛІКУ

Громніць ка Ма ри на Олек сандрівна
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит», Інсти тут еко номіки та ме не -

дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна», тел.: 044 423�66�51
На у ко вий керівник: Не чи по рук Н.В., стар ший вик ла дач

Однією із функцій суспіль но го се ре до ви ща як і будьJякої іншої
сис те ми є от ри ман ня й об роб лен ня інфор мації та фор му ван ня на її
ос нові уп равлінсь ких рішень, які шля хом са мо ор ганізації виз на ча -
ють існу ван ня та по даль ший роз ви ток та кої сис те ми.

Комп’ютерні сис те ми бух гал терсь ко го обліку (КСБО) пройш ли
ве ли кий істо рич ний шлях ста нов лен ня й роз вит ку.

Ри нок КСБО роз по чав фор му ва ти ся з кінця 80Jх років. Ри нок
прог рам них про дуктів КСБО пов’яза ний із та ки ми провідни ми фір -
ма миJроз роб ни ка ми як: «1С:ДІАМАНТ», «ІНТЕЛ ЛЕКТJСЕР ВІС»,
«ПА РУС», «ГА ЛАК ТИ КА», «ДІАСОФТ», «ІНФІН», «ІНФО СОФТ»,
«ОМЕ ГА», «RJSTYLE SOFTWARE LAB», «COGNITIVE TECHNO -
LOGIES LTD».

До різно манітних прог рам фінан со во го аналізу на ос нові бух -
гал терсь ких да них на ле жать фінан со воJаналітичні сис те ми, за до -
по мо гою яких ав то ма ти зу ють ся зав дан ня зовнішнь о го і внутрішнь о-
го ау ди ту.

Успішне ви ко рис тан ня ве ли кою кількістю підприємств сис тем
«1С: Бух гал терія» свідчить про здатність цих сис тем за без пе чи ти
своєчасність і дос товірність обліко вої інфор мації для прий нят тя
уп равлінсь ких рішень підприємства ми та ус та но ва ми.

Удос ко на лен ня обліку — це удос ко на лен ня мо делі сис те ми.
Удос ко на лен ня інфор маційної мо делі по ля гає в більш точ но му відоб -
 раженні ста ну ре аль но го об’єкта, що пот ре бує більш де таль но го опи -
су сис те ми та змен шенні інтер валів ча су одер жан ня інфор мації про
фак тич ний стан сис те ми. Здійснен ня уп равлінсь ких рішень відбу -
ваєть ся на трь ох рівнях: стра тегічно му, так тич но му і опе ра тив но му.

На ос нові уп равлінсь ко го (опе ра тив но го обліку) та фінан со во -
го обліку, здійснен ня яких мож ли ве без участі лю ди ни, відбу ваєть -
ся й повністю ав то ма ти зо ва ний аналіз, що яв ляє со бою ре алізо ва -
ний прог рам ни ми за со ба ми ма те ма тич ний ме ханізм аналітич ної
об роб ки підсум ко вої інфор мації. Повністю ав то ма ти зо ва ним в да -
ний час мо же бу ти ли ше опе ра тив не уп равління на ос нові уп рав -
лінсь ко го та фінан со во го обліку (на ко рот кий період ча су).
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Універ сальні бух гал терські сис те ми (мідіJбух гал терія) — на ле -
жать прог рамні про дук ти, орієнто вані на бух гал терії ма лих та се -
редніх за розміра ми підприємств, які в спро ще но му варіанті за без -
пе чу ють ве ден ня всіх діля нок обліку. Такі сис те ми поєдну ють усі
облікові функції і, як пра ви ло, роз ра хо вані для ро бо ти на од но му
комп’ютері. Ви нят ком є роз ра ху нок за робітної пла ти, який ви ко -
ну ють ок ре мо. Де які прог ра ми ць о го кла су приз на чені для ро бо ти
на кіль кох комп’юте рах у ло кальній ме режі. Нап рик лад, «1С: Бух -
гал те рия 7,7» («1С»), «де бет плюс» («ДИЦ»).

Ло кальні ав то ма ти зо вані ро бочі місця (АРМ), прог ра ми, приз -
на чені для обліку праці та за робітної пла ти, ос нов них за собів, то -
вар ноJма теріаль них ціннос тей то що й охоп лю ють ок ремі ділян ки
бух гал терії і, як пра ви ло, не пов’язані між со бою.

АРМ мо жуть ефек тив но комп’юте ри зу ва ти ок ремі час ти ни бух -
гал терії без фор му ван ня зве де ної звітності. Нап рик лад, «1С: Рас чёт»
(«1С»), АРМ «Зарп ла та» («Элект рон ные день ги»). АРМ комп лек су
підтри му ють роз гор ну тий аналітич ний облік, ма ють гли бо ку
спеціалізацію і вста нов лені на ок ре мих комп’юте рах. Комп лекс має
за со би об’єднан ня да них з різних АРМ, зви чай но поєднан ня да них
здійснюєть ся за до по мо гою спеціалізо ва но го цент раль но го мо ду ля —
Го лов ної кни ги. При об’єднанні да них обмін інфор мацією мо же
здійсню ва тись як за до по мо гою дис кет, так і в ло кальній ме режі.
Нап рик лад, «па рус» («Па рус»), «Коп ле кс ная сис те ма бух гал те рс ко -
го учё та» («Звез да»).

До кла су уп равлінські сис те ми вхо дять функціональ но повні
сис те ми ор ганізаційно го уп равління з еле мен та ми бух гал терсь ко го
обліку, пла ну ван ня, діло во д ства, а та кож з мо ду ля ми прий нят тя
рішень і де я ки ми інши ми. До різно манітних прог рам фінан со во го
аналізу на ос нові бух гал терсь ких да них на ле жать фінан со воJана лі -
тичні сис те ми, за до по мо гою яких ав то ма ти зу ють ся зав дан ня
зовнішнь о го і внутрішнь о го ау ди ту. Нап рик лад, «1С: АФС» («1С»),
«ПОПІ» (GIJconsulting). До пра во вих баз да них на ле жать упо ряд ко -
вані довідкові сис те ми, що містять підібрані в те ма тич но му або хро -
но логічно му по ряд ку за ко но давчі ак ти з пи тань по датків, бух гал -
терсь ко го обліку то що. Нап рик лад, «Сапфір» («Ди най»), Libra (Libra).
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РОЛЬ МІЖНА РОД НО ГО ТУ РИЗ МУ 
В ЕКО НОМІЧНО МУ РОЗ ВИТ КУ УК РАЇНИ

Дегліс Ми ко ла Ва силь о вич,
к.е.н., до цент Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту

В умо вах су час но го фор му ван ня гло баль ної еко номічної сис те -
ми внаслідок пог либ лен ня і ди намізації міжна род но го обміну то ва -
ра ми, пос лу га ми, інвес тиціями, інно ваціями то що ство рю ють ся
нові мож ли вості для ефек тив но го роз вит ку всіх га лу зей світо во го
гос по да рю ван ня.

Ук раїна має ба га тий ту рис тич ний по тенціал, але в да ний час не
на ле жить до світо вих лідерів. На да ну си ту ацію впли ва ють ряд
внутрішніх чин ників, зок ре ма, це низь кий рівень обс лу го ву ван ня;
тех но логічна відсталість га лузі; низь кий рівень ко мунікації в ту рис -
тичній інфра ст рук турі; відсутність цілісної сис те ми дер жав но го уп -
равління ту риз му у регіонах; низь кий об сяг капіта ло вк ла день;
прак тич но відсутні інно ваційні про ек ти та на у кові досліджен ня
що до роз вит ку ту риз му.

Го лов ни ми зовнішніми чин ни ка ми, що стри му ють роз ви ток
ту риз му в Ук раїні є не дос ко налість нор ма тив ноJпра во во го по ля, зок -
ре ма, пра вил і умов пе ре ти ну кор донів іно зем ця ми, і, як наслідок,
відсутність не обхідних інвес тицій для роз вит ку ту риз му че рез несп ри -
ят ли вий інвес тиційний клімат.

Вплив міжна род но го ту риз му на національ ний бюд жет Ук раїни
відбу ваєть ся шля хом пря мо го та неп ря мо го опо дат ку ван ня до ходів
від ту рис тич них вит рат. Шля хом підви щен ня до ходів від ту риз му
збіль  шу ють ся ва лютні ре зер ви країни. Та ки ми ме то да ми частіше ко -
рис ту ють ся країни які роз ви ва ють ся, але во ни ма ють ко рот ко ст ро ко -
вий ефект и не га тив но впли ва ють на ту рис тич ну при ваб ливість країн.

З ви ще вик ла де но го, по зи тив ний вплив міжна род но го ту риз му
виз на чаєть ся йо го еко номічни ми функціями, а са ме, ство рен ня до -
хо ду, ге не ру ван ня ви роб ни чих га лу зей еко номіки, стабілізація платіж -
но го ба лан су, підви щен ня зай ня тості на се лен ня че рез ство рен ня до-
 дат ко вих ро бо чих місць. Не га тив ний вплив міжна род но го ту риз му
на еко номіку країни має декіль ка ас пектів: ту рис тич на за лежність
еко номіки країни; ви му ше ний пе ре роз поділ фак торів ви роб ни цт -
ва; невідповідність при бутків і вит рат; ри зик «екс пор ту інфляції».

Уза галь ню ючи ви ще вик ла де не, важ ли во на го ло си ти на то му, що
роз ви ток ту риз му в Ук раїні ви ко ну ва ти ме по зи тив ну роль у соціаль -
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ноJеко номічно му зміцненні країни ли ше за умо ви йо го пос ту по во -
го та па ра лель но го роз вит ку з інши ми сфе ра ми суспіль но го жит тя.
Ту ризм мо же бу ти не ли ше чин ни ком еко номічно го зрос тан ня і ви -
хо ду країни на світо вий ту рис тич ний ри нок, а й за со бом усебічної
інтег рації у світо вий еко номічний простір на за са дах ре алізації йо -
го ко муніка тив ноJінтег раційної скла до вої.

Стабіль ний роз ви ток ту рис тич ної індустрії є мож ли вим за умов
співробітницт ва дер жа ви та бізне су. Для ць о го не обхідно ство ри ти
прий нятні умо ви для ве ден ня бізне су, сти му лю ван ня кон ку ренції,
за лу чен ня інвес тицій, підви щен ня мобіль ності тру до вих ре сурсів,
роз ви ток співробітницт ва дер жа ви та бізне су.

Літе ра ту ра
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2014. — № 5 (08). — С. 109–114.

2. Кри хо вець кий І. Ту ризм як еко номічна, соціаль на га лузь та дже ре ло
ма теріаль но го і ду хов но го роз вит ку суспільства / І. Кри хо вець кий //
Регіональ на еко номіка. — 2010. — № 1. — С. 42–48.
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2012. — № 3. — С. 62–67.

УМО ВИ ВСТА НОВ ЛЕН НЯ ЄДИ НИХ 
ТА ІНДИВІДУ АЛЬ НИХ ЦІН

Де ми до ва Л.В.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Існує два підхо ди до рин ко во го ціно ут во рен ня: вста нов лен ня
індивіду аль них цін або єди них цін. Пер ший фор муєть ся на до го -
вірній ос нові в ре зуль таті пе ре го ворів між по куп цем та про дав цем.
Дру гий ха рак те ри зуєть ся тим, що по купці ку пу ють то вар за од на ко -
вою ціною. Втілен ня єди них цін для всіх по купців пов’яза не най -
частіше з особ ли вос тя ми рин ку конк рет но го то ва ру або з технічни -
ми труд но ща ми чи знач ни ми вит ра та ми при ди фе ренціації цін.
Єдині ціни важ ливі там, де підприємець про по нує рин ку стан да рт -
ний про дукт серійно го ви роб ни цт ва. В такій си ту ації важ ли во, щоб
ма со вий спо жи вач знав ціну, порівню вав її з ціною кон ку ру ю чих
то варів і без проб лем прий мав рішен ня про по куп ку.
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Ме та всіх ме то дик ціно ут во рен ня — зву зи ти діапа зон цін, у ме -
жах яко го бу де об ра на ос та точ на ціна то ва ру. Од нак пе ред приз на -
чен ням ос та точ ної ціни фірма по вин на розг ля ну ти низ ку до дат ко -
вих умов.

1) Пси хо логія ціносп рий нят тя. Про да вець по ви нен вра хо ву ва ти
не тіль ки еко номічні, а й пси хо логічні чин ни ки ціни. Ба га то спо -
 жи вачів див лять ся на ціну як на по каз ник якості. Ба гать ом фірмам
вдаєть ся збіль шу ва ти збут своєї про дукції підви щен ням ціни на
свої то ва ри, і ці то ва ри бу дуть вва жа ти ся прес тиж ни ми. Ме тод
вста нов лен ня ціни з ура ху ван ням прес тиж ності то ва ру ви яв ляєть ся
особ ли во ефек тив ним, нап рик лад, сто сов но пар фумів або до ро гих
ав то мобілів, які мо жуть кош ту ва ти в 10 разів де шев ше, але лю ди
пла тять за них у 10 разів до рож че, оскіль ки вва жа ють, що та ка ціна
перед ба чає щось особ ли ве. Існує ще не пи са ний за кон, яко го дот ри-
му ють ся май же всі про давці: ціна обов’яз ко во по вин на ви ра жа ти ся
не пар ним чис лом. Нап рик лад, замість ціни $200 вста нов лю ють
ціну $ 199, і тоді для ба гать ох спо жи вачів цей то вар бу де кош ту ва ти
$100 і біль ше, а не $200 і біль ше. 2) Політи ка цін фірми. Пе ред ба чу -
ва ну ціну потрібно пе ревіри ти на відповідність ус та нов кам політи -
ки цін, яку прак ти ку ють. Безліч фірм ви ро би ли ус та нов ки що до
сво го ба жа но го ціно во го об ра зу, на дан ня зни жок з ціни і вжи ван ня
відповідних за ходів у відповідь на ціно ву діяльність кон ку рентів.
3) Вплив ціни на інших учас ників рин ко вої діяль ності. Крім усь о го
іншо го, не обхідно вра хо ву ва ти ре акцію на пе ред ба чу ва ну ціну з бо -
ку інших учас ників рин ко вої діяль ності. Як пос тав лять ся до цієї
ціни дист риб’юто ри та ди ле ри? Як відре а гу ють на неї кон ку рен ти?
Чи не підви щать свої ціни пос та чаль ни ки? Чи не втру тять ся дер -
жавні ор га ни, щоб пе реш ко ди ти торгівлі за цією ціною? І на решті,
не обхідно зна ти за ко ни країни, що сто су ють ся вста нов лен ня цін,
і бу ти упев не ним в «обо ро ноз дат ності» своєї політи ки ціно ут во рення.
4) Ціно ут во рен ня в ме жах то вар ної но ме нк ла ту ри. Фірма праг не
роз ро би ти сис те му цін, яка за без пе чу ва ла б одер жан ня мак си маль -
но го при бут ку що до но ме нк ла ту ри за га лом. 5) Вста нов лен ня цін за
геог рафічним прин ци пом. Пе ред ба чає прий нят тя рішен ня про вста-
нов лен ня фірмою різних цін для спо жи вачів у різних країнах.
6) Вста нов лен ня цін зі зниж ка ми і заліка ми. Як ви на го ро ду спо жи -
вачів за певні дії ба га то фірм го тові зміню ва ти свої по чат кові ціни.

Та ким чи ном, фірми підхо дять до пи тан ня ціно ут во рен ня поJріз -
но му. Не за леж но від то го, яким чи ном фор му ють ся ціни на про -
дукцію, до ува ги бе руть ся де які за галь но е ко номічні кри терії, які
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виз на ча ють відхи лен ня від рівня цін вверх чи вниз від спо жив чої
вар тості то ва ру.
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БЮД ЖЕ ТУ ВАН НЯ ЯК СКЛА ДО ВА ЕКО НОМІЧНО ГО
МЕ ХАНІЗМУ УП РАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Євась Т.В.
стар ший вик ла дач Вінниць ко го соціаль но�еко номічно го інсти ту ту,

к.тел. (050) 9167522

Су часні умо ви гос по да рю ван ня ви ма га ють від підприємств
раціональ но го ви ко рис тан ня всіх ре сурсів, і в пер шу чер гу —
фінан со вих. З цією ме тою, для ефек тив но го уп равління фінан са ми
не обхідною стає роз роб ка ієрархічної сис те ми опе ра тив них фінан -
со вих планів (бюд жетів) та конт роль за їх ви ко нан ням як скла до вої
еко номічно го ме ханізму уп равління підприємством.

Бюд жет — це фінан со вий план, що охоп лює всі сто ро ни діяль -
ності підприємства та доз во ляє порівня ти по не сені вит ра ти і от ри -
мані ре зуль та ти на май бутній період (як пра ви ло, рік) у ціло му та із
роз бив кою на ок ремі підперіоди (півріччя, квар тал, місяць). От же,
бюд жет — це ос но ва фінан со во го пла ну ван ня на підприємстві.

Бюд же ту ван ня — це про цес скла дан ня фінан со вих планів і кош -
 то рисів та уп равлінсь ка тех но логія, приз на че на для ви роб лен ня
і під  ви щен ня фінан со вої обґрун то ва ності прий ня тих уп равлінсь -
ких рішень.

Без по се редньо бюд же ту ван ня вклю чає тех но логію пла ну ван ня,
обліку, конт ро лю і аналізу фінан со вих, інфор маційних і ма теріаль -
них по токів, а та кож от ри му ва них ре зуль татів. Ця тех но логія охоп -
лює всі функціональні сфе ри діяль ності підприємства: мар ке тинг,
адміністру ван ня, уп равління пер со на лом, ви роб ни цт во, за куп ки,
про даж та конт роль якості.

Бюд же ту ван ня як про цес ор ганізації уп равління фінан со вою
діяльністю ба зуєть ся на роз робці бюд жетів різно го рівня та нап рям ків
діяль ності, ор ганізації конт ро лю за їх ви ко нан ням, аналізу відхи лень
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від бюд жет них по каз ників та вне сен ня відповідних ко ри гу вань з ме-
тою до сяг нен ня наміче них ре зуль татів. Во но пок ли ка не пов’язу ва ти
опе ра тивні цілі струк тур них оди ниць зі стра тегічною ме тою всь о го
підприємства за до по мо гою мо ти вації керівників на ви ко нан ня
бюд жетів їх підрозділів [3].

Ме тою бюд же ту ван ня є підви щен ня ефек тив ності функціону -
ван ня підприємства че рез по си лен ня функцій пла ну ван ня і конт -
ро лю. Зав дан ня бюд же ту ван ня — по ля гає в обґрун ту ванні та роз ши -
ренні річно го пла ну гос по дарсь кої діяль ності підприємства з ме тою
усу нен ня не пе ред ба чу ва них змін, які ви ни ка ють в про цесі йо го
діяль ності, виз на ченні ко ор ди нації дій між ок ре ми ми йо го лан ка ми
для уник нен ня прий нят тя не уз год же них рішень, підви щенні ефек -
тив ності уп равлінсь ко го конт ро лю що до вик лю чен ня не ефек тив -
них чин ників, а та кож оцінки вкла де ної праці, дій та прий ня тих
рішень керівницт вом підприємства [1].

Впро вад жен ня сис те ми бюд жетів у підрозділах підприємства
доз во ляє оціни ти якість уп равлінсь ких рішень і за без пе чує ке ру ю -
чу підсис те му опе ра тив ною інфор мацією про стан справ ке ро ва ної
сис те ми. При чо му ця інфор мація над хо дить у виг ляді фінан со вих
ре зуль татів, є своєчас ною і чітко вка зує на доцільність вкла день кош -
тів у роз ви ток тієї чи іншої діяль ності. Інак ше ка жу чи, бюд же ту ван ня
вис ту пає інстру мен том вимірю ван ня ре зуль татів ме не дж мен ту.

Та ким чи ном, од ним з найбільш ефек тив них ме тодів уп равління
гро шо ви ми по то ка ми, скла до вою еко номічно го ме ханізму уп рав -
ління, орієнто ва ним на до сяг нен ня кінце вих цілей діяль ності під -
приємства та йо го підрозділів, є бюд же ту ван ня.
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СУ ЧАС НИЙ СТАН ЕКС ПО РТ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 
ВИ РОБ НИ ЦТ ВА ЕКО ЛОГІЧНО ЧИС ТОЇ ПРО ДУКЦІЇ

АПК В УК РАЇНІ

Єро ши на Т.В.
к.ге огр.н., до цент, Жи то мирсь кий еко номіко�гу манітар ний інсти тут

Ук раїна має спри ят ливі при род ноJеко логічні та соціаль ноJеко -
номічні умо ви для ви роб ни цт ва еко логічно чис тої про дукції АПК,
а та кож вигідне еко номікоJге ог рафічне по ло жен ня для роз вит ку
екс по рт ної діяль ності у цій сфері. Поп ри спри ят ливі умо ви для роз -
вит ку еко логічно чис то го ви роб ни цт ва про до воль чої про дукції
в Ук  раїні є низ ка не га тив них фак торів, що стри му ють екс порт цієї
про дукції. Се ред ос нов них слід заз на чи ти: низь ка кон ку рен то сп ро -
можність вітчиз ня ної еко логічно чис тої про дукції; не дос тат ня дер -
жав на підтрим ка ць о го ви роб ни цт ва; склад ний фінан со вий стан
біль шості підприємств з ви роб ни цт ва цієї про дукції, що уск лад нює
інвес ту ван ня екс пор то орієнто ва них про ектів за ра ху нок внутріш -
ніх ре сурсів; по си лен ня міжна род ної кон ку ренції в ць о му сег менті
рин ку; не дос ко на ла сис те ма сер тифікації та конт ро лю за якістю
еко логічно чис тої про дукції; не дос тат ня інфор маційна за без пе -
ченість вітчиз ня них ви роб ників з пи тань кон’юнк ту ри світо во го
рин ку еко логічно чис тої про дукції. В Ук раїні пе ре ва жає си ро вин на
спря мо ваність екс пор ту, не дос татньо ди вер сифіко ва на йо го то вар -
на струк ту ра. Міжна род ний рей тинг Ук раїни є до сить низь ким, що
об ме жує мож ли вості ви ко рис тан ня іно зем них кре дитів та інвес ти -
цій для роз вит ку вітчиз ня но го ви роб ни цт ва та екс пор ту еко логічно
чис тої про дукції.

Ак тивізація екс по рт ної діяль ності пов’яза на з комп лек сом су -
спіль ноJге ог рафічних, струк тур них, регіональ них, те ри торіаль них
нап рямів вдос ко на лен ня ви роб ни цт ва еко логічно чис тої про дукції
АПК. Тут ве ли ке зна чен ня має вибір те ри торії зі спри ят ли ви ми ґрун -
то воJкліма тич ни ми та еко логічни ми умо ва ми, де з мінімаль ни ми
зат ра та ми мож на бу ло б ви ро щу ва ти цю про дукцію в знач них об’є -
мах. Важ ли вим є вра ху ван ня пе ре ваг розміщен ня ви роб ни цт ва
(транс по рт не за без пе чен ня, на явність центрів спо жи ван ня), вдос -
ко на лен ня йо го струк ту ри — від ви ро щу ван ня сільсь ко гос по дарсь -
кої си ро ви ни до її ре алізації, в то му числі екс пор ту. Тоб то, всі лан ки
еко логічно чис то го аг рар но го ви роб ни цт ва ма ють бу ти про порцій но
роз ви не ни ми, уз год же ни ми між со бою і відповіда ти міжна род ним
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стан дар там. Крім ць о го, на всіх йо го ета пах ма ють зас то со ву ва тись
інно ваційні тех но логії. Ве ли ке зна чен ня має удос ко на лен ня спе -
ціалізації ви роб ни цт ва, відповідність її при род ноJре су рс но му по -
тенціалу і вод но час кон’юнк турі світо вих ринків.

Ос новні нап ря ми ак тивізації зовнішнь о е ко номічної діяль ності
не роз рив но пов’язані із стра тегією ви роб ни цт ва еко логічно чис тої
про дукції. Во на вклю чає комп лекс взаємо пов’яза них ор ганізацій -
ноJгос по дарсь ких, фінан со воJеко номічних та нор ма тив ноJпра во -
вих за ходів і зав дань.

Екс по рт на діяльність має бу ти стра тегічним нап ря мом роз вит -
ку АПК, оскіль ки це дасть мож ливість збіль ши ти гро шові над ход -
жен ня до бюд же ту, роз ви ва ти сільсь ку місцевість, ство ри ти ро бочі
місця, підви щи ти до хо ди ви роб ників сільсь ко гос по дарсь кої про -
дукції. З іншо го бо ку, це спри я ти ме ак тив но му впро вад жен ню
раціональ но го зем ле ко рис ту ван ня, підви щен ню ро дю чості ґрунтів,
охо роні при род но го се ре до ви ща, пок ра щен ню здо ров’я на се лен ня,
зав дя ки змен шен ню спо жи ван ня про дукції, що не містить хімічні
барв ників, кон сер вантів, стабіліза торів, ген ноJмо дифіко ва них ор -
ганізмів то що.

Літе ра ту ра

1. Ар тиш В. І. Роз ви ток світо во го рин ку ор ганічної про дукції / В. І. Ар -
тиш // Еко номіка АПК. — 2010. — №3. — С. 113–116.

2. Ду дар В. Т. Особ ли вості фор му ван ня рин ку аг рар ної про дукції ор га -
нічно го по ход жен ня в країнах ЄС / В. Т. Ду дар // Вісник Тер нопільсь ко го
національ но го еко номічно го універ си те ту. — 2007. — № 1. — С. 94–101.

ЕКО НОМІЧНА РОЛЬ 
ІНДУСТРІЇ ІНФОР МАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ

Жил ка А.М.
4 курс, гру па МК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Стол бо ва М.А., асис тент

Рівень роз вит ку АПК має силь ний вплив на на род ний доб ро бут
як че рез за без пе чен ня якісни ми про дук та ми хар чу ван ня на се лен ня,
так і шля хом фор му ван ня до ходів і, відповідно, по пи ту на рин ку.
Важ ли вим нап ря мом за без пе чен ня роз вит ку АПК регіону та підви -
щен ня йо го кон ку рен то сп ро мож ності є технічне і тех но ло гіч не пе ре -
ос на щен ня всіх га лу зей АПК шля хом впро вад жен ня інно ва цій них
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та інфор маційних тех но логій у ви роб ни цт во. Еко номічна ефек -
тивність ав то ма ти зації вимірюєть ся сту пе нем змен шен ня су куп ної
праці, зат ра чу ва ної на ви роб ни цт во оди ниці про дукції. Ро зум не
впро вад жен ня подібних ме тодів ско ро чує терміни підви щен ня
ефек тив ності уп равління, доз во ляє зни зи ти по за ви роб ничі вит ра -
ти, а та кож ви вес ти на аб со лют но но вий якісний рівень пла ну ван -
ня як еко номічної, так і за галь ної діяль ності сільсь ко гос по дарсь ко -
го підприємства. Окрім ви ще пе ре ра хо ва но го, впро вад жен ня ІТ та
ав то ма ти зація про це су уп рав лен ня аг рар ним ви роб ни цт вом доз во -
ляє прог но зу ва ти си ту ації на рин ку; про во ди ти мо де лю ван ня ре -
аль них аг ро тех но логічних си ту ацій, а та кож опе ра тив ний аналіз;
обґрун то ву ва ти прий нят тя уп равлінсь ких рішень в умо вах не виз на -
че ності різно го ро ду.

На у ку, яка досліджує інфор маційну та гос по дарсь ку діяльність
люди ни, що пе ред ба чає ши ро ке ви ко рис тан ня елект рон них (ін фор -
 маційноJко мунікаційних) тех но логій, на зи ва ють інфор маційною
еко номікою.

СервісноAгу манітар ний сек тор — це су купність га лу зей, підга лу -
зей і видів діяль ності, функціональ не приз на чен ня яких у сис темі
національ но гос по да р ства по ля гає у ви роб ництві, ре алізації пос луг
та ду хов них благ для членів суспільства.

Інфор маційноAтех но логічний — це су купність га лу зей ви роб ни -
цт ва, в яких ство рюєть ся прин ци по во но ва інфор мація (для конк -
рет но за да но го періоду), а та кож прин ци по во нові інфор маційні та
те ле ко мунікаційні тех но логії.

Аналіз зібра них ком панією IDC да них про еко номічну роль
ІТJіндустрії доз во ляє виз на чи ти ве ли чи ну йо го впли ву на еко но мі ку.
З рос том ць о го сек то ра пов’язані прямі пе ре ва ги для працівників,
дер жа ви та еко номіки в усь о му світі. ІТJіндустрія є дви гу ном гло -
баль но го еко номічно го рос ту і на дає ряд клю чо вих пе ре ваг:

1. Сь о годні ІТJіндустрія без по се редньо за без пе чує ро бо тою 9 млн.
ви со ко оп ла чу ва них кваліфіко ва них співробітників у більш ніж 4 тис.
ком паній в усь о му світі. Крім то го, цей сек тор еко номіки ство рює
зайнятість ще для 21 млн. ІТJспеціалістів у найрізно манітніших сфе-
 рах діяль ності — від кон сал тин га до ван таж них ав то пе ре ве зень. Чис-
ло ро бо чих місць в ІТJіндустрії в ціло му за період з 1996 по 2002 рік
ви рос ло на 40%, а в га лузі прог рам но го за без пе чен ня — на 76%.

2. ІТJіндустрія при но сить до бюд жетів своїх країн по над
700 млрд. дол. по дат ко вих над ход жень на рік. Ці по дат кові до хо ди
від діяль ності, пов’яза ної з інфор маційни ми тех но логіями, ви рос ли
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за 1996—2002 ро ки на 37% і до по ма га ють фінан су ва ти життєво важ -
ливі дер жавні служ би і на да ва ти дер жавні піль ги, у то му числі за -
без пе чу ють суспіль ну без пе ку, ро бо ту шкіл і транс по рт ної сис те ми.
Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що ріст ІТJіндустрії ви гід -
ний для дер жа ви і суспільства в ціло му.

3. Вне сок ІТJіндустрії у світо ву еко номіку скла дає май же
1 трлн дол. на рік, у то му числі 330 млрд. дол. над хо дять від га лузі
ви роб ни цт ва комп’ютер но го об лад нан ня, 180 млрд. дол. — від га -
лузі «ти раж но го» прог рам но го за без пе чен ня і ще 420 млрд. дол. —
від га лузі ІТJпос луг.

Та ким чи ном, у сфері те ле ко мунікацій Ук раїни скла ли ся нас -
тупні ос новні тен денції:

1) зрос тан ня чис ла спо жи вачів у сег менті пос луг ши ро кос му го -
во го дос ту пу до Інтер нет, що обу мов ле но підви щен ням ак тив ності
опе ра торів і впро вад жен ням но вих те ле ко мунікаційних тех но логій;

2) збіль шен ня до ходів опе ра торів мобіль но го зв’яз ку, що обу -
мов ле но, перш за все, зрос тан ням об сягів на дан ня пос луг ши ро ко -
с му го во го дос ту пу до Інтер нет, а та кож на дан ням до дат ко вих
сервісів;

3) ско ро чен ня до ходів від на дан ня пос луг фіксо ва но го між -
місь  ко го і міжна род но го зв’яз ку з при чи ни роз вит ку кон ку ренції
з бо ку мобіль но го зв’яз ку і рин ку Інтер нетJте ле ко мунікацій;

4) роз ши рен ня або не нтсь кої ба зи шля хом про су ван ня різно ма -
нітних па кетів пос луг і та риф них планів.

Ос нов ни ми стра тегічни ми ціля ми роз вит ку інфор маційної еко -
 но міки Ук раїни є: впро вад жен ня інфор маційноJте ле ко муніка цій -
них тех но логій (ІКТ) у всі сфе ри життєдіяль ності суспільства і дер -
жа ви; дер жав на підтрим ка но вих «елект рон них» сек торів (торгівля,
на дан ня фінан со вих і банківсь ких пос луг); ство рен ня елект рон них
інфор маційних ре сурсів, які по винні ви ко рис то ву ва ти ся в інфор -
маційно му обміні; ви ко рис тан ня ІКТ для удос ко на лен ня дер жав -
но го уп равління, відно син між дер жа вою і гро ма дя на ми, вста нов -
лен ня елект рон них форм взаємодії між ор га на ми дер жав ної вла ди,
ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня і фізич ни ми та юри дич ни ми
осо ба ми; впро вад жен ня ме ханізмів на дан ня ор га на ми дер жав ної
вла ди і ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня юри дич ним і фізич ним
осо бам інфор маційних пос луг з ви ко рис тан ням ме режі Інтер нет.
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БРЕН ДИНГ: МО ДЕЛІ ПО БУ ДО ВИ БРЕН ДУ

Жу ра вель В.І.
ІІІ курс, гру па МК�31, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Кож ний про дукт або пос лу га вик ли кає у спо жи вачів певні
емоції та асоціації. Для то го щоб у спо жи вачів вик ли ка ти ці емоції,
не обхідно фор му ва ти чітку ко мунікацію з спо жи ва чем, тоб то ство -
рю ва ти об раз брен ду. Брен динг (branding) — це про цес ство рен ня та
роз вит ку брен ду, інстру мент про су ван ня то ва ру на ри нок [1, 2]. Все
це відбу ваєть ся за до по мо гою різних за ходів для ство рен ня по -
трібно го іміджу. Не обхідно розрізня ти по нят тя «торгівель на мар ка»
та «бренд»: торгівель на мар ка — це знак, за яким то ва ри та пос лу ги
відрізня ють від інших то варів. Бренд в свою чер гу більш емоційний
кри терій, ім’я, що впли ває на по ведінку спо жи ва ча.

Для ство рен ня брен ду, відбу ваєть ся декіль ка етапів: ство рен ня
кон цепції но во го про дук ту чи пос лу ги. та кож, виз на чаєть ся ціль о -
ва ау ди торія май бутнь о го про дук ту (пос лу ги); вив чен ня за питів та
ціннос тей, сфор мо ва них у спо жи вачів, а та кож ступінь за до во лен -
ня цих пот реб по тенційни ми кон ку рен та ми; ство рен ня кон цепції
брен ду (ос но ви для роз вит ку брен ду): на ць о му етапі про во дить ся
роз роб ка клю чо вих ідей та відміннос тей май бутнь о го брен да; комп -
 ле кс на іден тифікація брен ду (ко муніка тив на іден тифікація, візу аль -
на скла до ва брен да, ди намічна іден тифікація брен да); ство рен ня
до ку мен тації брен да (кни га брен да (brandbook), кни га ди зай не ра
брен да); роз роб ка стра тегії ви ве ден ня брен ду на ри нок.

На разі в су часній на у ковій літе ра турі опи са но декіль ка мо де -
лей по бу до ви брен ду. Пер ша мо дель — це ко ле со брен ду (ме то ди ка
Thompson Total Branding «ТТВ»). Во на доз во ляє де таль но опи са ти
й сис те ма ти зу ва ти про цес взаємодії брен ду та спо жи ва ча. Сутність
да ної мо делі по ля гає в то му, що бренд розг ля даєть ся як набір з п’яти
обо ло нок, ук ла де них од на в од ну: сутність — яд ро брен ду, цент -
раль на ідея; індивіду альність; пе ре ва ги; ат ри бу ти. Яд ром брен ду
є про дукт — те, що він со бою яв ляє. Нас туп ний про ша рок, що вмі -
щує по пе редній еле мент по зиціону ван ня — те, для чо го цей про -
дукт приз на че ний і чим він відрізняєть ся від інших ма рок, нас туп -
ний чин ник це ціль о ва ау ди торія — по тенційні спо жи вачі на яких
спря мо вані ко мунікації, ос танній чин ник індивіду альність брен ду.

46

Секція 1 Економічні перспективи України 



47

У ме жах дру гої мо делі (Brand Name Development Services) ос -
нов ний ак цент зроб ле но на етап ності ство рен ня брен ду. В ос но ву
по бу до ви пок ла де но рин ко ве по зиціону ван ня, нас туп ним ета пом є
роз роб ка стра тегії брен ду, після чо го роз роб ля ють кре а тив ну ідею
та пе ревіря ють чис то ту май бутнь о го брен ду. За вер шаль ним ета пом
є лінгвістич не тес ту ван ня та тес ту ван ня під час мар ке тин го вих
досліджень із ви ко рис тан ням якісних та кількісних ме то дик. На цій
підставі фор муєть ся сутність брен ду, пов’яза на з та ки ми еле мен та -
ми, як виз на чен ня брен ду, ко рисність брен ду, цінність. От же, під час
роз роб ки брен ду обов’яз ко во слід вра ху ва ти життєвий цикл рин ку,
життєвий цикл то ва ру, життєвий цикл брен ду (ство рен ня ідеї, вибір
наз ви, лінгвістич ний ха рак тер).

Тре тя мо дель — це Unilever Brand Key (UBK). В ос нові ство рен -
ня брен ду ле жить виз на чен ня та фо ку су ван ня на ціль овій ау ди торії
та аналіз кон ку ре нт но го се ре до ви ща. Нас туп ний етап по ля гає у ви -
з на чені при та ман них спо жи ва чам домінант них мо тивів, які мож на
ви ко рис та ти для по бу до ви брен ду. Пе ре ва гою мо делі є те, що во на
прив’яза на до мо тивів ціль о вих спо жи вачів та кон ку ре нт но го се ре -
до ви ща [4].
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ТО ВАРНІ БІРЖІ: ВИ ДИ ДО ГО ВОРІВ

Жур ба О.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

То вар на біржа діє на ос нові са мов ря ду ван ня, гос по дарсь кої са -
мос тійності, є юри дич ною осо бою, має відок рем ле не май но, са -
мос тійний ба ланс, влас ний роз ра хун ко вий, ва лют ний та інші ра -
хун ки в бан ках, пе чат ку із своїм най ме ну ван ням. То вар на біржа не
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вдаєть ся до ко мерційно го по се ред ни цт ва і не має на меті одер жан -
ня при бут ку [1; с. 123].

То варні біржі ма ють такі пе ре ва ги: конт ра ген ти, доб ровіль но
ви би ра ють один од но го; ціни фор му ють ся під впли вом по пи ту і про -
по зиції; тор ги про во дять ся за єди ни ми, вста нов ле ни ми біржею, пра -
ви ла ми; ти по ва фор ма конт рактів спро щує до мініму му про ве ден -
ня торгів.

На то вар них біржах здійсню ють ся два ос нов них ви ди до го во -
рів: на ре аль ний то вар (spot) і стро кові до го во ри (futures).

До го во ри «спот» ма ють місце, ко ли про даєть сяJку пуєть ся ре аль-
 но існу ю чий то вар. Про да вець заз да легідь завіз то вар на склад біржі
і от ри мав на це свідоцт во, яке потім, при здійсненні уго ди купів -
ліJпро да жу, пе ре даєть ся по куп цю для оп ла ти. До го во ри на ре аль ний
то вар мо жуть бу ти з не гай ним пос та чан ням і з відстроч кою йо го
пос та чан ня. До го во ри з відстроч кою пос та чан ня (то вар обов’яз ко -
во бу де дос тав ле ний в май бутнь о му) на зи ва ють ся фор ва рд ни ми до -
го во ра ми. Об’єктом та ко го до го во ру мо же бу ти, нап рик лад, уро жай
май бутнь о го періоду [2; с. 95].

Стро кові (ф’ючерсні) до го во ри ма ють об’єктом не ре аль ний
то вар, а стан дартні ф’ючерсні конт рак ти, в яких уніфіко ва но якість
і кількість то ва ру, умо ви йо го пос та чан ня, пла те жу, упа ков ка і мар -
кіров ка. Ф’ючерс ний конт ракт (ф’ючерс) — до говір між про дав цем
і по куп цем про купівлюJпро даж то ва ру в май бутнь о му за уз год же -
ною сь о годні ціною. Сис те ма га рантій, яка існує на ф’ючерс но му
рин ку, за без пе чує ви ко нан ня зо бов’язань. Оскіль ки ме тою учас ників
ф’ючерс ної торгівлі є, як пра ви ло, не прид бан ня то варів, а гра на
різниці цін, то зо бов’язан ня за ф’ючерс ним конт рак том ви ко нуєть -
ся шля хом оп ла ти або от ри ман ня різниці в ціні. Ф’ючерс ний конт -
ракт не зв’яза ний з конк рет ним про дав цем або по куп цем і мо же ба -
га то разів пе ре да ва ти ся із рук в ру ки (треть о му, чет вер то му і т. д.
по куп цеві).

Особ ли вим ви дом ф’ючерс но го до го во ру є опціон з премією,
тоб то до говір з об ме же ним, порівня но зі зви чай ним ф’ючерс ним
до го во ром, ри зи ком. Опціон є до говірне зо бов’язан ня ку пи ти або
про да ти пев ний вид ф’ючерс но го конт рак ту за зав час но ус та нов ле -
ною ціною в ме жах уз год же но го періоду. Су часні ф’ючерсні до го во -
ри здійсню ють ся з ме тою спе ку ляції або стра ху ван ня від ціно вих
ри зиків (хед жу ван ня). Спе ку ля тивні опе рації — це гра на підви -
щенні або на по ни женні ціни конт рак ту. Хед жу ван ня є стра ху ван ня
від ціно вих ри зиків з ме тою уник нен ня втрат від зміни цін [3; с. 68].
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ПРОБ ЛЕ МИ МІГРАЦІЇ РО БО ЧОЇ СИ ЛИ В УК РАЇНІ

За воєнко Вла дис ла ва Ар темівна,
сту де нт ка гру пи МК�11/15

На у ко вий керівник: Ду бас А.О.

У світо гос по дарсь ко му роз вит ку ос танніх де ся тиріч доміну ю чу
по зицію зай має еко номіка, зас но ва на на прин ци пах віль но го під -
приємницт ва, кон ку ренції та зовнішнь о е ко номічної відкри тості.
Однією з пе ре ду мов оп ти маль но го поєднан ня фак торів ви роб ни цт -
ва для до сяг нен ня ба жа них еко номічних і соціаль них ре зуль татів
є їхнє віль не пе реміщен ня че рез кор до ни, міждер жав ний пе ре лив
у формі екс пор ту та імпор ту капіта лу. Відповідно фор муєть ся ба га -
торівне ва сис те ма відно син між країна ми, ви ни ка ють нові еко но -
мічні проб ле ми, що пот ре бу ють уп равління ци ми про це са ми.

В умо вах гло балізаційних про цесів ак ту алізуєть ся про цес міжна -
род но го обміну людсь ким капіта лом. Міжна род на міграція ро бо чої
си ли спри чи няє як по зи тивні, так і не га тивні наслідки, фор му ю чи,
а то і наг ро мад жу ю чи та ким чи ном не га раз ди як в ок ре мо взя тих
країнах, так і на світо во му рин ку праці в ціло му. Такі тен денції ве дуть
до то го, що кон ку рен то сп ро можність країн виз на ча ти меть ся, перш за
все, рівнем людсь ко го роз вит ку. Ад же людсь кий капітал є клю чо вою
лан кою у підви щенні кон ку рен тоз дат ності національ ної еко номіки.

Нині Ук раїна на міжна род них рин ках пе ре важ но вис ту пає як
дер жа ваJекс пор тер ро бо чої си ли, хо ча відмічаєть ся тен денція до
зрос тан ня кіль кості іно зем них гро ма дян, які пра цю ють в Ук раїні.
Ста тис тичні дані свідчать, що кількість ос танніх приб лиз но в 10 ра -
зів мен ша, ніж кількість ук раїнців, які пра цю ють за кор до ном. При
ць о му йдеть ся ли ше про офіційну ста тис ти ку, яка не вра хо вує не ле -
галь них мігрантів та біженців. За екс пе рт ни ми оцінка ми, що річ но
за кор до ном пра цює від 3 до 5 млн. гро ма дян Ук раїни, пе ре важ на
більшість з яких пра цев лаш то ву ють ся на те ри торії інших дер жав
не ле галь но.

в сучасних умовах Секція 1



Всез рос та ючі об ся ги еміграції з Ук раїни вик ли кані:
— ви со ким рівнем без робіття в країні, у то му числі при хо ва но го;
— різни цею в умо вах жит тя і рівні за робітної пла ти в Ук раїні та

країнах За хо ду;
— еко номічною та політич ною нес табільністю в країні та не -

виз на ченістю шляхів ви хо ду з неї;
— відсутністю без пе ки гро ма дян то що.
Се ред країн, в які спря мо вані по то ки тру до вої міграції з Ук раї -

ни — Росія, Поль ща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а ос таннім ча сом —
і Німеч чи на, Пор ту галія, Іспанія та інші роз ви нені країни Західної
Євро пи. Потік тру до вої міграції у ць о му нап рям ку обу мов ле ний,
перш за все, близькістю кор донів та пев ною ло яльністю місце вих
за конів до працівниківJемігрантів. Вве ден ня візо вих ре жимів в ок -
ре мих країнах (зок ре ма — Росія, Чехія то що), де пе ре важ но пра цю -
ва ли робітни ки з Ук раїни, сприяє роз ши рен ню ге ог рафії міграції
ро бо чої си ли. Все біль ше ук раїнців емігрує для ро бо ти у США, Ка -
на ду, країни Близь ко го Схо ду то що.

Міграція ро бо чої си ли для Ук раїни на да ний час має пе ре важ -
но не га тивні наслідки. Мігру ють, як пра ви ло, ви со кок валіфіко вані
спеціалісти, але ли ше не ве ли кий відсо ток їх має га ран то ва ну ро бо -
ту і відповідні соціальні та тру дові га рантії. Виїжджа ють за кор дон
у по шу ках ро бо ти мо лоді лю ди без пев но го рівня кваліфікації, які
згодні на будьJяку ро бо ту і низь ку плат ню без уся ких га рантій.
Згуб ним для еко номіки країни, для фор му ван ня її на у ко воJтех ніч -
но го по тенціалу є виїзд за кор дон на у ко воJтехнічних кадрів та
підго тов ле них на су час но му рівні мо ло дих спеціалістів. Це мо же
не га тив но впли ну ти на тем пи віднов лен ня еко номіки Ук раїни.

З ме тою змен шен ня еміграції ро бо чої си ли з Ук раїни (особ ли -
во не ле галь ної) не обхідне про вад жен ня сис те ми за ходів, які по вин -
ні ма ти чітке внутрішнє і зовнішнє спря му ван ня. До чис ла пер ших
на ле жать за хо ди мак ро е ко номічної стабілізації та оз до ров лен ня
еко номіки — ство рен ня ро бо чих місць, роз ши рен ня іно зем но го ін -
вес ту ван ня то що. Зовнішні за хо ди ма ють за без пе чи ти цивілізо вані
фор ми виїзду працівників за кор дон та мож ливість їх віль но го по -
вер нен ня зJза кор до ну, вве зен ня ва лю ти, а та кож га рантії на шим
співвітчиз ни кам за хис ту їхніх тру до вих прав за кор до ном.
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ЕКО НОМІЧНІ АС ПЕК ТИ РОЗ РА ХУНКІВ 
З ПО КУП ЦЯ МИ І ЗА МОВ НИ КА МИ

Зе ленсь ка Анас тасія Ми ко лаївна,
гри пу ОА�51, спеціальність «Бух гал терсь кий облік», 

Ко ледж «Освіта», к. тел. (097)�6868634. 
На у ко вий керівник: Пи сан ка Н.С., стар ший вик ла дач

В умо вах ста нов лен ня рин ко вих відно син в Ук раїні важ ли вим
чин ни ком, що по зи тив но впли ває на стабілізацію фінан со во го ста -
ну підприємства, є дот ри ман ня та вдос ко на лен ня сис те ми роз ра -
хун ко воJплатіжної дис ципліни [2].

Са ме за до по мо гою ме тодів бух гал терсь ко го обліку, відоб ра -
жаєть ся за бор го ваність та роз ра хун ки по купців або за мов ників за
на дані їм про дукцію, то ва ри, ро бо ти або пос лу ги (крім за бор го ва -
ності, яка за без пе че на век се лем).

По купців та за мов ників, що в про цесі гос по дарсь кої та іншої
діяль ності взаємодіють з підприємством не обхідно розділи ти на дві
ка те горії:

1) юри дичні осо би;
2) фізичні осо би.
Роз ра хун ки з по куп ця ми, предс тав ни ка ми пер шої ка те горії,

здійсню ють ся, як пра ви ло, на до говірній ос нові й у без готівковій
формі. Крім ць о го, не обхідно виділи ти два ви ди торгівлі. Це оп то -
ва і роздрібна. Отож, по куп цям, предс тав ни кам пер шої ка те горії,
ре алізація то варів, як пра ви ло, здійснюєть ся че рез оп то ву торгівлю.

Що сто суєть ся фізич них осіб, то їм ре алізація то варів здійс ню -
єть ся за готівку, че рез роздрібну тор го ву ме ре жу і без ук ла дан ня ін -
дивіду аль них до го ворів. Але тут, як і у ви ще пе реліче них ви пад ках,
не обхідно зро би ти зас те ре жен ня: як пра ви ло. Оскіль ки всі зроб  лені
на ми ви ще стве рд жен ня ма ють вик лю чен ня.

Бух гал терсь кий облік роз ра хунків з по куп ця ми та за мов ни ка -
ми відоб ра жаєть ся на ра хун ку обліку 36 «Роз ра хун ки з по куп ця ми
та за мов ни ка ми». На да но му ра хун ку ве деть ся уза галь нен ня інфор -
мації про роз ра хун ки з по куп ця ми та за мов ни ка ми за відван та же ну
про дукцію, то ва ри, ви ко нані ро бо ти й пос лу ги, крім за бор го ва -
ності, яка за без пе че на век се ля ми. Ра ху нок 36 має три суб ра хун ки:

1) 361 «Роз ра хун ки з вітчиз ня ни ми по куп ця ми»;
2) 362 «Роз ра хун ки з іно зем ни ми по куп ця ми».
3) 363 «Роз ра хун ки з учас ни ка ми ПФГ».
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За де бе том ра хун ка 36 «Роз ра хун ки з по куп ця ми та за мов ни ка -
ми» по ка зуєть ся про даж на вартість ре алізо ва ної про дукції, яка
вклю чає по да ток на до да ну вартість, ак ци зи та інші по дат ки, збо ри
(обов’яз кові пла тежі), що підля га ють пе ре ра ху ван ню до бюд же ту
й по за бюд жет них фондів та вклю чені у вартість ре алізації; за кре ди -
том — су ма пла тежів, які надійшли на ра хун ки підприємства. Саль -
до ра хун ка — за бор го ваність по купців і за мов ників за одер жа ну
про дукцію [3].

Аналітич ний облік роз ра хунків з по куп ця ми і за мов ни ка ми ве -
деть ся за кож ним по куп цем та за мов ни ком і кож ним пред’яв ле ним
до оп ла ти ра хун ком.

Ос нов ни ми дже ре ла ми інфор мації для конт ро лю роз ра хун ко -
вих відно син за то вар ни ми опе раціями слу гу ють пер винні до ку -
мен ти з обліку роз ра хунків з по куп ця ми та за мов ни ка ми. По ря док
та фор ми роз ра хунків між пос та чаль ни ком та по куп цем виз на ча -
ють ся в гос по дарсь ких до го во рах, а для обліку екс пе рт них угод —
у до го ворі пос тав ки.

Ак ту альність роз ра хунків підприємства з по куп ця ми та за мов -
ни ка ми ви ник ла че рез не обхідність про ве ден ня вчас но го та ефек -
тив но го конт ро лю за вит ра чан ням фінан со воJма теріаль них ре сур сів
підприємства, моніто рин гу за бор го ва ності суб’єкта гос по да рю ван -
ня та пла ну ван ня йо го діяль ності в пло щині взаємодії з суб’єкта ми
рин ко вих відно син при до сяг ненні пос тав ле них цілей та стра тегій,
внаслідок прий нят тя нор ма тив них до ку ментів до умов функціону -
ван ня рин ко вої еко номіки.

Літе ра ту ра
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СУТНІСТЬ БРЕНД�МЕ НЕ ДЖ МЕН ТУ

Зи ко ва А.
ІІІ курс, гру па ЗМК�31, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

БрендJме не дж мент — це творчість, яка зас но ва на не тіль ки на
гли бо ко му знанні рин ку, але й на знанні ос нов них пра во вих пи тань
за хис ту інте лек ту аль ної влас ності фірми, пси хо логії лю ди ни, ге ог -
рафічних особ ли вос тей то що. Йо го ре зуль та том є бренд як су куп -
ність ма теріаль них і не ма теріаль них ка те горій, які фор му ють у спо -
жи ва ча по зи тив ний імідж то ва ру, пос лу ги або фірми та вик ли ка ють
ба жан ня от ри ма ти то вар з відповідним мар ку ван ням, зро бив ши
вибір се ред різно манітності інших про по зицій.

Бренд, на відміну від зви чай но го то ва ру, впли ває на спо жи ва ча
з трь ох сторін. З пер шої — функціональ ної — бренд на дає мак си -
мум ко рис ної інфор мації та га ран тує стабіль ну су му спо жив чих
якос тей. З дру гої сто ро ни — емоційноJпси хо логічної — ство рю ють ся
стійкі, дов го ст ро кові по зи тивні відно си ни зі спо жи ва чем (ло яль -
ність). Тре тя сто ро на — куль тур на — ба за, ос но ва існу ван ня брен ду,
так як відби ває сис те му ціннос тей, тра дицій та норм, які поділя ють
ціль о вий сег мент спо жи вачів та ком паніяJви роб ник або про да вець.

Су час не ро зуміння брен ду вклю чає кіль ка ас пектів: ме ханізм
дифе ренціації то варів; ме ханізм сег мен тації рин ку; об раз у свідо мості
спо жи вачів (брендJімідж); засіб взаємодії (ко мунікації) зі спо жи ва -
чем; засіб індивіду алізації то варів ком панії; сис те ма підтрим ки
іден тич ності; пра во вий інстру мент; час ти на кор по ра тив ної куль ту ри
ком панії; кон цепція капіта лу брен ду; еле мент рин ку, що постійно
роз ви ваєть ся у часі та прос торі.

Мож на ви ок ре ми ти такі ета пи брендJме не дж мен ту:
1. Ство рен ня візу аль ноJсло вес но го ви ра жен ня: фірмо ва наз ва;

то вар ний знак; фірмо вий стиль; сло ган.
2. Ви ко рис тан ня у діяль ності: діло вих до ку мен тах; рек лам них

за хо дах; рек лам них су венірах.
3. Фор му ван ня брен ду: рам ки брен ду; прог ра ма про су ван ня брен -

ду; аналіз ре зуль татів прог ра ми.
4. Бренд, що вже ство ре ний та роз ви ваєть ся: досліджен ня; діаг -

нос ти ка; прог ра ма по даль шо го роз вит ку.
Про цес роз вит ку брен ду но сить без пе ре рв ний ха рак тер: на -

віть після то го, як він по чи нає са мостійно пра цю ва ти на рин ку та
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при но си ти при бу ток, не обхідно здійсню ва ти йо го онов лен ня, яке
ви кли ка не зміна ми рин ко во го се ре до ви ща та спо жи ваць ко го сприй -
нят тя.

Літе ра ту ра
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ПЕРС ПЕК ТИВ НА ПЛА ТО СП РО МОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Зуг ра вий О.В.
ІV курс, гру па ФНз 4.1, нап рям підго тов ки «Фінан си і кре дит»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (066) 0719789,
На у ко вий керівник: Євтух О.О., к.е.н., до цент

Перс пек тив на пла то сп ро можність підприємства є склад ним
ди намічним по нят тям, в яко му поєдну ють ся здатність у пов но му
об сязі та у виз на че ний термін в май бутнь о му роз ра хо ву ва ти ся за
своїми зо бов’язан ня ми за до по мо гою гро шо вих коштів та інших
ак тивів та спро можність здійсню ва ти без пе ре рв ну фінан со воJгос -
по дарсь ку діяльність. Ха рак тер ни ми оз на ка ми перс пек тив ної пла -
то сп ро мож ності підприємства є на явність у нь о го дос татніх коштів
на роз ра хун ко во му ра хун ку та відсутність прост ро че ної кре ди торсь -
кої за бор го ва ності.

Перс пек тив на пла то сп ро можність тісно пов’яза на з по нят тям
бан к ру т ства. Фінан со вий стан підприємства з пог ля ду перс пек тив ної
пла то сп ро мож ності мо же бу ти до сить змінним: нез ва жа ю чи на те, що
підприємство на конк рет ну да ту ха рак те ри зуєть ся як пла то сп ро мож -
не, вже нас туп но го дня ця си ту ація мо же кар ди наль но зміни ти ся вна -
слідок нас тан ня строків роз ра хун ку, з од но го бо ку, і відсут ності кош -
тів. От же, мож на стве рд жу ва ти, що перс пек тив на пла то сп ро можність
є ха рак те рис ти кою стабіль ності фінан со во го ста ну підприємства.

При ви яв ленні фак торів, які виз на ча ють перс пек тив ну пла то -
сп ро можність підприємства, доціль но їх підрозділи ти за сфе рою ви -
ник нен ня на гру пи зовнішніх і внутрішніх фак торів.
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Зовнішні фак то ри є не за леж ни ми від підприємства чи ступінь
їхнь о го впли ву на ці фак то ри нез нач на. Підприємство зму ше не
прис то со ву ва ти ся до да них фак торів. Внутрішні фак то ри за ле жать
від ор ганізації діяль ності са мо го підприємства. Фак то ри тісно взає -
мо за лежні між со бою, де які з них мо жуть вис ту па ти од но час но як
внутрішні і як зовнішні.

Як відзна ча ють де які ав то ри, сь о годні за сту пе нем несп ри ят ли -
во го впли ву на перс пек тив ну пла то сп ро можність підприємств пе -
ре ва жа ють зовнішні фак то ри. Вітчиз няні підприємства функціону ють
у зовсім інших, ніж у країнах з роз ви ну тою еко номікою, умо вах не -
с табіль ної еко номіки і політи ки, вик ли ка ної транс фор маційною кри-
зою. То му різко зрос тає роль зовнішніх, мак ро е ко номічних фак торів.

Що сто суєть ся ме то дич них ас пектів оцінки перс пек тив ної пла -
то сп ро мож ності, то у світовій прак тиці існує декіль ка підходів до
оцінки рівня перс пек тив ної пла то сп ро мож ності підприємства: ме тод
ко ефіцієнтів, який ба зуєть ся на виз на ченні ко ефіцієнтів перс пек -
тив ної пла то сп ро мож ності і їх по даль шо му аналізі; ме то ди диск ри -
мінант них по каз ників перс пек тив ної пла то сп ро мож ності — по ля -
га ють у то му, щоб на базі низ ки ко ефіцієнтів оціни ти син те тич ним
чи ном фінан со ву си ту ацію підприємства з точ ки зо ру йо го
життєздат ності та без пе ре рв ності гос по дарсь кої діяль ності у ко рот -
ко ст ро ко во му періоді; ме тод досліджен ня гро шо вих по токів.

Оскіль ки од ним з ме тодів оцінки перс пек тив ної пла то сп ро -
мож ності є діаг нос ти ка банк ру т ства, то мо де лю ван ня перс пек тив ної
пла то сп ро мож ності підприємств відбу ваєть ся за до по мо гою за ру біж -
них і вітчиз ня них мо де лей зас но ва них на ви ко рис танні фі нан со вих
ко ефіцієнтів: оцінка фінан со во го ста ну за по каз ни ка ми У. Біве ра,
оцінка ймовірності банк ру т ства на ос нові ZJра хун ка Альт  ма на,
прог ноз на мо дель Таф фле ра, мо дель Спрінгей та, мо дель Ро ма на
Ліса для оцінки фінан со во го ста ну, уза галь не на мо дель, роз роб ле ну
на ос нові універ саль ної диск римінант ної функції, ме тод рей тин го -
вої оцінки фінан со во го ста ну та ін.

Усі існу ючі ме то ди ки нез датні зро би ти ос та точні вис нов ки сто -
сов но то го, чи бу де досліджу ва не підприємство пла то сп ро мож не
в май бутнь о му, оскіль ки відоб ра жа ють тен денції за пев ний період
ча су. З ме тою усу нен ня ць о го не доліку ми про по нуємо здійсни ти
оцінку перс пек тив ної пла то сп ро мож ності на ос нові прог ноз ної фі -
нан со вої звітності.

в сучасних умовах Секція 1



ПРИВ ЛЕ КА ТЕЛЬ НОСТЬ ПРО ФЕС СИИ МЕ НЕД ЖЕ РА

Ка ку лия И.М.,
І курс, груп па ЗЭМ�11/15, спе ци аль ность «Ме не дж мент»

Инс ти тут эко но ми ки и ме не дж мен та Уни вер си те та «Ук ра и на»
На уч ный ру ко во ди тель: Ру дюк Л.В.,

до цент ка фед ры фи нан сов и бан ко вс ко го де ла

Про фес сия ме нед же ра, на наш взгляд, — од на из са мых вост ре -
бо ван ных на се год няш ний день, ведь она за ни ма ет ли ди ру ю щие
по зи ции в рей тин гах са мых по пу ляр ных и ак ту аль ных про фес сий
сов ре мен нос ти. Ни од но предп ри ят ние, на чи ная от са мих ма лых,
закан чи вая ги га н тски ми транс на ци о наль ны ми ком па ни я ми, не мо -
жет обой тись без ме нед же ра. По ут ве рж де нию од но го из ос но во по -
лож ни ков сов ре мен ной на у ки об уп рав ле нии Пи те ра Дру ке ра, ос -
нов ные 5 за дач ме нед же ра: 1) пос та нов ка це лей: ме нед жер дол жен
трез во оце нить силь ные и сла бые сто ро ны ком па нии, сфор му ли ро -
вать ре аль ные це ли и оп ре де лить спо со бы их дос ти же ний; 2) ор га -
ни за ция ра бо ты: кла си фи ка ция и раз де ле ние ра бо ты, пост ро е ние
ор га ни за ци он ной струк ту ры для ко ор ди на ции действий; 3) мо ти -
ва  ция и об ще ние: соз да ние из мно же ст ва лю дей ко ман ды еди но -
мыш лен ни ков, пост ро е ние от но ше ний с людь ми, их от но ше ния
к ра бо те и их вза и мо дей ствия, сти му ли ро ва ние и воз наг раж де ние
пер со на ла за хо ро шую ра бо ту; 4) из ме ре ние по ка за те лей: ус та нов -
ле ние по ка за те лей и кри те ри ев эф фек тив нос ти вы пол не ния от -
дель ной ра бо ты и ра бо ты ко ман ды в це лом, ана лиз эф фек тив нос ти
каж до го ра бот ни ка и их оцен ка; 5) раз ви тие под чи нен ных: со дей ст -
вие раз ви тию и проф фе си о наль но му со вер ше ст во ва нию ра бот ни -
ков, по мощь в раск ры тии их спо соб нос тей, ук реп ле нии их лич но -
ст ных ка честв и соз да нии ус ло вий для са мо раз ви тия. Каж дая из
этих за дач ме нед же ра тре бу ет осо бых ка честв и ква ли фи ка ции. Ме -
нед жер дол жен уп рав лять, ко ор ди ни ро вать и конт ро ли ро вать, то
есть это уп рав ле нец, ко то рый от ве ча ет за эф фек тив ную ра бо ту оп -
ре де лен но го нап рав ле ния биз не са или биз не сом в це лом. Та лант
ме нед же ра оп ре де ля ет ся мно ги ми пси хо ло ги чес ки ми ка че ст ва ми,
ко то рые яв ля ют ся про фес си о наль но важ ны ми. Мно гог ран ный ха -
рак тер уп рав лен чес кой де я тель нос ти нак ла ды ва ет сво е об раз ный
от пе ча ток и на лич но ст ные ха рак те рис ти ки ме нед же ра. Пси хо ло -
ги чес кие ре сур сы ме нед же ра вклю ча ют в се бя стиль де ло во го по ве -
де ния и спо соб мыш ле ния. Ис точ ни ком это го ре сур са яв ля ет ся са ма
лич ность, ее спо соб нос ти, тем пе ра мент, ха рак тер, во ле вые ка че ст ва,
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эмо ции и мо ти ва ции. Та ким об ра зом, в струк ту ре про фес си о наль -
но важ ных ка честв ме нед же ра мож но вы де лить ин тел лек ту аль ные,
ор га ни за то рс кие, ком му ни ка ци он ные и мо ти ва ци он ноJво ле вые
ка че ст ва. Сов ре мен ный ме нед жер дол жен об ла дать спо соб нос тя ми
по уп рав ле нию биз не сом, и вла деть на вы ка ми при ня тия ре ше ний
в ус ло ви ях не оп ре де лен нос ти.

Про фес сия ме нед же ра, бе зус лов но, слож ная, но она име ет оче -
вид ное пре и му ще ст ва. ВоJпер вых, эта про фес сия очень ин те рес на
сво ей твор чес кой сто ро ной. Ес ли сле до вать прин ци пам ме не дж мен -
та, то пог ру жа ешь ся в кор по ра тив ную куль ту ру, раз де ля ешь ко ма нд -
 ный дух, де ла ешь всё, что бы твоя ком па ния бы ла луч шей. ВоJвто рых,
эта про фес сия име ет ме жот рас ле вой ха рак тер, так как по лу чив шие
эту ква ли фи ка цию вы пу ск ни ки мо гут ра бо тать во мно гих сфе рах
эко но ми ки, биз не са, тор гов ли, про из во д ства. ВJтреть их, это вы со -
кий уро вень воз наг раж де ния: чем вы ше под ни ма ешь ся по карь ер ной
лест ни це в ком па нии, тем боль ше по лу ча ешь. Стать топJме нед же -
ром — это меч та лю бо го мо ло до го че ло ве ка. Дип лом спе  ци а лис та
де ло во го ад ми ни ст ри ро ва ния да ёт шанс ре а ли зо вать эту меч ту. ВJчет -
вёр тых, ме нед же ры на де ле ны власт ны ми пол но мо чи я ми, что да ёт
воз мож ность не столь ко удов лет во рять лич ные ам би ции, сколь ко
по лу чить воз мож ность ре а ли зо вать свои спо соб нос ти. При этом,
ус пех ме нед же ра преж де все го за ви сит от уме ния уп рав лять пер со -
на лом для дос ти же ния на ме че ной биз несJце ли. ВJпя тых, это прес -
тиж но: в сов ре мен ном об ще ст ве ус пех че ло ве ка оце ни ва ет ся карь -
ер ны ми дос ти же ни я ми. Вмес те с тем про фес сия ме нед же ра име ет
и оп ре де лен ные не дос тат ки, в част нос ти, это от ве т ствен ность.

Та ким об ра зом, про ве дя ис сле до ва тельс кую ра бо ту, мо жем
утве рж дать, имен но про фес сия ме нед же ра обес пе чи ва ет при быль -
ность и уп рав ля е мость биз не са, а уро вень ме не дж мен та ока зы ва ет
вли я ние на эко но ми ку стра ны в це лом. Всле д ствие это го, вы со кок -
ва ли фи ци ро ван ные уп рав лен цы смо гут пов ли ять на раз ви тие эко -
но ми ки лю бой стра ны.
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РЕ АКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ФІНАН СО ВУ КРИ ЗУ

Ка ла ку ра Б.О.
ІІ курс магістра ту ри, спеціальність «Бізнес�адміністру ван ня»,

Київсь кий національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка,
тел. 0974871678

На у ко вий керівник: Бул кот О. В., к.е.н., асис тент

В умо вах за тяж ної кри зи, в якій опи ни ла ся Ук раїна, ак ту аль -
ною проб ле мою еко номічної на у ки і прак ти ки гос по да рю ван ня
став по шук ефек тив них шляхів і ме тодів ви хо ду підприємств із кри -
зо вої си ту ації, на сам пе ред фінан со вої. Ме та про по но ва ної розвідки
по ля гає в то му, щоб на ос нові за галь ної те орії ан тик ри зо во го уп -
равління та на у ко вих досліджень провідних вітчиз ня них і західних
еко номістів з’ясу ва ти сутність і про я ви фінан со вої кри зи, ви ди ре -
акції на неї з бо ку підприємств, обґрун ту ван ня на у ко вих за сад стра -
тегії і так ти ки по до лан ня при чин, що приз ве ли до кри зо вої си ту -
ації, зас то су ван ня ме тодів ан тик ри зо во го ме не дж мен ту.

Су час на на у ка трак тує кри зу як нес тан да рт ну си ту ацію, що ви -
ни кає внаслідок впли ву внутрішніх і зовнішніх фак торів та приз во -
дить до не га тив них наслідків. Найбільш болісно поз на ча ють ся кри -
зові яви ща на діяль ності підприємств, які скла да ють ба зо ву ос но ву
і є клю чо вою лан кою в лан цю гу еко номіки дер жа ви. Во ни приз во -
дять до погіршен ня фінан со вих ре зуль татів діяль ності під при -
ємства, до ос лаб лен ня їх кон ку ре нт них по зицій на рин ку, що заг ро -
жує банк ру т ством. Нес тан дартність си ту ації дик тує не обхідність
адек ват ної ре акції і пе рехід до сис те ми ан тик ри зо во го уп равління,
спря мо ва но го на роз роб ку та ре алізацію комп ле кс ної прог ра ми
ліквідації не ба жа них для бізне су кри зо вих явищ, фінан со во го оз до -
ров лен ня, віднов лен ня пла то сп ро мож ності, ліквідності, при бут ко -
вості шля хом ви ко рис тан ня, на сам пе ред, влас них людсь ких і ма -
теріаль ноJфінан со вих ре сурсів. Кінце вою ме тою ан тик ри зо во го
уп равління є віднов лен ня стабіль но го роз вит ку підприємства, за -
без пе чен ня йо му на леж но го місця на рин ку то варів і пос луг.

Досвід оп ра цю ван ня ан тик ри зо вих прог рам вка зує на не обхід -
ність вра хо ву ва ти два мож ливі ви ди ре акції підприємств на фінан со -
ву кри зу: а) за хис на ре акція, яка пе ред ба чає різке об ме жен ня ви т рат,
зак рит тя ок ре мих підрозділів, част ко вий розп ро даж май на і об лад -
нан ня, раціональ не ви ко рис тан ня і де я ке звіль нен ня пер со на лу,
ско ро чен ня ок ре мих час тин рин ко во го сег мен ту, змен шен ня відпуск -
них цін та об сягів ре алізації про дукції; б) нас ту паль на ре акція,
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спря мо ва на на ак тивні дії: мо дернізація об лад нан ня, ос воєння но вих
за собів праці, зап ро вад жен ня но вих тех но логій, ефек тив но го мар ке-
тин гу, по шук но вих ринків збу ту про дукції, роз роб ка і впро вад жен -
ня прог ре сив ної стра тегічної кон цепції конт ролінгу та уп равління.

Як засвідчує прак ти ка, хво ро бу кра ще по пе ре ди ти, ніж ліку ва -
ти. Ось чо му ан тик ри зо вий ме не дж мент має но си ти прог нос тич -
ний ха рак тер. тоб то пе ред ба ча ти: своєчас не діаг нос ту ван ня мож ли -
во го пе ре дк ри зо во го ста ну підприємства і вжит тя не обхідних
за ходів що до прог но зу ван ня кри зо вих явищ; усу нен ня неп ла то сп ро-
мож ності, фор му ван ня фінан со вої стійкості підприємства, мініміза -
ція наслідків фінан со вої кри зи; за побіган ня зни жен ню інвес тицій -
ної при ваб ли вості, ско ро чен ня влас них коштів для фінан су ван ня
ви роб ни чоJгос по дарсь кої діяль ності, оп тимізація за по зи чень, які
мо жуть приз вес ти до фінан со вих труд нощів; моніто ринг і постій -
ний аналіз кад ро вої і соціаль ної політи ки підприємства, вжит тя за -
ходів що до змен шен ня плин ності кадрів та фор му ван ня стабіль -
ності пер со на лу.

От же, якісна ан тик ри зо ва прог ра ма — це спеціаль ним чи ном
підго тов ле ний внутрішній до ку мент, у яко му на ос нові сис тем но го
підхо ду вик ла даєть ся пе релік конк рет них за ходів ор ганізаційно го,
ви роб ни чо го, мар ке тин го во го, фінан со во го, кад ро во го і соціаль но -
го ха рак те ру, здійснен ня яких пок ли ка не за без пе чи ти до сяг нен ня
пос тав ле ної ме ти — ви ве ден ню підприємства з кри зо во го ста ну.
Вибір пра виль ної та найе фек тивнішої стра тегії ан тик ри зо во го уп -
равління, дот ри ман ня всіх пра вил та етапів ви хо ду з кри зи га ран тує
дов го ст ро ко вий успіх підприємства.

МАР КЕ ТИН ГО ВА ОРІЄНТАЦІЯ 
ЗАК ЛАДІВ РЕС ТО РАН НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА

Ка ла ку ра Я. О., VII курс, гру пи ЗМК-71, 
спеціальність «Мар ке тинг»

Су ров цев Р. О., VI курс, гру пи ТХ-61, 
спеціальність «Тех но логія хар чу ван ня»

На у ко вий керівник: Кутліна І. Ю.,
к. т. н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу

Зак ла ди рес то ран но го гос по да р ства на да ють спо жи ва чам пос лу -
ги хар чу ван ня, дозвілля то що.

Мар ке тинг пос луг — це сис те ма без пе ре рв но го уз год жен ня про-
по но ва них пос луг з пос лу га ми, які ко рис ту ють ся по пи том на рин ку.

в сучасних умовах Секція 1



Підприємство хар чу ван ня, на да ю чи пос лу ги хар чу ван ня, по вин не
пе ред ба ча ти при бу ток для се бе і при ць о му чітко роз ме жу ва ти по -
нят тя мар ке тин гу і ко мерційної діяль ності. Ко мерційна діяльність
по ля гає у ви ко рис танні всіх сил і коштів для ак тивізації про даж.
Мар ке тинг — це взаємо пов’яза ний про цес ви роб ни цт ва і ре алізації
пос луг відповідно до спо жив чо го по пи ту. Мар ке тинг зак ладів рес то-
ран но го гос по да р ства (ЗРГ) ду же ди намічний, бо зміню ють ся по пит
спо жи вачів, ви мо ги до хар чо вої про дукції. Про цес євроінтег ра ції
Ук раїни, як чин ник соціаль но — еко номічно го роз вит ку дер жа ви,
суттєво впли ває на всі ви ди діяль ності ви роб ни чої сфе ри та тор -
гівлі, у то му числі й хар чо ву про мис ловість та рес то ран ний бізнес.
Тех но логії ви роб ни цт ва по винні бу ти інвес тиційно при ваб ли ви ми
та кон ку рен то сп ро мож ни ми, відповіда ти ук раїнсь ким та євро -
пейсь ким стан дар там.

Мар ке тинг зак ладів рес то ран но го гос по да р ства вклю чає пог -
ляд у май бутнє, всі рішен ня прий ма ють ся у по год женні дій все ре -
дині підприємства з умо ва ми зовнішнь о го се ре до ви ща. Мар ке тинг
є діяльністю пе ред ба чен ня, вклю чає прог но зу ван ня або фор му ван -
ня пра виль но го пог ля ду на те, що в більшій мірі мо же зна до би ти ся
спо жи ва чу. Мар ке тинг доз во ляєть ся іден тифіку ва ти і впро вад жу ва -
ти за со би збіль шен ня при бут ку, тоб то він є еко номічною ка те го -
рією. Ме та підприємства хар чу ван ня по вин на ре алізо ву ва тись за
ра ху нок якісно го за до во лен ня пот реб спо жи вачів у до сить три ва ло -
му проміжку ча су.

Мар ке тин го ва орієнтація ґрун туєть ся на ре аль но му аналізі по -
ба жань і пот реб рин ку. Те перішній ри нок ви ма гає роз ши рен ня
асор ти мен ту ко рис них для здо ров’я про дуктів. Ак ту альність та кої
стра тегії в га лузі хар чу ван ня зу мов ле на об’єктив ни ми при чи на ми:
погіршен ням еко логічних умов жит тя, зміною якості спо жив ної їжі,
що приз во дить до ста ло го дефіци ту нутрієнтів, які над хо дять з нею.

Рішен ня проб ле ми ви ма гає ство рен ня та ак тив но го впро вад -
жен ня у су час ну струк ту ру хар чу ван ня фізіологічно функціональ -
них про дуктів, які за своїм скла дом за пов ню ють дефіцит хар чо вих
ре чо вин та здатні ефек тив но за хис ти ти ор ганізм від не га тив но го
біологічно го та тех но ген но го впли ву ото чу ю чо го се ре до ви ща.

У зак ла дах рес то ран но го гос по да р ства ос нов ним мар ке тин го -
вим зав дан ням бу де роз роб лен ня за галь но го підхо ду, який міг би
найк ра щим чи ном за до воль ни ти мак си маль ну кількість спо жи -
вачів. Це мо же бу ти ви роб ни цт во і збут но во го то ва ру (інно ваційні
цілі). Життєвий цикл про дукції рес то ран но го гос по да р ства мож на
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поділи ти на три стадії: пе ред ви роб ни чу (на у ко во — дослідниць ку),
ви роб ни цт во, спо жи ван ня.

На у ко во — дослідниць ка ро бо та спря мо ва на на ство рен ня
інно вацій, у зак ла дах рес то ран но го гос по да р ства скла даєть ся план
дій що до онов лен ня про дукції і пос луг. На ць о му етапі аналізуєть ся
мар ке тин го ва діяльність зак ладів рес то ран но го гос по да р ства, ви -
вчаєть ся по пит на йо го про дукцію і мож ли вий по пит на нові ви ди
про дукції, ви яв ля ють ся чин ни ки, що впли ва ють на фор му ван ня
по пи ту спо жи вачів, вста нов лю ють ся мож ливі рин ки збу ту. При роз -
 робці но вих видів про дукції по винні бу ти за без пе чені ос новні інте -
ре си спо жи вачів: без пе ка, для жит тя і здо ров’я, еко логічність,
відповідність ціль о во му приз на чен ню. Інно ваційні зміни пря мо
впли ва ють на фак то ри йо го ви роб ни цт ва.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ УП РАВЛІННЯ ТАЙМ�МЕ НЕ ДЖ МЕН ТОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ка ра жо ва А.І.
ІV курс, гру па МО�41, спеціальність «Ме не дж мен ту ор ганізації»,
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»

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

Всебічне ефек тив не уп равління ре сур са ми, що задіяні в про -
цесі діяль ності підприємства, за су час них умов є важ ли вою скла до -
вою ме не дж мен ту. Су час ний стан еко номіки в країні є дос татньо
не виз на че ним, та постійно змінюєть ся, підприємства які існу ють
на рин ку по винні швид ко та мобіль но зміню ва ти свою політи ку та
підстро ю ва ти ся під су час ний стан. Для ць о го постійно не обхідний
час, а са ме для вирішен ня цих проб лем та за дач, яких ста вить пе ред
со бою ор ганізація ви ко рис то ву ють таймJме не дж мент, як ос нов ний
прин цип ре гу лю ван ня.

Ак ту альність проб ле ма ти ки уп равління ча сом на всіх рівнях
ме не дж мен ту по ля гає у то му, що таймJме не дж мент є однією з най -
більш вигідних інвес тицій, це ду же перс пек тив ний ре сурс пож вав -
лен ня людсь кої праці, а от же й усь о го соціаль ноJеко номічно го
про це су у сис темі будьJяко го рівня. ТаймJме не дж мент вклю чає
в се бе всю су купність тех но логій пла ну ван ня ро бо ти співробітни ка
ор ганізації, які зас то со ву ють ся співробітни ком са мостійно для під -
ви щен ня ефек тив ності ви ко рис тан ня ро бо чо го ча су та підви щен ня
підконт роль ності зрос та ю чо го об ся гу зав дань. В си ту ації, ко ли пер -
со нал не всти гає зро би ти той об сяг ро бо ти, який не обхідно, в ць о му

в сучасних умовах Секція 1



ви пад ку ви ко рис то ву ють «таймJме не дж мент», ад же ли ше за до по -
мо гою йо го ме тодів, мож на до сяг ти тих, чи інших ре зуль татів.

Час є най об ме женішим скар бом, ад же за да ни ми досліджен ня
міжна род ної кон суль таційної ком панії «Chipin&Partner», 78 днів на
рік лю ди на вит ра чає да рем но. А при опи ту ванні ме нед жерів, тіль ки
один зі ста вва жає, що йо му дос татньо ча су. То му пос тає пи тан ня
вдос ко на лен ня та сис те ма ти зації таймJме не дж мен ту в ор ганізації,
ад же все по чи наєть ся са ме з керівни ка та го лов но го ме нед же ра.
ТаймJме не дж мент бе ре свій по ча ток з кор по ра тив ної куль ту ри під -
приємства, наскіль ки зла год же но во но пра цює, та роз поділяє обов’яз -
ки між працівни ка ми. То му не обхідно заз на чи ти, що од ним із го -
лов них мо ментів у таймJме не дж менті пос та ють ко мандні відно си ни
та внутрішній дух ор ганізації. Як що працівни ки однієї ор ганізації
ма ють од ну ціль на підприємстві, то їх ро бо та бу де нап рав ле на в од -
не ко ло, а са ме всі співробітни ки бу дуть діли ти між со бою обов’яз -
ки та до ся га ти ціль більш опе ра тив но та якісно.

По ряд з ме тою ор ганізації, яка нап рав ле на на вдос ко на лен ня
про дукції, або от ри ман ня при бут ку, по винні сто я ти цілі пов’язані
з раціональ ним ви ко рис тан ням ча су, ад же не обхідно вста нов лю ва ти
якісь ча сові рам ки для до сяг нен ня інших цілей, які існу ють в ор га -
нізації. Та ор ганізація, яка має свій стра тегічний план на май бут нє,
не по вин на нех ту ва ти навіть се кун да ми, ад же в таймJме не дж менті
во ни є до сить до ро ги ми.

Існує ба га то ме тодів по уп равлінню ча сом на підприємстві, та
най го ловніший — раціональ но го ви ко рис тан ня ро бо чо го ча су. На -
п рик лад, прин цип Па ре то го во рить про те, що ли ше не ве ли ка час -
ти на на ших дій, а са ме 20 зі 100 ро бить ре зуль тат. Все це він до ка зу -
вав тим, що: 20% най ме ну вань то варів да ють 80% при бут ку; 20%
лю дей, во лодіють 80% всіх гро шей в світі; 20% по купців при но сять
80% при бут ку; 20% співробітників ком панії при но сять 80% ко ристі.
Мож на ска за ти, що прин цип Па ре то в ціло му є спос те ре жен ням
(не за ко ном), він по ка зує що більшість ре чей у житті не роз поділені
рівномірно.

Сис те ма ти зація та ор ганізація ча су на підприємстві — од не з важ-
ливіших зав дань керівницт ва, ад же від ць о го за ле жить йо го кон ку -
рен то сп ро можність, мобільність, адап тація до різно манітних зов -
нішніх фак торів. То му слід звер ну ти ува гу на те, що час, як будьJяка
інша фор ма ба га т ства, ви ма гає обліку, вив чен ня та конт ро лю за йо го
роз поділом і ви ко рис тан ням. Пер шим кро ком на ць о му шля ху є таймJ
ме не дж мент, здійсню ва ний декіль ко ма ме то да ми: зас то су ван ням
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прин ципів ви ко рис тан ня ча су і нор му ван ня та обліку діяль ності
пер со на лу. Вибір ме то ду і прин ци пу по ви нен про во ди ти ся в за леж -
ності від пос тав ле них зав дань, не обхідної точ ності і мож ли вос тей.

ВНУТРІШНИЙ АУ ДИТ, ЯК ЧАС ТИ НА 
СИС ТЕ МИ УП РАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кар даш К.Г.,
сту де нт ка 5 кур су, спеціальність «Облік і ау дит», 

Рівненсь кий інсти тут
Гна тюк А.А.,

к.е.н., завіду вач ка фед ри, Рівненсь кий інсти тут

Внутрішній ау дит — це невід’ємна час ти на за галь ної сис те ми
уп равління, ство рюєть ся на се редніх і ве ли ких підприємствах, ви -
ко нує конт рольні функції, за леж но від ме ти і зав дань.

Зав дан ня внутрішньої ау ди торсь кої служ би по ля гає в до по мозі
працівни кам ефек тив но ви ко ну ва ти свої по са дові обов’яз ки. Відділ
внутрішнь о го ау ди ту має бу ти скла до вою час ти ною підприємства
і функціону ва ти в рам ках політи ки, виз на че ної керівницт вом і прав -
лінням.

Ос нов на функція внутрішніх ау ди торів по ля га ти ме в пе ревірці
струк ту ри внутрішнь о го конт ро лю досліджу ва но го то ва ри ст ва та
оцінці рівня її адек ват ності і ефек тив ності. Ви ко ну ю чи цю функ -
цію, внутрішні ау ди то ри мо жуть час то про во ди ти фінан со вий ау дит,
опе раційний ау дит та пе ревірку на відповідальність.

Щоб діяти ефек тив но, внутрішній ау ди тор не по ви нен за ле жа ти
від лінійно го і функціональ но го уп равління, але він не мо же уник ну-
ти ре аль ної си ту ації, по ки існу ють відно си ни робітникJро бо то да вець.

Внутрішні ау ди то ри бу дуть за без пе чу ва ти адміністрацію цін -
ною інфор мацією для прий нят тя рішень, які сто су ють ся ефек тив -
но го функціону ван ня їх бізне су. Та кож внутрішні ау ди то ри пе ре -
віря ють ор ганізацію праці та її оп ла ти.

Во ни по винні пе ревіря ти:
— дот ри ман ня за ко но да в ства що до ор ганізації ве ден ня бух -

гал терсь ко го обліку;
— ре альність відоб ра жен ня у пер вин них до ку мен тах та фор -

мах звітності чи сель ності працівників та се реднь ос пис ко вої чи -
сель ності пра цю ючих на підприємстві;

— пра вильність виз на чен ня об сягів ви ко нан ня робіт; на яв ність
у до ку мен тах обліку осіб, що не бра ли участі у ви ко нанні робіт;
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— дос товірність відоб ра жен ня у до ку мен тах обліку ви ко нан ня
робіт;

— іден тичність да них аналітич но го обліку з оп ла ти праці по -
каз ни кам син те тич но го обліку з ра хун ку 66 «Роз ра хун ки за вип ла -
та ми працівни кам» у обо рот ноJсаль довій відо мості й ба лансі на од -
на ко ву да ту та підписів у відо мості й осо бовій справі;

— за конність доп лат і над ба вок до ос нов ної за робітної пла ти;
— пра вильність підра хунків підсумків у пер вин них до ку мен -

тах, регістрах бух гал терсь ко го обліку та фінан со вої звітності;
— ре альність відне сен ня вит рат з оп ла ти праці на собівартість

про дукції та інше.
Вит ра ти на оп ла ту праці є треть ою після ма теріаль них вит рат та

інших опе раційних вит рат по зна чи мості скла до вою час ти ною опе -
раційної діяль ності підприємств біль шості га лу зей еко номіки.
Знач на час ти на цих вит рат пот ре бує дос ко на ло го обліку. Особ ли во
ве ликі зав дан ня сто ять пе ред уп равлінсь ким обліком та ких вит рат.
На наш пог ляд, він по ви нен вклю ча ти в се бе рішен ня та ких пи тань:

— вибір оп ти маль них сис тем та форм оп ла ти праці;
— виз на чен ня вит рат на оп ла ту праці в струк турі май бутніх

конт рактів;
— облік вит рат на оп ла ту праці по каль ку ляційним стат тям та

ви дам діяль ності;
— облік вит рат на оп ла ту праці у розрізі ма теріаль но відпо ві -

даль них осіб із скла дан ням внутрішньої звітності.
На на шу дум ку, для от ри ман ня не обхідної інфор мації про струк-

ту ру вит рат на оп ла ту праці, їх облік не обхідно здійсню ва ти по та -
ким каль ку ляційним стат тям, як:

— ос нов на за робітна пла та пра цю ючих;
— до дат ко ва за робітна пла та пра цю ючих.
Та кож ми вва жаємо, що облік вит рат праці по ви нен про хо ди ти

в два са мостійних ета пи:
1) каль ку лю ван ня за робітної пла ти кож но го працівни ка, вклю -

ча ю чи ут ри ман ня із неї, а та кож вип ла ти та відра ху ван ня в пенсій -
ний фонд та інші (облік за робітної пла ти);

2) роз поділ вит рат на оп ла ту праці по за мов лен ням на ра хун ки
нак лад них вит рат та ра хун ки ви роб ни цт ва (облік вит рат на ро бо чу
си лу).

Та кож до зо бов’язань працівників уп равлінсь кої бух гал терії
слід вклю ча ти вибір оп ти маль них форм та сис тем оп ла ти праці.

64

Секція 1 Економічні перспективи України 



65

ПО ДАТ КИ — ФІНАН СО ВИЙ «ФУН ДА МЕНТ» 
БЮД ЖЕТІВ УК РАЇНИ

Ка сян чук Б.Л., Крас нопь о ров Р.О.
ІІІ курс, гру па ФН�31/13, спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Заз на че но, без по датків нині ефек тив не функціону ван ня еко но -
міки будьJякої цивілізо ва ної дер жа ви не мож ли ве, ад же во ни є діє вим
ва же лем ре гу лю ван ня та сти му лю ван ня соціаль ноJеко номічно го
роз вит ку суспільства. Зав дя ки їм аку му лю ють ся фінан сові ре сур си
до бюд жет ної сис те ми країни у виг ляді за ко но дав чо рег ла мен то ва -
них по дат ко вих над ход жень (сис те ми обов’яз ко вих пла тежів дер -
жаві, що на да ють ся фіз. та юр. осо ба ми), фор муєть ся фінан со ва ос -
но ва до ходів бюд жетів різних рівнів та ре алізу ють ся го ловні функції
дер жа ви, яка ви ко нує своє приз на чен ня. Вод но час на бу ває сво го
прак тич но го втілен ня і публічний інте рес плат ників по датків. Вста -
нов ле но, що роз ви ток еко номіки Ук раїни сь о годні відбу ваєть ся
у склад них, не ор ди нар них умо вах кри зи дер жав них фінансів і гро -
шо воJкре дит ної сис те ми, знач но го пос лаб лен ня фінан со вої стій -
кос ті та рівно ва ги, гост рих внутрішніх і зовнішніх вик ликів. Усе це
зна хо дить відоб ра жен ня в падінні ВВП, за галь но му дефіциті тор го -
вель но го і платіжно го ба лансів, фінан со вих ре сурсів на мак роJ
і мікрорівнях, у зрос танні інфляції, бюд жет но го дефіци ту та дер -
жав но го бор гу. От же, у цих умо вах потрібно задіяти всі ре альні дже -
ре ла фінан су ван ня.

Ре зуль та ти аналізу по дат ко вих над ход жень до Зве де но го бюд -
же ту Ук раїни за 2010–2015 рр. свідчать, що про тя гом досліджу ва но -
го періоду в ціло му спос терігаєть ся зрос тан ня об ся гу по дат ко вих
над ход жень. Це пов’яза но зі зміною ста вок опо дат ку ван ня та збіль -
шен ням ста вок на де які підак цизні то ва ри; роз ши рен ням ба зи опо -
дат ку ван ня ПДФО за ра ху нок впро вад жен ня: війсь ко во го збо ру,
опо дат ку ван ня до хо ду у виг ляді% по де по зи тах, опо дат ку ван ня су -
ми пенсій. Вста нов ле но, що за опе ра тив ни ми да ни ми ДФС Ук раї -
ни, у 2015 р. до Зве де но го бюд же ту надійшло 587,1 млрд. грн., що на
162 млрд. грн. або на 38,1% біль ше 2014 р. До Дер жав но го бюд же ту
Ук раїни за без пе че но 487,7 млрд. грн., до місце вих бюд жетів —
99,4 млрд. грн. Над ход жен ня до за галь но го фон ду Дер жав но го
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бюд же ту скла ли 486,9 млрд. грн., інди ка тивні по каз ни ки Мінфіну
ви ко на но на 101,3%, до дат ко во за без пе че но 6,3 млрд. грн. У пов но -
му об сязі ви ко на но зав дан ня Мінфіну з ПДВ із ви роб ле них в Ук -
раїні то варів — 101,3% (+1,3 млрд. грн.), ПДФО — 105,8%
(+2,5 млрд. грн.), ввізно го ми та — 106,6% (+2,5 млрд. грн.), ак циз -
но го по дат ку з ви роб ле них в Ук раїні підак циз них то варів (про дук -
ції) — 106,2% (+2,3 млрд. грн.), ак циз но го по дат ку з вве зе них на мит -
ну те ри торію Ук раїни підак циз них то варів — 103,5% (+0,8 млрд. грн.),
час ти ни чис то го при бут ку (до хо ду), що ви лу чаєть ся до держ бюд же -
ту — 215,5% (+2,2 млрд. грн.). У розрізі ос нов них пла тежів у 2015 р.
приріст до відповідно го періоду 2014 р. за без пе че но з ПДВ із вве зе -
них на те ри торію Ук раїни то варів — на 29,3% (+31,5 млрд. грн.),
ПДВ із ви роб ле них на те ри торії Ук раїни то варів (робіт, пос луг) — на
32,3% (+26,1 млрд. грн.), ввізно го ми та — у 3,6 ра за (+28,8 млрд. грн.),
акциз но го по дат ку з ви роб ле них в Ук раїні підак циз них то варів (про-
дукції) — на 36,8% (+10,4 млрд. грн.), рент ної пла ти за ко рис ту ван -
ня над ра ми — у 2 ра зи (+18,8 млрд. грн.), ак циз но го по дат ку з вве -
зе них на мит ну те ри торію Ук раїни підак циз них то варів — у 8,6 ра за
(+21,5 млрд. грн.), час ти ни чис то го при бут ку (до хо ду), що ви лу ча -
єть ся до держ бюд же ту — у 2,2 ра за (+2,3 млрд. грн.), збо ру у виг ляді
ціль о вої над бав ки до діючо го та ри фу на при род ний газ для спо жи -
вачів усіх форм влас ності — на 48,5% (+0,9 млрд. грн.).

От же, про ве ден ня всебічно го аналізу спла ти по датків потрібно
здійсню ва ти ви ко рис то ву ю чи ши ро кий спектр ста тис тич них ме то -
дів досліджен ня. Ви яв ле но ре зер ви зрос тан ня над ход жень за ПДВ,
ак циз ним по дат ком, ПДФО, по дат ком з при бут ку підприємств.
Виз на че но особ ли ву роль адміністру ван ня у фор му ванні та сплаті
по датків до бюд жетів. Від то го, наскіль ки вда ло відбу ваєть ся ор -
ганізація адміністра тив но го про це су на місцях, за ле жа ти ме не тіль -
ки ступінь на пов нен ня бюд жетів дер жа ви, але і відно шен ня плат -
ників по датків до по дат ко вої політи ки в ціло му.
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ПРОБ ЛЕ МИ ПРО ВЕ ДЕН НЯ АУ ДИ ТУ 
КРЕ ДИ ТОРСЬ КОЇ ЗА БОР ГО ВА НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ко ло да О.С.
сту де нт ка 5 кур су, спеціальність «Облік і ау дит», 

Рівненсь кий інсти тут
Гна тюк А.А.

к.е.н., завіду вач ка фед ри, Рівненсь кий інсти тут

Для успішно го уп равління підприємством не обхідно ма ти як
опе ра тив ну так і обліко ву інфор мацію про на явність за бор го ва нос -
тей, терміни їх по га шен ня та стан роз ра хунків в ціло му. Час ти ну та -
кої інфор мації на дає без по се редньо бух гал терсь кий облік.

Проб ле ма уп равління кре ди торсь кою за бор го ваністю підпри -
ємст ва є ак ту аль ною завж ди, оскіль ки во ни ви ни ка ють у всіх і є «бо -
лю чи ми» для кож но го. Як оп тимізу ва ти роз ра хун ки з кре ди то ра ми,
бюд же том, працівни ка ми, як за побігти дефіци ту коштів, як за без -
пе чи ти фінан со ву та рин ко ву стійкість об’єкта досліджень — це да -
ле ко не пов ний пе релік пи тань, що сто ять пе ред підприємством.

В су час них умо вах по ши рен ня на бу ла та ка сис те ма конт ро лю
як ау дит. Ос нов на за да ча ау ди ту по точ них зо бов’язань — це пе ре -
вірка дот ри ман ня нор ма тив ноJпра во вих актів при про ве денні роз -
ра хунків з кре ди то ра ми, на ра ху ванні оп ла ти праці, про ве де них
з неї ут ри мань і пра виль ності ве ден ня бух гал терсь ко го обліку. Се -
ред усіх еле ментів уп равління (прог но зу ван ня, пла ну ван ня, ре гу лю-
ван ня, конт роль, аналіз, сти му лю ван ня) са ме конт роль дає ре аль ну
оцінку ста ну підприємства.

В су час но му нес табіль но му еко номічно му ста но вищі ду же не об -
 хідне існу ван ня та ко го ви ду діяль ності, як ау дит. І ця не обхідність
на сам пе ред зу мов ле на за хис том інте ресів влас ни ка, а та кож інвес -
то ра. Ад же ко жен інвес тор ком панії, навіть при на яв ності не об хід -
но го рівня знань у сфері фінан со во го аналізу не впев не ний у до с то -
вірності по каз ників фінан со вої звітності, не знає бух гал терсь ко го
обліку.

Ос нов ним нор ма тив ним до ку мен том в Ук раїні, який ре гу лює
ор ганізацію про це су ау ди ту є За кон Ук раїни «Про ау ди торсь ку діяль -
ність» зат ве рд же ний Пос та но вою ВР №3126J12 від 22.04.93 р. От -
же, згідно ць о го за ко ну під ау ди том ро зуміють пе ревірку публічної
бух гал терсь кої звітності, обліку, пер вин них до ку ментів та іншої
інфор мації що до фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності суб’єктів гос -
по да рю ван ня з ме тою виз на чен ня дос товірності їх звітності, обліку,
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йо го пов но ти і відповідності чин но му за ко но да в ству та вста нов ле -
ним нор ма ти вам.

У міжна род них нор мах з ау ди ту та су путніх пос луг ау дит виз на -
чаєть ся як не за леж на пе ревірка фінан со вих звітів або фінан со вої
інфор мації об’єкту з ме тою вис лов лен ня дум ки про неї.

Ау ди торсь ку діяльність в Ук раїні ре гу лює Ау ди торсь ка Па ла та
Ук раїни (АПУ). Во на ви ко нує ряд важ ли вих функцій ос нов ни ми
з яких є: ліцен зу ван ня ау ди торсь кої діяль ності, кад ро ва сер тифіка -
ція ау ди торів, роз роб ка та зат ве рд жен ня норм та стан дартів ау ди ту,
конт роль на функція.

Ау дит ви яв ляє не га тивні яви ща у гос по да рю ванні з ме тою лік ві -
дації їх та неп ри пус ти мості в нас тупні періоди, тоб то ак тив но впли -
ває на ви яв лен ня при чин без гос по дар ності, по ру шен ня за ко но да в ства
і нор ма тив них актів, які є нор ма ми гос по дарсь ко го пра ва, спри я -
ють відшко ду ван ню за подіяних збитків конк рет ни ми осо ба ми.

Ау дит про во дить ся на підставі до го во ру між ау ди то ром і за мов -
ни ком. У до го ворі пе ред ба чаєть ся пред мет і терміни пе ревірки, об -
сяг ау ди торсь ких пос луг, розмір та умо ви оп ла ти і відповідальність
сторін. За мов ник має пра во віль но го ви бо ру ау ди то ра. Нас туп ним
ета пом про це су ау ди ту є пла ну ван ня ау ди ту. Тоб то роз роб ля ють ся
го ловні стра тегії та конк ретні підхо ди до ха рак те ру, періоду, ча су
про ве ден ня ау ди ту. Го лов ною ме тою пла ну ван ня є звер нен ня ува ги
ау ди то ра на най важ ливіші нап рям ки ау ди ту, на ви яв лен ня проб лем,
які потрібно пе ревіри ти найбільш ефек тив но.

От же, ме тою ау ди ту опе рацій із зо бов’язан ня ми по ля гає у вста -
нов ленні дос товірності пер вин них да них що до на яв ності зо бо -
в’язань пе ред кре ди то ра ми, ре аль ності на яв них зо бов’язань, за кон -
ності і доціль ності про ве де них роз ра хунків, пов но ти і своєчас ності
відоб ра жен ня да них в пер вин них до ку мен тах та обліко вих регіст -
рах, пра виль ності ве ден ня обліку зо бов’язань і йо го відповідності
прий нятій на підприємстві обліковій політиці, національ ним по ло -
жен ням (стан дар там) бух гал терсь ко го обліку, дос товірності відоб -
ра жен ня ста ну зо бов’язань у звітності гос по да рю ючо го суб’єкта.
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ОС НО ВИ УП РАВЛІННЯ КРЕ ДИТ НИМ ПОРТ ФЕ ЛЕМ 
КО МЕРЦІЙНО ГО БАН КУ

Ко ля динсь кий В.І.
ІV курс, гру па ФНз 4.1, нап рям підго тов ки «Фінан си і кре дит»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (095) 8278736,
На у ко вий керівник Євтух О.О., к.е.н., до цент

Від струк ту ри та якості кре дит но го порт фе ля бан ку знач ною
мірою за ле жить йо го стабільність, ре пу тація та фінан со вий успіх.
То му бан ку не обхідно сис те ма тич но про во ди ти аналіз кре дит но го
порт фе ля, ви яв ля ти та усу ва ти відхи лен ня, оп тимізу ва ти струк ту ру
та склад кре дит но го порт фе ля, вміло уп рав ля ти кре дит ним ри зи ком.

У про цесі кре ди ту ван ня клієнтів бан ки завж ди зустріча ють ся
з су пе реч нос тя ми між до ходністю кре дит них опе рацій, ри зи ка ми
і ліквідністю вкла де них у по зи ки коштів. Чим біль ший дохід при -
но сять кре ди ти, тим ви щий ступінь кре дит но го ри зи ку, і нав па ки.
Як що кре дит на політи ка бан ку бу де спря мо ва на тіль ки на за без пе -
чен ня низь ко го рівня ри зи ку по зик, то банк прог рає в кон ку ренції
з інши ми бан ка ми у при бут ко вості, а як що пріори тет ним бу де
праг нен ня тіль ки до ви со кої до ход ності кре дитів, то банк втра тить
пла то сп ро можність, що ме жує з банк ру т ством.

Зва жа ю чи на не мож ливість уник нен ня ри зи ку у про цесі кре ди -
ту ван ня суб’єктів гос по да рю ван ня, банк по ви нен раціональ но
й ви ва же но підхо ди ти до вирішен ня проб лем, пов’яза них з по вер -
нен ням на да них по зик та от ри ман ням на леж них про центів. Для
ць о го він має роз роб ля ти ос новні нап рям ки аналізу та підхо ди до
фор му ван ня кре дит но го порт фе ля, ке ру ю чись ме тою своєї діяль -
ності, рівнем роз вит ку банківсь кої ус та но ви, конт роль о ва ною част -
кою рин ку кре дитів, і виз на ча ти пріори те ти при фор му ванні кре -
дит но го порт фе ля з точ ки зо ру ге не раль ної ме ти: мак симізації
ефек ту від кре дит них вкла день при мінімаль но му рівні ри зи ку.

Ро бо та з уп равління якістю порт фе ля кре дитів пе ред ба чає, з од -
но го бо ку, аналіз ди наміки рос ту кре дит них вкла день бан ку, а з ін -
шо го, їх якісний аналіз, кот рий ґрун туєть ся на де таль но му розг ляді
кож ної кре дит ної уго ди, об’єкта кре ди ту ван ня, строків, сум, мож -
ли вих ри зиків за ок ре ми ми по зи ка ми, за без пе чен ня кре ди ту і т.д.

Се ред най ти повіших по ми лок, якi ве дуть до втрат на етапi виз на -
чен ня та ре гу лю ван ня кре дит них ри зикiв, до по я ви або збiль шен ня
пи то мої ва ги проб лем них по зик у кре дит но му порт фелi бан ку,
мож на віднес ти:
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— аг ре сивнiсть кре дит ної полiти ки;
— вiдсутнiсть ди вер сифiкацiї кре дит них опе рацiй бан ку;
— на явнiсть при хо ва ної прост ро че ної за бор го ва ностi (фак ти

неп ра вомiрної про лон гацiї по зи чок);
— знач ний про цент не якісних банкiвсь ких кре дитiв у за галь -

но му їх об сязi;
— не роз роб ленiсть ме тодiв кла сифiку ван ня кре дитiв за ри зи -

ковiстю;
— iстот ний об сяг кре дит них угод з iнсай де ра ми;
— не дос ко налiсть полiти ки бан ку у сферi зас то су ван ня ме тодiв

ре гу лю ван ня кре дит них ри зикiв для їх мiнiмiзацiї то що.
То му вміле та ефек тив не уп равління кре дит ним порт фе лем до -

ся гаєть ся шля хом:
— раціону ван ня кре дит них дій бан ку;
— зас то су ван ня зва же ної, конк рет но виз на че ної та обґрун то -

ва ної сис те ми по каз ників (ко ефіцієнтів), спро мож них да ти оцінку
сту пе ня ри зи ку;

— роз роб ки стра тегії і так ти ки кре ди ту ван ня;
— підхо ду до струк ту ру ван ня кре дитів, які фор му ють порт фель

бан ку, з ура ху ван ням сум, строків, до ход ності, ри зи ку, не обхідних
ре зервів та інших фак торів;

— ко ри гу ван ня дій з ре алізації зат ве рд же ної кре дит ної політи -
ки з ура ху ван ням зміню ва ної кон’юнк ту ри рин ку.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФОР МУ ВАН НЯ 
АСОР ТИ МЕ НТ НОЇ ПОЛІТИ КИ ПІДПРИЄМСТВА

Ко ха новсь кий В.С.
ІІІ курс, гру па МК�31, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Кутліна І.Ю.,

к.т.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу

На сь о годнішній день на рин ку при сут ня ве ли чез на кількість
ком паній. Спо жи вач ви су ває все нові, більш ви шу кані ви мо ги до
то варів, а відповідно ви роб ни ки зму шені за до воль ня ти постійно
зрос та ючі за пи ти своїх клієнтів. Ось чо му ко рекція асор ти мен ту ду -
же важ ли ва сь о годні.

То вар ний асор ти мент — це підбір або набір різно манітних то -
варів, об’єдна них пев ною спо жив чою, тор го вою або ви роб ни чою
оз на кою. Розрізня ють про мис ло вий і тор го вий асор ти мент то варів.
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Про мис ло вий (ви роб ни чий) асор ти мент то варів — це то ва ри на -
род но го спо жи ван ня, які ви роб ля ють про мис лові підприємства.
Асор ти мент то варів, що над хо дить на оп тові й роздрібні тор гові
підприємства, — асор ти мент то варів тор го вий. Про мис ло вий і тор -
го вий асор ти мент то варів взаємо пов’язані.

У торгівлі виділя ють то ва ри прос то го і склад но го асор ти мен ту.
Перші кла сифіку ють за не чис лен ни ми оз на ка ми. Другі поділя ють
за приз на чен ням, вихідни ми ма теріала ми, спо со ба ми ви роб ни цт ва,
конструкції та інши ми оз на ка ми, їх асор ти мент ду же різно маніт -
ний. Асор ти мент то варів тор го во го підприємства виз на чаєть ся ти -
пом підприємства (ма га зин, склад, оп то ва ба за). Спеціалізо вані
тор гові підприємства ре алізу ють то ва ри вузь ко го асор ти мен ту, на -
прик лад, однієї то вар ної гру пи, підгру пи, іноді навіть ви ду, але ці
то ва ри по дані у повній но ме нк ла турі. Асор ти мент то варів кількісно
ха рак те ри зуєть ся та ки ми ос нов ни ми по каз ни ка ми, як струк ту ра,
ши ро та, пов но та, стійкість, ступінь онов лен ня. Струк ту ра асор ти -
мен ту — це кількісне співвідно шен ня то вар них груп, підгруп, різ -
но  видів у то ва ро обо роті. Во на вва жаєть ся раціональ ною, як що
найбіль ше відповідає по пи ту спо жи вачів.По нят тя «ши ро та» то вар -
ного асор ти мен ту сто суєть ся як про мис ло во го, так і тор го во го асор -
 ти мен ту й ха рак те ри зуєть ся чис лом най ме ну вань (видів і різно видів)
то варів пев но го приз на чен ня. Так, асор ти мент сто ло во го по су ду
мож на об ме жи ти різно манітни ми тарілка ми, а мож на роз ши ри ти за
ра ху нок са лат ниць та релів, ваз то що. Роз ши рен ня асор ти мен ту то -
варів по вин но бу ти оп ти маль ним і відповіда ти ро зум ним пот ре бам та
ви мо гам еко номічності.Під пов но тою асор ти мен ту то варів ро зуміють
відно шен ня кіль кості різно видів то ва ру, що зна хо дить ся в про да жу, до
кіль кості то варів, пе ред ба че них прейс ку ран та ми все ре дині ви ду.

Стійкість асор ти мен ту — це ко ли ван ня йо го ши ро ти і пов но ти
про тя гом пев но го ча су. Онов лен ням асор ти мен ту то варів на зи ва -
ють зміну то варів, які зна хо дять ся в про да жу, ви ро ба ми з більш ви -
со ки ми спо жив чи ми влас ти вос тя ми, що повніше за до воль ня ють
пот ре би на се лен ня. Ступінь онов лен ня ха рак те ри зуєть ся пи то мою
ва гою (у відсот ках) но вих ви робів у за галь но му над ход женні то ва рів.
Він по ви нен пов’язу ва ти ся з періодом мо раль но го старіння то варів
чим цей період ко рот ший, тим ви щий ступінь онов лен ня асор ти -
мен ту. Доцільніше не стіль ки роз ши рю ва ти, скіль ки своє час но онов -
лю ва ти асор ти мент.

Відповідно до по пи ту спо жи вачів для тор го вих підприємств вста-
нов люєть ся пев ний мінімаль ний набір то варів, який обов’яз ко во
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по ви нен бу ти в на яв ності, — асор ти ме нт ний мінімум. При фор му -
ванні про мис ло во го і тор го во го асор ти мен ту то варів на род но го
спо жи ван ня ви хо дять з прин ци пу як най повнішо го за до во лен ня
пот реб на се лен ня на ос нові роз вит ку про дук тив них сил, зрос тан ня
про мис ло во го ви роб ни цт ва, прис ко рен ня на у ко воJтехнічно го
прог ре су. Вра ху ван ня усіх фак торів, що впли ва ють на по пит, сис те -
ма тич не по пов нен ня й онов лен ня асор ти мен ту то варів по винні
спри я ти йо го оп тимізації, що має важ ли ве соціаль ноJеко номічне
зна чен ня.

ВПЛИВ ІТ�ІНДУСТРІЇ НА РОЗ ВИ ТОК ЕКО НОМІКИ

Кри во пусь кий М. Ю.
ІІІ курс, гру па ЗКД�31, 

спеціальність «Ко мерційна діяльність», Ко ледж «Освіта»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Інфор маційна тех но логія — цілесп ря мо ва на ор ганізо ва на су -
купність інфор маційних про цесів з ви ко рис тан ням за собів об чис -
лю валь ної техніки, що за без пе чу ють ви со ку швидкість об роб ки да -
них, швид кий по шук інфор мації, ро зо се ред жен ня да них, дос туп до
дже рел інфор мації не за леж но від місця їх роз та шу ван ня. Су час на
ди намічна кон ку ренція, зас но ва на на інно ваційно му пе рет во ренні
еко номічно го прос то ру, по си ли ла роль інфор мації в про цесі су -
спіль но го ви роб ни цт ва. Во на ста ла доміну ю чим чин ни ком кон ку -
рен то сп ро мож ності підприємств, га лу зей, регіонів і країн, ство рю -
ючи мож ли вості людсь ко му капіта лу ши ро ко ви ко рис то ву ва ти свій
по тенціал для до сяг нен ня взаємо до пов ню ючих цілей за без пе чен ня
ста ло го еко номічно го роз вит ку. Інфор мація і тех но логії, пов’язані
з нею, виз на ча ють тем пи рос ту еко номіки — тем пи при рос ту ВВП,
а та кож ступінь зрілості, роз вит ку і ста нов лен ня гро мадсь ко го су -
спільства, що, в свою чер гу, виз на чає тем пи рос ту еко номіки і со -
ціаль ної сфе ри.

Аналіз зібра них ком панією IDC да них про еко номічну роль
ІТJіндустрії доз во ляє виз на чи ти ве ли чи ну йо го впли ву на еко но мі ку.
З рос том ць о го сек то ра пов’язані прямі пе ре ва ги для працівників,
дер жа ви та еко номіки в усь о му світі.

ІТJіндустрія є дви гу ном гло баль но го еко номічно го рос ту і на дає
ряд клю чо вих пе ре ваг: сь о годні ІТJіндустрія без по се редньо за без пе -
чує ро бо тою 9 млн. ви со ко оп ла чу ва них кваліфіко ва них співробіт ни -
ків у більш ніж 4 тис. ком паній в усь о му світі. Крім то го, цей сек тор
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еко номіки ство рює зай нятість ще для 21 млн. ІТJспеціалістів у най -
різно манітніших сфе рах діяль ності — від кон сал тин гу до ван таж -
них ав то пе ре ве зень; ІТJіндустрія при но сить до бюд жетів своїх країн
по над 700 млрд. дол. по дат ко вих над ход жень на рік; вне сок ІТJін -
дустрії у світо ву еко номіку скла дає май же 1 трлн. дол. на рік, у то му
числі 330 млрд. дол. над хо дять від га лузі ви роб ни цт ва комп’ю тер -
но го об лад нан ня.

Зав дя ки більш ви со ким тем пам рос ту у порівнянні з тра дицій -
ни ми га лу зя ми еко номіки ІТJіндустрія мо же за без пе чи ти більш
значні пе ре ва ги: ство рен ня но вих ро бо чих місць, збіль шен ня по -
дат ко вих над ход жень і роз ви ток еко номіки. Чим швид ше цей ріст,
тим більші еко номічні пе ре ва ги він при но сить. Однією з ос нов них
рушійних сил прис ко рен ня роз вит ку ІТJіндустрії є га лузь прог рам -
но го за без пе чен ня.

Га лузь прог рам но го за без пе чен ня і пов’яза на з нею га лузь ІТJпо -
с луг є два ос нов них дви гу ни рос ту ІТJіндустрії і пе ре вер шу ють за
своїм внес ком га лузь комп’ютер но го об лад нан ня.

Ріст га лузі прог рам но го за без пе чен ня вик ли кає кас кад ний або
муль типліка тив ний ефект, сти му лю ючи роз ви ток інших га лу зей
ІТJін дустрії та еко номіки в ціло му. Це сприяє підйо му місце вої
роздрібної торгівлі і роз ши рен ню місце вої сфе ри ІТJпос луг зав дя ки
роз вит ку ком паній, що відбу ваєть ся у відповідь на по я ву но вих пот -
реб в індивіду алізації прог рам.

Літе ра ту ра

1. Залізко В. Д. Впро вад жен ня су час них інфор маційноJко мунікаційних
тех но логій як перс пек тив ний нап рям сільсь ко го роз вит ку і за по ру ка зміц -
нен ня еко номічної без пе ки сільсь ких те ри торій: стан, проб ле ми і шля хи їх
вирішен ня / В. Д. Залізко // Ак ту альні проб ле ми еко номіки. — 2015. —
№ 10. — C. 214–221.

2. Інфор маційні тех но логії та мо де лю ван ня бізнесJпро цесів : навч. по -
сіб. / О. М. То ма шевсь кий, Г. Г. Це ге лик, М. Б. Вітер, В. І. Ду дук. — К. :
ЦУЛ, 2012. — 296 с
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ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Кру ковсь ка Марія Во ло ди мирівна
4 курс, спеціальність «Фінан си та кре дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

SWIFT (Society for World — Wide Interbank Financial Telecom mu -
nications) — співто ва ри ст во всесвітніх міжбанківсь ких фінан со вих
те ле ко мунікацій є провідною міжна род ною ор ганізацією в сфері
фінан со вих те ле ко мунікацій. Ос нов ни ми нап рям ка ми діяль ності
SWIFT є на дан ня опе ра тив но го, надійно го, ефек тив но го, конфі ден -
ційно го і за хи ще но го від не санкціоно ва но го дос ту пу те ле ко муні -
каційно го обс лу го ву ван ня для банків і про ве ден ня робіт із стан дар -
ти зації форм і ме тодів обміну фінан со вою інфор мацією.

В да ний час SWIFT об’єднує 7407 банків і фінан со вих ор ганіза -
цій, роз та шо ва них в 190 країнах світу. Всі во ни, не за леж но від їх ге -
ог рафічно го по ло жен ня, ма ють мож ливість ціло до бо во го взаємодії
один з од ним 365 днів у році.

SWIFT є сис те мою пе ре дачі да них, ор ганізо ва ної так, щоб бан -
ки різних країн, ос на щені терміна ла ми різних мо де лей з різною
швидкістю ро бо ти, мог ли без пе реш код но ро зуміти один од но го.

Повідом лен ня сис те ми SWIFT містять по ля, що іден тифіку ють
всіх учас ників пе ре дачі інфор мації і пла тежів. В да ний час виз на че -
но 7 ка те горій повідом лень, що вклю ча ють біль ше 70 типів. Ко жен
тип повідом лень орієнто ва ний на мак си маль но пов не і точ не відоб -
ра жен ня ви мог що до по дан ня та про да жу да них, які мо жуть ви ник -
ну ти в прак тиці банків, які ви ко рис то ву ють ці повідом лен ня, тоб то
ви ко ну ю чих опе рації подібно го ро ду. Текст повідом лен ня скла -
даєть ся з полів, час ти на яких є обов’яз ко ви ми, де які по ля заз да -
легідь про ну ме ро вані. До дат ко ва інфор мація (для пов них вказівок)
при не обхідності роз та шо вуєть ся в по лях «опціональ них» (не о бо -
в’яз ко вих). Повідом лен ня, як пра ви ло, пе ре да ють ся від од но го ко -
рис ту ва ча SWIFT, іншо му, але є і «сис темні повідом лен ня», що доз -
во ля ють ко рис ту ва чам взаємодіяти з ко мунікаційною сис те мою
і сис темі з ко рис ту ва чем. Та ким чи ном, сис темні повідом лен ня ви -
ко рис то ву ють ся для за пи ту пев них дій і от ри ман ня спеціаль них ра -
хунків, для по шу ку повідом лень у базі да них, для нав чаль них і тре -
ну валь них цілей. Ко мунікаційна сис те ма SWIFT мо же нап рав ля ти
за пи ти й очіку ва ти відповіді ко рис ту ва ча або інфор му ва ти йо го про
стан сис тем, її онов лен ня, но вих пос луг та інше.
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Ав то ма ти зо вані банківські сис те ми (АБС) ство рю ють ся відпо -
відно до су час них уяв лень про архітек ту ру банківсь ких до датків, яка
пе ред ба чає поділ функціональ них мож ли вос тей на три рівні. Верх -
ній рівень (FrontJoffice) ут во рю ють мо дулі, що за без пе чу ють швид -
кий і зруч ний вве ден ня інфор мації, її пер вин ну об роб ку і будьJякий
зовнішній взаємодія бан ку з клієнта ми, інши ми бан ка ми, ЦБ,
інфор маційни ми і торгівель ни ми аген т ства ми і т.д. Се редній рівень
(BackJoffice) предс тав ляє со бою прог ра ми за різни ми нап рям ка ми
внутрішнь о банківсь кої діяль ності і внутрішніх роз ра хунків (ро бо ту
з кре ди та ми, де по зи та ми, цінни ми па пе ра ми, плас ти ко ви ми карт -
ка ми то що).

Нижній рівень (Accounting) це ба зові функції бух гал терсь ко го
обліку, або бух гал терсь ке яд ро. Са ме тут зо се ред жені мо дулі, що за -
без пе чу ють ве ден ня бух гал терсь ко го обліку по всіх п’яти го ло вам
но во го пла ну ра хунків. Ос новні ета пи ство рен ня АБС ви ма га ють:
про ве ден ня функціональ но го та інфор маційно го обс те жен ня діяль -
 ності бан ку; фор му ван ня ви мог до сис те ми та їх аналіз; роз роб ки
струк тур ноJфункціональ ної мо делі бан ку; роз роб ки інфор маційної
мо делі бан ку; де таль ної струк ту ри зації АБС, за галь но сис тем но го
про ек ту ван ня, пос та но вок зав дань; прог ра му ван ня, на ла год жен ня,
впро вад жен ня, експлу а тації, суп ро во ду.

До те перішнь о го ча су ав то ма ти зація інфор маційних тех но логій
біль шості ко мерційних банків є набір різних функціональ них
підсис тем (мо дулів) і ро бо чих місць. Сис те ма «КлієнтJБанк» на ле -
жить до сис тем відда ле но го банківсь ко го обс лу го ву ван ня (УБТ).
Крім неї, сю ди вхо дять Інтер нетJбанкінг та Те ле банк.

«КлієнтJБанк» є прог рам ноJтехнічним комп лек сом, який доз -
во ляє підприємству ке ру ва ти своїм ра хун ком з комп’юте ра, вста нов -
ле но го в офісі підприємства. Бан ки роз роб ля ють прог ра ми «КлієнтJ
Банк» са мостійно, або ку пу ють уже го то ву прог ра му в ор ганізації,
що во лодіє пра ва ми на неї, і прис то со ву ють до влас ної ав то ма ти зо -
ва ної банківсь кої сис те ми (далі — АБС), або одер жу ють прог ра му
при по купці АБС

Еко номічна інфор маційна сис те ма (ЕІС) — це су куп ності внут -
рішніх і зовнішніх по токів пря мо го і зво ротнь о го інфор маційно го
зв’яз ку еко номічно го об’єкта, ме тодів, за собів, фахівців, що бе руть
участь в про цесі об роб ки інфор мації і ви роб ленні уп равлінсь ких
рішень.

У діло вої чи осо бис тої сфері час то до во дить ся пра цю ва ти з да -
ни ми з різних дже рел, кож не з яких пов’яза ний з пев ним ви дом
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діяль ності. Для ко ор ди нації всіх цих да них не обхідні певні знан ня
й ор ганізаційні на вич ки. Microsoft Access об’єднує дані з різних
дже рел в одній ре ляційній базі да них.

От же, оп ти маль на ор ганізація банківсь ких пос луг, про дуктів та
бізнесJпро цесів мож ли ва в умо вах комп ле кс но го підхо ду до ав то -
ма ти зації інфор маційних тех но логій з ура ху ван ням перс пек ти ви
роз вит ку банківсь кої спра ви, на базі повністю інтег ро ва них АБС.

ПЕ РЕ ДУ МО ВИ ФОР МУ ВАН НЯ ЗА РОБІТНОЇ ПЛА ТИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Кулішен ко Віктор Во ло ди ми ро вич
5 курс, спеціальність «Облік і ау дит», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Не чи по рук На талія Віталіївна,
стар ший вик ла дач

За робітна пла та — це ви на го ро да, об чис ле на, як пра ви ло, у гро -
шо во му ви разі, яку за тру до вим до го во ром ро бо то да вець вип ла чує
працівни кові за ви ко на ну ним ро бо ту.

Розмір за робітної пла ти за ле жить від склад ності та умов ви ко -
ну ва ної ро бо ти, про фесійноJділо вих якос тей працівни ка, ре зуль -
татів йо го праці та гос по дарсь кої діяль ності підприємства.

Вит ра ти на оп ла ту праці скла да ють ся із:
— Фон ду ос нов ної за робітної пла ти.
— Фон ду до дат ко вої за робітної пла ти.
— Інші за о хо чен ня та ком пен саційні вип ла ти.
Ос нов на за робітна пла та — це ви на го ро да за ви ко на ну ро бо ту

згідно вста нов ле них норм (нор ми ча су, ви робітку, обс лу го ву ван ня,
по са дові обов’яз ки). Во на вста нов люєть ся у виг ляді ста вок (ок ла -
дів) в відпуск них розцінок для робітників і по са до вих ок ладів для
служ бовців.

До дат ко ва за робітна пла та — це ви на го ро да за пра цю по над
вста нов ле ну нор му, за тру дові успіхи й ви нахідливість та за особ ливі
умо ви праці. Во на вклю чає доп ла ти, над бав ки, га ран то вані ком -
пен  саційні вип ла ти, пе ред ба чені діючим за ко но да в ством; премії,
пов’язані з ви ко нан ням ви роб ни чих зав дань і функцій.

Інші за о хо чу вальні та ком пен саційні вип ла ти. До них відно -
сять ся вип ла ти у формі ви на го род по наслідкам ро бо ти за рік,
премії за спеціаль ни ми сис те ма ми та по ло жен ня ми, ком пен саційні
та інші гро шові й ма теріальні вип ла ти, які пе ред ба чені ак та ми
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діючо го за ко но да в ства або ті, що про во дять ся по над вста нов лені
зат ве рд жені ак ти норм.

При ве дені обліку та аналізу вит рат на оп ла ту праці на
підприємстві працівни ки бух гал терії по винні ке ру ва ти ся нор ма ми
діючих за ко но дав чих і нор ма тив них до ку ментів.

Ко декс за конів про пра цю Ук раїни ре гу лює тру дові відно си ни
всіх працівників усіх підприємств не за леж но від форм влас ності, ви ду
діяль ності і га лу зе вої при на леж ності, зат ве рд жує по ря док ук ла дан ня
колек тив но го і тру до во го до го ворів, умо ви праці, висвіт лює ос новні
по ло жен ня ро бо чо го ча су, нор му ван ня праці, оп ла ти праці та інше.

За кон Ук раїни «Про оп ла ту праці» виз на чає еко номічні, пра -
вові та ор ганізаційні за са ди оп ла ти праці працівників, які пе ре бу ва -
ють у тру до вих відно си нах, на підставі тру до во го до го во ру з під при -
ємства ми. Згідно ць о го За ко ну, за робітна пла та — це ви на го ро да,
об чис ле на, як пра ви ло, у гро шо во му ви разі, яку за тру до вим до го -
во ром влас ник або упов но ва же ний ним ор ган вип ла чує працівни -
кові за ви ко на ну ним ро бо ту. Розмір за робітної пла ти за ле жить від
склад ності та умов ви ко ну ва ної ро бо ти, про фесійноJді ло вих якос -
тей працівни ка, ре зуль татів йо го праці та гос по дарсь кої діяль ності
підприємства.

ДЕР ЖАВ НЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ЕКО НОМІКИ: 
ВИБІР ТРАЄКТОРІЇ

Купрій В.А.,
ІV курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», Інсти тут еко номіки та

ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна», м. Київ
На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В.,

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Уза галь нен ня ре зуль татів дослідників доз во ляє стве рд жу ва ти,
що пе ре ва га ми рин ко во го ме ханізму є: ав то ма тич не ре гу лю ван ня
еко номіки (спри ян ня роз поділу ре сурсів у га лу зях і сфе рах); за без -
пе чен ня зба лан со ва ності пла то сп ро мож но го по пи ту і про по зиції;
опе ра тив не ре а гу ван ня на зміну пот реб (кон’юнк ту ру) і спри ян ня їх
за до во лен ню; сти му лю ван ня підприємниць кої ак тив ності, постій -
но го по шу ку; спри ян ня підви щен ню ефек тив ності гос по да рю ван ня
(ско ро чен ню вит рат і поліпшен ню якості про дукції). Не доліка ми
рин ко во го ме ханізму є: нез датність про тис то я ти мо но полістич ним
тен денціям; обу мов лен ня без робіття; спри чи нен ня ве ли кої ди фе -
ренціації на се лен ня за до хо да ми; не за без пе чен ня за до во лен ня
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соціаль ноJеко номічних пот реб суспільства (на у ко вих, освітніх,
куль тур них); не за без пе чен ня надійності та ефек тив ності обо ро но -
з дат ності країни; ви яв лен ня руйнівної дії на нав ко лишнє се ре до ви -
ще; по род жен ня не пов ної та аси мет рич ної інфор мації.

Про ве де ний аналіз дже рел еко номічної літе ра ту ри свідчить, що
дер жав не ре гу лю ван ня еко номіки яв ляє со бою вплив дер жа ви на
хід еко номічних про цесів шля хом їх ко ре гу ван ня відповідно до
пос тав ле них цілей соціаль ноJеко номічно го роз вит ку в інте ре сах
суспільства. Ме та дер жав но го ре гу лю ван ня на кож но му істо рич но -
му етапі роз вит ку еко номіки за ле жить, у пер шу чер гу, від сту пе ня
за галь но го роз вит ку еко номіки. Вста нов ле но, що ор ганізацій ноJ
адміністра тив на скла до ва сис те ми дер жав но го ре гу лю ван ня по ля -
гає, з од но го бо ку, в роз робці та вста нов ленні пев них пра вил, до -
три ман ня яких є обов’яз ко вим для всіх суб’єктів гос по да рю ван ня,
а з іншо го — у вста нов ленні відповідаль ності цих суб’єктів за до -
три ман ня вста нов ле них пра вил. Еко номічна скла до ва, ха рак тер дії
якої є більш склад ним, по ля гає в уз год женні інте ресів дер жа ви та
плат ників по датків шля хом ви ко рис тан ня еко номічних ва желів
впли ву, од ним з яких вис ту пає опо дат ку ван ня. Прямі ме то ди дер -
жав но го ре гу лю ван ня зас то со ву ють ся з ме тою зміни об сягів ви роб -
ни цт ва, об сягів екс по рт ноJімпорт них опе рацій, зміни струк ту ри
спо жи ван ня. Го лов ним інстру мен тарієм та ко го впли ву є ліцензії,
кво ти, дер жавні за купівлі, ус та нов лені дер жа вою ціни, нор ма ти ви,
комп лексні прог ра ми. Неп рямі ме то ди дер жав но го ре гу лю ван ня
спря мо ву ють дії суб’єкта рин ку в не обхідне рус ло не без по се ред -
ньо, а опо се ред ко ва но, че рез ство рен ня пев них еко номічних умов.
В якості інстру мен тарію вис ту па ють за хо ди, які вжи ває дер жа ва
в про цесі ре алізації своєї фіскаль ної, мо не тар ної, зовнішнь о е ко -
номічної, соціаль ної, інно ваційної, інвес тиційної, амор ти заційної
та іншої політи ки. Ефек тивність неп ря мих ме тодів не та ка ви со ка,
як пря мих, але во ни більш адек ватні рин ку, а то му більш прис то со -
вані до дії рин ко во го еко номічно го ме ханізму. Заз на че но, що існу -
ють різні підхо ди до кла сифікації форм та інстру ментів дер жав но го
впли ву на еко номіку. Найбільш на оч ним та вда лим, на наш пог ляд,
є підхід Но белівсь ко го ла у ре а та з еко номіки, аме ри кансь ко го еко -
номіста Джо зе фа Стігліца, кот рий виз на чає 4 за галь них ре гу ля тив -
них бло ки, ко жен з яких містить пе релік пев них інстру ментів, здат -
них впли ва ти на ок ремі еко номічні про це си в країні та еко номіку
в ціло му: 1) гро шо воJкре дит не ре гу лю ван ня: відсот ко ва став ка;
нор ма ре зер ву ван ня; опе рації на відкри то му рин ку з дер жав ни ми
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цінни ми па пе ра ми; ва лют на політи ка; емісія гро шей; 2) бюд жет -
ноJпо дат ко ве ре гу лю ван ня: політи ка до ходів уря ду (по дат ко ве ре -
гу лю ван ня); політи ка транс фертів і вит рат уря ду (бюд жетні транс -
фер ти і вит ра ти); міжбюд жет на політи ка; 3) зовнішнь о е ко номічне
ре гу лю ван ня: ва лют на політи ка; мит на політи ка; міграційна полі -
ти ка; фіскальні інстру мен ти, які за без пе чу ють про текційні ефек ти;
4) соціаль не ре гу лю ван ня: соціаль на політи ка — освіта, ме ди ци на,
соціальні га рантії, пенсії; фіскальні піль ги.

Та ким чи ном, че рез влас ну еко номічну політи ку країни самі
оби ра ють для се бе ре жим роз вит ку, а, от же, і еко номічну траєк то -
рію та май бутній рівень жит тя суспільства. В су час них надз ви чай но
склад них умо вах че рез дієві за хо ди дер жав но го ре гу лю ван ня Ук раї -
на по вин на роз ви ва ти пе ре дусім на у ку, освіту, про во ди ти ак тив ну
еко номічну політи ку, зок ре ма інно ваційноJінвес тиційну з ме тою
ство рен ня по туж но го по тенціалу національ ної еко номіки.

КОН КУ РЕ НТ НЕ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ ПІДПРИЄМСТВА 
НА РИН КУ ТРАНС ПО РТ НО�ЛОГІСТИЧ НИХ ПОС ЛУГ

Кутліна І.Ю.
к.т.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу Інсти ту ту еко номіки 

та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

У су час них умо вах роз вит ку на шо го суспільства, кри зо во го ста -
ну еко номіки ви ни кає пот ре ба невідклад ної всебічної пе ре бу до ви
й удос ко на лен ня гос по дарсь кої діяль ності. В ос танні ро ки се ред
західних фахівців у сфері логісти ки домінує точ ка зо ру про те, що
в су час них умо вах ви роб ни цт ва удос ко на лен ня уп равління ма те -
ріаль ноJтехнічним за без пе чен ням з орієнтацією тіль ки на мініміза -
цію вит рат вже не відповідає на галь ним пот ре бам. На їхню дум ку,
уп равління стає оп ти маль ним ли ше тоді, ко ли во но ба зуєть ся на
ло гістичній кон цепції, що тісно пов’яза на з ак тив ною рин ко вою
стра тегією. Логісти ка має пра цю ва ти, перш за все, на спо жи ва ча, на-
ма га ю чись мак си маль но за до воль ни ти йо го по пит. Все це дає змо гу
зро би ти вис но вок про те, що, хо ча про логісти ку відо мо вже до сить
дав но, во на пре тен дує на де таль не вив чен ня. Логісти ка вклю чає в се -
бе уп равління транс пор том, складсь ким гос по да р ством, за па са ми
то варів, кад ра ми, інфор маційни ми сис те ма ми, ко мерційною діяль -
ніс тю та інши ми га лу зя ми. Прин ци по ва но виз на логістич но го під -
хо ду — ор ганічний взаємозв’язок, інтег рація ви ще вик ла де них га  лу -
зей у цілісну ре сур соп ровідну сис те му. Ме та логістич но го підхо ду
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по ля гає у наскрізно му уп равлінні по то ка ми ре сурсів. Важ ли во, що
в ор ганізації ви роб ни цт ва ви роб ни чий та опе раційний ме не дж мент
зас то со ву ють різно манітні ме то ди, що да ють змо гу ви ко рис то ву ва ти
їх в прак тичній діяль ності, що не мож на ска за ти про логісти ку, яка,
ма ю чи хо ро ший кон цеп ту аль ний апа рат, ще не зба га ти ла йо го не -
обхідним та дос татнім для ви роб ни чої прак ти ки інстру мен тарієм.

Підприємство як відкри та сис те ма постійно взаємодіє з нав ко -
лишнім ото чен ням. Фак то ри зовнішнь о го се ре до ви ща най частіше
кла сифіку ють за та ки ми гру па ми: політичні, еко номічні, соціаль -
ноJде мог рафічні, тех но логічні, кон ку ренція, при родні.

Го лов ни ми па ра мет ра ми зовнішнь о го се ре до ви ща підприємст -
ва є йо го кон ку рен ти, пос та чаль ни ки та рин ки збу ту.

По си лен ня кон ку ренції між учас ни ка ми да но го бізне су зни жує
загаль ний рівень при бут ко вості, то му що для збе ре жен ня своєї кон -
ку  рен то сп ро мож ності кож на ор ганізаціяJкон ку рент по вин на здійс -
ни ти відповідні до дат кові вит ра ти (до дат кові вит ра ти на якість,
вит ра ти на рек ла му і т.д.).

Літе ра ту ра
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ІНФОР МАЦІЙНІ ПРО ЦЕ СИ 
В ОР ГАНІЗАЦІЙНО�ЕКО НОМІЧНІЙ СФЕРІ

Ку чинсь ка Сніжа на Ана толіївна
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит»,

Універ си тет «Ук раїна», тел.: 044 423�66�51
На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна,

стар ший вик ла дач

Еко номічні ас пек ти впли ву інфор маційних тех но логій на сфе -
ри обміну і спо жи ван ня вель ми не од ноз начні. По я ва но вих інфор -
маційних тех но логій — пе ре во рот, який при го лом шує самі ос но ви
тра диційної еко номіки. Пе рехід до Інтер нет — це нові мож ли вості
до мог ти ся при бут ку шля хом підви щен ня вже на яв ної то вар ності.
Інтер нет — го лов не інфор маційне засіб ви роб ників і спо жи вачів.
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Інфор маційні тех но логії в за галь но му виг ляді мож на оха рак те ри -
зу ва ти як про цес, що скла даєть ся з чітко рег ла мен то ва них пра вил ви -
ко нан ня опе рацій, дій етапів різно го сту пе ня склад ності над да ни ми,
що зберіга ють ся в комп’юте рах. Го лов на ме та інфор ма цій них тех но -
логій — в ре зуль таті цілесп ря мо ва них дій з пе ре роб ки пер вин них да -
них от ри ма ти не обхідну для ко рис ту ва ча інфор мацію. Ос нов ним се -
ре до ви щем для інфор маційних тех но логій є інфор ма ційні сис те ми.

Інфор маційні тех но логії в еко номіці — це засіб вірту аль ної еко-
номіки. Вірту аль на еко номіка — це се ре до ви ще, особ ли ве еко но -
мічний простір, в яко му здійснюєть ся елект рон ний бізнес, тоб то це
еко номіка, зас но ва на на ви ко рис танні інте рак тив них мож ли вос тей.

Елект рон ний бізнес — це діяльність ком панії, спря мо ва на на
от ри ман ня при бут ку, яка грун туєть ся на циф ро вих тех но логіях і ті
пе ре ва ги, які во ни на да ють.

По нят тя «елект рон ний бізнес» вклю чає в се бе безліч різних
інфор маційних тех но логічних по нять:

— тех но логії елект рон ної ко мерції;
— елект ронні бан ки;
— елект ронні бро керські пос лу ги;
Розг ля не мо більш де таль но ці по нят тя.
Елект рон на ко мерція — це один із спо собів здійснен ня елект -

рон но го бізне су. Розг ля да ю чи проб ле ми елект рон ної ко мерції, слід
звер ну ти ува гу на дво я ке тлу ма чен ня са мо го терміна. Іноді, ка жу чи
про елект рон ну ко мерцію, ма ють на увазі вик люч но ко мерційну
діяльність про вай дерів Інтер нетJпос луг але на ба га то частіше елект -
рон ної ко мерції да ють більш ши ро ке тлу ма чен ня як су куп ності всіх
мож ли вих спо собів ви ко рис тан ня. Ме режі в ко мерційних цілях

Найбільш роз ви не ною інфор маційною тех но логією, на якій
мо же ба зу ва ти ся елект рон на ко мерція, вва жаєть ся про то кол елект -
рон но го обміну да ни ми) — це ме тод ко ду ван ня послідов них тран -
закцій та їх об роб ки в onJline ре жимі.

Елект ронні аукціони є час ти ною но во го ти пу ринків — елект -
рон них тор го вель них май дан чиків (ЕТП), ме тою яких є зве ден ня
по купців і про давців.

Он лай но вим бан кам пе ред ба ча ють прек рас не май бутнє. Ці прог но-
зи ґрун ту ють ся на ряді пе ре ваг, які да ють своїм клієнтам елект ронні
бан ки.

Елект ронні бро керські пос лу ги — пос лу ги на рин ку цінних па -
перів, що за без пе чу ють уго ду купівліJпро да жу між мож ли ви ми про-
дав цем і по куп цем. 
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Інтер нет дає нові мож ли вості для здійснен ня бро керсь кої ді -
яль ності. Ве ликі бан ки, фон дові бу дин ки та інвес тиційні фірми бе руть
ак тив ну участь на рин ку он лай но вих бро керсь ких пос луг, при чо му
об ся ги та ких пос луг стає масш табніше. Бро ке ри та кож кон ку ру -
ють, на да ю чи клієнтам банківські ра хун ки і пос лу ги на гро шо во му
рин ку в Ме режі.

Літе ра ту ра

1. Се ме рен ко М.М. Інфор маційні тех но логії в еко номіці. // Еко номічна
дер жа ва 2008 рік №6. — С. 36–41.

2. Студілко Л.М. Роз ви ток інфор маційних тех но логій в еко номіці Ук -
раїни. // Ак ту альні проб ле ми еко номіки 2009 рік. — № 1. — С. 53–57.

ЕВО ЛЮЦІЯ ПОГ ЛЯДІВ 
НА ПО НЯТ ТЯ КОМП ЛЕК СУ МАР КЕ ТИН ГУ

Ку щен ко О.О.
ІV курс, гру па МК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст.вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Зас то су ван ня кон цепції мар ке тингJмікс за ли шаєть ся по пу ляр -
ним і ефек тив ним спо со бом уп равління і аналізу мар ке тин го вої
діяль ності підприємства, ад же ви ок рем лює го ловні скла дові успіху
підприємства, що за без пе чує про цес пла ну ван ня, уп равління та
конт ро лю діяль ності ком панії.

Комп лекс су час но го мар ке тин гу вклю чає всі за хо ди, які зап ро -
вад жує підприємство для ство рен ня й ак тивізації по пи ту на свій то -
вар. Це пла ну ван ня та роз роб ка про дукції, за без пе чен ня ціно вої
політи ки, фор му ван ня ка налів роз поділу про дукції, інфор маційне
суп ро вод жен ня про дукції, ство рен ня то вар них знаків та брендів,
за без пе чен ня відповідної упа ков ки, на ла год жен ня та підтри му ван -
ня взаємо вигідних сто сунків із парт не ра ми, клієнта ми то що. Як
універ саль ний мар ке тин го вий інстру мен тарій комп лекс мар ке тин -
гу слу гує «клю чем» прак тич но до будьJяко го рин ку.

Кон цепція мар ке тин гу за Дж. Мак картні містить такі чо ти ри
скла дові як:то вар (product), ціна (price), ка на ли збу ту (place) і про -
су ван ня (promotion). Перші ево люціоністи кон цепції «4Р» об ра ли
шля хом її роз вит ку і вдос ко на лен ня нап рям збіль шен ня кіль кості
слів на англійсь ку літе ру «Р» у складі кон цепції. Так з’яви ла ся кон цеп -
ція «5Р», ко ли до скла ду тра диційних» 4Р» до да ли ще од не — рeople
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(з англ. «лю ди») або рersonnel (пер со нал). Да на скла до ва мар ке тингJ
мікс уза галь нює ви мо ги мар ке тин гу до пер со на лу підприємства для
ре алізації мар ке тин го вої ме ти на ціль о во му рин ку. В 1981 році
Б. Бумс и Дж. Бітнер зап ро по ну ва ли роз ши ри ти комп лекс мар ке -
тин гу що до рин ку пос луг, пе рет во рив ши кон цепцію «4Р» на «7Р».
При ць о му до тра диційних чо тирь ох «Р» во ни до да ли ще три: 1) ре -
орlе (рersonnel) — виз на чає кваліфікаційний та про фесійний рівень
пер со на лу підприємства; 2) ргосess (про цес) — про це ду ра про да жу —
оз на чає дот ри ман ня стан дартів якості, тоб то ство рен ня пев ної сис -
те ми та інфра ст рук ту ри, які спри я ти муть пер со на лу взаємодіяти зі
спо жи ва ча ми (клієнта ми) ефек тив но і спла но ва но; 3) рhysical evi -
de nce (ма теріальні свідчен ня) — ото чен ня, що охоп лює об’єктивні
чин ни ки, під впли вом яких відбу ваєть ся про цес ре алізації про -
дукції — фізичні ри си, ма теріаль не се ре до ви ще, фізич не ото чен ня,
без по се реднє місце, де відбу ваєть ся про цес про да жу.

Пізніше до се ми «Р» мар ке тин гу пос луг до да ли ще од не — вось -
ме «Р» — perceptual psychology — (з англ. «пси хо логічне сприй нят -
тя») оз на чає пси хо логічне сприй нят тя спо жи ва чем.

У по даль шо му роз вит ку те орії і прак ти ки мар ке тин гу, до скла до -
вих еле ментів кон цепції «4Р» на ма га ли ся до да ти: рackage (упа ков ка
то ва ру); рublic relations (за со би впли ву на гро мадсь ку дум ку че рез
ма сові ко мунікації); рublicity (по пу ля ри зація підприємством влас них
по зи тив них особ ли вос тей че рез за со би ЗМІ); рresentation (по дан ня
то варів на ри нок); рower (си ла мож ли вос тей підприємст ва); рartner (по-
си лен ня зна чен ня дов го ст ро ко вих зв’язків); рarticipants (парт нерські
сто сун ки); рersonal selling (пер со наль ний про даж); рeriodicity (періо -
дичність внутрішнь о го си ту аційно го аналізу); рrofitability (при бут -
ковість і ефек тивність мар ке тин гу); рositioning (по зиціюван ня то -
ва ру на ри нок); рlanning (сис те ма пла ну ван ня мар ке тин гу).

Та ким чи ном, в про цесі прак тич но го зас то су ван ня, кон цепція
«мар ке тингJмікс» на підприємствах час то підда ва ла ся кри тиці, і са -
ме в наслідок цієї кри ти ки здійсню ва ли ся спро би з її до пов нен -
ня чи зміни.

Літе ра тура

1. Дойль П. Мар ке тингJме не дж мент и стра те гии. — СПб.: Пи тер, 2003. —
544 с.

2. Кот лер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сон дерс Дж. Ос но вы мар ке тин га. —
М.: ООО «И.Д. Виль ямс», 2012. — 752 с.
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ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛІЗАЦІЯ ТРУ ДО ВИХ РЕ СУРСІВ — 
ОС НО ВА РОЗ ВИТ КУ ЕКО НОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лав ри нен ко Л.М.
к.е.н., до цент,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

У на у ковій літе ра турі інте лек ту алізація тру до вої діяль ності роз -
гля даєть ся як ре зуль тат фе но ме наль но го людсь ко го ро зу му й досві ду,
що впли ває на зміни у вит ра тах тру до вих зу силь, пред метів і за собів
праці в про цесі еко номічної діяль ності. По нят тя «інте лек ту алізація
праці» пов’яза не з нав чан ням лю ди ни, її знан ня ми, уміння ми та
на вич ка ми твор чої (інте лек ту аль ної) праці, що пот ре бує постійно го
роз вит ку кре а тив но го мис лен ня, бо го лов ни ми умо ва ми інте лек ту алі -
зації праці є ге не тичні особ ли вості та кре а тивні здібності лю ди ни.
От же, інте лек ту алізація тру до вих ре сурсів про яв ляєть ся у творчій
діяль ності, яка ґрун туєть ся на освіті, праці, на ко пи че но му сус пільст -
вом досвіді та на індивіду аль них ком пе те нт нос тях працівників.

Інте лек ту алізація тру до вої діяль ності на підприємстві — це ба -
га топ ла но вий про цес зрос тан ня ролі інте лек ту аль ної твор чої праці
пер со на лу, на си чен ня всіх видів праці функціями твор чо го ха рак те -
ру, що суп ро вод жує усі стадії про це су ство рен ня інно ваційної про -
дукції. Відтак, інте лек ту алізація праці пе ред ба чає зрос тан ня рівня
інно ваційно го роз вит ку, для яко го ха рак тер но ви ник нен ня і впро -
вад жен ня но ви нок у гос по дарсь ку діяльність шля хом фінан со воJ
ін вес тиційних, ма теріаль ноJтехнічних, логістич них, соціаль ноJпси -
хо логічних но вов ве день, а та кож ско ро чен ня термінів між по я вою
чер го вих но ви нок і їхнім прак тич ним зас то су ван ням.

Оскіль ки на у ко воJтехнічний прог рес і гу манізація суспіль но го
жит тя стрімко підви щу ють еко номічну роль знань, умінь, мо раль нос -
ті, твор чо го по тенціалу та інших осо бис тих якос тей праців ни ків,
ви ни кає не обхідність інте лек ту алізації тру до вих ре сурсів. Сь о годні
в Ук раїні суттєві пе рет во рен ня відбу ва ють ся са ме в соціаль ноJтру до -
вій сфері, зачіпа ю чи інте ре си мільйонів лю дей і відоб ра жа ю чись на
ре зуль та тах еко номічно го роз вит ку всієї країни. Ду же важ ли ви ми
в час змін є та кож гнучкість і мобільність, постійна адап тація на се лен-
ня до но вих умов еко номічно го роз вит ку. Роз ви ток еко но міки сь о -
годні ґрун туєть ся на новітнь о му інте лекті тру до вих ре сурсів, тоб то
на удос ко на ле них знан нях, уміннях і на вич ках працівників кож но го
суб’єкта підприємниць кої діяль ності, спря мо ва них на творчість, тоб -
то на свідо му, ак тив ну, цілесп ря мо ва ну ко лек тив ноJіндивіду аль ну
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діяльність з ме тою вдос ко на лен ня ма теріаль но го й ду хов но го доб -
ро бу ту суспільства. Відо мо, що інте лект про яв ляєть ся як єдність
фор ми кре а тив ної якості та інстру мен таль них зна рядь праці.

Ми жи ве мо в той час, ко ли відбу ва ють ся значні зміни у струк -
турі людсь ких знань. Те пер людство не прос то на ко пи чує нові фак ти.
Йде пов на ре ор ганізація «ви роб ни цт ва і роз поділу» знань, зміню -
ють ся і зна кові сис те ми, які ви ко рис то ву ють ся для їхньої пе ре дачі.
Мож на виділи ти ос новні ри си, які ха рак те ри зу ють про дук тивність
си ли та су час ний стан еко номіки. Це: інфор мація та знан ня, які
потрібні для зрос тан ня національ но го ба га т ства, мо жуть ви ко рис -
то ву ва ти ся од но час но різни ми підприємства ми; вартість знань,
яки ми во лодіють працівни ки підприємства, за ле жить від ідей та ін -
фор мації; твор ча діяльність, що за ле жить від інте лек ту працівників
та інфор мації; служ бо ве зрос тан ня, яке виз на чаєть ся зрос тан ням
кваліфікаційних та інте лек ту аль них ви мог; інно вації, які прог ре су -
ють зав дя ки но вим то ва рам, тех но логіям і т.п.

На ве дені ха рак те рис ти ки еко номіки су час но го суспільства
відоб ра жа ють пе рехід до но вої сис те ми ціннос тей, що відбу ваєть ся
у світовій еко номіці. Найбільш важ ли вою із цих ха рак те рис тик є під -
ви щен ня зна чен ня інте лек ту та знань. Інте лек ту алізація тру до во го
по тенціалу підприємства є ре зуль та том на ко пи чен ня но вих знань,
вмінь, на ви чок, який відоб ра жає рівень про фесійноJква ліфікацій но -
го роз вит ку пер со на лу. Су часні рин кові тен денції ли ше підтве рд жу ють
важ ливість інте лек ту аль ної твор чої діяль ності пер со на лу, не обхід -
ність інвес ту ван ня підприємством та ко го про це су та роз ши рен ня
масш табів зас то су ван ня їх ре зуль татів.

ПРОБ ЛЕ МИ РОЗ ВИТ КУ МА ЛО ГО ТА СЕ РЕДНЬ О ГО
ПІДПРИЄМНИЦТ ВА НА РЕГІОНАЛЬ НО МУ РІВНІ

Ля шен ко В.В., стар ший вик ла дач
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,

к. тел. (0512) 57�21�55

Роз ви ток ма ло го і се реднь о го підприємницт ва про тя гом усь о го
стро ку ста нов лен ня еко номічної не за леж ності дер жа ви за ли шаєть -
ся од ним із пріори тет них нап рямів за галь но дер жав ної та регіональ -
ної соціаль ноJеко номічної політи ки Ук раїни.

Пра во вою ос но вою роз вит ку та дер жав ної підтрим ки ма ло го та
се реднь о го підприємницт ва є За кон Ук раїни «Про роз ви ток та дер -
жав ну підтрим ку ма ло го і се реднь о го підприємницт ва в Ук раїні» [1].
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Інстру мен том ре алізації на регіональ но му рівні дер жав ної
політи ки роз вит ку підприємницт ва є Прог ра ма (на далі Прог ра ма)
роз вит ку ма ло го і се реднь о го підприємницт ва у Ми ко лаївській об -
ласті на 2015–2016 ро ки, яка роз роб ляєть ся згідно із За ко ном Ук -
раїни «Про роз ви ток та дер жав ну підтрим ку ма ло го і се реднь о го
підприємницт ва в Ук раїні» раз на два ро ки [2].

Од нак в регіоні існу ють проб ле ми, що за ва жа ють про зо ро і ста -
біль но вес ти підприємниць ку діяльність, зок ре ма:

— відсутність дос туп них фінан со воJкре дит них ре сурсів для за -
по чат ку ван ня ма ло го бізне су та йо го роз вит ку, ви со ка вартість по -
зи ко вих коштів, не роз ви неність фінан со во го рин ку;

— не дос тат ня ефек тивність діяль ності суб’єктів ма ло го і се ред -
нь о го підприємницт ва об ласті у не ви роб ни чих га лу зях та сфері
пос луг;

— по ру шен ня з бо ку час ти ни фізич них осібJпідприємців ви мог
чин но го за ко но да в ства Ук раїни що до ле галізації праці най ма них
працівників;

— не дос татній рівень кваліфікації ме нед жерів ма ло го і се ред -
нь о го підприємницт ва, не дос татність ре сурсів для їх підви щен ня;

— відсутність мар ке тин го во го аналізу рин ку об ласті та при лег -
лих регіонів з ме тою зба лан со ва но го роз вит ку ви роб ни цт ва та ре -
алізації про дукції підприємства ми ма ло го бізне су;

— не дос татній рівень роз вит ку ту рис тич ної інфра ст рук ту ри як
од но го із по тенціалів роз вит ку регіональ но го підприємницт ва;

— не роз ви ну тий зе мель ний ри нок;
— нез ба лан со ваність фа хо вих про по зицій ро бо то давців та струк -

ту ри про фесійної підго тов ки місце вих нав чаль них зак ладів;
— не дос татній рівень роз пов сюд жен ня бізнес орієнто ва ної ін -

фор мації;
— не дос татнє ви ко рис тан ня суб’єкта ми підприємниць кої діяль -

ності те ри торіаль них пе ре ваг і ре сурсів для ве ден ня та роз вит ку
бізне су;

— не дос татній рівень фінан су ван ня місце вих прог рам роз вит ку
ма ло го і се реднь о го підприємницт ва;

— несп ри ят ли ва де мог рафічна си ту ація в регіоні, старіння на -
се лен ня.

Не зва жа ю чи на на явність проб лем стри му ю чих роз ви ток під -
приємницт ва в регіоні, очікуєть ся, що ре зуль та та ми від ре аліза ції
Прог ра ми бу де ста лий роз ви ток ма ло го і се реднь о го підприємницт ва
регіону як дієво го ме ханізму розв’язан ня еко номічних і соціаль них
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проб лем; ство рен ня но вих ро бо чих місць, збіль шен ня над ход жень
до бюд же ту; на си чен ня регіональ но го рин ку то ва ра ми влас но го ви -
роб ни цт ва, підви щен ня якості та збіль шен ня кіль кості пос луг;
ство рен ня спри ят ли во го інвес тиційно го іміджу об ласті то що.

Літе ра ту ра

1. Про роз ви ток та дер жав ну підтрим ку ма ло го і се реднь о го під при -
ємницт ва в Ук раїні: За кон Ук раїни № 4618JVI від 22 бе рез ня 2012 ро ку //
Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни (ВВР). — 2013. — № 3. — Ст.23.

2. Про зат ве рд жен ня Прог ра ми роз вит ку ма ло го і се реднь о го підпри -
ємницт ва у Ми ко лаївській об ласті на 2015–2016 ро ки: Рішен ня XXVIIІ по -
за чер го вої сесії шос то го скли кан ня від 16.01.2015р. № 2.

ОДИН З «ТРЬ ОХ КИТІВ» СОЦІАЛЬ НОЇ КО МЕРЦІЇ

Ма кар чук М.П.
на чаль ник відділу ор ганізації на у ко вої діяль ності 

НДЧ Універ си те ту «Ук раїна»

Pinterest — го лов ний «кит» соціаль них ме реж ос танніх років,
яка по би ла всі ре кор ди за ди намікою роз вит ку, найш вид ше в історії
по до ла ла відмітку 10 млн. за реєстро ва них ко рис ту вачів і ста ла тре -
ть ою за по пу лярністю соціаль ною ме ре жею США (після Facebook
та Twitter).

Ідею соціаль ної ме режі, приз на че ної для ко лекціону ван ня кра -
си вих кар ти нок, при ду ма ли три то ва риші (Бен Зіль бер ман (Ben Sil -
ber mann), Поль Скь яр ра (Paul Sciarra) і Івен Шарп (Evan Sharp))
в грудні 2009 ро ку, при чо му в жод но го з них не бу ло профіль ної освіти
у сфері інфор маційних тех но логій.

Наз ва сервісу Pinterest скла де на з двох слів «pin» (кноп ка) і «in -
terest» (зацікав леність).

Кон цепція сай ту бу ла як що не ре во люційною, то до сить та ки не -
з вич ною для інтер нетJпро ектів соціаль но го ха рак те ру (2009–2010 рр.).
Є роз пов сюд же ною дум ка, що всі лю ди хо чуть постійно щось ство -
рю ва ти (пос ти в Facebook, відео в YouTube, твіти в Twitter і т. д.) і ді -
ли ти ся цим з інши ми «тут і за раз».

Pinterest ввів, точніше, по вер нув більш звич не для людсь ко го
сприй нят тя розміщен ня зоб ра жень ря да ми, од не під од ним, як в ма -
га зи нах чи му зе ях.

На по чат ку зас нов ни ки Pinterest праг ну ли ство ри ти спіль но ту
лю дей, яких об’єдну вав хо ро ший смак. Во ни відхи ли ли успішну
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так ти ку за лу чен ня ко рис ту вачів за до по мо гою кон ку ренції. У сер -
вісі відсутні рей тин ги. Во ни та кож не праг ну ли до ма со во го вірус -
но го про су ван ня сай ту. Перші ко рис ту вачів по винні бу ли за да ти
тон і бу ти прик ла дом для насліду ван ня для інших учас ників.

В 2012 році сервіс став третім з найбіль ших дже рел трафіку пе -
ре ходів в анг ло мов но му сег менті Інтер не ту і сти му ля то ром підви -
щен ня про даж в елект ронній ко мерції.

Ко мерційний по шук в Google по ки найк ра ще підхо дить для
спо жи вачів, які вже зна ють, що во ни ку пу ва ти муть. Pinterest ви рі -
шує більш склад ну за да чу, підштов ху ю чи ко рис ту вачів звер ну ти
ува гу на то ва ри, про які во ни й не ду ма ли.

Політи ка сай ту пе ред ба чає пер шо чер го ве за ван та жен ня зоб ра -
жень без по се редньо з сай ту або бло гу ви роб ни ка з дійсним по си лан-
ням на відповідну сторінку. Се редній чек по куп ки ко рис ту ва ча Ін тер -
не ту, який пе рей шов з Pinterest, в аме ри кансь ко му сег менті скла дає
$180, з Facebook — $80, з Twitter — $70 (дані ком панії RichRelevance).

Pinterest не от ри мує жод них відсотків з цих по ку пок і не роз мі -
щує на своїх сторінках рек ламні ба не ри. Фак тич но, ком панія не має
ніяких до ходів, за вик лю чен ням про даж влас них мобіль них до датків.

Мо дель мо не ти зації від Зіль бер ма на — ко ли на сайті є ко мер -
цій ні і не ко мерційні про дук ти, при чо му ко рис ту вачі не відчу ва ють -
ся зо бов’яза ни ми спла чу ва ти не ми ну чу «да ни ну» за те, що би ко -
рис ту ва ти ся своїми улюб ле ни ми про дук та ми. На її впро вад жен ня
зна до бить ся час, але це бу де не ба нер на рек ла ма, або не тіль ки во на.

Вен чурні інвес то ри, ма буть, підтри му ють та кий підхід. Ком -
панія за лу чи ла $138 мільйонів відря ду відо мих фондів і при ват них
осіб. В травні 2012 ро ку $100 мільйонів в Pinterest вклав японсь кий
гігант елект рон ної ко мерції Rakuten.

Це за пи тан ня ціка вить ба гать ох, оскіль ки Pinterest і Foursquare —
найя ск равіші стар та пи тех но логічної га лузі США.

Девід Лі (David Lee) з вен чур но го фон ду «SV Angel» зра зу за я вив,
що фонд є од ним з інвес торів Pinterest, і що во ни аб со лют но впев -
нені в май бутнь о му Pinterest. Во ни вва жа ють, що сервіс має по тен -
ціал ста ти «єди ною ком панією, де ко рис ту вач шу кає, прицінюєть -
ся і ку пує, і все це — на одній плат формі».

На дум ку Девіда Тіша (David Tisch) з «BoxGroup» сервіс ста не
«фан тас тич ною» заміною по шу ку ко мерційних за питів в Google.
Чи бу де він роз ви ва ти ся са мостійно чи зіллєть ся з біль шою ком -
панією, «він відбе ре ос но во по лож ну сфе ру мо не ти зації у Google»,
і змо же пок ра щи ти її де я ки ми соціаль ни ми еле мен та ми.
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ФОР МУ ВАН НЯ СТА ТИС ТИЧ НОЇ ВИБІРКИ
ДЛЯ ОБС ТЕ ЖЕНЬ ДІЛО ВОЇ АК ТИВ НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У КРАЇНАХ ЄС

Ма ну кян Да вид Сам ве ло вич
4 курс, спеціальність «Ме не дж мент», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: За бу та Нані Вікторівна, к.е.н., до цент

Під час обс те жень діло вої ак тив ності підприємств (далі —
ОДАП) у країнах Євро пейсь ко го Со ю зу (далі — ЄС) при по бу дові
ста тис тич ної вибірки ви ни ка ють проб ле ми, пов’язані з виз на чен -
ням оди ниць у ге не ральній су куп ності, різно манітністю видів
діяль ності у рам ках од но го підприємства, ство рен ням вер ти каль -
них і го ри зон таль них об’єднань. У різних країнах усі ці пи тан ня
вирішу ють ся поJрізно му, ви ко рис то ву ють ся власні виз на чен ня, що
уск лад нює вив чен ня їх досвіду та йо го ви ко рис тан ня. Од нак кож на
країна має мак си маль но чітку інфор мацію про вид діяль ності, роз -
міри й роз та шу ван ня підприємств.

Ос новні по ло жен ня що до фор му ван ня вибірко вої су куп ності
ОДАП вик ла дені в Об’єднаній гар монізо ваній прог рамі ЄС що до
обс те жень тен денцій діло вої ак тив ності бізне су та спо жи ван ня [1].
Ре ко мен до ва но три спо со би ор ганізації зби ран ня да них у ході ОДАП.
Пер ший — найп ростіший — пе ред ба чає опи ту ван ня всіх підпри -
ємств. Це до ро гий і три ва лий ме тод, як що тіль ки по пе редньо не бу ла
виз на че на не ве ли ка ціль о ва су купність підприємств для обс те жен ня.
Та кий варіант є не ба жа ним, оскіль ки йо го мож на ре алізу ва ти тіль ки
у не ве ли ких країнах Євро пи з ви со ким рівнем роз вит ку ко мунікацій.
Дру гий варіант ор ганізації обс те жен ня здійснюєть ся за до по мо гою
ціль о во го відбо ру підприємств із ге не раль ної су куп ності. Найбільш
прий нят ним є ви пад ко вий відбір із ус та нов ле ною ймовірністю вклю -
чен ня (відбо ру) для всіх підприємств вихідної су куп ності.

Ви пад ко ва вибірка мо же бу ти ор ганізо ва на різни ми спо со ба ми,
а її ефек тивність за ле жить від об ся гу інфор мації про підприємства.
Для виз на чен ня об ся гу вибірки є два важ ли вих кри терії. Пер ший —
це зручність, тоб то ви би раєть ся спосіб про порційно го роз поділу.
Дру гим кри терієм є точність, що зу мов лює вибір оп ти маль но го
роз поділу. Об ся ги вибірок заз ви чай за ле жать від розміру країни, але
національні ор ганіза то ри опи ту вань га ран ту ють їхню реп ре зен та -
тивність і мож ливість ви ко нан ня за питів ко рис ту вачів ре зуль татів.

У те перішній час країна ми — чле на ми ЄС щомісяч но про во дить -
ся чо ти ри обс те жен ня підприємств у та ких га лу зях, як про мис ло вість,
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будівницт во, роздрібна торгівля та пос лу ги. Де які до дат кові обс те -
жен ня щок вар таль но здійсню ють ся у про мис ло вості та будівництві.

От же, за ре ко мен даціями ЄС, вибірка має бу ти стра тифіко ва ною
з ви ко рис тан ням прос то го ви пад ко во го відбо ру. Більшість країн
зас то со ву ють про порційний роз поділ. У рам ках уз год же ної сис те -
ми стра тифікація про во дить ся за регіона ми (за пот ре би), ви да ми
еко номічної діяль ності та розміром підприємства, що оцінюєть ся
за леж но від кіль кості працівників або інших по каз ників (нап рик -
лад, де які країни ви ко рис то ву ють об сяг ре алізації, ви пус ку або обо -
ро ту про дукції).

Досліджен ня досвіду фор му ван ня вибірко вої су куп ності
країна ми — чле на ми ЄС має бу ти ба зою для відповідних ста тис тич -
них роз ро бок для ОДАП Ук раїни.

ДОСВІД ДЕР ЖАВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ЦІН 
У ЗА РУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Ма ре нич І.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

В умо вах рин ку вста нов лен ня раціональ но го співвідно шен ня
між мо но полією і кон ку ренцією, за побіган ня не обґрун то ва но му
підви щен ню цін підприємства миJмо но поліста ми до ся гаєть ся шля -
хом роз роб ки ан ти мо но поль но го за ко но да в ства. У да ний час в біль -
 шості країн світу ут во ре но сис те ми норм ан ти мо но поль но го за ко -
но да в ства, спря мо ва но го на підтрим ку віль ної кон ку ренції та
об ме жен ня мо но полізації. У ціло му сфе ра конт роль о ва но го дер жа -
вою ціно ут во рен ня скла дає від 10 до 30% від за галь но го об ся гу про -
дукції, що ви пус каєть ся.

Найбіль шо го по ши рен ня пря ме дер жав не ре гу лю ван ня цін
у США на бу ло у сфері обігу сільсь ко гос по дарсь кої про дукції. Так,
нап рикінці 40Jх — у 60Jті ро ки в ць о му сек торі еко номіки бу ло за -
про вад же но па ри тетні ціни, що за без пе чи ли збе ре жен ня до ходів
фер мерів. Роз ра ху нок та ких цін ґрун ту вав ся на умов но оп ти маль но -
му співвідно шенні (па ри теті) про мис ло вих і сільсь ко гос по дарсь ких
цін, яке скла ло ся в США в пер шо му де ся тиріччі XX ст. Дер жа ва
взя ла на се бе зо бов’язан ня про во ди ти за купівлі сільсь ко гос по -
дарсь кої про дукції за ціна ми не ниж че па ри тет них, тоб то на мі ні -
маль но га ран то ва но му рівні.
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Франція завж ди за ли ша ла ся однією з не ба гать ох еко номічно
роз ви не них країн з дос татньо жорсткою сис те мою дер жав но го ре -
гу лю ван ня цін. Функціону ван ня цієї сис те ма (яка у незмінно му
виг ляді збе рег ла ся до ць о го ча су) охоп лю ва ло рин ко вий обіг сільсь -
ко гос по дарсь кої про дукції, енер го носіїв, на дан ня транс по рт них
пос луг та ін. Ок ре мою скла до вою ре гу лю ван ня цін у Франції є та кож
пря ме вста нов лен ня цін на то ва ри й пос лу ги дер жав них підпри -
ємствJмо но полістів, що діють у га лу зях елект ро е нер ге ти ка і транс -
порт, а та кож ве ли ких національ них і ко мерційних банків, стра хо -
вих ком паній то що. У 80Jті ро ки жорсткий конт роль за ціна ми знов
бу ло зміне ний на за хо ди з ре гу лю ван ня за галь них умов ціно вої
кон ку ренції в про мис ло вості, а са ме за бо ро на ство рен ня вся ко го
ро ду со юзів ви роб ників, імпор терів, оп то вих і розJдрібних тор -
говців, а та кож відмо ва від прак ти ки ук ла дан ня угод про мінімальні
й ре ко мен до вані ціни.

В Японії пра цює спеціаль ний ор ган — Бю ро цін Уп равління еко -
номічно го пла ну ван ня. В йо го функції вхо дять конт роль за дот ри -
ман ням ан ти мо но поль но го за ко но да в ства, відсте жен ня рівня і ди -
наміки цін на то ва ри, підтрим ка по пи ту на не обхідно му рівні,
вив чен ня тен денцій по пи ту і про по зиції.

Сис те ма ціно ут во рен ня у Фінляндії (особ ли во — при вста нов -
ленні роздрібних цін на то ва ри і пос лу ги) відзна чаєть ся гнучкістю
і доз во ляє сти му лю ва ти спо жи ван ня. У соціаль но орієнто ваній
рин ковій еко номіці Фінляндії ця сис те ма дає змо гу про во ди ти за -
хо ди, нап рав лені на підви щен ня життєво го рівня на се лен ня. Че рез
Міністер ство торгівлі Фінляндії здійсню ють ся пла ну ван ня і конт -
роль за ціна ми на про дук ти хар чу ван ня, зер но, енер го носії, вин -
ноJгорілчані ви ро би.

Іспанія здійснює ре гу лю ван ня і конт роль за ціна ми на то ва ри
пер шої не обхідності, а та кож на то ва ри й пос лу ги, ви роб ни цт во
яких мо но полізо ва но. Конт роль за фор му ван ням цін здійснює Ви -
ща ра да з цін при Міністерстві еко номіки і фінансів Іспанії — ро бо -
чий ор ган Уря до вої комісії з еко номічних пи тань.

Літе ра ту ра
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СУ ЧАС НА ФІНАН СО ВА СИС ТЕ МА. 
ОСОБ ЛИ ВОСТІ В УК РАЇНІ

Мас ля на Софія Олек сандрівна
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит», 

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту,
Універ си тет «Ук раїна», тел.: 044 423�66�51

На у ко вий керівник: Іва но ва К.І., стар ший вик ла дач

Ос нов ну роль у фінан совій діяль ності дер жа ви, особ ли во у сфері
фіскаль ної політи ки й фор му ван ня до ход ної час ти ни бюд жет ної
сис те ми країни, відіграє при ват ний сек тор шля хом пе ре роз поділу
част ки от ри ма них до ходів у виг ляді по датків та обов’яз ко вих ціль -
о вих пла тежів. Од нак та кий стан не дає підстав змен шу ва ти зна чен -
ня фінансів дер жав них підприємств.

Пе ред Ук раїною, як су час ною де мок ра тич ною, соціаль ною та
пра во вою дер жа вою, пос тає проб ле ма роз бу до ви влас ної фінан со -
вої сис те ми. Сфор мо ва на на сь о годні фінан со вої сис те ми Ук раїни
мо же розг ля да ти ся як підґрун тя для роз роб ки та впро вад жен ня більш
ефек тив ної фінан со вої сис те ми, яка бу де надійною ос но вою еко но -
міки та за без пе чить жит тя на се лен ня на на леж но му рівні. А функції
фінан со вої сис те ми на шої дер жа ви ще раз підтве рд жу ють важ -
ливість зап ро вад жен ня ефек тив ної фінан со вої сис те ми, яка змо же
ке ру ва ти та за без пе чу ва ти нор маль ну діяльність усіх ор ганів та інс -
ти тутів, а та кож за без пе чить здійснен ня не обхідних фінан со вих
про цесів та опе рацій.

В Ук раїні спос терігаєть ся пос ту по ве збіль шен ня масш табів міс -
це во го гос по да р ства, їх зв’язок та за лежність від ве ли ко го капі та лу,
роз ши рен ня та уск лад нен ня функцій місце вої вла ди, ком пе тенція
якої виз на чаєть ся чин ним за ко но да в ством Ук раїни, зок ре ма Конс -
ти туцією Ук раїни, за ко на ми Ук раїни «Про місце ве са мов ря ду ван -
ня», «Про місцеві дер жавні адміністрації» то що. У сфері фінан со вої
діяль ності їх ком пе тенцію вста нов лює, в пер шу чер гу, Бюд жет ний
ко декс Ук раїни та періодичні ак ти про бюд жет місце вих ор ганів.

Дер жав ний бюд жет — це найбіль ший цент ралізо ва ний фонд
коштів, що пе ре бу ває у роз по ряд женні уря ду, який ви ко нує дер жав-
ну політи ку. За йо го до по мо гою уряд кон це нт рує у своїх ру ках знач ну
час ти ну національ но го до хо ду, що пе ре роз поділяєть ся фінан со ви -
ми ме то да ми. Са ме у цій ланці фінан со вої сис те ми зо се ред жу ють ся
найбільші до хо ди та най важ ливіші у політич но му та еко номічно му
відно шенні за галь но дер жавні ви дат ки.
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Вар то заз на чи ти, що Ук раїна іде шля хом роз вит ку фінан со вої
сис те ми та еко номіки. Зва жа ю чи на це, є як плю си, так і міну си у її
роз вит ку. Об ся ги ВВП за ос танні 5 років зрос ли май же в три ра зи.
Зрос тан ня зовнішнь о тор го вель но го обо ро ту свідчить про роз ши -
рен ня співпраці між суб’єкта ми гос по да рю ван ня Ук раїни з інши ми
країна ми, що та кож є по зи тив но.

Літе ра ту ра
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ПО ДАТ КИ. ВИ ДИ ПО ДАТКІВ. 
ЗМІНИ В ПО ДАТ КО ВО МУ КО ДЕКСІ

Міськів Ва силь Во ло ди ми ро вич
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит», Інсти тут еко номіки та ме не -

дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна», тел.: 044 423�66�51
На у ко вий керівник: Іва но ва К.І., стар ший вик ла дач

По дат ки — це вста нов лені ви щим ор га ном за ко но дав чої вла ди
обов’яз кові пла тежі, які спла чу ють фізичні та юри дичні осо би до
бюд же ту у розмірах і термінах, пе ред ба че них за ко но да в ством.

По да ток — обов’яз ко вий, індивіду аль но бе зоп лат ний платіж,
що стя гуєть ся ор га на ми дер жав ної вла ди різних рівнів з юри дич них
осіб і фізич них осіб з ме тою фінан со во го за без пе чен ня діяль ності
дер жа ви й (або) муніци паль них ут во рень

Ви ди по датків. За га лом, по дат ки ділять ся на прямі, тоб то ті по -
дат ки, які стя гу ють ся з еко номічних агентів за до хо ди від фак торів
ви роб ни цт ва й неп рямі, тоб то по дат ки на то ва ри й пос лу ги, що
скла да ють ся в самій ціні на пред ме ти спо жи ван ня. Пря ми ми по -
дат ка ми мож на наз ва ти такі, як по да ток на до хо ди фізич них осіб,
по да ток на при бу ток і подібні. До неп ря мих по датків на ле жать по -
да ток на до да ну вартість, ак ци зи й інші.

Прямі — по дат ки, що стя гу ють ся без по се редньо з до ходів і май-
на плат ни ка по датків. До пря мих по датків на ле жать при бут ко вий
по да ток з фізич них осіб, по да ток на при бу ток, по да ток на май но.
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Неп рямі — по дат ки на то ва ри й пос лу ги, ус та нов лю вані цент раль -
ни ми й місце ви ми ор га на ми вла ди у виг ляді над ба вок до ціни то ва рів
або та ри фу на пос лу ги й не за лежні від до ходів плат ників по датків.

Зміни в по дат ко во му ко дексі. По дат ко вим за ко но да в ством
у 2015 році бу ло пе ред ба че но, що юри дичні осо би, які спла чу ють
по да ток на при бу ток підприємств, по винні бу ли спла чу ва ти
щомісяч но аван со вий вне сок. З прий нят тям змін до По дат ко во го
ко дек су спла та аван со вих щомісяч них пла тежів бу ла ска со ва на.

Та кож для суб’єктів гос по да рю ван ня, у яких річний дохід пе ре -
ви щує 20 млн. грн., вста нов люєть ся квар таль ний звітний період.

Розмір по дат ку на не ру хомість збіль ше но на 1%, а са ме до 3%
від розміру мінімаль ної за робітної пла ти за 1 кв. м. жит ла. Від по -
відно до Дер жав но го бюд же ту Ук раїни на 2016 рік розмір мінімаль -
ної за робітної пла ти ста но вить 1378 грн. Та ким чи ном за ко жен
квад рат ний метр не ру хо мості, що підля гає опо дат ку ван ню не -
обхідно бу де спла ти ти 41 грн. 34 коп. Та кож ос танні зміни пе ред ба -
ча ють зміну розміру ак циз но го по дат ку, зок ре ма, на ал ко гольні на -
пої та пи во на 100%. Розмір ак циз но го по дат ку на тю тю нові ви ро би
зрос те на 40% та на 3 відсот ко вих пунк ти, а на паль не — на 13%.
Відповідно до ос танніх змін у По дат ко вий ко декс Ук раїни розмір
по дат ку ста но ви ти ме 18% від су ми до хо ду не за леж но від розміру та -
ко го до хо ду. У по пе редній ре дакції По дат ко во го ко дек су бу ло зап -
ро вад же но дві став ки 15% та 20%. При чо му, став кою 15% опо дат -
ко ву вав ся дохід у розмірі до 12 180 грн. (у 2015 році), а дохід, що
пе ре ви щу вав заз на че ну су му, опо дат ко ву вав ся за став кою 20%.

Аналіз на ве де них змін дає підста ви стве рд жу ва ти, що прий ня тий
Вер хов ною Ра дою Ук раїни За кон збіль шує на ван та жен ня, як на зви -
чай них гро ма дян (вра хо ву ю чи не ви со кий се редній розмір за робітної
пла ти у країні і збіль шен ня став ки до 18% замість 15%), так і на бізнес.

В той же час, ок ремі зміни є вип рав да ни ми та та ки ми, що від по -
віда ють вик ли кам суспільства. Зок ре ма, змен шен ня розміру ЄСВ
мо же доз во ли ти ви вес ти час ти ну за робітних плат «із тіні», а змен -
шен ня мак си маль но до пус ти мо го річно го до хо ду для спро щенців
третьої гру пи, уне мож ли вить ве ли ким підприємствам мінімізу ва ти
розмір по дат ку, що підля гає сплаті.

Літе ра ту ра
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ЗА СО БИ УП РАВЛІННЯ ПЕР СО НА ЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА

На за рен ко І.В.
ІІІ курс, гру па М�31�13, спеціальність «Ме не дж мент»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (068)�4343325
На у ко вий керівник: Євась Т.В., стар ший вик ла дач

Ре зуль та тивність гос по да рю ван ня на підприємстві ве ли кою
мірою за ле жать від якості чин ної сис те ми уп равління пер со на лом,
що посідає чіль не місце в сис темі уп равління ор ганізацією за га лом.

Сутність уп равління пер со на лом по ля гає у вста нов ленні ор га -
нізаційноJеко номічних, соціаль ноJпси хо логічних і пра во вих відно -
син між суб’єкта ми (працівни ка ми) та об’єктом (ме нед же ра ми)
управління. В ос нові цих відно син ле жать прин ци пи, ме то ди, фор -
ми і за со би впли ву на інте ре си, по ведінку і діяльність працівників
із ме тою мак си маль но ефек тив но го їхнь о го ви ко рис тан ня у діяль -
ності підприємства [1, с. 6–7].

На сь о годні виділя ють три ос новні гру пи за собів уп равління
пер со на лом підприємства:

1) прямі за со би уп равління, які зас то со ву ють для без по се ред -
нь о го уп равління пер со на лом;

2) неп рямі за со би уп равління, які ви ко рис то ву ють ся пе ре важ -
но з ор ганізаційних мірку вань;

3) квазіза со би — це фак то ри, які не мож на за ра ху ва ти до пря мих
і неп ря мих, але які ма ють важ ли ве зна чен ня для успішно го здійснен -
ня уп равління пер со на лом.

До най важ ливіших пря мих за собів уп равління пер со на лом на -
ле жать:

— де ле гу ван ня пов но ва жень і зав дань;
— об го во рен ня в ко лек тиві, бесіди з підлег ли ми;
— кри ти ка та за о хо чен ня;
— служ бо вий наг ляд і конт роль за ре зуль та та ми праці;
— інфор мація та ко мунікація;
— ди рек ти ви та вказівки [2, с. 29–30].
Неп рямі за со би уп равління є до поміжни ми, про те во ни істот -

но впли ва ють на уп равління пер со на лом. До них на ле жать:
— ха рак те рис ти ка по са ди;
— оцінка ро бо чо го місця;
— оцінка співробітни ка.
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До квазіза собів за ра хо ву ють:
— не фор мальні гру пи — ство рю ють ся на ос нові осо бис тих сто -

сунків (лю ди мо жуть об’єдну ва тись у гру пи то му, що жи вуть в од но -
му місці, нав ча ють ся в од но му зак ладі, є чле на ми од но го об’єднан -
ня та з інших при чин);

— ро бо чу ат мос фе ру — від неї за ле жить відчут тя за до во лен ня
і ба жан ня пра цю ва ти. Ос нов ни ми фак то ра ми при ць о му є відно си -
ни між співробітни ка ми, умо ви праці, чіткий (або нечіткий) роз -
поділ пов но ва жень, стиль уп равління, по зи тив ний або не га тив ний
вплив не фор маль них груп і відно си ни між керівницт вом і підлег ли -
ми [2, с. 32–34].

Та ким чи ном, усі за со би уп равління пер со на лом, які зас то со ву -
ють ся в ор ганізації, ма ють взаємо уз год жу ва тись і поєдну ва тись один
з од ним. Крім то го, во ни тісно пе реп ле тені з інши ми фак то ра ми
уп равління ви роб ни цт вом і пер со на лом, нап рик лад з прин ци па ми
уп равління ви роб ни цт вом, ор ганізаційною сис те мою та сти лем уп -
равління, що та кож впли ває на вибір комбінації за собів уп равління
пер со на лом за леж но від умов гос по да рю ван ня підприємства.

Літе ра ту ра

1. Уп равління пер со на лом: навч. посіб. /А.О.Аза ро ва, О.О.Мо роз,
О.Й. Лесь ко, І.В. Ро ма нець; ВНТУ. — Вінни ця: ВНТУ, 2014. — 283 с.

2. Хра мов В.О., А. П. Бовт рук А.П. Ос но ви уп равління пер со на лом:
Навч. ме тод. посіб. / В.О. Хра мов, А.П. Бовт рук. — К.: МА УП, 2001. —
112 с.: іл. — Бібліогр.: с. 109.

ОС НОВНІ ТЕН ДЕНЦІЇ РОЗ ВИТ КУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 

У СФЕРІ СПОР ТУ В УК РАЇНІ

Нейж мак Ми хай ло Ми хай ло вич
майс тер спор ту з бас кет бо лу, до цент

Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту

Еко номічна діяльність у сфері фізич ної куль ту ри і спор ту спря мо -
ва на на ви роб ни цт во та ре алізацію фізкуль тур ноJспор тив них пос луг.
На пев но му істо рич но му етапі, а са ме тоді, ко ли в еко номіці до сяг ну то
до сить ви со ко го рівня зрілості то вар ноJгро шо вих відно син, фізкуль -
тур ноJспор тив на діяльність ви яв ляє се бе у формі під приємницт ва.

В Ук раїні про тя гом двох ос танніх де ся тиліть відбу вав ся про цес
транс фор мації ко ма нд ної еко номічної сис те ми у сис те му рин ко во го
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ти пу, який по ши рив ся і на сфе ру фізич ної куль ту ри і спор ту. Як ре -
зуль тат бу ло зак ла де но підва ли ни національ но го рин ку фізкуль тур -
ноJспор тив них пос луг. На сь о годні в Ук раїні існує об ме женість
про по зиції фізкуль тур ноJспор тив них пос луг, не ви со ка якість фіз куль-
тур ноJспор тив них пос луг, які про по ну ють ся, внаслідок низь ко го
рівня ма теріаль ноJтехнічно го, кад ро во го, на у ко во го, ор ганізацій но го,
нор ма тив ноJпра во во го, інфор маційно го за без пе чен ня сфе ри фі зич-
ної куль ту ри і спор ту. Та кож при сутні повільні тем пи фор му ван ня
не обхідних ком по нентів га лу зе во го рин ку внаслідок не га тив но го
впли ву на сфе ру фізич ної куль ту ри і спор ту зовнішнь о го еко но -
мічно го се ре до ви ща. Ха рак тер функціону ван ня еко номіки Ук раїни
не сприяє ство рен ню рин ко вих за сад роз вит ку сфе ри фізич ної куль -
тури і спор ту. Еко номіка країни не до сяг ла то го рівня роз вит ку, ко ли
бізнес стає надз ви чай но зацікав ле ним у ви ко рис танні рин ку фіз -
куль тур ноJспор тив них пос луг, а от же, ак тив но сприяє йо го роз вит ку.
Цим зу мов люєть ся порівня но не ве ли ка кількість спон сорів та їх низь -
ка ак тивність у підтримці фізкуль тур ноJспор тив них ор ганізацій. Си -
ту ація уск лад нюєть ся і низь кою зацікав леністю фізич ною куль ту рою
і спор том з бо ку за собів ма со вої інфор мації, на сам пе ред, те ле ба чен ня.

Га лузь фізич ної куль ту ри і спор ту є про ду цен том пос луг фіз -
куль тур ноJоз до ров чо го і спор тив но го ха рак те ру, які спря мо вані на
підви щен ня ефек тив ності функціону ван ня еко номікоJсоціаль ної
сис те ми дер жа ви. Ос нов ни ми фор ма ми дер жав но го ре гу лю ван ня
та зас то со ву ван ня пре вен тив них за ходів до ви ник нен ня кри зо вих
про цесів гос по дарсь кої діяль ності га лузі є: за ко но дав че нор ма тив -
ноJпра во ве ре гу лю ван ня відно син у сфері гос по да рю ван ня; фінан -
со ве ре гу лю ван ня — фор му ван ня бюд же ту га лузі, кре ди ти та по зи ки,
по дат ко ве ре гу лю ван ня, та ри фи, ре гу лю ван ня ціно вої політи ки;
вплив на кількість та якість ви роб ни цт ва фізкуль тур ноJоз до ров чих
пос луг — дер жав не за мов лен ня, ціль о ва ад рес на дер жав на фінан со -
ва до по мо га гро мадсь ким ор ганізаціям, підтрим ка ма ло го підпри -
єм ницт ва в сфері фізич ної куль ту ри і спор ту, ком пен сація вит рат на
ви роб ни цт во пос луг про ду цен том з ме тою змен шен ня їх вар тості
для не за хи ще них верств на се лен ня. Дер жавні прог ра ми роз вит ку
підприємниць кої діяль ності в га лузі фізич ної куль ту ри і спор ту ха -
рак те ри зу ють ся низь кої ефек тивністю, що ви ма гає оп тимізації
і при ве ден ня до еко номічних ре алій за ко но дав чої ба зи що до ство -
рен ня спри ят ли вих умов роз вит ку ме режі про ду центів ви со ко якіс -
них пос луг фізкуль тур ноJспор тив но го та оз до ров чо го ха рак те ру.

в сучасних умовах Секція 1



ОБЛІК ОС НОВ НИХ ЗА СОБІВ

Неп рав да На талія Юріївна
4 курс, спеціальність «Облік і ау дит», універ си тет «Ук раїна»

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

Ос новні за со би відігра ють од ну із го лов них ро лей в не о бо рот них
акти вах підприємства, що зай няті у ви роб ни чоJгос по дарській діяль -
 ності. То му в обліку ос нов них за собів важ ли ве зна чен ня має єди ний
прин цип їх оцінки, доцільність пе ре оцінки, еко номічно обґрун то -
ва ний вибір ме то ду на ра ху ван ня амор ти зації, а та кож своєчас но об -
роб ле на та сис те ма ти зо ва на інфор мація.

Ос танні ро ки пред ме та ми досліджен ня вис ту па ють пи тан ня не
ли ше кла сифікації ос нов них за собів, ор ганізації їх обліку на під -
приємствах різних га лу зей, а й сут ності да ної ка те горії. Не од но -
знач не трак ту ван ня по нят тя «ос новні за со би» в ос нов них нор ма -
тив них ак тах, що ре гу лю ють облік ос нов них за собів в Ук раїні,
тоб то в По ло женні (стан дарті) бух гал терсь ко го обліку 7 «Ос новні
за со би»та По дат ко во му ко дексі Ук раїни, на дан ний мо мент ці не -
вирішені про тиріччя між по дат ко вим та бух гал терсь ким обліком
що до на ра ху ван ня амор ти зації, що до обліку бе зоп лат но одер жа них
ос нов них за собів, обліку поліпшен ня ос нов них за собів, що приз во -
дить до ви ник нен ня різниць в об чис ленні по дат ку на при бу ток.

Ця проб ле ми вик ли ка на тим, що дані дві сис те ми ма ють за ме -
ту про ти лежні інте ре си що до амор ти заційних відра ху вань. Згідно
За ко ну Ук раїни «Про опо дат ку ван ня при бут ку підприємств» амор -
ти зація розг ля даєть ся як еле мент роз ра хун ку ба зи опо дат ку ван ня
по дат ком на при бу ток. В обліко воJаналітичній сис темі амор ти зація —
це вит ра ти, що фор му ють собівартість ре алізо ва ної про дукції.

За по дат ко вим ме то дом ос новні за со би не ви роб ни чої сфе ри не
є об’єктом амор ти зації, то му не обхідно внес ти ряд ко рек тив до сис те-
ми ра хунків бух гал терсь ко го обліку. об’єкти не ви роб ни чої сфе ри —
за бух гал терсь ки ми ме то да ми.

Та ким чи ном, у бух гал терсь ко му обліку відоб ра жа ють ся всі опе -
рації і всі вит ра ти, пов’язані з прид бан ням і ви го тов лен ням ос нов -
них за собів. У по дат ко во му обліку відоб ра жа ють ся не всі опе рації,
а тіль ки ті, під час яких підприємство здійснює вит ра ти, що підля -
га ють амор ти зації згідно з по дат ко вим за ко но да в ством.

Нап рик лад, суб ра ху нок 131 «Знос ос нов них за собів» мо же ма -
ти два аналітич них ра хун ки 131.1 «Знос ос нов них за собів ви роб ни -
чо го приз на чен ня» та 131.2 «Знос ос нов них за собів не ви роб ни чо го
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приз на чен ня». Тоб то, на ра ху ван ня амор ти зації на ви роб ничі об’єк -
ти бу де здійсню ва ти ся за по дат ко вим ме то дом, а на не ви роб ничі —
за бух гал терсь ки ми ме то да ми.

Уза галь ню ючи ви ще вик ла де не мож на зро би ти вис но вок, що
пок ра щен ня обліку ос нов них за собів, мож ли ве за умо ви прий нят тя
на за ко но дав чо му рівні під час фор му ван ня по каз ників по дат ко во го
обліку за ос но ву да них бух гал терсь ко го обліку, доціль но го вдос ко -
на лен ня Пла ну ра хунків бух гал терсь ко го обліку ак тивів, капіта лу,
зо бов’язань і гос по дарсь ких опе рацій підприємств та ор ганізацій,
яке вра хує особ ли вості по дат ко во го обліку ос нов них за собів для
сис тем но го відоб ра жен ня опе рацій з ни ми.

Літе ра ту ра

1. Бу ти нець Т. А. Ос новні за со би: точ ка зо ру еко номіста // Проб ле ми
те орії та ме то до логії бух гал терсь ко го обліку, конт ро лю і аналізу. — 2012. —
Вип. 2 (23). — 22–36 с.

2. Кузьмін Д. Л. Ос новні за со би та ос новні фон ди: порівняль ний ас пект //
Проб ле ми те орії та ме то до логії бух гал терсь ко го обліку, конт ро лю і аналізу. —
2012. — Вип. 2 (23). — 148–155 с.

ЕКО НОМІЧНА СУТНІСТЬ ТО ВАР НИХ ЗА ПАСІВ

Не чи по рен ко Вла дис лав Андрійо вич,
Гру пи ОА�51 спеціальність «Бух гал терсь кий облік»,

Ко ледж «Освіта» к. тел. (097) 6868634
на у ко вий керівник: Пи сан ка Н.С., стар ший вик ла дач

Облік то вар них за пасів мож на здійсню ва ти за дво ма по каз ни -
ка ми: пер ший — кількісноJвартісний облік на яв ності та ру ху то ва рів
за купівель ни ми ціна ми за кож ною наз вою: ви дом, ти пом, га тун ком;
дру гий — за гальні транс по рт ноJза готівельні вит ра ти, що їх обліко -
ву ють на всю ма су то вар них за пасів (або за ок ре ми ми гру па ми).

То ва ри є ви дом за пасів. На підприємствах їх обліко ву ють за
пер вин ною вартістю або чис тою вартістю ре алізації.

Прид бані (от ри мані) то ва ри за ра хо ву ють на ба ланс підпри ємства
за пер вин ною вартістю.

Пер вин ною вартістю за пасів, прид ба них за пла ту, є собівар -
тість за пасів, що скла даєть ся з та ких фак тич них вит рат:

— су ми, що спла чу ють ся згідно із до го во ром пос та чаль ни кові
(про дав цеві), за ви ра ху ван ням неп ря мих по датків;

— су ми ввізно го ми та;

в сучасних умовах Секція 1



— су ми неп ря мих по датків у зв’яз ку із прид бан ням за пасів, що
не відшко до ву ють ся підприємству;

— транс по рт ноJза готівельні вит ра ти (вит ра ти на за готівлю то -
варів, оп ла та та рифів (фрах ту) за ван таж ноJроз ван та жу вальні ро бо -
ти і транс пор ту ван ня то варів усіма ви да ми транс пор ту до місця їх
ви ко рис тан ня, включ но із вит ра та ми зі стра ху ван ня ри зиків транс -
пор ту ван ня за пасів);

— інші вит ра ти, без по се редньо пов’язані з прид бан ням то варів
і до ве ден ням їх до ста ну, в яко му во ни при датні для ви ко рис тан ня
із зап ла но ва ною ме тою.

Пер вин ною вартістю то варів, вне се них до ста тут но го капіта лу
підприємства, виз на ють уз год же ну зас нов ни ка ми (учас ни ка ми) під -
приємства їхню спра вед ли ву вартість.

Пер вин ною вартістю то варів, одер жа них підприємством бе зоп -
 лат но, виз на ють їхню спра вед ли ву вартість.

Пер вин на вартість оди ниці то варів, прид ба них внаслідок об мін у
на подібні то ва ри, дорівнює ба лан совій вар тості пе ре да них то варів.
Як що ба лан со ва вартість пе ре да них то варів пе ре ви щує їхню спра -
вед ли ву вартість, тоді пер вин ною вартістю от ри ма них то варів є їхня
спра вед ли ва вартість. Різни цю між ба лан со вою та спра вед ли вою
вартістю пе ре да них то варів вклю ча ють до скла ду вит рат звітно го
періоду.

Пер вин ною вартістю то варів, прид ба них в обмін на не подібні
за па си, виз на ють спра вед ли ву вартість от ри ма них то варів. Спра -
вед ли ва вартість то варів — це їхня ціна ре алізації після ви ра ху ван -
ня вит рат на ре алізацію і су ми над бав ки (при бут ку) ви хо дя чи із
над бав ки (при бут ку) для ана логічних то варів.

Не вклю ча ють ся до пер вин ної вар тості то варів, а на ле жать до
вит рат то го періоду, в яко му во ни бу ли здійснені (вста нов лені): по -
над нор мові втра ти й нес тачі то варів; відсот ки за ко рис ту ван ня по -
зи ка ми; вит ра ти на збут; адміністра тивні й інші ана логічні вит ра ти,
без по се редньо не пов’язані із прид бан ням і дос тав кою то варів та
при ве ден ням їх до ста ну, в яко му во ни при датні для ви ко рис тан ня
із зап ла но ва ною ме тою.

Прид бан ня то варів оформ лю ють до го во ром пос та чан ня (купівліJ
про да жу) між пос та чаль ни ком і по куп цем. До говір пос та чан ня є пра -
во вим до ку мен том, що виз на чає пра ва й обов’яз ки сторін. Ос нов -
ни ми йо го реквізи та ми є: най ме ну ван ня сторін, їхні роз ра хун кові
реквізи ти, най ме ну ван ня та кількість то варів, ціни, термін пос та чан -
ня, по ря док роз ра хунків, зо бов’язан ня, що ма ють підприємства.
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По ря док до ку мен таль но го оформ лен ня над ход жен ня то варів
за ле жить від місця прий ман ня то варів.

Літе ра ту ра

1. Кар пен ко Є. А. Фінан со вий облік: [текст] навч.Jме тод. посібник /
Є.А. Кар пен ко. — Пол та ва: ПУ ЕТ, 2013. — 359 с.

2. Кім Ю.Г. Бух гал терсь кий та по дат ко вий облік: Пер винні до ку мен ти
та по ря док їх за пов нен ня [текст]: нав. посібник / Ю.Г. Кім. — К.: «Центр
уч бо вої літе ра ту ри», 2014. — 600 с.

ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ЗА РУБІЖНО ГО ДОСВІДУ 
ОР ГАНІЗАЦІЇ ПРЕМІЮВАН НЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Один чук Є.О.
ІІІ курс, гру па ЕП�3, спеціальність «Еко номіка підприємства»,

Рівненсь кий інсти тут, к.тел. (096)�7126596
На у ко вий керівник: Матвійчук А.Д., вик ла дач

Од ним з го лов них зав дань роз вит ку рин ко вої еко номіки є фор -
муван ня при та ман ної рин ко вим відно си нам сис те ми сти му лю ван ня
праці. Фінан со вий стан та кон ку рен то сп ро можність підпри ємст ва
прос то за ле жить від ефек тив ності праці пер со на лу, а во на, на сам пе -
ред, від ор ганізації та ме ханізмів фор му ван ня за робітної пла ти.

Важ ли вим скла до вим еле мен том уп равління тру до вим по тен ціа -
лом підприємства є вибір оп ти маль ної сис те ми сти му лю ван ня, що дасть
змо гу зба лан су ва ти міру вит рат праці та її кінцеві ре зуль та ти, а та кож
осо бис ту мо ти вацію працівни ка та ме ту діяль ності підприємства.

Під ефек тив ним сти му лю ван ням праці не обхідно ро зуміти ство-
рен ня та кої сис те ми сти му лю ван ня, яка б мог ла за без пе чи ти по -
єднан ня ви со ких еко номічних ре зуль татів діяль ності підпри ємст ва
та оп тимізу ва ти йо го вит ра ти на до сяг нен ня цих ре зуль татів.

За умов, ко ли не обхідний темп ро бо ти та інтен сивність праці
за без пе чу ють ся са мою її ор ганізацією, робітни ка не тре ба премію -
ва ти за ви ко нан ня й пе ре ви ко нан ня пла но вих по каз ників. Ви ко нан ня
за без пе чуєть ся сис те мою уп равління та ор ганізації, а пе ре ви ко нан -
ня ніко му не потрібне. То му в сти му лю ванні праці на го ло шу ють на
підви щенні про фесійної майс тер ності, розк ритті та мак си маль но -
му ви ко рис танні інте лек ту аль но го по тенціалу працівників, їхньої
ініціати ви і твор чості.

Звер та ю чись до прак ти ки преміюван ня в конк рет них фірмах за -
ру біжних країн, на ве де мо такі прик ла ди. У фірмах США вже три ва лий
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час до сить по ши ре ни ми є дві сис те ми, наз вані прізви ща ми їхніх ав -
торів — Скен ло на і Ра ке ра.

Пер ша з них ґрун туєть ся на роз поділі між працівни ка ми і ком -
панією еко номії вит рат на за робітну пла ту, от ри ма ної в ре зуль таті
підви щен ня ефек тив ності праці. Ця еко номія роз поділяєть ся в про -
порції від 1 до 3 між ком панією і працівни ка ми. Із су ми, що при -
зна че на для преміюван ня працівників, од на п’ята спря мо вуєть ся
в ре зе рв ний фонд, а реш та роз поділяєть ся між пер со на лом за леж но
від тру до во го внес ку кож но го в за гальні ре зуль та ти діяль ності ком -
панії. За своєю сут тю ця сис те ма спря мо ва на на зни жен ня част ки
вит рат на за робітну пла ту в роз ра хун ку на оди ни цю про дукції, за -
без пе чен ня ви пе ред жаль них темпів зрос тан ня про дук тив ності
праці сто сов но зрос тан ня за робітної пла ти, а от же, во на є найп рий -
нятнішою для підприємств, де част ка «жи вої» праці ви со ка.

Сис те ма Ра ке ра ба зуєть ся на фор му ванні преміаль но го фон ду
за леж но від збіль шен ня умов ноJчис тої про дукції в роз ра хун ку на
один до лар за робітної пла ти. Зас то су ван ня цієї сис те ми пе ред ба чає
вста нов лен ня так зва но го стан дар ту Ра ке ра — част ки фон ду оп ла ти
праці в об сязі умов ноJчис тої про дукції, яка виз на чаєть ся як се ред -
ня ве ли чи на за кіль ка ос танніх років. Розмір преміаль но го фон ду
виз на чаєть ся так: фак тич ний об сяг умов но про дукції пом но жу ють
на «стан дарт Ра ке ра».

З роз ра хо ва ної ве ли чи ни вик лю чаєть ся фак тич но вип ла че на
працівни кам за робітна пла та. Су ма, що за ли ши лась, розг ля даєть ся як
ре зуль тат підви щен ня ефек тив ності ви роб ни цт ва, і знач на її част  ка
спря мо вуєть ся на преміюван ня пер со на лу. Для виз на чен ня розміру
премій конк рет ним працівни кам до ува ги бе руть пе ре важ но якісні
по каз ни ки їхньої діяль ності.

От же, комп ле кс на сис те ма мо ти вації та оцінки ре зуль татів пра -
ці пер со на лу підприємства має ши рокі мож ли вості для пок ра щен -
ня ре зуль та тив ності ро бо ти як ок ре мо го працівни ка, так і всь о го
ко лек ти ву підприємств в ціло му.
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ОР ГАНІЗАЦІЙНО�МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ ОБЛІКУ,
АУ ДИ ТУ ВИТ РАТ ТА АНАЛІЗ СОБІВАР ТОСТІ 

ВИ РОБ НИ ЦТ ВА ПРО ДУКЦІЇ

Омель чен ко Вікторія Ми ко лаївна
5 курс, спеціальність «Облік і ау дит»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Нес те рен ко Світла на Сергіївна, к.е.н., до цент

Пос ту по вий вихід еко номіки Ук раїни із кри зо во го ста ну по -
в’язуєть ся з проб ле мою підви щен ня ефек тив ності уп равління вит -
рат ним ме ханізмом. Од ним із важ ли вих еле ментів да но го ме ха ніз -
му є інфор маційний ре сурс, у яко му знач на пи то ма ва га на ле жить
інфор мації, що фор муєть ся у сис темі бух гал терсь ко го обліку.

Нині ук раїнсь ка еко номіка пот ре бує ре фор ми, ос нов ною ме -
тою якої має бу ти підви щен ня ефек тив ності діяль ності як на род но -
го гос по да р ства в ціло му, так і ок ре мих га лу зей чи підприємств.
Про ве ден ня вка за ної ре фор ми ви ма гає фор му ван ня та вдос ко на -
лен ня но вих підходів до за без пе чен ня ефек тив но го функціону ван -
ня об’єктів гос по да рю ван ня.

На явність різних то чок зо ру що до сут ності вит рат обу мов ле на різ -
ни ми підхо да ми в пог ля дах на при ро ду еко номічно го бут тя вза галі,
і ви роб ни чо го про це су, зок ре ма. Мож на виділи ти два ос но во по лож -
них підхо ди. Пер ший ба зуєть ся на ро зумінні гос по дарсь ко го жит тя
з по зицій тру до вої те орії вар тості, яка пе ред ба чає взаємодію в про -
цесі ви роб ни цт ва трь ох ос нов них фак торів: ро бо чої си ли, пред ме тів
праці та за собів праці з відповідною інтерп ре тацією по нят тя вар -
тості, її скла до вих і струк ту ри. Дру гий підхід ба зуєть ся на ре су рс но му
ро зумінні при ро ди гос по да р ства, пе ред ба ча ю чи об ме же ність всіх
видів ре сурсів та аль тер на тивність варіантів їх зас то су ван ня. Да ний
підхід пе ред ба чає, що місце та роль вит рат розг ля даєть ся та розк ри -
ваєть ся в прик лад но му ас пекті як скла до вий еле мент ціни, яка фор -
муєть ся в рин ковій сис темі на ос нові зміни по пи ту та про по зиції.

Окрім дос товірності виз на чен ня фінан со во го ре зуль та ту, об ґрун -
то ва ний облік вит рат доз во ляє ке ру ва ти діяльністю підпри ємства,
до ся га ти змен шен ня вит рат і збіль шен ня на ко пи чень шля хом на дан -
ня да них про фак тичні вит ра ти. Надз ви чай но важ ли вою є пра виль -
на об роб ка та впро вад жен ня на підприємстві тих ме тодів обліку
вит рат, які доз во ля ють конт ро лю ва ти рух про дукції, збе ре женість
та раціональ не ви ко рис тан ня ма теріаль них ціннос тей і май на під -
приємства в ціло му.
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Важ ли вою ри сою вит рат як у ви роб ничій, так і в не ви роб ничій
сфері є ха рак тер їх зв’яз ку з пев ним об’єктом: про дук том, під роз ді -
лом, про ек том то що. За леж но від ха рак те ру ць о го зв’яз ку вит ра ти
поділя ють на прямі та неп рямі.

Прямі вит ра ти — це вит ра ти, які мо жуть бу ти відне сені без по -
се редньо до пев но го об’єкту вит рат еко номічно мож ли вим шля хом.

Неп рямі вит ра ти — це вит ра ти, що не мо жуть бу ти відне сені до
пев но го об’єкту вит рат еко номічно мож ли вим шля хом.

Ос но вою здійснен ня обліку, ау ди ту та аналізу на підприємствах
різних типів і ор ганізаційноJпра во вих форм влас ності по вин на ста -
ти нор ма тив ноJпра во ва ба за. Во на пок ли ка на аку му лю ва ти всі
інфор маційні по то ки, що за без пе чу ють ство рен ня спри ят ли вих
умов гос по да рю ван ня.

Вза галі, слід відміти ти мінливість нор ма тив ної ба зи з обліку ви -
т рат. В діючо му на сь о годні за ко но давстві по ру ше но ос новні ви мо ги
до нор ма тив них до ку ментів: точність, ла конічність, од ноз нач ність
трак ту ван ня.

Як у національній так і у міжна родній прак тиці по ря док відоб -
ра жен ня до ходів та вит рат ве деть ся за ме то дом на ра ху ван ня. Згідно
до яко го до хо ди і вит ра ти відоб ра жа ють ся в обліку і звітності у мо мент
їх ви ник нен ня, не за леж но від ча су над ход жен ня і спла ти гро шей.

Облік вит рат та собівар тості ви роб ни цт ва про дукції підпри -
ємства є однією з най важ ливіших діля нок обліку, то му від пра виль -
ної йо го ор ганізації за ле жить дос татність інфор мації, що на даєть ся
різним ко рис ту ва чам для прий нят тя уп равлінсь ких рішень. Гра мот -
на ор ганізація обліку вит рат в умо вах зас то су ван ня інфор маційних
сис тем дає мож ливість підприємству змен ши ти вит ра ти і тим са -
мим збіль ши ти при бу ток, тоб то підви щи ти ефек тивність діяль ності
підприємства.

Літе ра ту ра

1. Бон дар І.М. Звітність підприємства: підруч ник / М. I. Бон дар, Ю. А. Ве -
 ри га, М. М. Ори щен ко, Н. В. Про хар, Л. І. Леж нен ко. — Київ: Центр уч -
бо вої літе ра ту ри, 2015. — 570 с.

2. Зи ма Г. I. Бух гал терсь кий облік: нав чаль ноJме то дич ний посібник
для са мостійно го вив чен ня дис ципліни за кре дит ноJмо дуль ною сис те мою
ор ганізації нав чаль но го про це су / Г. I. Зи ма, Ю. М. Мен ши ко ва. — Пол та -
ва : ПУ ЕТ, 2012.

3. Пет ро вич Й. М. / Навч. посібник. — Уп равління діяльністю ор гані за -
ційноJви роб ни чих сис тем: — К.: Знан ня, 2013. — 510 с.
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ПО ДАТ КО ВА СИС ТЕ МА: 
ЕВО ЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ УК РАЇНИ

Оро пай О.П., Чуб ко І.С.
ІV курс, гру па ФН�41/12, спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

По дат ко ва сис те ма в кожній країні є однією із стриж не вих ос -
нов еко номічної сис те ми. Во на, з од но го бо ку, за без пе чує фінан со ву
ба зу дер жа ви, а з іншо го — вис ту пає го лов ним зна ряд дям ре алізації
її еко номічної докт ри ни. У ре зуль таті про ве де но го досліджен ня ви -
ді ле но три ос нов них ета пи роз вит ку форм і ме тодів опо дат ку ван ня:
1) від Ста ро давнь о го світу до Се реднь овіччя — дер жа ва не розг ля -
дає по дат ки як ос нов не дже ре ло до ходів і не має фінан со во го апа -
ра ту для збо ру по датків; по дат ки вво дять ся не сис тем но, збір їх до -
ру чаєть ся місту або гро маді; 2) XVI — по ча ток XIХ ст. — у ряді країн
ви ни кає ме ре жа фінан со вих ус та нов і дер жа ва бе ре час ти ну функ -
цій на се бе, вста нов лює став ки, ба зу опо дат ку ван ня, слідкує за збо ром
по датків; 3) су час ний етап — дер жа ва вста нов лює і зби рає по дат ки,
визна чає пра ви ла опо дат ку ван ня, відно си ни між цент раль ною і міс -
це вою вла дою.

Вста нов ле но, що ево люційний шлях ге не зи су по дат ко вої сис -
теми Ук раїни ха рак те ри зуєть ся дос татнь ою три валістю, періодич ність
якої мож на розг ля да ти як су купність та ких етапів: 1) най давніша
по дат ко ва сис те ма Київсь кої Русі (ІХ–ХІІІ ст.); 2) по дат ко ва сис те -
ма Ли товсь коJПольсь кої до би (ХІV–по ча ток ХVІ ст.); 3) по дат ко ва
сис те ма ко заць кої дер жа ви (1648–1654 рр.); 4) Мос ковсь коJро -
сійсь ка по дат ко ва сис те ма (се ре ди на ХVІ–по ча ток ХХ ст.); 5) по -
дат ко ва сис те ма за часів ра дянсь кої вла ди (1917–1991 рр.); 6) по дат -
ко ва сис те ма не за леж ної Ук раїни (1991 р. — те перішій час).

Ре зуль та ти аналізу ос нов них етапів ста нов лен ня по дат ко вої сис-
те ми Ук раїни свідчать про те, що в ос но ву роз вит ку по дат ко вої сис -
те ми зак ла дені за са ди по шу ку оп ти маль них форм та ме тодів опо -
дат ку ван ня. У різні періоди роз вит ку суспільства зміню ва лись ви ди
опо дат ку ван ня, фор ми їх стяг нен ня. Ре зуль та ти істо рич них ас пек -
тів досліджен ня ге не зи су по дат ко вої сис те ми ма ють ви ко рис то ву -
ва тись для ство рен ня та роз вит ку ефек тив ної сис те ми опо дат ку ван ня
в Ук раїні, так як сь о годні пов то рю ють ся ті ж по мил ки та про ра хун -
ки, що не га тив но впли ва ють на еко номічний роз ви ток дер жа ви.
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Ма ю чи не ефек тив ну еко номіку, Ук раїна зму ше на бу ла фор му ва ти
по дат ко ву сис те му для пе ре хо ду на но вий рівень ефек тив ності, при
ць о му не од но ра зо во сти ка ла ся з не га тив ни ми еко номічни ми і по -
дат ко ви ми наслідка ми нев да лих ре форм, що по си лю ва ло дис ба ланс
між за по зи че ни ми із світо вої прак ти ки по дат ко ви ми інстру мен та -
ми та ре аліями вітчиз ня но го гос по да рю ван ня.

Вста нов ле но, що ре алізація по дат ко вої ре фор ми в Ук раїні, роз -
по ча тої в 2014 р., відбу ваєть ся сис тем но, відкри то, цілесп ря мо ва но,
ви ва же но та пос ту по во у часі. Клю чо ви ми пріори те та ми по дат ко вої
ре фор ми для бізне су в Ук раїні в 2016 р. є: зни жен ня по дат ко во го
на ван та жен ня на за робітні пла ти та бізнес в ціло му; спро щен ня по -
дат ко во го за ко но да в ства та про це дур; бо роть ба з ко рупцією у по -
дат ко вих ор га нах; підви щен ня про зо рості, спра вед ли вості та спро -
щен ня по дат ко вої сис те ми; по даль ша еко номічна та фінан со ва
стабілізація. Ос нов ною кон цепцією чер го вої по дат ко вої ре фор ми
в Ук раїні є: 18% — став ки по дат ку на при бу ток підприємств та до -
хо ди фізич них осіб; 20% — став ки ПДВ; 22% — став ки єди но го со -
ціаль но го внес ку (для ро бо то дав ця).

Та ким чи ном, зас то су ван ня істо рич но го ме то ду да ло змо гу нам
ви ок ре ми ти в хро но логії ста нов лен ня по дат ко вої сис те ми Ук раїні
у шість етапів. Рет рос пек тив ний аналіз етапів ста нов лен ня та роз вит -
ку по дат ко вої сис те ми Ук раїни засвідчив, що ор ганізація сис те ми
опо дат ку ван ня в Ук раїні на різних ета пах за ле жа ла від рівня роз -
вит ку дер жа ви, про те і нині вис ту пає однією із найскладніших проб -
лем національ ної еко номіки. В кон тексті гар монізації з прин ци па ми
євро пейсь кої по дат ко вої політи ки Ук раїна про дов жує вдос ко на лю -
ва ти по дат ко ву сис те му шля хом зміни по дат ко вої політи ки, мак си -
маль но вра ху вав ши су час ну спе цифіку еко номічних відно син
у суспільстві. Шля ха ми перс пек тив но го роз вит ку по дат ко вої сис те -
ми Ук раїни є ви ко рис тан ня світо во го досвіду, од нак з ура ху ван ням
ре алій національ ної еко номіки.

СУ ЧАСНІ ПРОБ ЛЕ МИ МА ЛО ГО БІЗНЕ СУ

Пе ре лигін Ми ко ла Ми ко лайо вич,
к.е.н., до цент Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту

Транс фор мація соціаль ноJеко номічних відно син пов’яза на з роз-
вит ком рин ко вої еко номіки, во на приз ве ла до по я ви но вих суб’єктів
гос по да рю ван ня, у то му числі й та кої важ ли вої скла до вої рин ко вої
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еко номіки як ма ле підприємницт во. Не див ля чись на складні еко но -
мічні умо ви та нес табільність політи коJпра во во го се ре до ви ща, ук ра -
їнсь ке суспільство усвідо ми ло не обхідність роз вит ку ма ло го бізне су.

Помітний вне сок ма ло го бізне су і у вирішен ня проб ле ми зай -
нятості. ПоJпер ше, ма лий бізнес не тіль ки ство рює, пря мо і побічно
ініціює по я ву до дат ко вих ро бо чих місць, а й роз ши рює по ле діло вої
ак тив ності, за лу ча ю чи в тру до ву діяльність тих гро ма дян, які не во -
лодіють ви со кою кон ку рен то сп ро можністю на рин ку праці. Більш
«гнучкі» умо ви праці, вклю ча ю чи особ ливі ре жи ми ро бо чо го ча су,
на ма лих підприємствах роб лять їх при ваб ли ви ми для працівників.
Набір нес тан да рт них форм зай ня тості різно манітний і мо же вклю -
ча ти: не пов ну зай нятість; по над нор мо ву зай нятість; тим ча со ву зай -
нятість на ос нові тру до вих до го ворів, роз ра хо ва них на пев ний термін;
ви пад ко ву зай нятість, вис ту па ю чу спо со бом от ри ман ня до дат ко во го
заробітку при не дос татніх тру до вих до хо дах або низькій оп латі праці
на ос новній ро боті; зай нятість на ос нові до го ворів цивіль ноJпра во -
во го ха рак те ру; зай нятість в ком паніях, що здійсню ють лізинг пер со -
 на лу; вто рин ну зай нятість, що ха рак те ри зуєть ся на явністю пос тій но-
го до дат ко во го (дру го го і т.д.) місця ро бо ти; не фор маль ну зай нятість.
ПоJдру ге, опе ра тив но ре а гу ю чи на зміну рин ко вої кон’юнк ту ри, малі
підприємства ста ють учас ни ка ми інвес тиційно го про це су, спри я ють
якісно му поліпшен ню ро бо чої си ли, фор му ють ро бочі місця на базі
но вих тех но логій. Слід заз на чи ти, на решті, роль ма ло го бізне су
в пом’як шенні соціаль ної нап ру ги, оскіль ки са ме ма ле підприєм -
ницт во є фун да мен таль ною ос но вою фор му ван ня «се реднь о го кла -
су», а, зна чить пом’як шен ня при та ман них рин ковій еко номіці тен -
денцій соціаль ної ди фе ренціації (стра тифікації суспільства).

Всі ці влас ти вості ма ло го підприємницт ва роб лять йо го роз ви -
ток істот ним чин ни ком ста ло го соціаль ноJеко номічно го роз вит ку
і скла до вою час ти ною ре фор му ван ня еко номіки тієї чи іншої краї ни:
ство рен ня ре гуль о ва но го, соціаль но орієнто ва но го рин ко во го ме -
ханізму, по до лан ня нинішнь о го падіння ви роб ни цт ва, стабілізації
еко номіки та за без пе чен ня пе ре ду мов для швид ко го і стійко го еко -
номічно го підйо му. Потрібно пам’ята ти, що це мож ли во ли ше в умо -
вах існу ван ня ма ло го підприємницт ва в ор ганічній єдності із се -
реднім і ве ли ким підприємницт вом в умо вах про ве ден ня ак тив ної
політи ки дер жав но го спри ян ня.

Та ким чи ном, сек тор ма ло го підприємницт ва є невід’ємною час-
ти ною соціаль ноJеко номічної сис те ми країни, оскіль ки за без пе чує
віднос ну стабільність рин ко вих відно син, зав дя ки своїй гнуч кості
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де мо н струє опе ра тив не ре а гу ван ня на постійно мінливі умо ви
зовнішнь о го се ре до ви ща. Ма лий бізнес відіграє важ ли ву роль
у збіль шенні чи сель ності ро бо чих місць і вирішенні проб лем зай -
ня тості на се лен ня, тим са мим, пом’як шу ю чи не га тивні наслідки
(струк тур не та фрикційне без робіття) на у ко воJтехнічно го прог ре су
та ко ли вань на рин ку праці.

Літе ра ту ра

1. За кон Ук раїни «Про дер жав ну підтрим ку ма ло го підприємницт ва»
№ 2063JІІІ від 19.10.2000 р. / [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2063J14.

2. Кра со та О.В. Ма ле підприємницт во: еко номічна сутність та роль
у по до ланні кри зи / О.В. Кра со та // Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка. Серія
«Еко номіка». — 2010. — № 7. — С. 37–40.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СТАН ДАР ТИ ЗАЦІЇ 
МІЖНА РОД НОЇ РЕК ЛА МИ

Пінчук А.І.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Зрос тан ня кон ку ренції то ва ро ви роб ників в умо вах міжна род -
но го рин ку, по си лен ня інтер націоналізації міжна род ної еко номіки,
її гло балізація підви щу ють ак ту альність проб ле ми про су ван ня то -
варів та пос луг на світові рин ки, а ра зом із цим — ви ко рис тан ня
міжна род ної рек ла ми для кон ку ре нт но го по зиціюван ня міжна род -
них ком паній. Міжна род ну рек ла му мож на виз на чи ти як вид мар -
ке тин го вої діяль ності міжна род ної ком панії, ме тою якої є роз пов -
сюд жен ня інфор мації про екс пор то ва ний то вар, сфор мо ва ної та ким
чи ном, щоб здійсню ва ти по си ле ний вплив на ма со ву або індивіду -
аль ну свідомість, вик ли ка ю чи за да ну ре акцію ціль о вої ау ди торії за -
рубіжних по купців.

Особ ли вості міжна род ної рек ла ми вив ча ла ся як за рубіжни ми,
так і вітчиз ня ни ми на у ков ця ми. До найвідоміших мож на віднес ти
Ф. Кот ле ра, Ф. Джефкінса, К. Бо ве, У. Арен са.

Цілі стан дар ти зації рек ла ми в міжна род но му мар ке тин гу спря -
мо вані на ство рен ня іміджу то ва ру у світо во му масш табі, ско ро чен -
ня вит рат на роз роб ку рек ла ми, за без пе чен ня впізна ва ності та
сприй нят тя рек ла ми як чо гось вже знайо мо го, прис ко рен ня ви хо ду
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на рин ки різних країн, що особ ли во важ ли во для синх рон но го між -
на род но го життєво го цик лу то ва ру. Для стан дар ти зації біль ше
підхо дять ви со ко тех но логічні то ва ри та ви ро би, такі як ав то мобілі,
комп’юте ри, аудіоJ та відео об лад нан ня, а та кож то ва ри із ка те горії
пред метів роз коші, орієнто вані на емоційне та об раз не сприй нят тя
(пар фу ми, одяг, кош тов ності). Прик ла да ми мо жуть слу гу ва ти на пої
CocaJCola, джин си Levi’s, японські, аме ри канські та євро пейські
ав то мобілі. Стан дар ти зація рек ла ми є ефек тив ною, як що рек ламні
обіцян ки пе ре ваг то ва ру од на ко во сприй ма ють ся на різних націо наль -
них рин ках, тим біль ше, як що це підкріплюєть ся універ саль ним
по  зиціюван ням то ва ру (пральні по рош ки, лікарські за со би, ка ва, чай
то що). Не обхідно пра виль но об ра ти ка нал роз пов сюд жен ня: най -
доцільніше ви ко рис то ву ва ти міжна родні за со би ма со вої інфор мації
(су пут ни ко ве те ле ба чен ня, міжна родні дру ко вані ви дан ня), оскіль ки
національ не за ко но да в ство вста нов лює чи ма ло об ме жень на рек ла -
му в національ них ЗМІ.

Так, рек ла ма пар фумів «Miss Dior Cherry» та «J’adore Dior» де -
мо н стру ва ла ся в країні без будьJякої адап тації, тоб то це є прик лад
зас то су ван ня стра тегії стан дар ти зації рек ла ми, де адап тація є не -
доціль ною і мо же ли ше зіпсу ва ти цілісний об раз ма рок, сприй нят -
тя яких за ле жить від емоційно го став лен ня до них.

Літе ра ту ра

1. Жарлінсь ка Р.Г. Рек ла ма в міжна род но му мар ке тин гу: стра тегії стан -
дар ти зації та адап тації // Р.Г. Жарлінсь ка, Ю.О. Мо ро зо ва [Елект рон ний
ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010
/Economics/76396.doc.htm

2. Кот лер Ф., Армстронг Г. Ос но ви мар ке тин гу, 9Jе изд.: Пер. З англ. /
Ф. Кот лер, Г. Армстронг. — М.: Изд. Дім «Віль ямс», 2013. — 787 с.

3. Бо ве К., Аренс У. Сов ре мен ная рек ла ма / Пер. С англ. — Толь ят ти:
Из да тельс кий Дом Дов гань, 1995. — 704 с.
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SWOT�АНАЛІЗ ПУБЛІЧНО ГО 
АКЦІОНЕР НО ГО ТО ВА РИ СТ ВА «ПЕР ВО МАЙСЬ КИЙ

МО ЛОЧ НО КОН СЕ РВ НИЙ КОМБIНАТ»

Повх О.М.
ІV курс, гру па МЕН�41�12, нап рям підго тов ки «Ме не дж мент»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни 
На у ко вий керівник: Кра ма рен ко І.С., к.е.н., до цент

ПАТ «Пер во майсь кий мо лоч но кон се рв ний комбінат» є од ним
з найбіль ших вітчиз ня них підприємств по пе ре робці мо ло ка, а та -
кож од ним з лідерів з ви роб ни цт ва згу ще но го мо ло ка в Ук раїні.

У те перішній час, крім мо лоч них кон сервів: мо ло ка згу ще но го
з цук ром, мо ло ка згу ще но го з цук ром і ка као, мо ло ка згу ще но го з цук -
ром і ка вою, вершків гу ще них з цук ром, комбінат ви пус кає різну
про дукцію з нез би ра но го мо ло ка: кефір, ря жан ку, мо ло ко пря же не,
йо гур ти, сме та ну, сир кис ло мо лоч ний; си ри м’які: «Ади гейсь кий»,
розсіль ний «Су лу гуні», розсіль ний «Су лу гуні» коп че ний, розсіль -
ний «Брин за», си чуж ний «Моц ца рел ла»; си ри тверді: «Російсь кий»,
«Гол ла ндсь кий», «Зве ни го родсь кий»; мас ло: «Со лод ко верш ко ве
се лянсь ке», «Верш ко ве з ка као «Шо ко лад не», «Со лод ко верш ко ве
се лянсь ке «Со ло не», Про дукцію комбіна ту доб ре зна ють не ли ше
в Ук раїні, а й за кор до ном.

Мо ло ко згу ще не з цук ром ГОСТ з 2008 по 2010 ро ку от ри му ва ло
оцінку «відмінно» в тес ту ванні про дукції На у ко воJдослідним Цент -
ром Не за леж них Спо жив чих Екс пер тиз «ТЕСТ». Щорічно ком бі -
нат бе ре участь у вис тав ках, яр мар ках — про да жах, що про во дять ся
на місце во му, об лас но му, регіональ но му і національ но му рівнях. За
ре зуль та та ми за галь но дер жав но го рей тин гу ван ня підприємства,
ПАТ «Пер во майсь кий мо лоч но кон се рв ний комбінат» зай ня ло: 
3Jе міс це в Ми ко лаївській об ласті та 29 місце в Ук раїні за су мою
місць 4Jх номінацій фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності і має пра -
во на зи ва ти ся «Ліде ром Га лузі 2013».

На далі ско рис таємо ся ме то ди кою SWOTJаналізу для ви яв лен ня
при ваб ли вих нап рямів стра тегічних зу силь підприємства, на яких во-
но мо же здо бу ти кон ку рентні пе ре ва ги в міжна род но му кон ку ре нт -
но му се ре до вищі (таб ли ця 1).
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Таб ли ця 1 — SWOTAаналіз ПАТ «Пер во майсь кий мо лоч но кон се рв ний комбiнат»

Діаг нос ти ка кон ку рен то сп ро мож ності досліджу ва но го підпри -
ємства свідчить про на галь ну не обхідність зас то су ван ня профілак -
тич них ре гу лю ючих за ходів, ос нов ною ме тою яких є збе ре жен ня част -
ки рин ку та не до пу щен ня втра ти існу ю чих кон ку ре нт них по зицій.

АН ТИК РИ ЗО ВЕ ФІНАН СО ВЕ УП РАВЛІННЯ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

При ди бай ло Ма ри на Ана толіївна
V курс, гру па ФН�51, спеціальність «Фінан си та кре дит»

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, к. тел. 067 13 36 374
На у ко вий керівник: Куліш Г.П., до цент

Функціону ван ня суб’єктів гос по да рю ван ня в умо вах су час но го
еко номічно го роз вит ку країни, який виз на чаєть ся нес табільністю
еко номічної сис те ми й інши ми дес табілізу ю чи ми чин ни ка ми,
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S Сильні сто ро ни С лабкі сто ро ни W

— дос тат ня си ро вин на ба за
— пер со нал з досвідом ро бо ти
— знач на віднос на част ка рин ку
— знач ний асор ти мент про дукції,

який постійно роз ши рюєть ся
— дос татньо ви со кий рівень якості

про дукції
— впро вад жен ня но вих тех но логій
— на явність струк тур них підрозділів

з мар ке тин гу

— низь кий рівень го тов ності
працівників до змін

— не ви со кий термін зберіган ня про -
дукції

— не дос татні фінан сові ре сур си, що
не доз во ляє підприємству
постійно онов лю ва ти ви роб ни чу
ба зу, підви щу ва ти якість про дукції
та охоп лю ва ти нові сег мен ти рин ку

O Мож ли вості Заг ро зи T

— збіль шен ня чис ла ло яль них спо -
жи вачів

— роз ши рен ня ко ла інфор му ван ня
по тенційних по купців

— роз ши рен ня рин ку збу ту про дукції
— на ро щу ван ня то ва ро обігу
— підви щен ня рівня про фесійності

кадрів
— роз ши рен ня асор ти мен ту про дукції
— удос ко на лен ня ди лерсь кої ме режі
— екс порт про дукції в країни близь -

ко го та да ле ко го за рубіжжя

— ве ли кий рівень кон ку ренції в га лузі
— пе ре на си чен ня рин ку
— тех но логічне відста ван ня
— зни жен ня рівня кваліфікації кадрів
— не дос татній рівень пла то сп ро мож -

ності по купців
— не мож ливість за лу чи ти інвес ти ційні

ре сур си у дос татніх об’ємах, ви со -
кий рівень еко номічної та
політич ної нес табіль ності все ре -
дині країни



впли вом жорс то кої кон ку ренції, зрос тан ням рівня фінан со вих ри -
зиків, ви ма гає за без пе чен ня стабіль но го фінан со во го ста ну під при -
ємств, що пот ре бує на ла год жен ня сис те ми ефек тив но го фінан со -
во го уп равління ос нов ни ми нап рям ка ми й ас пек та ми діяль ності
суб’єк тів гос по да рю ван ня і вмілим уп равлінням нею що до за без пе -
чен ня пла то сп ро мож ності, при бут ко вості та фінан со вої стійкості
як у ко рот ко ст ро ко во му, так і в дов го ст ро ко во му періодах. Ць о му
сприяє роз роб лен ня обґрун то ва ної фінан со вої політи ки підпри ємст -
ва, яка ба зуєть ся на пла ну ванні, ре су рс но му зба лан су ванні, все біч -
но му аналізі й конт ролі за її ре алізацією.

Не обхідність оцінки, аналізу й уп равління фінан со вим ста ном
вик ли ка на збит ковістю та неп ла то сп ро можністю знач ної кіль кості
вітчиз ня них підприємств, не за довіль ною струк ту рою їх капіта лу.
Ре аль не відоб ра жен ня фінан со во го ста ну суб’єктів гос по да рю ван -
ня до сить час то на прак тиці уск лад нюєть ся не дос ко на ли ми ме то -
дич ни ми підхо да ми до йо го оцінки. Ці проб ле ми є ак ту аль ни ми для
підприємств Ук раїни не за леж но від їх ор ганізаційноJпра во вих
форм і форм влас ності [1].

Вітчиз няні підприємства з ме тою ви хо ду з кри зи, в пер шу чер -
гу, по винні звер ну ти ува гу на підви щен ня ефек тив ності уп равління
влас ним капіта лом і дже ре ла ми йо го фор му ван ня.

Вра хо ву ю чи низь кий рівень са мофінан су ван ня вітчиз ня них
підприємств і су часні умо ви гос по да рю ван ня, особ ли ва ува га має
приділя тись фор му ван ню дос татнь о го об ся гу фінан со вих ре сурсів;
за без пе чен ню ефек тив но го ви ко рис тан ня сфор мо ва но го об ся гу фі -
нан со вих ре сурсів за най важ ливіши ми нап рям ка ми гос по дарсь кої
діяль ності; оп тимізації гро шо вих по токів; мак симізації при бут ку
(усу нен ня збит ко вості) в умо вах прий нят но го рівня ко мерційно го
ри зи ку; до сяг нен ню фінан со вої стійкості та пла то сп ро мож ності; при -
с ко рен ню обо рот ності капіта лу; удос ко на лен ню струк ту ри ка пі та лу
підприємства; приш вид шен ню ру ху гро шо вих коштів та ефек тив -
ніше їх ви ко рис тан ня; збіль шен ню об ся гу гро шо вих над ход жень
від ре алізації про дукції при од но час но му пок ра щенні якісних па ра -
метрів гос по дарсь кої діяль ності; одер жан ню по зи тив них фінан со -
вих ре зуль татів від усіх видів діяль ності та стабілізації фінан со во го
ста ну підприємства [3].

На стра тегічно му рівні об’єктом уп равління є кон ку рен то сп ро -
можність підприємства та йо го рин ко ва вартість. Кри теріями ефек -
тив ності слід ви ко рис то ву ва ти оціню ван ня ди наміки по каз ників
рен та бель ності та діло вої ак тив ності. У свою чер гу, це при пус кає
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про ве ден ня моніто рин гу внутрішнь о го та зовнішнь о го се ре до ви ща
функціону ван ня підприємства, а та кож се ре до ви ща йо го найб лиж -
чо го ото чен ня. На ць о му рівні в умо вах фінан со вої кри зи роз роб ля -
ють ся дов го ст ро кові пла ни бо роть би з кри зо ви ми про я ва ми
у фінан со воJгос по дарській діяль ності підприємства [2].

Зав дан ня ан тик ри зо во го фінан со во го уп равління на підпри ємст -
ві: по бу до ва ефек тив ної сис те ми зі збо ру, об роб ки та інтерп ре тації
інфор мації фінан со во го і ан тик ри зо во го ха рак те ру на підпри ємстві;
своєчас не діаг нос ту ван ня пе ре дк ри зо во го ста ну суб’єкта гос по да рю -
ван ня; роз роб ка та ре алізація комп лек су пре вен тив них за ходів з по -
пе ред жен ня фінан со вої кри зи на підприємстві; діаг нос ти ка при чин
нас тан ня та гли би ни фінан со вої кри зи на підприємстві; роз роб ка
ме ханізмів ан тик ри зо во го фінан со во го уп равління підприємством
при заг розі банк ру т ства; по до лан ня неп ла то сп ро мож ності та збит ко-
вості підприємства; віднов лен ня фінан со вої стійкості підприємства
за ра ху нок підви щен ня рівня са мофінан су ван ня; мінімізація не га -
тив них наслідків фінан со вої кри зи на підприємстві; кри тич на оцін -
ка досвіду бо роть би з фінан со вою кри зою на підприємстві; удос ко -
на лен ня сис те ми уп равління підприємством з інтег рацією еле ментів
ан тик ри зо во го фінан со во го уп равління [4].
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ІНВЕС ТИЦІЙНО�ІННО ВАЦІЙНИЙ РОЗ ВИ ТОК
ПІДПРИЄМСТВ

При ди бай ло Ма ри на Ана толіївна
6 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Чуніхіна Те тя на Сергіївна, к.е.н., до цент

На сь о годнішній день в умо вах гло балізації та жорсткої кон ку -
рент  ної бо роть би підприємства по винні приділя ти особ ли ву ува гу
ін вес тиційноJінно ваційно му роз вит ку, ад же са ме він впли ває на
рівень ефек тив ності діяль ності інсти туційної оди ниці. Не дос ко налість
ринку та за ко но дав чої ба зи свідчать про на явність знач них проб ле му
правління, що вис ту па ють го лов ни ми фак то ра ми галь му ван ня ін вес -
тиційноJінно ваційно го роз вит ку вітчиз ня них підприємств [2, с. 156].

Пе рехід до інно ваційної мо делі роз вит ку еко номіки не мож ли вий
без за лу чен ня інвес тицій. Відповідно до за ко но да в ства Ук раї ни, інвес -
ти ції спря мо вані на відтво рен ня ос нов них фондів і на приріст ма те рі -
аль  ноJви роб ни чих за пасів, здійсню ють ся у формі капіта ло вк ла день [1].
Інвес ту ван ня — цілісний про цес капіта ло вкла день, про тя гом яко го
відбу ваєть ся послідов на зміна різних форм вар тості та ре алізуєть ся ди -
намічний зв’язок між взаємо за леж ни ми еле мен та ми інвес тиційної
діяль ності: ре сур си — вит ра ти — дохід. Інно ва ції — це впро вад жен ня
но вих форм ор ганізації праці та уп рав ління, а та кож ви ко рис тан ня ре -
зуль татів інте лек ту аль ної праці, тех но логіч них роз ро бок, спря мо ва них
на удос ко на лен ня соціаль ноJеко номічної діяль ності.

Про а налізу вав ши взаємозв’язок та нап рям ки взаємодії між
інно ваціями та інвес тиціями, не обхідно заз на чи ти, що:

— інвес тиції за без пе чу ють ре алізацію інно ваційно го про це су,
а інно вації по род жу ють до дат ко вий капітал, і, відповідно — нові
інвес тиції;

— інно вації скла да ють ок ре мий сег мент інвес тиційно го рин ку
і в певній мірі є йо го об’єктом;

— вва жаєть ся, що в умо вах стабіль ної еко номіки всі інвес тиції
ба жа но ма ють бу ти інно ваційної спря мо ва ності, а в умо вах кри зи
інвес тиції по винні бу ти спря мо вані на підтрим ку діючих технічно
відста лих ви роб ни чих фондів;

— інвес тиції без інно вацій приз во дять до відтво рен ня ре сур со -
витрат но го та зас таріло го об лад нан ня, відповідно — до орієнтації еко -
номіки на екс тен сив ний шлях роз вит ку, який, як до ве де но дослі джен -
ня ми за кор дон них та вітчиз ня них еко номістів, не має май бутнь о го.
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Та ким чи ном, інвес тиційні та інно ваційні про це си слід розг ля -
да ти не ок ре мо, а в комп лексі, що приз во дить до не обхідності по -
бу до ви інно ваційноJінвес тиційної мо делі, яка поєднує інвес ти цій ні
та інно ваційні прин ци пи, ме то ди та ме ханізми ре алізації, кри терії
прий нят тя інно ваційноJінвес тиційних рішень [3].

Проб ле ми інвес тиційноJінно ваційно го роз вит ку підприємств
в умо вах су час ної еко номіки країни пот ре бу ють не гай но го вирі -
шен ня. Підприємства за обс та вин струк тур них і функціональ них
змін еко номіки зав дя ки інвес ту ван ню в інно ваційну діяльність мо -
жуть до сяг ти ви со ких еко номічних по каз ників, зок ре ма зрос тан ня
при бут ку та збіль шен ня об ся гу ви роб ни цт ва про дукції.

От же, ре алізація інвес тиційноJінно ваційної мо делі роз вит ку
підприємств дасть мож ливість сис тем но вирішу ва ти проб ле ми, що
ви ни ка ють при зміні ме тодів і підходів до інвес тиційно го за без пе -
чен ня інно ваційних про цесів, раціоналізації ме ханізмів уп равління
про це сом за лу чен ня інвес тицій в інно вації.
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РОЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАН СО ВОЇ ЗВІТНОСТІ 
В УП РАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Пше гоць ка О.А.
V курс, гру па ОА�52, спеціальність «Облік і ау дит»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел. (050)�6850038. 

На у ко вий керівник: Кар пен ко О.В., к.е.н.

У су час них еко номічних умо вах діяльність кож но го гос по да -
рю ючо го суб’єкта є пред ме том ува ги ши ро ко го ко ла учас ників рин -
ко вих відно син, які зацікав лені в ре зуль та тах йо го функціону ван ня.
На ос нові дос туп ної їм звітньоJобліко вої інфор мації вка зані осо би
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на ма га ють ся оціни ти фінан со ве по ло жен ня підприємства. Ос нов -
ним інстру мен том для ць о го є еко номічний аналіз, за до по мо гою
яко го мож на об’єктив но оціни ти внутрішні і зовнішні відно си ни
об’єкта, що аналізу ють: оха рак те ри зу ва ти йо го пла то сп ро можність,
ефек тивність і при бут ковість діяль ності, перс пек ти ви роз вит ку,
а по тім по йо го ре зуль та там прий ня ти обґрун то вані рішен ня. Еко -
номічний аналіз яв ляє со бою про цес, по бу до ва ний на вив ченні да -
них про фінан со вий стан підприємства і ре зуль та тах йо го діяль -
ності в ми ну ло му з ме тою оцінки май бутніх умов і ре зуль татів
діяль ності [1]. Та ким чи ном, го лов ною ме тою еко номічно го аналізу
є зни жен ня не ми ну чої невідо мості, пов’яза ної з прий нят тям еко -
номічних рішень, орієнто ва них на май бутнє.

Еко номічний аналіз дає мож ливість оціни ти май но вий стан
під приємства, ступінь підприємниць ко го ри зи ку, нап рик лад, мож -
ливість по га шен ня зо бов’язань пе ред третіми осо ба ми, дос татність
капіта лу для по точ ної діяль ності і дов го ст ро ко вих інвес тицій, пот -
ре бу в до дат ко вих дже ре лах фінан су ван ня, здатність до на ро щу ван -
ня капіта лу, раціональність за лу чен ня коштів, обґрун то ваність
політи ки роз поділу і ви ко рис тан ня при бут ку, обґрун то ваність ви -
бо ру інвес тицій та ін. [2].

Су час ний еко номічний аналіз має певні відмінності від тра ди -
ційно го аналізу фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності. На сам пе ред
це пов’яза но із зрос та ю чим впли вом зовнішнь о го се ре до ви ща на
ро бо ту підприємства. По си ли лась за лежність фінан со во го ста ну гос-
 по дарсь ко го об’єкту від зовнішніх еко номічних про цесів, надій нос ті
конт ра гентів (пос та чаль ників і по купців), уск лад нен ня ор ганіза -
цій ноJпра во вих форм функціону ван ня.

На ма га ю чись виріши ти конк ретні пи тан ня і от ри ма ти кваліфі -
ко ва ну оцінку фінан со во го по ло жен ня, керівни ки підприємств, як
пра ви ло, вже не за до воль ня ють ся конс та ту ван ням ве ли чи ни по каз -
ників звітності, а роз ра хо ву ють от ри ма ти конк рет ний вис но вок
про дос татність платіжних за собів, співвідно шен ня влас но го і за лу -
че но го капіта лу, швидкість обігу капіта лу і при чи ни її зміни, ти пи
фінан су ван ня тих чи інших видів діяль ності. На су час но му етапі
аналіз фінан со во го ста ну підприємства зна хо дить ся в пос ту по во му
роз вит ку і вдос ко на лен ню, але ще не відповідає повністю но вим
ви мо гам про ве ден ня фінан со вої ро бо ти підприємства [3].

В умо вах постійної зміни інфор мації ба га то фінан со воJеко но -
мічних по каз ників роз ра хо ва них на пев ний час, мо жуть на далі за -
гу би ти свою цінність для аналізу. Ос нов ним зав дан ням про ве ден ня
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еко номічно го аналізу є оцінка ре зуль татів гос по дарсь кої діяль ності
за по пе редній та по точні ро ки, ви яв лен ня фак торів, які по зи тив но
чи не га тив но впли ну ли на кінцевій по каз ник ро бо ти підприємства.

Літе ра ту ра

1. Ве ри га Ю.А. Бух гал терсь кий облік і ау дит: Терміно логічний ук раїнсь -
коJросійсь коJанглійсь кий слов ник / Ю. А. Ве ри га. — К. : ЦУЛ, 2012. —
292 с.

2. Ви ног ра до ва М. О. Ау дит : нав чаль ний поcібник / М. О. Ви ног ра до ва. —
К.: ЦУЛ, 2014. — 500 с.

3. Бон дар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бон дар. — К. :
ЦУЛ, 2015. — 570 с.

УП РАВЛІННЯ ФІНАН СО ВИ МИ РЕ СУР СА МИ 
КО МЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Рад зевіл Каріна Віталіївна
4 курс, гру па ФНК�41�12(з), спеціальність «Фінан си і кре дит»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (097)�1499449
На у ко вий керівник: Жу ко ва О.А., ст. вик ла дач

Уп равління ре сур са ми бан ку є скла до вою за галь но го про це су
уп равління в бан ку, що ор ганізо ва но з ме тою ефек тив ної діяль ності
всіх йо го струк тур них підрозділів для розв’язан ня пос тав ле них пе ред
бан ком зав дань. У су час них умо вах існує проб ле ма дефіци ту фінан -
со вих ре сурсів у діяль ності банківсь ких ус та нов. На леж ний об сяг
яких за без пе чує ліквідність, ефек тивність діяль ності, фінан со ву
стійкість банківсь кої ус та но ви. Те о ре тич не ос мис лен ня сут ності
фінан со вих ре сурсів бан ку, ре сурсів бан ку та ре су рс ної ба зи бан ку
по ля гає в ха рак те рис тиці на у ко вих підходів та сприяє пок ра щен ню
еко номічно го ста ну ус та но ви, роз ши рен ню шляхів раціональ но го
їх ви ко рис тан ня, що, своєю чер гою, підви щить довіру до банківсь -
кої сис те ми суб’єктів гос по да рю ван ня.

Ре су рс на ба за бан ку — це час ти на гро шо во го рин ку, предс тав -
ле на су купністю ви ве де них із обігу коштів гос по дарсь ких суб’єктів
і гро шо вих до ходів на се лен ня, які мобілізу ють ся бан ком на умо вах
виник нен ня зо бов’язан ня влас ності та бор гу для по даль шо го роз мі -
щен ня се ред юри дич них і фізич них осіб, яким не обхідні банківські
ре сур си з ме тою одер жан ня при бут ку

Банківські кри зи — це невід’ємна ри са рин ко вої еко номіки. Во ни
суп ро вод жу ють про цес пос ту по во го роз ви ту суспільства. БудьJякі
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пот рясіння у банківській сфері приз во дять до пов ної або част ко вої
па ралізації платіжної сис те ми, ко ли вань кур су національ ної ва лю -
ти, за го ст рен ня політич них обс та вин. При ць о му слід за у ва жи ти,
що в ос нові банківсь ких криз заз ви чай ле жить дис ба ланс у ре сурс -
ній базі. Наслідка ми кри зи є різно манітні ста ни банківсь кої сис те -
ми або ок ре мо го бан ку, си ту ації та проб ле ми, які пов’язані з низ кою
якісно но вих змін та транс фор мацій, руй нацією або ви ник нен ням
но вої кри зи.

У су часній еко номічній літе ра турі не має од ноз нач но го виз на -
чен ня по нят тя «фінан сові ре сур си». Так, у фінан со во му слов ни ку
фінан сові ре сур си виз на ча ють ся як су купність коштів, що пе ре бу -
вають у роз по ряд женні дер жа ви та суб’єктів гос по да рю ван ня і є дже -
ре лом їх ви роб ни чо го й соціаль но го роз вит ку.

Згідно зі стат тею 4 За ко ну «Про бан ки і банківсь ку діяльність»
дер жа ва са мостійно фор мує та ви ко рис то вує власні банківські ре -
сур си, які скла да ють ся з коштів банків, за лишків коштів на по точ -
них ра хун ках підприємств, ус та нов та ор ганізацій, вкладів на се лен -
ня, коштів на бюд жет них ра хун ках, коштів у міжбанківсь ких
роз ра хун ках та інших гро шо вих ре сурсів. Згідно з існу ю чи ми
у банківській прак тиці тра диціями ре сур си ко мерційних банків
поділя ють на власні, за лу чені та по зи чені кош ти.

Го лов ним дже ре лом банківсь ких ре сурсів є за лу чені кош ти, част -
ка яких в се реднь о му по банківській сис темі Ук раїни скла дає 80%
від за галь ної ве ли чи ни ре сурсів, а реш та (20%) при па дає на влас -
ний капітал.

Та ким чи ном, уп равління фінан со ви ми ре сур са ми ко мер цій -
но го бан ку це ду же склад ний і ціка вий про цес, і чим ефек тивніше
про во дить ся фінан со вий ме не дж мент в ко мерційно му бан ку тим
біль ший при бу ток от ри мує банк, а та кож от ри мує елас тичність у своїх
діях під час не га тив них явищ у еко номіці.

Літе ра ту ра

1. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua
2. Офіційний сайт Асоціації ук раїнсь ких банків http://aub.org.ua
3. Ко ва лен ко В. В. Ан тик ри зо ве уп равління в за без пе ченні фінан со вої

стійкості банківсь кої сис те ми : мо ног рафія / В.В. Ко ва лен ко, О.В. Крух -
маль. — Су ми: УАБС НБУ, 2007. — 198 с.

4. Шев цо ва М. Ю., Со ло дов ник Ю. О. Ри нок банківсь ких пос луг: ди -
наміка роз вит ку та сег мен тації [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201152/149J155.pdf

5. Інфор маційний сайт — Finance.ua: http://finance.ua/ru/
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МО ТИ ВАЦІЙНИЙ МЕ НЕ ДЖ МЕНТ 
ЯК ПРІОРИ ТЕТ НА СКЛА ДО ВА МЕ ХАНІЗМУ 

СТИ МУ ЛЮ ВАН НЯ ЛЮДСЬ КИХ РЕ СУРСІВ

Ре шетнік М.В.
VІ курс, гру па ЗМО�71, спеціальність «Ме не дж мент ор ганізації»,
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»

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

Го лов ним зав дан ням уп равління людсь ки ми ре сур са ми є ефек -
тив не ви ко рис тан ня здібнос тей співробітників відповідно до цілей
підприємства і суспільства в ціло му. При ць о му важ ли вим є збе ре -
жен ня здо ров’я кож но го ок ре мо взя то го індивіда і вста нов лен ня
відно шень конструк тив ної співпраці між чле на ми тру до во го ко лек -
ти ву, не за леж но від при на леж ності до різних соціаль них груп. Уп рав -
ління людсь ки ми ре сур са ми є од ним із най важ ливіших ком по нен тів
ме не дж мен ту. В свою чер гу мо ти ваційний ме не дж мент пе ред ба чає
ство рен ня пріори тет них умов для твор чої та ви со коп ро фесійної
діяль ності без по се реднь о го ви роб ни ка то варів пос луг.

Ме не дж мент пер со на лу мож на виз на чи ти як сис те му взаємодії
пер со на лу з ме тою до сяг нен ня мак си маль ної ефек тив ності діяль -
ності ор ганізації за ра ху нок за без пе чен ня інно ваційної по ведінки
пер со на лу на ос нові фор му ван ня адек ват ної ор ганізаційної куль ту -
ри, роз вит ку людсь ко го по тенціалу і по бу до ви відповідної сис те ми
мо ти вації інно ваційної по ведінки. Ос но ва (ба за) мо ти вації скла да -
єть ся з пев ної низ ки за ходів, які у разі успішної ре алізації здатні
збіль ши ти ступінь якості робіт осіб май же в два ра зи. Мо ти ва цій -
ний ме не дж мент є про це сом уп равління, по бу до ва ним на пріори -
те тах мо ти вації діло вої по ведінки, тоб то на ство ренні умов зацікав -
ле ності в ре зуль таті та праг ненні до йо го до сяг нен ня.

Мо ти ваційний ме не дж мент, в ме жах яко го роз роб ля ють ся, впро -
вад жу ють ся та ви ко рис то ву ють ся ос новні інстру мен ти мо ти ва цій -
но го впли ву на пер со нал, ро зумієть ся як один з найе фек тивніших
типів су час но го ке ру ван ня. Го лов ни ми ме то да ми, що пов сяк час
зас то со ву ють мо ти ваційно му ме не дж менті є: прямі еко номічні (за -
робітна пла та в різно манітних фор мах; премії за про дук тив ну пра -
цю і раціоналіза торсь ку ро бо ту; участь в при бут ках; за о хо чу вальні,
ком пен саційні та га рантійні вип ла ти), неп рямі еко номічні (на го ро -
ди цінни ми по да рун ка ми; піль го ве хар чу ван ня; кре ди ти на жит ло
і прид бан ня прес тиж них то варів), соціальні (про су ван ня по службі;
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профілак тич не та ліку валь ноJоз до ров че ме дич не обс лу го ву ван ня;
зміна соціаль но го ста ту су працівни ка та інші не гро шові сти му ли),
мораль ноJпси хо логічні (по дя ка; на го ро да по чес ни ми відзна ка ми та
інше), ор ганізаційноJви роб ничі (охо ро на праці; пок ра щен ня умов
праці; підви щен ня якості праці), адміністра тивні (гнучкі ро бочі
графіки; зміни у ре жимі праці; творчі відпуст ки). Кількість та об сяг
ви ко рис то ву ва них ме тодів оби ра ла ся за леж но від ре зуль татів фі -
нан со воJгос по дарсь кої діяль ності підприємства, чи сель ності і ква -
ліфікації пер со на лу, ор ганізаційної куль ту ри і навіть життєво го
цик лу підприємства.

В уп равлінській на уці роз роб лені та знайш ли ши ро ке прак тич -
не зас то су ван ня в провідних фірмах роз ви не них країн різні мо ти ва -
ційні мо делі. Най шир ше роз пов сюд жен ня се ред них от ри ма ли такі:
раціональ на мо ти ваційна мо дель, яка в своїй ос нові ґрун ту ва лась
на ши ро ко му ви ко рис танні ма теріаль них сти мулів, тоб то за до по -
мо гою на го род жень або стяг нень за наслідка ми ро бо ти; мо ти ва цій на
мо дель са мо ре алізації, яка ре алізуєть ся че рез ак тивізацію внутріш -
ніх мо тивів лю ди ни, мож ли вості са мо ви ра жен ня, творчість у праці,
виз на чен ня зас луг, роз ши рен ня са мостійності і відповідаль ності,
перс пек ти ви кар’єри і про фесійно го зрос тан ня; мо ти ваційна мо -
дель співу часті (при чет ності), яка втілюєть ся че рез роз ви ток
співпраці, парт не р ства, участь в уп равлінні, влас ності, де ле гу ван ня
пов но ва жень.

Кож на із розг ля ну тих мо де лей має певні особ ли вості, певні пе -
ре ва ги і не доліки. Під впли вом дії цих мо де лей у провідних фірмах
світу скла ла ся но ва філо софія уп равління пер со на лом, в яких зна -
йш ли віддзер ка лен ня як тра диційні, так і нет ра диційні підхо ди до
пи тань впли ву на по ведінку лю дей шля хом ви ко рис тан ня цілої сис -
те ми форм, ме тодів і фак торів ак тивізації тру до вої діяль ності. Це
по зи тив но впли ває на рен та бельність підприємств у разі ре алізації
мо ти ваційної скла до вої, яка охоп лює як сти му лю ючі дії за га лом,
так і ок ре мо ме не дж мент пер со на лу.
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НА ГАЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
ФІНАН СО ВО ГО РИН КУ УК РАЇНИ

Ру дюк К.Б.,
V курс, гру па ФН�51/15, спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Уза галь нен ня ре зуль татів дослідників дає підста ви стве рд жу ва -
ти, що фінан со вий ри нок має виз на чаль ний вплив на функціону -
ван ня фінан со вої сис те ми країни і від то го наскіль ки стабіль но він
функціону ва ти ме та інтен сив но роз ви ва ти меть ся, за ле жа ти ме і ста -
біль ність фінан со вої сис те ми в ціло му. Ос нов ним зав дан ням фі нан-
 со во го рин ку є транс фор мація капіта лу з на яв них гро шо вих коштів
у інвес тиційну їх фор му з ме тою на пов нен ня тих сек торів еко но -
міки, що пот ре бу ють до дат ко во го фінан су ван ня для по даль шо го
роз вит ку. Виз на че но ос новні сег мен ти фінан со во го рин ку Ук раїни:
банківсь ка сис те ма, фон до вий ри нок та ри нок не банківсь ких фі -
нан со вих ус та нов.

Про ве де ний аналіз фа хо вої літе ра ту ри дає змо гу заз на чи ти най -
гостріші проб ле ми фінан со воJбанківсь кої сис те ми: дов гот ри валість
не ефек тив ної мак ро е ко номічної політи ки уря ду; низькі тем пи
зрос тан ня ВВП; низь кий рівень ліквідності національ ної ва лю ти;
нес та ча роз ви ну тих фінан со вих ринків та якісних інстру ментів для
за о щад жень; несп ри ят ли ве інсти туційноJпра во ве се ре до ви ще, яке
стри мує прип лив іно зем но го капіта лу; зрос та ю чий рівень дер жав -
но го бор гу, інфляції; знач ний дефіцит держ бюд же ту і платіжно го
ба лан су; відтік капіта лу; відсутність на леж них умов для функціону -
ван ня аль тер на тив них ка налів гро шо вої трансмісії; не а дек ват на,
не дос ко на ла нор ма тив ноJпра во ва ба за; зас тарілі фор ми і підхо ди
до банківсь ко го ре гу лю ван ня і наг ля ду; не якісний ри зикJме не дж -
мент банків; проб ле ми ко ор ди нації у взаємодії між НБУ та уря дом;
су пе речність за ходів підтрим ки банківсь ко го сек то ру в умо вах кри -
зи; не ко нт роль о ва не ви ко рис тан ня кре дитів рефінан су ван ня на ва -
лют но му рин ку; відсутність ме ханізмів за лу чен ня дов го ст ро ко вих
грив не вих ре сурсів; знач ний дефіцит довіри до вітчиз ня но го бан -
ківсь ко го сек то ру; не дос татність об сягів зо ло то ва лют них ре зервів
та по шук нес тан да рт них дже рел їх на пов нен ня; ви со кий рівень ко -
рупції.
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Вста нов ле но, що роз ви ток фінан со во го сек то ру про тя гом до -
сліджу ва но го періоду мав диск рет ний та неп ро порційний ха рак тер.
Так, роз ви ток не банківсь ко го фінан со во го сек то ру бу ло уск лад  не -
но відсутністю ефек тив но го за ко но да в ства, сис тем ре гу лю ван ня та
пру денційно го наг ля ду, що приз ве ло до по я ви знач ної кіль кості
кеп  тив них фінан со вих ус та нов та «фінан со вих пірамід», стри му ва -
ло роз ви ток рин ку фінан со вих пос луг і приз во ди ло до пог либ лен ня
кри зи не довіри до фінан со во го сек то ру в ціло му. Внутрішні та зов -
нішні шо ки приз ве ли до погіршен ня якості кре дит них порт фе лів
банківсь кої сис те ми, що зу мо ви ло не обхідність очи щен ня банківсь -
кої сис те ми, що по ча ло ся у 2014 р., та пот ре бу ва ло до дат ко во го
збіль шен ня капіта лу в бан ки для ство рен ня знач них ре зервів під ак -
тивні опе рації. Слід заз на чи ти, на по чат ку 2016 р. на ва лют но му
рин ку по си лив ся де валь ваційний тиск, зок ре ма че рез зни жен ня екс -
 по рт них над ход жень та політич ну нес табільність. Об сяг де по зитів
у банківській сис темі зни зив ся, кре дит на ак тивність за ли ша ла ся
слаб кою. Фор му ван ня профіци ту платіжно го ба лан су ра зом із от -
риман ням фінан су ван ня від МВФ зу мо ви ло зрос тан ня міжна род них
ре зервів Ук раїни до 13,4 млрд. дол. США (ста ном на 31.01.2016 р.).
Крім то го, по зи тив но на стан фінан со во го ра хун ку впли ну ло вли -
ван ня пря мих іно зем них інвес тицій об ся гом 3,1 млрд. дол. США.
Вод но час близь ко 75% цих над ход жень бу ли нап рав лені на до -
капіталізацію банків ма те ринсь ки ми ус та но ва ми.

Та ким чи ном, заз на че ний пе релік на галь них проб лем має ста ти
ос но вою для роз роб ки сис тем но го ан тик ри зо во го пла ну дій, впро -
вад жен ня і ре алізація яко го дасть змо гу змен ши ти втра ти банківсь -
ко го сек то ру та оз до ро ви ти фінан со вий ри нок Ук раїни. Здійснен ня
ефек тив ної мо не тар ної та фіскаль ної політи ки до по мо же зни зи ти
рівень інфляції, а впро вад жен ня гли бо ких і комп ле кс них ре форм
(фінан со вих та еко номічних) за без пе чить поліпшен ня бізнесJклі -
ма ту, за лу чен ня біль шо го при то ку інвес тицій, підви щить кон ку рен -
то сп ро можність дер жа ви, за без пе чить по вер нен ня довіри до фінан -
со во го рин ку, відно вить дос туп до ринків капіталів для дер жав но го
та при ват но го сек торів, що зро бить Ук раїну при ваб ли вим об’єктом
для інвес тицій і поліпшить перс пек ти ви країни.
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ПОРІВНЯЛЬ НИЙ АНАЛІЗ 
СУ ЧАС НИХ СВІТО ВИХ МО ДЕ ЛЕЙ 

ДЕР ЖАВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ЕКО НОМІКИ

Ру дюк К.Б., 
V курс, гру па ФН�51/15, спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Аналіз дже рел еко номічної літе ра ту ри дає підста ву зро би ти вис -
но вок, що скла до ви ми цілей дер жав но го ре гу лю ван ня еко но мічно
роз ви ну тих країн є: еко номічне зрос тан ня; пов на зай нятість; еко -
номічна ефек тивність; стабіль ний рівень цін; еко номічна сво бо да;
спра вед ли вий роз поділ до ходів; еко номічна за без пе ченість; зба лан -
со ваність зовнішнь о е ко номічних відно син. Уза галь нен ня ре зуль татів
дослідників доз во ляє виділи ти 2 найбільш по ши ре них підхо ди до
трак ту ван ня ре гу лю ван ня еко номіки: 1) не ок ла сич ний; 2) кейн сіан -
сь кий. Про те, як заз на ча ють дослідни ки, су часні мо делі ре гу лю -
ван ня, взяті на озб роєння у біль шості країн світу, є син те зом не о -
кейнсіансь ких те орій, мо не та риз му, інсти туціоналізму. Про тиріччя
кон цеп ту аль них підходів «фун да мен таль них рин ко виків» та «дер -
жав ників» по ля га ють у зміні підходів що до ме тодів та інстру ментів
ре гу лю ван ня еко номіки. Особ ли вості ок ре мих су час них світо вих
мо де лей дер жав но го ре гу лю ван ня на ве де но в табл. 1.

Таб ли ця 1 — Особ ли вості ок ре мих су час них світо вих мо де лей дер жав но го ре гу -
лю ван ня еко номіки

в сучасних умовах Секція 1

Мо дель Фор ми, за со би та ха рак тер дер жав но го втру чан ня

1 2

А ме ри -
 кансь ка:
США.

Еко номічні про це си з бо ку дер жа ви ре гу лю ють ся за за лиш ко вим
прин ци пом: розв’язу ють ся ли ше ті проб ле ми, які не під си лу ви ріши -
ти рин ко вим струк ту рам. Ос нов ни ми ва же ля ми дер жав но го ре гу лю -
ван ня еко номіки є фінан со воJбюд жетні та по дат кові інстру мен ти,
спря мо вані на за мо ро жу ван ня інфляційних про цесів. Особ ли вості:
сис те ма за о хо чен ня підприємниць кої діяль ності, зба га чен ня най -
більш ак тив ної час ти ни на се лен ня, за без пе чен ня прий нят но го рівня
жит тя для ма ло за без пе че них груп за ра ху нок пе ре роз поділу час ти ни
національ но го до хо ду і по дат ко вих функцій. Ха рак тер не не до пу щен -
ня мо но полізму, конт роль за ре алізацією ан ти мо но поль но го за ко но -
да в ства, сти му лю ван ня пе ре до вих тех но логій.
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1 2

Німець ка
(не олібе -
раль на)

Фор ми дер жав но го впли ву: мо не тар на політи ка; фіскаль на полі -
ти ка; політи ка до ходів і зай ня тості; за о хо чен ня екс пор ту і спри ян -
ня імпор ту для на си чен ня внутрішнь о го рин ку; зміцнен ня внут -
рішньої гро шо вої оди ниці. Особ ли вості: знач на роль дер жа ви
у вирішенні соціаль них проб лем та збе ре женні суспіль них благ.

Англійсь -
ка (євро -
пейсь -
коJкейнс
іансь ка)

Ве ли каБ ри танія, Франція, Італія.Ос нов ни ми ва же ля ми дер жав но -
го ре гу лю ван ня є: дер жав ний бюд жет, як чин ник впли ву на по пит
шля хом кон це нт рації пе ре роз поділу до ходів (зміна об ся гу і струк -
ту ри по пи ту, ціни); роз роб ка дер жав них прог рам. Особ ли вості
фран цузь кої мо делі: знач на роль дер жа ви у вирішенні проб лем
еко номічно го роз вит ку країни.

Шведсь -
ка:
Швеція,
Іспанія,
Пор ту -
галія,
Греція.

Об’єктом ре гу лю ван ня є тру дові відно си ни на за галь но національ -
но му рівні. Фор ми впли ву: дер жавні транс фертні пла тежі з бюд же ту,
соціальні прог ра ми, дер жавні за мов лен ня. Не га тив ною сто ро ною
є ви со кий рівень по датків, що спри чи няє підви щен ня цін на внут -
рішні то ва ри, звідки ви ни кає не обхідність за хис ту внутрішнь о го
рин ку від екс пансії де ше вих то варів. Особ ли вості: ви ра же на со -
ціаль на спря мо ваність, ско ро чен ня май но вої нерівності за ра ху нок
пе ре роз поділу на ко ристь ма ло за без пе че ним верствам на се лен ня.

Японсь ка Ре гу лю ван ня здійснюєть ся пе ре важ но че рез кре дит ноJбанківсь ку
сис те му і мен шою мірою — че рез фінан со воJбюд жет ну. Зас то су ван-
ня адміністра тив ноJеко номічних ме тодів ре гу лю ван ня. Особ ли -
вості: керівна дія дер жа ви на ос нові нап ря му роз вит ку еко номіки,
рішен ня про за о хо чен ня соціаль них зав дань підприємця ми. Мо -
дель ба зуєть ся на пе ре ко нанні, що са ме екс порт — ос но ва еко -
номічно го зрос тан ня, що певні га лузі еко номіки потрібно виділя ти
і підтри му ва ти, то му що са ме во ни мо жуть за без пе чи ти зрос тан ня
еко номіки, екс пор ту та рівня жит тя. Ос новні еле мен ти мо делі: ви -
з на чен ня пріори тет них га лу зей для прис ко рен ня еко номічно го
зрос тан ня; аг ре сив ний роз ви ток екс пор ту; ви бор чий про тек ціо нізм
з ме тою за хис ту внутрішнь о го рин ку; об ме жен ня пря мих іно зем них
інвес тицій; м’яке ан ти мо но поль не за ко но да в ство; рест рук тури -
зація про мис ло вості під керівницт вом уря ду; офіційний дозвіл кар -
телів; жорстке ре гу лю ван ня фінан со вих ринків і об ме же ний вплив
рад ди рек торів кор по рацій; зро зуміла мак ро е ко номічна політи ка.

Ки тайсь -
ка 

Орієнтація на інно ваційний шлях роз вит ку; за без пе чен ня ста ло го,
зба лан со ва но го та якісно го роз вит ку; збе ре жен ня ба зи соціаль ної
рівності в суспільстві; збе ре жен ня національ ної са мо бут ності;
в центрі ре форм — соціальні зміни, поліпшен ня жит тя на се лен ня,
ніяких  га сел  і  зак ликів  жер тов но го  ха рак те ру; якісні  по зи тивні 
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* до пов не но ав то ром на ос нові [1; 2, с. 82].

Та ким чи ном, порiвняль ний аналiз су час них світо вих мо де лей
дер жав но го ре гу лю ван ня еко номіки дає ос но ву для роз роб ки ме то -
до логiї фор му ван ня дер жав ної еко номiчної полiти ки в Ук раїні, яка
опи ни ла ся в епіцентрі світо вих транс фор мацій, відповідно до пос тав -
лених цілей соціаль ноJеко номічно го роз вит ку в інте ре сах суспільства.
Реалізація сис те ми надз ви чай но гли бо ких за своїм змістом еко но міч -
них ре форм та прог рам роз вит ку в Ук раїні по винні орієнту ва тись

в сучасних умовах Секція 1

1 2

Ки тайсь -
ка 

досяг нен ня за прин ци пом «крок за кро ком» (step by step). Стриж нем
мо делі є поєднан ня твер дої ав то ри тар ної вла ди та рин ко вої еко -
номіки. Син тез но вих форм дер жав но го ре гу лю ван ня з ме ханіз мом
віль ної рин ко вої кон ку ренції, які у свою чер гу спри я ють ство рен ню
якісно но во го тех но логічно го суспільства і роз вит ку на у комісткої
рин ко вої еко номіки. Три дже ре ла тех но логічних інно вацій у Ки таї:
1) вве зен ня но вих за кор дон них тех но логій за до по мо гою зов ніш -
ньої торгівлі, вклю ча ю чи пе ре да чу ав торсь ких прав та їх ліцен зу -
ван ня, а та кож імпорт ви со ко тех но логічних за собів ви роб ни цт ва;
2) от ри ман ня за рубіжної техніки і тех но логій у про цесі ос воєння
пря мих іно зем них інвес тицій; 3) власні тех но логічні інно вації, от -
ри мані за ра ху нок зрос тан ня національ них вит рат на НДДКР.

Мо делі
країн, що
роз ви ва -
ють ся

Ха рак тер на для та ких країн, як Півден на Ко рея, Тай вань, Ку вейт,
Гон конг, Сінга пур, ОАЕ. Про це си пе ре хо ду здійсню ють ся за ра ху -
нок дер жав них коштів, які вкла да ють ся без по се редньо дер жа вою
або іно зем ним інвес то ром у роз ви ток еко номіки. Особ ли вості мо -
делі у Південній Ко реї: для сти му лю ван ня екс пор ту і за лу чен ня
іно зем но го капіта лу уря дом був наміче ний ряд за ходів з лібе ралі -
за ції еко номічної діяль ності: ство рен ня ре жи му найбіль шо го спри -
ян ня для вве зен ня імпорт ної си ро ви ни і комп лек ту ю чих ви робів,
не обхідних для ви роб ни цт ва екс по рт ної про дукції; зни жен ня по дат -
ків або звіль нен ня від них підприємств, що здійсню ють екс по рт не
ви роб ни цт во; на дан ня піль го вих кре дитів екс пор ту ю чим фірмам;
ство рен ня еко номічних зон, орієнто ва них на екс порт то варів;
ство рен ня ор ганізацій, що спри я ють роз вит ку екс пор ту. Ці та інші
за хо ди доз во ли ли ко лись треть о роз рядній країні здійсни ти пе ре -
бу до ву еко номіки за ра ху нок от ри ман ня ве ли чез них до ходів від
екс по рт но го ви роб ни цт ва і пот ра пи ти до ко гор ти так зва них но вих
індустріаль них країн, уник нув ши «бор го вої ями» на відміну від
Бра зилії, Ар ген ти ни та Мек си ки.



пе ре дусім на інте лек ту аль ний по тенціал країни та роз ви ток на у -
комісткої рин ко вої еко номіки.

Літе ра ту ра

1. Де ре гу лю ван ня еко номіки: проб ле ми та перс пек ти ви [Текст] : мо но -
графія / заг. ред. проф. М.О. Ки зи ма і проф. Ю.Б. Іва но ва. — Х. : ВД
«ІНЖЕК». — 2014. — 288 с.

2. Мель ник А.Ф. Національ на еко номіка [Текст] : навч. посіб. / А.Ф. Мель -
ник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Же люк, Т.М. По по вич. — К. : Знан ня, 2011. — 463 с.

БОР ГО ВА ПОЛІТИ КА УК РАЇНИ: 
РЕ АЛІЇ ТА ПЕРС ПЕК ТИ ВИ

Ру дюк Л.В., до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви
Універ си тет «Ук раїна», м. Київ

Світо вий досвід засвідчив, що ви со ко ри зи ко ве уп равління дер -
жав ним бор гом мо же приз вес ти до різко го погіршен ня еко но міч ного
та фінан со во го ста ну навіть у країнах зі стабіль ною мак ро е ко но -
мічною си ту ацією. За ра ди ти фінан со во му кра ху Ук раїні з роз ба лан -
со ва ною сис те мою дер жав них фінансів мож ли во ли ше за до по мо ги
най по тужніших міжна род них фінан со вих ор ганізацій, зок ре ма
і МВФ. На жаль, нинішня політи ка уп равління дер жав ним бор гом
Ук раїни пот ре бує підви щен ня ефек тив ності та вдос ко на лен ня. Су -
час ний стан дер жав них фінансів та рівень пла то сп ро мож ності дер -
жа ви як по зи чаль ни ка знач ною мірою за ле жить від зла год же но го
про це су уп равління дер жав ним бор гом (при тісній взаємодії і спів -
праці КМУ, Мінфіну, НБУ, що не суть відповідальність за роз роб ку
та ре алізацію ефек тив ної бор го вої стра тегії дер жа ви, ме та якої —
за без пе чен ня фінан со вої стабіль ності та бор го вої стійкості країни).
Про те да ний про цес ос таннім ча сом но сить си ту а тив ний ха рак тер
без про ве ден ня пог либ ле но го перс пек тив но го аналізу та уз год жен -
ня інте ресів всіх учас ників да но го про це су.

Як заз на ча ють аналіти ки, вітчиз ня на еко номіка, за версією
аген т ства Bloomberg, посіла п’яту схо дин ку в рей тин гу найбільш не -
щас них еко номік світу. Ре зуль тат на ших досліджень засвідчив, що
для обс лу го ву ван ня і по га шен ня бор гу, що збіль шуєть ся, не обхідно
на ро щу ва ти ве ли чи ну за по зи чень та/або по си лю ва ти по дат ко вий
тягар. Зрос тан ня дер жав но го бор гу приз во дить до по ру шен ня мо не -
тар ної стабіль ності, ство рює заг ро зи для мак ро е ко номічної рівно -
ва ги в країні та вис ту пає од ним з ба зо вих фак торів галь му ван ня
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роз вит ку вітчиз ня ної еко номіки (табл. 1, табл. 2). Слід заз на чи ти,
що про тя гом 2015 р. су ма дер жав но го та га ран то ва но го дер жа вою
бор гу у до ла ро во му еквіва ленті змен ши лась на 4,32 млрд. дол. США.
Бе зу мов но, про ве де на бор го ва опе рація — ве ли кий успіх нинішнь о -
го уря ду (спи са но 20% держ бор гу об ся гом 18 млрд. дол. США, який
підля гає рест рук ту ри зації), про те це тіль ки важ ли ве відтерміну ван -
ня існу ю чої проб ле ми. Вод но час, дер жав ний та га ран то ва ний дер -
жа вою борг у грив не во му еквіва ленті збіль шив ся на 470,93 млрд.
грн. че рез де валь вацію національ ної ва лю ти. От же, важ ли ви ми зав -
дан ня ми бор го вої політи ки Ук раїни є по шук оп ти маль но го спів -
відно шен ня між вит ра та ми на обс лу го ву ван ня бор гу і ри зи ка ми,
пов’яза ни ми з держ бор гом, оціню ван ня масш табів і дже рел ри зиків.

Таб ли ця 1 — Ди наміка пря мо го та га ран то ва но го дер жав но го бор гу Ук раїни впро -
довж 2008–2016 рр. (на по ча ток періоду) 

*скла де но ав то ром за ре зуль та та ми досліджен ня.

Таб ли ця 2 — Вип ла та відсотків за держ бор гом Ук раїни за 2008–2015 рр. 

*скла де но ав то ром за ре зуль та та ми досліджен ня.

Слід заз на чи ти, що нинішній уряд зро бив низ ку кроків, які умож -
ли ви ли стабілізацію уп равління дер жав ним бор гом. Зок ре ма, нині
Мінфін пра цює в ме жах но вої Роз ши ре ної чо ти рирічної прог ра ми
об ся гом 17,5 млрд. дол. США з МФВ. Сь о годні Ук раїна і МВФ уз -
год жу ють ши ро кий спектр пи тань у рам ках дру го го пе рег ля ду прог -
ра ми співпраці, який вклю чає різні ас пек ти мо не тар ної, банківсь -
кої, ан ти ко рупційної політи ки, пенсійної ре фор ми та при ва ти зації.
За по зи тив ним рішен ням Ра ди ди рек торів МФВ Ук раїна очікує от -
ри ма ти третій транш кре ди ту об ся гом 1,7 млрд. дол. США.

Зви чай но, зовнішні за по зи чен ня збіль шу ють ва лютні ри зи ки
уп равління держ бор гом, про те та ка співпра ця дає змо гу от ри ма ти

в сучасних умовах Секція 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

млрд. грн. 88,7 189,4 317,9 432,3 473,1 515,5 584,4 1 100,8 1 571,8

у % до ВВП 12,3 20,0 34,8 39,9 36,3 36,5 40,2 72,4 85,0

у розрахунку
на 1 мешкан-
ця, грн. 

1 928 4 117 6 885 9 395 10 285 11 204 12 697 23 923 34 170

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

млрд. грн. 3,8 9,0 16,5 25,1 24,2 31,7 48,0 84,5



фінан сові ре сур си на стабілізацію та віднов лен ня еко номіки, ре -
алізацію прог ра ми струк тур них ре форм. Нові кре ди ти технічно не -
обхідні для на пов нен ня зо ло то ва лют них ре зервів НБУ як по зи тив -
ний сиг нал для іно зем них інвес торів (ста ном на 01.03.2016 р. ЗВР
НБУ скла ли 13, 54 млрд. дол. США). Без політич ної стабіль ності,
еко номічно го рос ту та за лу чен ня іно зем них інвес тицій Ук раїну
очікує ймовірний де фолт без мож ли вих рест рук ту ри зацій, оскіль ки
зовнішні кре ди ти дер жа ва зо бов’яза на по вер та ти з 2019 р.

НЕ ОБХІДНІСТЬ ФОР МУ ВАН НЯ 
СИС ТЕ МИ БЮД ЖЕ ТУ ВАН НЯ НА ВІТЧИЗ НЯ НИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ В УМО ВАХ ФІНАН СО ВОЇ КРИ ЗИ

Ру дюк Л.В., до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви;
Во ло совсь ка О.А., ІІІ курс, гру па БО�31/14, 

спеціальність «Бух гал терсь кий облік»
Ко ледж «Освіта» Універ си те ту «Ук раїна», м. Київ

Вста нов ле но, що в умо вах низь кої фінан со вої ре зуль та тив ності,
пла то сп ро мож ності та ліквідності вітчиз ня них підприємств, не об -
хідність та доцільність впро вад жен ня і зас то су ван ня бюд же ту ван ня
як прог ре сив ної уп равлінсь кої тех но логії є бе зу мов ною, оскіль ки
ос но вою будьJяко го опе ра тив но го чи по точ но го фінан со во го пла ну
є сис те ма відповідних бюд жетів. Бюд же ту ван ня доз во ляє заз да легідь
оціню ва ти фінан со ву доцільність ок ре мих видів бізне су та роз роб -
ля ти за хо ди що до за без пе чен ня фінан со вої стійкості підприємства.
Впро вад жен ня бюд же ту ван ня на підприємствах доз во ляє от ри му -
ва ти всю фінан со ву інфор мацію про рух гро шо вих коштів, ак ти ви
і па си ви підприємства у мак си маль но зручній для фінан со во го ме -
нед же ра формі для прий нят тя ним ефек тив них уп равлінсь ких
рішень. От же, бюд же ту ван ня — це тех но логія фінан со во го пла ну -
ван ня, обліку і конт ро лю до ходів та вит рат, які от ри му ють ся від біз -
не су. Та ку сис те му фінан со во го пла ну ван ня про по нуєть ся по да ва ти
у виг ляді ос нов них опе раційних, фінан со вих та інвес тиційних бюд -
жетів, які прий няті в за рубіжній прак тиці фінан со воJгос по дарсь кої
діяль ності (бюд жет ре алізації, бюд жет ви роб ни цт ва, бюд жет до хо дів
і вит рат, бюд жет ру ху гро шо вих коштів, ка со вий бюд жет, пла но вий
ба ланс то що). Од нак, ме то до логічні та прак тичні за са ди бюд же ту -
ван ня пот ре бу ють ре тель но го оп ра цю ван ня, оскіль ки за рубіжні роз-
роб ки, які не вра хо ву ють особ ли вос тей роз вит ку національ ної еко но -
міки, не мо жуть знай ти зас то су ван ня на вітчиз ня них підприємствах.
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Заз на че но, нев да лий досвід ви ко рис тан ня сис те ми бюд же ту ван ня
на ба гать ох вітчиз ня них підприємствах є наслідком кон цеп ту аль -
них, ме то до логічних, уп равлінсь ких та фінан со вих проб лем.

Обг рун то ва но, не обхідність фор му ван ня сис те ми бюд же ту ван -
ня на вітчиз ня них підприємствах в су час них умо вах виз на чаєть ся
та ки ми чин ни ка ми: 1) роз вит ком кон ку ренції між суб’єкта ми гос -
по да рю ван ня, що приз во дить до не обхідності от ри ман ня до дат ко -
вих кон ку ре нт них пе ре ваг, в то му числі і за ра ху нок більш ефек тив -
ної сис те ми уп равління фінан са ми; 2) зрос тан ня нес табіль ності
зовнішнь о го се ре до ви ща, що ви су ває до дат кові ви мо ги до сис те ми
уп равління підприємством, яка обу мов лює не обхідність без пе ре рв -
но го відсте жен ня змін діло во го се ре до ви ща, швид кої ре акції на ці
зміни та підви щен ня гнуч кості підприємства; 3) пот ре бою ви яв лен -
ня внутрішніх ре зервів зни жен ня вит рат на підприємстві та
вирішен ня зав дань, пов’яза них з удос ко на лен ням сис те ми фінан -
со во го пла ну ван ня; 4) відста ван ня сис те ми уп равлінсь ко го обліку
ба гать ох вітчиз ня них підприємств від су час них зав дань і ви мог до їх
роз вит ку, пот ре ба ми знач но го об ся гу пер вин ної інфор мації, яка
зна хо дить ся у різних підрозділах підприємства, і в ць о му зв’яз ку
впро вад жен ня ціль о вої та комп ле кс ної сис те ми фінан со во го пла ну -
ван ня все ре дині підприємства; 4) пот ре бою підви щен ня інно вацій ної
при ваб ли вості підприємства, оскіль ки іно земні інвес то ри го тові
вкла да ти фінан сові ре сур си в підприємства з ви со ким рівнем ор га -
нізації уп равління фінан со вою діяльністю; 5) постійним дефіци том
обо рот но го капіта лу вітчиз ня них підприємств, що є ти по вою си ту а -
цією, і в ре зуль таті, як наслідок, має місце нес та ча гро шо вих коштів
для по га шен ня кре ди торсь кої за бор го ва ності; 6) уск лад нен ням
сис те ми уп равління підприємством і йо го ор ганізаційною струк ту -
рою (злит тя ок ре мих підприємств у гру пи), що ви ма гає кон ку ренції
взаємозв’язків між зно ву ство ре ни ми і вже існу ю чи ми підсис те ма -
ми сис те ми уп равління; 7) пот ре бою в ос воєнні но вих ме тодів пла -
ну ван ня уп равлінсь ко го обліку і конт ро лю, еко номічно го аналізу;
8) не обхідністю опе ра тив но го от ри ман ня підприємством не -
обхідної інфор мації для прий нят тя уп равлінсь ких рішень; 9) пот ре -
бою своєчас ної іден тифікації ри зиків підприємства у май бутнь о му.

От же, впро вад жен ня і зас то су ван ня ефек тив них сис тем бюд -
же ту ван ня не ли ше підви щить якість аналітич ної ро бо ти фінан со -
вих ме нед жерів у су час них умо вах, але і доз во лить мінімізу ва ти ри -
зи ки вітчиз ня них суб’єктів гос по да рю ван ня.

в сучасних умовах Секція 1



БІЗНЕС�ПЛА НУ ВАН НЯ ЯК ІНСТРУ МЕНТ 
УП РАВЛІННЯ ФІНАН СА МИ ПІДПРИЄМСТВ

Ру дюк Л.В., до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви;
Мо гульсь кий А.М., І курс, гру па ЕМ�11/15, 

спеціальність «Ме не дж мент»
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

Сь о годні бізнесJпла ну ван ня є до сить дієвим інстру мен том кож-
но го суб’єкта гос по да рю ван ня з ме тою сти му лю ван ня роз роб ки,
обґрун ту ван ня та впро вад жен ня но вих бізнесJідей. Від то го, на скіль-
ки гра мот но ор ганізо ва но про цес бізнесJпла ну ван ня на підпри -
ємстві, ба га то в чо му за ле жать і йо го кінцеві фінан сові ре зуль та ти.
БізнесJплан доз во ляє найбільш ефек тив но оціни ти інно ваційну
бізнесJідею, її ре альність, по тенційну при бут ковість та мож ливі ри -
зи ки. Успішна ре алізація інно ваційних про ектів в про цесі ве ден ня
бізне су доз во ляє до ся га ти кон ку ре нт них пе ре ваг, підви щу ва ти при -
бут ковість діяль ності підприємства, мінімізу ва ти ри зи ки бізне су та
роз ви ва ти ся у дов го ст ро ковій перс пек тиві.

Досвід та прак ти ка засвідчу ють, що успіх підприємниць кої ді -
яль ності виз на чаєть ся трь о ма фак то ра ми: пра виль ним ро зумінням
ре аль ної си ту ації в да ний мо мент ча су; чіткою пос та нов кою цілей,
яких хо че до сяг ну ти підприємство; якісним пла ну ван ням про цесів
пе ре хо ду з од но го ста ну в інший. То му бізнесJплан з йо го конк рет -
ни ми ко мерційни ми ціля ми та прог ра мою дій для їх до сяг нен ня
вис ту пає в ролі за со бу, здат но го ке ру ва ти бізне сом [1, с. 8].

Уза галь нен ня ре зуль татів дослідників що до скла дан ня бізнесJ
пла ну дає змо гу зро би ти вис но вок, що ос нов ною ме тою роз роб ки
бізнесJпла ну є ство рен ня до ку мен та, який доз во ляє ав то рам про ек -
ту ефек тив но по яс ню ва ти йо го суть по тенційним інвес то рам і парт -
не рам. То му бізнесJплан по ви нен бу ти, з од но го бо ку, гра мот ним
аналітич ним досліджен ням, а з іншо го бо ку — пе ре кон ли вим мар -
ке тин го вим обґрун ту ван ням, які пе ре ко ну ють інвес то ра в про ду ма -
ності і при ваб ли вості про ек ту. БудьJякий бізнесJплан, не за леж но від
йо го струк ту ри, ти пу про ек ту та інших індивіду аль них особ ли вос -
тей, по ви нен ефек тив но вирішу ва ти такі го ловні зав дан ня: 1) уя ви ти
інвес то ру ініціато ра про ек ту і вик лас ти ар гу мен ти, що доз во ля ють
вва жа ти йо го здат ним успішно здійсни ти за ду ма не; 2) оз найо ми ти
інвес то ра з по точ ним ста ном справ, розк ри ва ю чи всю інфор мацію,
не обхідну для ро зуміння мар ке тин го вих, опе раційних і фінан со вих
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про цесів, що впли ва ють на про ект або ство рю ють пе ре ду мо ви до
йо го здійснен ня; 3) про а налізу ва ти рин кові перс пек ти ви про ек ту,
сфор му лю ва ти і обґрун то ву ва ти рин ко ву стра тегію, по бу ду ва ти пе -
ре кон ливі вис нов ки про мож ливі до хо ди; 4) опи са ти не обхідні для
реалізації про ек ту ре сур си і важ ливі ор ганізаційні пи тан ня, предс та -
ви ти нап рям ки роз вит ку бізне су; 5) розк ри ти «еко номіку про ек ту»,
по ка за ти прин ци пи фор му ван ня йо го бюд же ту і ви го ди для учас -
ників; 6) оціни ти ри зи ки, пов’язані з ре алізацією про ек ту, і по мож -
ли вості про ра ху ва ти наслідки, до яких мо жуть приз вес ти ці ри зи ки.

В ос но ву всіх досліджень і вис новків бізнесJпла ну по винні бу ти
пок ла дені ба зові прин ци пи, що доз во ля ють, як пра ви ло, до мог ти ся
ре аль них прак тич них ре зуль татів при ре алізації про ек ту: 1) ко рис -
ність інфор мації; 2) обґрун то ваність та об’єктивність; 3) здо ро вий
кон сер ва тизм; 4) прив’яз ка до ре аль ності; 5) особ ли вості про ек ту;
6) єдність термінів і по нять. Крім за галь них ви мог до якості дослі -
джен ня та по дан ня про ек ту, важ ли во ро зуміти інте ре си кож но го
інвес то ра та учас ни ка про ек ту і вклю чи ти в бізнесJплан інфор -
мацію, ціка ву для ць о го учас ни ка та важ ли ву для нь о го при прий -
нятті рішен ня.

От же, в умо вах рин ку будьJякий інно ваційний захід на під при -
ємстві, спря мо ва ний на впро вад жен ня та ко мерціалізацію но вацій,
прий ня то роз по чи на ти зі скла дан ня бізнесJпла ну, за до по мо гою
яко го за без пе чуєть ся комп ле кс не ба чен ня цілей та спо собів їх до -
сяг нен ня, оціню ють ся ко мерційні ри зи ки та підви щуєть ся при бут -
ковість діяль ності підприємства.

Літе ра ту ра

1. БізнесQпла ну ван ня [Текст] : навч. посіб. / Т.Г. Ва сильців, Я.Д. Кач ма -
рик, В.І. Блонсь ка, Р.Л. Лу пак. — К. : Знан ня, 2013. — 173 с.

2. Ру дюк Л.В. Фінан си підприємств [Текст] : навч. посіб. для дис танц.
нав чан ня / Л.В. Ру дюк; за ред. Л.Ф. Ро ма нен ко. — К. : Універ си тет «Ук -
раїна», 2005. — 226 с.
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ПРОБ ЛЕ МИ БАНКІВСЬ КО ГО СЕК ТО РУ УК РАЇНИ

Ру дюк Л.В., до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви;
Чер во но ока А.О., ІV курс, гру па ФН�41, 

спеціальність «Фінан си і кре дит»
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

Без сумніву, сь о годні Ук раїна пе ре жи ває найбіль шу за свою но -
вітню історію еко номічну кри зу. Стан банківсь кої сис те ми як «кро -
во нос ної сис те ми» відби ває стан вітчиз ня ної еко номіки. Як заз на -
ча ють аналіти ки, вітчиз няні бан ки виз на но найбільш не надійни ми.
Так, у Гло баль но му рей тин гу кон ку рен то сп ро мож ності Ук раїна
зай ня ла 79 місце з 140 країн світу, при ць о му надійність банків оці -
ни ли най ниж чим по каз ни ком — 140 з 140.

Про ве де ний аналіз функціону ван ня вітчиз ня ної банківсь кої
сис те ми засвідчив, що ос нов ни ми проб ле ма ми банківсь ко го сек то -
ру є не дос ко налість існу ю чої сис те ми ре гу лю ван ня, знач ний розмір
банківсь ких ри зиків, низь ка якість ак тивів та низь кий рівень капі -
талізації. Вста нов ле но, що банківсь ка сис те ма Ук раїни, без ура ху ван -
ня неп ла то сп ро мож них банків, в 2015 р. от ри ма ла ре ко рд ний зби ток
на рівні 66,6 млрд. грн. (для порівнян ня: у 2014 р. — 52,97 млрд. грн.).
Про те ре зуль та ти аналізу засвідчи ли, що не ве ликі бан ки більш опе -
ра тив но адап ту ють ся до стре со вих умов і здатні ге не ру ва ти при бу -
ток. Про тя гом 2014–2016 рр. вітчиз ня на банківсь ка сис те ма пе ре -
бу ває в стані ак тив ної струк тур ної транс фор мації: кількість банків
змен шуєть ся (табл. 1), підви щу ють ся ви мо ги до про зо рості діяль -
ності банків та капіта лу бан ку.

Таб ли ця 1 — Кількість банків, які ма ють банківсь ку ліцензію в Ук раїні

* з них 1 банк має ліцензію са наційно го бан ку. 
** скла де но за ре зуль та та ми досліджен ня.

От же, 2015 р. суттєво змінив вітчиз ня ний банківсь кий ри нок —
май же 30 банків бу ло ого ло ше но неп ла то сп ро мож ни ми, а діючі фі -
нан сові ус та но ви зо бов’язані відно ви ти дос татній рівень капіталі за -
ції. З ме тою віднов лен ня довіри на се лен ня та бізне су до вітчиз ня ної
банківсь кої сис те ми ре гу ля торні зу сил ля НБУ спря мо вані на те, щоб
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на рин ку за ли ши ли ся ли ше пла то сп ро можні бан ки, які й бу дуть ви -
з на ча ти архітек ту ру фінан со во го сек то ру в май бутнь о му [2, с. 3].
Про те зни жен ня кіль кості учас ників рин ку та по си лен ня нерів -
ності між ни ми приз во дять до підви щен ня кон це нт рації, яка, з од -
но го бо ку, сприяє зрос тан ню ефек тив ності та по туж ності банківсь -
ко го рин ку, а з іншо го — мо же зу мо ви ти фор му ван ня оліго полії чи
мо но полії на регіональ но му або про дук то во му рин ку з ба гать ма не -
га тив ни ми наслідка ми. Тоб то, кон це нт рація ге не рує як по зи тивні
ре зуль та ти для банківсь кої сис те ми та клієнтів банків, так і мо же
ство ри ти заг ро зи для кон ку ренції [1, с. 6].

За да ни ми ре гу ля то ра, за бор го ваність банків за кре ди та ми
рефінан су ван ня пе ред НБУ ста ном на 01.02.2016 р. ста но вить
103,1 млрд. грн.: за бор го ваність неп ла то сп ро мож них банків ста но -
вить 51,1 млрд. грн., банків, які пра цю ють в нор маль но му ре жимі —
52,0 млрд. грн. Не обхідно заз на чи ти, що НБУ пла нує зап ро ва ди ти
но вий інстру мент підтрим ки ліквідності банків замість стабілі за -
ційних кре дитів під наз вою Emergency Liquidity Assistance (ELA) —
віднов лю ва ну ко рот ко ст ро ко ву кре дит ну лінію, якою бан ки змо -
жуть ско рис та ти ся в разі відпли ву де по зитів.

Слід на го ло си ти, що нині НБУ вирішив приш вид ши ти графік до -
капіталізації вітчиз ня них банків уже з 2017 р. та вніс ко рек ти ви в по пе -
 редній графік. Так, відте пер бан ки ма ють при вес ти ста тут ний ка пі тал
до розміру не мен шо го, ніж 120 млн. грн. до 17.06.2016 р. і по сту по во
збіль ши ти йо го до рівня 500 млн. грн. до 11.07.2024 р. Як заз на чає ре -
гу ля тор, це дасть змо гу підви щи ти їх фінан со ву стій кість, спро -
 можність про тис то я ти ри зи кам. Крім то го, збіль шен ня капіта лу дасть
змо гу по ча ти віднов лен ня кре ди ту ван ня національ ної еко номіки, що
є од ним із чин ників прис ко рен ня еко номічно го зрос тан ня країни.

От же, невід’ємною умо вою за без пе чен ня роз вит ку банківсь ко го
сек то ру Ук раїни стає уп равління банківсь ки ми ри зи ка ми. Діяль -
ність вітчиз ня них банків в умо вах не виз на че ності пот ре бує підви -
щен ня ефек тив ності функціону ван ня національ но го ре гу ля то ра
че рез віднов лен ня довіри до йо го дій.
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ФОР МУ ВАН НЯ ПЕРВІСНОЇ ВАР ТОСТІ  
ГО ТО ВОЇ ПРО ДУКЦІЇ

Ру сець ка Те тя на Ва силівна,
гру пи ОА�51 спеціальність «Бух гал терсь кий облік»,

Ко ледж «Освіта» к. тел. (097) 6868634.
На у ко вий керівник: Пи сан ка Н.С., стар ший вик ла дач

У бух гал терсь ко му обліку го то ва про дукція по вин на оціню ва -
тись відповідно до П(С)БО 9 «За па си» за первісною вартістю. Але
оскіль ки вартість про дукції мо же бу ти виз на че на ли ше після зби -
ран ня усіх вит рат і каль ку лю ван ня її фак тич ної собівар тості, пос тає
пот ре ба в що ден но му обліку на яв ності та ру ху го то вої про дукції для
виз на чен ня її вартісних ха рак те рис тик. При виз на ченні первісної
вар тості про дукції (робіт, пос луг) ке ру ють ся та кож П(С)БО 16 «Ви -
т ра ти». В бух гал терсь ко му обліку го то ва про дукція оцінюєть ся у від -
повідності до П(С)БО 9 «За па си» за первісною вартістю, яка виз на -
чаєть ся згідно з П(С)БО 16 «Вит ра ти».

П(С)БО 16 «Вит ра ти» виз на чає два по нят тя собівар тості го то -
вої про дукції:

1) собівартість ре алізо ва ної про дукції;
2) ви роб ни ча собівартість про дукції [2].
Ос нов ни ми зав дан ня ми обліку го то вої про дукції на під при -

ємствах в сис темі ор ганізації є:
— сис те ма тич ний конт роль за ви пус ком го то вої про дукції, ста -

ном її за пасів і збе ре жен ням на скла дах, об ся гом ви ко на них робіт
та пос луг;

— вчас но му і пра виль но му до ку мен ту ванні оформ лен ня від -
ван  та же ної і відпу ще ної про дукції (робіт, пос луг);

— конт роль за ви ко нан ням пла ну до го ворівJпос та вок за об ся -
гом та асор ти мен том ре алізо ва ної про дукції, ор ганізацією роз ра -
хун ку з по куп ця ми;

— вчас но му і дос товірно му виз на ченні ре зуль татів від ре алі за -
ції про дукції (робіт, пос луг) та їх облік.

Ви ко нан ня цих за дач за ле жить від ритмічності ро бо ти підпри -
ємства, пра виль ної ор ганізації збу ту та складсь ко го гос по да р ства,
вчас но го до ку мен таль но го оформ лен ня гос по дарсь ких опе рацій [4].

Оцінка го то вої про дукції при її про да жу за ле жить від обліко вої
політи ки підприємства, в час тині оцінки за пасів при їх ви бутті. При
ць о му мо жуть зас то со ву ва ти ся ме то ди, пе ред ба чені П(С)БО 9 «За -
па си».
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При відоб ра женні про да жу го то вої про дукції в бух гал терсь ко му
обліку заз на ча ють ся дві її оцінки: оцінка, що прий ня та підпри ємст -
вом згідно з обліко вою політи кою, — первісна вартісна (по де бе ту
ра хун ку 901 «Собівартість ре алізації го то вої про дукції»), та оцінка,
що виз на ча ють ся за до мов леністю сторін (по кре ди ту ра хун ку 701
«Дохід від ре алізації го то вої про дукції «).

Оскіль ки го то ва про дукція в бух гал терсь ко му обліку відоб ра жа -
єть ся за най мен шою з двох оцінок: первісною вартістю або чис тою
вартістю ре алізації, то ви ни кає не обхідність в уцінці го то вої про дукції,
по ря док про ве ден ня якої ана логічний уцінці ви роб ни чих за пасів.

Ви пуск про дукції з ви роб ни цт ва та пе ре да ча її на склад оформ -
люєть ся нак лад ни ми, відо мос тя ми, прий маль ноJзда валь ни ми до -
ку мен та ми, ак та ми прий ман ня, в яких вка зуєть ся: да та, шифр це ху
і скла ду, най ме ну ван ня про дукції, но ме нк ла тур ний но мер, оди ниці
виміру, кількість, ціна за оди ни цю.

При відоб ра женні в бух гал терсь ко му обліку ре алізації го то вої
про дукції заз на ча ють ся дві її оцінки: оцінка, що прий ня та під при -
ємством згідно з На ка зом про обліко ву політи ку, — первісна вар тість
(за де бе том ра хун ку 901 «Собівартість ре алізації го то вої про дукції»),
та оцінка, що виз на чаєть ся за до мов леністю сторін (за кре ди том ра -
хун ку 701 «Дохід від ре алізації го то вої про дукції»).
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ДЕР ЖАВ НА ПІДТРИМ КА ВИ ЩОЇ ОСВІТИ В США

Са ра пу ло ва Є.Г., к.пе д.н., до цент ка фед ри
гу манітар них та соціаль них дис циплін 

Київсь ко го славістич но го універ си те ту.
Ку че ря вий І.Т., д. філос.н., професор,

перший проректор Університету «Україна».
Куп ри ков С.І., к.тех.н., професор, 

перший проректор Київського славістичного університету

Не див ля чись на значні проб ле ми, пов’язані з сис те мою освіти,
ви ща освіта в Спо лу че них Шта тах Аме ри ки на сь о годні вва жаєть ся
однією з найк ра щих у світі. Ви щу освіту у США, як пра ви ло, от ри -
му ють за схе мою: 4 або 4+2. 4 ро ки — нав чан ня у ко леджі чи універ -
си теті (ба ка лав рат). Далі мож на про дов жи ти освіту в універ си теті
ще на 2 ро ки (магістра ту ра). Як і в Ук раїні, проб ле ма фінан су ван ня
ви щої освіти в США — надз ви чай но важ ли вий ас пект. Ви ща освіта
і на у ка відігра ють вирішаль ну роль в усіх сфе рах роз вит ку людства.
То му рівень соціаль ноJеко номічно го роз вит ку суспільства, фінан -
со вий, ма теріаль ний і ду хов ний стан на се лен ня країни, роз ви ток
на у ки і техніки без по се редньо за ле жать від ува ги уря ду і суспільства
в ціло му до освіти. Відповідно, досвід США зас лу го вує ґрун тов но -
го вив чен ня і, за мож ливістю, за по зи чен ня.

Ви ща освіта у США плат на. Про те рівень оп ла ти у різних на -
вчаль них зак ла дах істот но різнить ся, а час ти на сту дентів мо же роз -
ра хо ву ва ти на повністю без кош тов не нав чан ня. Де які шта ти (нап ри -
 к лад: Джорджія, Фло ри да) про по ну ють сти пендії, що доз во ля ють
сту ден там нав ча ти ся або без кош тов но, або за знач но ниж чою ці -
ною. Ба га то при ват них ко леджів і універ си тетів про по ну ють фінан -
со ву до по мо гу, зас но ва ну на пот ре бах. Це оз на чає, що сту ден ти бу -
дуть пла ти ти за нав чан ня стіль ки, скіль ки їхні сім’ї мо жуть собі
доз во ли ти. Де які з найп рес тижніших універ си тетів мо жуть про по -
ну ва ти най де шевші варіан ти оп ла ти нав чан ня для сту дентів з сімей
з низь ким рівнем до ходів.

В США ши ро ко роз пов сюд жені ще дві фор ми фінан со вої до по -
мо ги сту ден там: гран тові прог ра ми і прог ра ми кре ди ту ван ня.

Гран тові прог ра ми скла да ють ся з коштів, що їх от ри мує сту дент
для оп ла ти ви щої освіти і які не потрібно бу де по вер та ти. Кре дитні
прог ра ми скла да ють ся з коштів, що їх сту дент от ри мує для оп ла ти ви -
щої освіти та які по винні бу ти по вер нені. Гран ти і кре дитні прог ра ми
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фінан со вої до по мо ги на да ють і дер жавні, і при ватні ву зи й ко леджі
США. Гран ти для дер жав них вузів і ко леджів роз поділя ють ся че рез
фе де ральні і за галь но дер жавні струк ту ри і без по се редньо че рез на -
вчальні зак ла ди. Гран ти для при ват них струк тур роз поділя ють ся че -
рез при ватні нав чальні зак ла ди. Гран ти та кож над хо дять від бла го -
дійних ор ганізацій і кор по рацій. Дер жавні нав чальні зак ла ди
от  ри му ють кре ди ти че рез спон со ро вані уря дом прог ра ми, а при ват -
ні — че рез не за лежні кре дитні ус та но ви.

У біль шості ви падків універ си те ти зі знач ним фон дом мо жуть
на да ва ти ви на го ро ду за сумлінне нав чан ня. У ць о му ви пад ку усі
сту ден ти, не за леж но від їхнь о го ма теріаль но го ста ну, мо жуть роз ра -
хо ву ва ти на од на ко ву фінан со ву до по мо гу.

У біль шості штатів діють уря дові прог ра ми фінан со во го за о хо -
чен ня на ос нові осо бис тих зас луг. За о хо чен ня на да ють ся сту ден -
там, які ма ють особ ливі здібності, ко рисні на хи ли, уміння і прий -
ма ють участь у гро мадсь ко му житті нав чаль но го зак ла ду. Заз на че на
фінан со ва до по мо га не за ле жить від еко номічно го ста но ви ща сту -
дентів.

Уряд кож но го шта ту ак тив но за без пе чує сту дентів ро бо тою під
час нав чан ня із по даль шим постійним пра цев лаш ту ван ням. Прог -
ра ма «ро бо таJнав чан ня» дає мо ло дим лю дям шанс за ро би ти гроші
на вит ра ти, пов’язані зі здо бут тям ви щої освіти.

Існує стра хо ва прог ра ма по зик для сту дентів «The Guaranteed
Student Loan Program» («GSL») доз во ляє сту ден там по зи ча ти гроші
під не ве ли кий відсо ток у ко мерційних струк ту рах шля хом стра ху -
ван ня по зик дер жав ни ми аген т ства ми та по даль шо го пов тор но го
стра ху ван ня (пе ре ст ра ху ван ня) з га рантіями фе де раль но го уря ду.
При ць о му фе де раль ний уряд вип ла чує замість сту дентів, які до сяг -
ли успіхів у нав чанні, їх відсот ки за по зи кою про тя гом усь о го їх на -
в чан ня у ко леджі чи вузі. Після то го, як сту дент закінчив нав чан ня,
по чи наєть ся по вер нен ня гро шей. При чо му він має по вер ну ти одер-
жа ну по зи ку ра зом із відсот ка ми.

Роз пов сюд же на та кож «The Parent Loan to Undergraduate Stu dents
Program» («РLUS») — прог ра ма батьківсь ких по зик для сту дентів,
які нав ча ють ся у ба ка лав ра турі. Во на на дає мож ливість ро ди нам
от ри ма ти для нав чан ня дітей по зи ки із не ви со ки ми відсот ка ми. Уряд
не вип ла чує відсотків за прог ра мою «РLUS», і бать ки не суть відпо -
відальність за вип ла ту по зи ки із на ра хо ва них за час нав чан ня від -
сотків відра зу ж після закінчен ня їхніми діть ми ви що го нав чаль но -
го зак ла ду.
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Чис ленні ком панії США оп ла чу ють нав чан ня своїм співро біт -
ни кам щоб підви щи ти їхній рівень кваліфікації.

В ціло му щорічно для до по мо ги сту ден там в США виділя ють ся
де сят ки міль ярдів до ларів, у то му числі — по над міль ярд до ларів на
опла ту нав чан ня у ви щих нав чаль них зак ла дах США іно зем них сту -
дентів, оскіль ки уряд зацікав ле ний у «при тоці інте лек ту алів» з ін -
ших країн.

Національ ним бю ро еко номічних досліджень США вста нов ле -
но, що підви щен ня дос туп ності будьJякої су ми фінан со вої до по мо -
ги сту ден там по зи тив но впли ває на підви ще них по каз ників на бо ру
до ву зу. Ре зуль та ти досліджень та кож засвідчу ють, що дос туп до фі -
нан со вої до по мо ги та кож збіль шує на по лег ливість сту дентів у на -
вчанні, а це, в свою чер гу, ве де до от ри ман ня дер жа вою ви со кок ва -
ліфіко ва них спеціалістів.

ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬ КОЇ СИС ТЕ МИ УК РАЇНИ
І ЇЇ ОС НОВНІ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ

Са хар наць ка�Па вел ко М.О.
4 курс, спеціальність «Фінан си», універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Виділя ють нас тупні спе цифічні функції банківсь кої сис те ми
Ук раїни:

а) ство рен ня гро шей і ре гу лю ван ня гро шо вої ма си;
б) транс фор маційна функція;
в) стабілізаційна функція.
Функція ство рен ня гро шей і ре гу лю ван ня гро шо вої ма си по ля -

гає в то му, що банківсь ка сис те ма опе ра тив но змінює ма су гро шей
в обігу, збіль шу ю чи або змен шу ю чи її відповідно до зміни по пи ту
на гроші. У ви ко нанні цієї функції бе руть участь усі лан ки банківсь -
кої сис те ми (НБУ і ко мерційні бан ки), і во на сто суєть ся всіх нап -
рямів банківсь кої діяль ності. Для банківсь кої сис те ми ха рак тер на
транс фор маційна функція, яка по ля гає в то му, що бан ки, мобілізу -
ю чи вільні кош ти од них суб’єктів гос по да рю ван ня і пе ре да ю чи їх
іншим, ма ють мож ливість зміню ва ти (транс фор му ва ти) ве ли чи ну
й стро ки гро шо вих капіталів та фінан сові ри зи ки. Банківсь ка сис -
те ма та кож ви ко нує стабілізаційну функцію, тоб то функцію за без -
пе чен ня ста лості банківсь кої діяль ності та гро шо во го рин ку. Для
банківсь кої діяль ності ха рак тер на ви со ка ри зи ко ваність і бан ки
пра цю ють в умо вах постійної і підви ще ної заг ро зи втра ти гро шей
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та банк ру т ства, то му бо роть ба з ри зи ка ми є важ ли вим зав дан ням не
ли ше ок ре мих банків, а й усієї банківсь кої сис те ми [17].

Кан ди дат на ук Да ни ло Гет ман цев заз на чає, що банківсь ка сис -
те ма бе ре участь у ви ко нанні ос нов них функцій фінан со вої сис те -
ми Ук раїни, зок ре ма, шля хом:

за без пе чен ня спо собів пе реміщен ня фінан со вих ре сурсів у ча -
сі, че рез кор до ни дер жав та між ок ре ми ми га лу зя ми то що;

роз роб ки та за без пе чен ня спо собів уп равління ри зи ка ми;
за без пе чен ня ме ханізму об’єднан ня фінан со вих ре сурсів та їх

роз поділу між ок ре ми ми суб’єкта ми гос по да рю ван ня;
за без пе чен ня без пе ребійно го функціону ван ня платіжних сис -

тем, зок ре ма, шля хом удос ко на лен ня спо собів клірин гу та здійс нен -
ня роз ра хунків, що спри я ють торгівлі;

за без пе чен ня на си чен ня рин ку ціно вою інфор мацією, що доз -
во ляє ко ор ди ну ва ти де це нт ралізо ва ний про цес прий нят тя рішень
в ок ре мих га лу зях еко номіки.

На 1 жовт ня 2015 у країні функціонує 120 банків, у то му числі:
— бан ки з при ват ним ук раїнсь ким капіта лом — 22%;
— бан ки з іно зем ним капіта лом (крім російсь ких) — 17%;
— бан ки з російсь ким капіта лом — 21%;
— дер жавні бан ки — 40%.
Ста ном на 1 січня 2016 у стані ліквідації зна хо дять ся 64 бан ки.

До трь ох банків уве де но тим ча со ву адміністрацію. Кількість клі єн -
тів банків — 74,8 млн, з яких 72,7 млн — фізичні осо би (ре зи ден ти
і не ре зи ден ти). Більшість банків є учас ни ка ми міжна род них карт -
ко вих сис тем та/або НСМЕП, у роз вит ку якої бе ре ак тив ну участь
НБУ. Ста ном на 1 жовт ня 2015 ро ку в обігу пе ре бу ва ло 61,81 млн
платіжних карт, еміто ва них вітчиз ня ни ми бан ка ми, з яких май же
49% бу ли ак тив ни ми; інфра ст рук ту ра обс лу го ву ван ня карт ко во го
бізне су налічує 33,4 тис. бан ко матів і 189,4 тис. банківсь ких тер мі -
налів; ек вай рин го ва ме ре жа скла даєть ся з 168,7 тис. тор го вель них
терміналів. У країні функціюють 43 платіжних сис те ми (у то му чис -
лі 14 внутрішнь о банківсь ких; 19 внутрішнь о дер жав них, платіжни -
ми ор ганізаціями яких є ре зи ден ти; 10 міжна род них).

Регіональ на ме ре жа банківсь ких ус та нов скла даєть ся з більш
ніж 18 000 то чок про да жу (вклю ча ю чи філії та дочірні ком панії).
При ць о му, найбіль ше чис ло банків скон це нт ро ва но у про мис ло -
вих і сто лич но му регіонах. В ціло му банківсь ка сис те ма Ук раїни ха -
рак те ри зуєть ся ви со ким рівнем кон ку ренції і має по тенціал роз -
вит ку. Сис тем но важ ли ви ми є бан ки, діяльність яких впли ває на
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стабільність банківсь кої сис те ми. Сис тем на важ ливість виз на чаєть -
ся щорічно на ос нові та ких кри теріїв як за галь ний розмір ак тивів,
зо бов’язань юри дич них та фізич них осіб, сис темні взаємозв’яз ки
в банківській сис темі (об’єм міжбанківсь ко го кре ди ту ван ня) та об’єм
кре ди ту ван ня най важ ливіших сек торів еко номіки.

ФОР МУ ВАН НЯ ОР ГАНІЗАЦІЙНО�ЕКО НОМІЧНО ГО 
МЕ ХАНІЗМУ УП РАВЛІННЯ ПЕР СО НА ЛОМ

ПІДПРИЄМСТВА

Се ре динсь ка К.І., ІV курс, гру па ФН�41, 
спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

На сь о годні для біль шості ко мерційних ком паній го лов ною
стра  тегічною ме тою є мак симізація вар тості, до сяг нен ня якої сприяє
доб ро бу ту влас ників, що скла даєть ся з по точ них до ходів — при бут -
ку за ра ху нок вип ла ти дивідендів і до ходів від капіталізації ком панії.
Таким чи ном го лов ни ми ціля ми акціонерів ком панії є мак симі зація
вар тості бізне су, збіль шен ня при бут ку та дивідендів, укріплен ня
іміджу ком па нії, інвес тиційна при ваб ливість, без пе ка (еко номічна,
соціаль на, юри дич на, фінан со ва) та стійкий роз ви ток ком панії. Ви -
діля ють дві гру пи фак торів ство рен ня вар тості бізне су: фун да мен -
тальні по каз ни ки і кор по ра тив не уп равління, яке трак туєть ся як
спіль на діяльність влас ни ків бізне су і ме нед жерів із за без пе чен ня
спра вед ли во го ба лан су інте ресів.

В свою чер гу ме нед же ри зацікав лені в от ри манні ви со кої за -
робітної пла ти, от ри манні прав влас ності, кар’єрно му зрос танні, по -
к ра щенні іміджу ком панії, оскіль ки роз ви ток ком панії заз ви чай
пов’язу ють з ре зуль та та ми ро бо ти топJме нед жерів. Ре зуль та тив ність
ро бо ти ме нед жерів вимірюєть ся ве ли кою кількістю різних еко но -
міч них по каз ників, які виз на ча ють ок ремі ас пек ти діяль ності ком -
панії. Го лов ни ми мо ти ва ми пер со на лу є дос тойні та без печні умо ви
праці, спра вед ли ва оп ла та праці, мож ли вості кар’єрно го і про -
фесійно го рос ту, соціальні га рантії, піль ги працівни кам, еко логічна
без пе ка, соціаль на стабільність, стійкий роз ви ток ком панії. От же,
од ним з фак торів ство рен ня вар тості ком панії є уп равління ефек -
тивністю ро бо ти пер со на лу, за без пе чен ня якої мож ли ве за ра ху нок
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фор му ван ня і функціону ван ня відповідно го ор ганізаційноJеко -
номічно го ме ханізму уп равління пер со на лом.

Вра хо ву ю чи особ ли вості діяль ності про мис ло вих підприємств,
те о ре тичні ос но ви фор му ван ня та сутнісні ха рак те рис ти ки ор га ні -
заційноJеко номічно го ме ханізму зап ро по но ва но нас тупні нап ря ми
йо го роз роб ки: 1) фор му ван ня й обґрун ту ван ня інфор мації для роз -
роб ки уп равлінсь ких рішень в рам ках взаємо уз год же ності цілей за -
цікав ле них сторін; 2) роз роб ка етапів ре алізації ор ганізаційноJеко -
номічно го ме ханізму уп равління пер со на лом з точ ки зо ру взаємодії
зацікав ле них сторін на ос нові зба лан со ва ної сис те ми по каз ників;
3) роз роб ка комп ле кс ної сис те ми по каз ників ефек тив ності уп рав -
ління пер со на лом; 4) виз на чен ня нап рямів і особ ли вос тей впро ва -
джен ня та ре алізації уп равлінсь ких рішень від ке ру ю чої підсис те ми
до ке ро ва ної підсис те ми про мис ло вих підприємств; 5) вста нов лен -
ня зво рот них зв’язків між еле мен та ми ор ганізаційноJеко номічно го
ме ханізму уп равління пер со на лом.

Впро вад жен ня оцінки ефек тив ності уп равління пер со на лом
спри я ти ме оп тимізації про цесів уп равління пер со на лом, підви щен -
ню рівня вмо ти во ва ності та відповідаль ності співробітників, вста -
нов лен ню спра вед ли во го рівня оп ла ти праці. Але для її ефек тив ної
ре алізації не обхідно роз ро би ти ме то ди ку ор ганізації функціону ван -
ня та інтег рації ць о го ме ханізму в сис те му стра тегічно го уп равління
підприємством.

От же, впро вад жен ня оцінки ефек тив ності уп равління пер со -
на лом — це комп ле кс ний про цес, який сто суєть ся май же всіх функ -
ціональ них сфер діяль ності підприємства. Як заз на ча ють дослідни ки,
«ос нов ний фо кус стра тегії уп равління пер со на лом по ля гає в конк -
рет них намірах ком панії що до здійснен ня не обхідних дій та змін».
Це по яс нює дум ку, що іде аль ним варіан том є підхід «звер ху вниз»,
ко ли ініціати ва роз роб ки та впро вад жен ня інтег раль ної оцінки
ефек тив ності уп равління пер со на лом ви хо дить від ви що го керів ницт -
ва підприємства. Та кож існує підхід «зни зу до го ри», але в чистій формі
він май же нездійсне ний та про по нуєть ся комп ромісний підхід,
який по ля гає у поєднанні двох ви ще заз на че них підходів.
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БАНКІВСЬ КА СИС ТЕ МА УК РАЇНИ 
НА СУ ЧАС НО МУ ЕТАПІ

Си вун Те тя на Ми ко лаївна
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Су час ний етап роз вит ку Ук раїни ха рак те ри зуєть ся гост рою не -
обхідністю ство рен ня цілісної прог ра ми соціаль ноJеко номічно го
роз вит ку суспільства, а та кож за без пе чен ня не обхідних умов ре аль -
них пе рет во рень фінан со вої, кре дит ної та гро шо вої сис тем, адап та ції
їх до спе цифіки рин ко вих відно син. При ць о му у сфері фінан со во -
го за без пе чен ня еко номічної ре фор ми по даль шо го вдос ко на лен ня
пот ре бує фінан со ве та по дат ко ве за ко но да в ство. З цієї по зиції іс -
тот не зна чен ня має пи тан ня удос ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван -
ня банківсь кої сис те ми Ук раїни.

В про цесі ста нов лен ня банківсь кої сис те ми, а та кож роз вит ку
еко номіки Ук раїни реєстру ють ся все нові ко мерційні бан ки, а ті
бан ки, які не ви жи ва ють в та ких жорстких умо вах ліквіду ють ся або
банк ру ту ють, їх вик лю чать із «Рес публікансь кої кни ги реєстрації
банків, ва лют них бірж та інших фінан со воJкре дит них ус та нов».

На про тязі ос танніх років пройш ло інтен сив не зрос тан ня за -
галь ної кіль кості ко мерційних банків, скла ла ся інфра ст рук ту ра
рин ку, в обіг бу ли вве дені ос новні інсти ту ти, задіяна сис те ма дер -
жав но го ре гу лю ван ня і конт ро лю діяль ності, не обхідна за ко но дав ча
ба за, підго тов ле на дос тат ня кількість кваліфіко ва них банківсь ких
кадрів, скла лись ба зові пе ре ду мо ви для пов ноцінно го функціону -
ван ня інсти тутів в умо вах рин ко вої еко номіки.

У 1995–1996 рр. за вер шив ся етап екс тен сив но го роз вит ку бан -
ківсь кої сис те ми, її діяль ності ха рак те ру взаємодії з інши ми еко -
номічни ми струк ту ра ми, відомства ми і ор ганізаціями, вклю ча ю чи
дер жа ву. Та ким чи ном, су час на банківсь ка сис те ма Ук раїни бу ла
сфор мо ва на і ство ре на в ціло му в період з 1989 по 1994 р.

Са ме сло во «банк» по хо дить від італійсь ко го banko, що оз на ча -
ло стіл міня ли на яко му той вик ла дав при гошні мо нет.

Бан кам пе ре ду ва ли се реднь овічні міня ли — предс тав ни ки гро -
шо воJтор го во го капіта лу; во ни прий ма ли гро шові вкла ди у купців
та спеціалізу ва лись на обміні гро шей різних міст та країн. З ча сом
міня ли ста ли ви ко рис то ву ва ти ці вкла ди а та кож власні гро шові
кош ти для на дан ня кре дитів і от ри ман ня про центів, що оз на ча ло
пе рет во рен ня мінял у банкірів.
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Ук раїнсь ка банківсь ка сис те ма, не див ля чись на ще не давній
строк її ав то ном но го існу ван ня все ж має свою історію, кот ра ор га -
нічно пов’яза на з історією банківсь ких сис тем Російсь кої та Авст -
рійсь кої імперій, Польщі та Ру мунії, тоб то тих дер жав, в склад яких
вхо ди ли землі су час ної Ук раїни.

На сь о годнішній день, як вже заз на ча лось ви ще, банківсь ка
сис те ма Ук раїни має дворівне ву струк ту ру:

— Пер ший рівень — Національ ний банк Ук раїни;
— Дру гий рівень — сис те ма інших банків.
Пер ший рівень банківсь кої сис те ми зай має НБУ який має ста -

тус юри дич ної осо би. Ос нов на йо го функція по ля гає в за без пе ченні
стабіль ності гро шо вої оди ниці — виз на чи ла Конс ти туція Ук раїни.

Пов но ва жен ня і прин ци пи ор ганізації НБУ виз на ча ють ся за -
ко но да в ством.

Ста тут ний капітал Національ но го бан ку є за галь но дер жав ною
власністю. Банк функціонує як еко номічно са мостійна дер жав на
уста но ва, здійснює ви дат ки, як пра ви ло за ра ху нок своїх коштів. При
пе ре ви щенні до ходів над ви дат ка ми банк су ми пе ре ви щен ня відра -
хо вує в дер жав ний бюд жет.

Ко мерційні бан ки різних видів і форм влас ності на акціонер -
них або пайо вих за са дах ство рю ють ся відповідно з За ко на ми Ук -
раїни «Про Національ ний банк Ук раїни», «Про бан ки і банківсь ку
діяльність», «Про гос по дарські то ва ри ст ва і фон до ву біржу» та Інст -
рукціями Національ но го бан ку Ук раїни. Ство рю ва ти бан ки мо жуть
ук раїнські та іно земні юри дичні та фізичні осо би (не мен ше трь ох),
крім Рад на род них де пу татів всіх рівнів, їх ви ко нав чих ор ганів, дер -
жав них підприємств, політич них, профспілко вих ор ганізацій і об’єд -
нань, партій, гро мадсь ких фондів.

За бо ро няєть ся бу ти зас нов ни ка ми війсь ко вос луж бов цям усіх
пра во охо рон них ор ганів, дер жав них ор ганізацій, пок ли ка них здійс -
ню ва ти конт роль за діяльністю банків.

Не мо жуть бу ти зас нов ни ка ми бан ку осо би, яким суд за бо ро нив
зай ма ти ся пев ною діяльністю до закінчен ня терміну, вста нов ле но го
ви ро ком. Не доз во ляєть ся бу ти зас нов ни ка ми осо бам, що ма ють не -
по га ше ну су димість за крадіжки і ха бар ни цт во, во ни не мо жуть та кож
зай ма ти керівні по са ди, що пов’язані з ма теріаль ною відповідальністю.

Національ ний банк Ук раїни вста нов лює мінімаль ний розмір
ста тут но го фон ду акціонер но го бан ку.

Ста тут ний капітал акціонер но го бан ку мо же фор му ва ти ся тіль ки
за ра ху нок влас них коштів акціонерів. За бо ро няєть ся збіль шу ва ти
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ста тут ний капітал і ство рю ва ти нові бан ки за ра ху нок не роз поділе -
них при бутків або коштів інших фондів.

Го ловні проб ле ми, які ста ють пе ред банківсь кою сис те мою на
да но му етапі. Однією з важ ли вих проб лем діяль ності банків у ць о -
му році бу ла проб ле ма мінімаль но го розміру ста тут но го фон ду.

Асоціація ук раїнсь ких банків зай має по зицію за хис ту пра ва на
існу ван ня всіх фінан со воJстійких банків, не за леж но від розміру їх
ак тивів.

ОГ ЛЯД НАЙ ДО РОЖ ЧИХ СВІТО ВИХ БРЕНДІВ 
2015 РО КУ

Сіден ко О.
ІV курс, гру па МК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Бренд — це сим волічне втілен ня інфор мації, що вклю чає: наз ву,
то вар ний знак, ло го тип, певні візу альні еле мен ти (шриф ти, коль о -
ро ву га му, сим во ли). За умо ви успішно го про су ван ня брен ду ком -
панії (то ва ру, пос лу ги) у ціль о вої ау ди торії ви ни кає пев ний набір
асоціацій та очіку вань, що пов’язані з ним. Брен динг ре алізуєть ся
за до по мо гою дії на ау ди торію шля хом ви бо ру то вар но го зна ку, упа -
ков ки (то ва ру), комп лек су рек лам них звер нень. Ме тою брен дин гу
є не ли ше по пу ля ри зація то ва ру чи пос лу ги з ме тою от ри ман ня швид -
ко го при бут ку, але й важ ли ва інвес тиція в май бутнє брен ду [1].

Цiннiсть брен ду — це до дат ко ва вартiсть, яку бренд на дає про -
дук товi над на бо ром функцiональ них пе ре ваг. Цiннiсть брен ду має
два ос новнi ком по нен ти: 1) впiзна ванiсть брен ду — знан ня та впi -
зна ван ня брен ду; 2) iмiдж брен ду — асоцiацiї, пов’язанi з брен дом,
стiйкiсть асоцiацiй брен ду та їх унiкальнiсть [2].

Щорічно жур нал Forbes публікує рей тинг най до рож чих брендів
світу. Так, в пер шу «де сят ку» 2015 ро ку увійшли нас тупні най до -
рожчі брен ди.

1. Apple ($145,3 млрд, зрос тан ня за рік: на 17%). На по точ ний
мо мент бренд ком панії Apple — най до рож чий на пла неті. Ком панія
має ви сокі фінан сові по каз ни ки: за 2015 рік їй вда ло ся за ро би ти по -
над $182 млрд і впер ше з 2011 ро ку по су ну ти Samsung з пер шо го
місця з пос та вок смарт фонів на ри нок. Но ва ме та для Apple — ри -
нок «ро зум них» го дин ників Apple Watch.
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2. Microsoft ($69,3 млрд, зрос тан ня за рік: 10%). Ком панія ін -
вес тує ве ли чезні гроші в досліджен ня і роз роб ку но вих про дуктів,
ак тив но про су ває но ву опе раційну сис те му Windows 10.

3. Google ($65,6 млрд., зрос тан ня за рік: 16%) Ком панія Google
кот рий рік ут ри мує лідерство на рин ку по шу ку за ра ху нок стрімко -
го роз вит ку мобіль ної опе раційної сис те ми Android.

4. CocaJCola ($56 млрд., зрос тан ня за рік: 0%) За ос танній рік
спо жи ван ня на пою в світі впа ло на 0,1%.

5. IBM ($49,8 млрд., зрос тан ня за рік: 4%). Керівницт во ком -
панії прий ня ло стра тегічне рішен ня — повністю пе рей ти в «хма ру»,
до хо ди від якої в 2014 році зрос ли на 60%. Та кож ком панія ук ла ла
парт не р ство з Apple на спіль ну роз роб ку но во го прог рам но го за без -
пе чен ня для кор по ра тив но го рин ку.

6. McDonald’s ($39,5млрд., зрос тан ня за рік: — 1%). Щод ня ме -
ре жа рес то ранів McDonald’s обс лу го вує 69 млн відвіду вачів у сотні
країн світу.

7. Samsung ($37,9 млрд зрос тан ня за рік: 8%). Для ком панії
Samsung го лов ним кон ку рен том но вої мо делі Note у 2015 став
iPhone 6 Plus. Але ком панія ви ве ла на ри нок Galaxy S6 і S6 Edge, які
вже успішно про да ють ся.

8. Toyota ($37,8 млрд., зрос тан ня за рік: 21%). Японсь ка ком -
панія Toyota на по точ ний мо мент зай має пер ше місце се ред до ро -
гих ав то мобіль них брендів. У 2015 році ком панія про да ла 10,23 млн
ав то мобілів, що ста ло но вим ре кор дом і ро бить Toyota ліде ром ав -
то мобіль ної індустрії.

9. General Eletric ($37,5 млрд., зрос тан ня за рік: 1%). В пла нах
у керівницт ва — вип ла ти ти акціоне рам ком панії близь ко $90 млрд
дивідендів і ви ку пи ти влас них акцій ком паній на $50 млрд.

10. Facebook ($36,5 млрд., зрос тан ня за рік: 54%). Ком панія по -
ка за ла най ви ще зрос тан ня за 2015 рік що до вар тості брен да —
відра зу на 54%. За галь на кількість ко рис ту вачів Facebook зрос ла до
1,44 млрд, а кількість ак тив них ко рис ту вачів підня ла ся до 936 млн.
Сь о годні ком панія ак тив но пра цює над роз вит ком віде о нап рям ку
і на ма гаєть ся співпра цю ва ти зі світо ви миі он лайнJви дан ня ми для
публікації кон тен ту [3].

Літе ра ту ра

1. Аа кер Д. Ство рен ня силь них брендів / Д. Аа кер; пер. З англ. — 2Jге
вид. — М. : Ви дав ни чий дім Гре бе ни ко ва, 2008. — 320 с.
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2. Джоб бер Д. Прин ци пы и прак ти ка мар ке тин га / Д. Джоб бер; пер.
с англ. — 2Jе изд. — М. : Виль ямс, 2000. — 688 с.

3. Са мые до ро гие брен ды ми ра — 2015: рей тинг Forbes [Елект рон ний
ре сурс] // Ре жим дос ту пу: http://m.forbes.ru/article.php?id=288451. — Наз -
ва з ек ра на

СУ ЧАСНІ ПРОБ ЛЕ МИ ФІНАН СО ВОЇ БЕЗ ПЕ КИ
ПІДПРИЄМНИЦЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Сідо ро ва Р.А.
ІІ курс, гру па ФНК�21, спеціальність «Фінан си та кре дит»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (063)�0655659
На у ко вий керівник: Омель чен ко О.В., вик ла дач ка фед ри бізне су і пра ва

Нор маль не функціону ван ня і роз ви ток сфе ри підприємницт ва
в еко номіці будьJякої країни ви ма гає на яв ності пев них умов, що
за без пе чу ють ці про це си. Од ним з най важ ливіших умов вис ту пає
без пе ку підприємницт ва.

Ра ди кальні соціаль ноJеко номічні пе рет во рен ня, що відбу ли ся
в ук раїнсь ко му суспільстві в ос таннє де ся тиліття, вик ли ка ли
суттєві зміни суспіль них відно син. Сь о годнішні ре алії свідчать про
те, що цент раль ною фігу рою в не дер жав но му сек торі еко номіки
на шої країни є підприємець. Підприємець — го лов на дійо ва осо ба
рин ку і стри жень будьJякої еко номічної сис те ми, зас но ва ної не так
на дер жав ноJмо но полістич ної, а на кон ку ре нт них за са дах.

Фахівці з без пе ки вва жа ють, що од ним із шляхів ство рен ня для
не дер жав них підприємств пе ре ду мов для еко номічно го ви жи ван ня
в умо вах рин ко вих відно син є ви яв лен ня і нейт ралізація заг роз еко -
номічній стабіль ності підприємства, що і є сут тю діяль ності що до
за без пе чен ня без пе ки підприємств.

З еко номічно го бо ку про яв ляєть ся в стабіль них або ма ють тен -
денцію до зрос тан ня ос нов них фінан со воJеко номічних по каз ни ках
діяль ності фірми (та ких як влас ний капітал, об сяг річно го обо ро ту,
при бу ток, рен та бельність). Сю ди мо жуть вхо ди ти такі по каз ни ки,
як відсутність штрафів, санкцій з бо ку дер жав них ор ганів за по ру -
шен ня за ко но да в ства (нап рик лад, по дат ко во го, ан ти мо но поль но го),
відсутність втрат від опе рацій з не доб ро совісни ми конт ра ген та ми.

Та ким чи ном, в найбільш за галь но му виг ляді про без пе ку фір ми
свідчать збе ре жен ня її як цілісно го струк тур но го ут во рен ня і юри -
дич ної осо би та стійкі (або зрос та ючі) зна чен ня ос нов них фінан со -
воJеко номічних по каз ників. Сто сов но ж до конк рет ної сто роні
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діяль ності фірми, мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся спе цифічні по каз ни -
ки її без пе ки.

Од нак в про цесі гос по да рю ван ня суб’єкти підприємниць кої
діяль ності мо жуть відчу ва ти впли ву різних фізич них і юри дич них
осіб, які не суть не га тивні наслідки, на сам пе ред для еко номічно го
ста ну фірми. В ць о му ви пад ку ви ни кає по нят тя заг ро зи без пе ки
підприємницт ва. При чо му найбільш важ ли ве зна чен ня для суб’єк -
та підприємниць кої діяль ності на бу ва ють заг ро зи еко номічній без -
пеці, оскіль ки всі втра ти в кінце во му ра хун ку ви ра жа ють ся са ме
в еко номічних втра тах, тоб то втра ти фінан со вих коштів.

Об’єктом сис те ми за без пе чен ня еко номічної без пе ки вис ту пає
стабіль ний еко номічний стан суб’єкта підприємниць кої діяль ності
в по точ но му і перс пек тив но му періоді. Са ме від об’єкта за хис ту ба -
га то в чо му за ле жать ос новні ха рак те рис ти ки сис те ми за без пе чен ня
еко номічної без пе ки.

Комп ле кс на сис те ма за без пе чен ня еко номічної без пе ки під при -
ємницт ва — це су купність взаємо пов’яза них за ходів ор ганізацій -
ноJпра во во го ха рак те ру, що здійсню ють ся з ме тою за хис ту підприєм -
ниць кої діяль ності від ре аль них або по тенційних дій фізич них або
юри дич них осіб, які мо жуть приз вес ти до суттєвих еко номічних втрат.

От же, еко номічна без пе ка — це універ саль не по нят тя, ак цен -
тує ува гу на не обхідності за хис ту суб’єктів підприємниць кої діяль -
ності на всіх рівнях — від дер жа ви до кож но го гро ма дя ни на То му
збіль шен ня кіль кості підприємств з ви со ким рівнем еко номічної
без пе ки, її стійкістю від мож ли вих заг роз спри я ти зміцнен ню еко -
номічної без пе ки Ук раїни.

Літе ра ту ра

1. Ба ра новсь кий О.І. Фінан со ва без пе ка / О.І. Ба ра новсь кий. — К.:
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2. Васєлков Р.С. Проб ле ма інфор маційноJтех но логічно го роз вит ку
Євро пи / Р.С. Васєлков //Акт. пробл. клін., екс пе рим. та профілак. ме ди -
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УМО ВИ УСПІШНОЇ РЕ АЛІЗАЦІЇ 
ДЕ ВЕ ЛО ПЕРСЬ КО ГО ПРО ЕК ТУ

Смо ляр чук Н.Ю., Гла дун А.Л.
ІV курс, гру па ФН�4.1., нап рям підго тов ки «Фінан си і кре дит»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (066)�1276918
На у ко вий керівник: Смо ляр чук Н.Ю., ст. вик ла дач

Ко мерційний успіх ре алізо ва них де ве ло персь ких про ектів до -
ся гаєть ся тіль ки за умо ви вда лої мар ке тин го вої кон цепції інвес ти -
ційноJбудівель но го про ек ту та ре тель но го про е кт но го уп равління.
Прак тич но всі найбільш цікаві та вдалі об’єкти ко мерційної не ру -
хо мості відрізня ють ся індивіду альністю і функціональністю. Для
до сяг нен ня успіху де ве ло пе ру та кож важ ли во ма ти чітке ро зуміння
умов роз вит ку міста, йо го ди наміки та кор донів, не обхідне ро зу -
міння не тіль ки то го, яким чи ном мож на здійсни ти вда лий про ект
де ве лоп мен ту не ру хо мості, але й уміння пе ред ба ча ти йо го наслідки
для нав ко лишніх те ри торій та міст.

Са ме то му де ве лоп мент — надз ви чай но ри зи ко ва ний нап ря мок
інвес тиційної діяль ності. Три валість бізнесJпро ектів об’єктів де ве -
лоп мен ту в умо вах кон ку ре нт но го се ре до ви ща ви ма гає особ ли во
ре тель но го підхо ду до роз роб ки і виз на чен ня мар ке тин го вої кон -
цепції де ве ло персь ко го про ек ту. Як що про ект ви я вить ся не дос ко -
на лим чи по га но про ду ма ним, втра ти по не суть не тіль ки де ве ло пер
та інвес то ри, а й усе суспільство. Де ве лоп мент не ру хо мості — це
мис те цт во збіль шен ня вар тості не ру хо мості шля хом уп равління
ри зи ка ми де ве лоп мен ту. Уп равління де ве ло персь ким про це сом —
це, в пер шу чер гу, ура ху ван ня зна чен ня різних дже рел фінан су ван -
ня та дов го ст ро ко вої оцінки мож ли вої дис ло кації об’єкта не ру хо -
мості в різних час ти нах міста.

Заз ви чай виз на ча ють де ве лоп мент п’яти ос нов них типів не ру хо -
мості — землі, будівель роздрібної торгівлі (тор го воJроз ва жаль них),
а та кож жит ла, офісних і про мис ло вих спо руд. Де ве лоп мент фак тич но
фор мує справжнє куль тур не се ре до ви ще для суспільства. Бу дів ницт во
більш зруч них для жит тя і діяль ності по се лень мо же бу ти здійсне но
вик люч но ви со кок валіфіко ва ни ми де ве ло пе ра ми, які в змозі ефек тив -
но співпра цю ва ти з про фесіона ла ми у сфері не ру хо мості, офіцій -
ни  ми осо ба ми ор ганів уп равління та предс тав ни ка ми на се лен ня.

Для успішної ре алізації де ве ло персь ко го про ек ту не обхідно
прек рас но орієнту ва ти ся в пи тан нях архітек ту ри і місто бу ду ван ня,
про фесійно роз би ра ти ся в особ ли вос тях будівницт ва, за ко но да в ства,
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в про це ду рах от ри ман ня по чат ко воJдозвіль ної до ку мен тації чи
пра во вс та нов лю ючих до ку ментів. Вкрай не обхідно ма ти уяв лен ня
про тон кощі інвес тиційно го про це су, а та кож во лодіти стан да рт ни ми
для про фесіоналів у сфері не ру хо мості на вич ка ми в об ласті фінан -
су ван ня, мар ке тин гу та уп равління не ру хомістю. Зрос тан ня суспіль -
но го інте ре су до роз вит ку міст і при лег лих те ри торій дає підста ви
вва жа ти, що по пит на кваліфіко ва них де ве ло перів бу де відчу ва ти ся
постійно. То му, для успіху де ве ло пе ру не обхідно не тіль ки без до ган -
на підго тов ка, а й постійна ро бо та над підви щен ням влас ної ква лі -
фікації для ро зуміння ди намічних про цесів роз вит ку місь ко го се ре -
дови ща та вміння прог но зу ва ти ри зи ки про ек ту та мож ливі наслід ки
йо го впли ву на при леглі те ри торії, і на се лені пунк ти. Де ве ло пе ри
уп рав ля ють ри зи ка ми, праг ну чи мінімізу ва ти їх ще на ранній стадії,
ба жа ю чи упев ни ти ся, що ри зи ки пер вин них інвес тицій вип рав дані
май бутньої ви со кою ймовірністю успіху.

Політичні, соціаль ноJеко номічні, фінан сові та ор ганізацій ноJ
пра  вові умо ви су час но го рин ку не ру хо мості чи не найгірші. Не роз -
ви неність вітчиз ня но го фон до во го рин ку, відсутність іпо теч них
уста нов та інсти ту алізації інвес тиційно го про це су в Ук раїні на тлі
за галь но го ско ро чен ня ба гать ох тра диційних дже рел фінан су ван ня
де ве ло персь ких про ектів, спро во ку ва ли кри зові яви ща в індустрії
де ве лоп мен ту. За ба гать ма оз на ка ми будівель ноJви роб ни чий комп -
лекс країни зна хо дить ся в одній з нижніх то чок дов гот ри ва ло го
еко номічно го цик лу. Мож ли во то му за раз нас тає найк ра щий час для
ви хо ду на ри нок де ве лоп мен ту доб ре підго тов ле них про фесіоналів,
які сповіду ють ос но во по ложні прин ци пи де ве лоп мен ту та рин ко -
вих відно син.

ФIНАН СОВI СТРА ТЕГIЇ ПIДПРИЄМСТВ 
У СУ ЧАС НИХ УМО ВАХ

Сос нен ко А.В., ІV курс, гру па ФН�41, 
спеціальність «Фінан си і кре дит»

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

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Су часнi еко номiчнi пе рет во рен ня вно сять значнi змiни в еко -
номiку країни, зок ре ма й у фiнан со ву сфе ру. БудьJякий суб’єкт гос -
по да рю ван ня на разi пiдпа дає пiд дiю цих змiн. Са ме то му здатнiсть
вчас но й адек ват но ре а гу ва ти на зовнiшнi под раз ни ки в рин ко во му
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се ре до вищi (фiнан со ва кри за, полiтич на нес табiльнiсть у дер жавi,
змiна та рифiв на iмпорт ноJекс портнi опе рацiї чи зміна по дат ко во -
го за ко но да в ства та iн.) є за по ру кою успiшно го функцiону ван ня
пiдприємства на рин ку. Ви со ка кон ку рен тоз датнiсть, пла то сп ро -
можнiсть, фiнан со ва стiйкiсть i при бут ковiсть пiдприємства до ся -
гаєть ся за ра ху нок пра виль но го ве ден ня фiнансiв, що пе ред ба чає
уп равлiння ак ти ва ми, вит ра та ми, iнвес тицiями, обiго вим капіта лом,
при бут ком у ко рот ко та дов го ст ро ко во му перiодах, пла ну ван ня ос -
нов них фiнан со воJеко номiчних по каз никiв на по точ ний перiод i на
перс пек ти ву. Єднiсть цих склад никiв фор мує фiнан со ву стра тегiю,
ба зис i вiдправ ну точ ку в уп равлiннi пiдприємством.

На сь о годні пот ре ба фор му ван ня фінан со вої стра тегії є важ ли вим
склад ни ком успішно го функціону ван ня будьJяко го підпри ємст ва —
не за леж но від розміру, ор ганізаційноJпра во вої фор ми та ви ду діяль -
ності. Про те аналіз ок ре мих публікацій дав змо гу ви я ви ти, що до те -
перішні на у ко воJме то дичні підхо ди сто сов но пи тань фор му ван ня
фінан со вих стра тегій на леж но не роз роб лені як у на у ко во му, так і в ор -
ганізаційноJпрак тич но му ас пекті. Про це свідчить відсутність обґрун -
ту ван ня єди ної послідов ності етапів про це су фор му ван ня фі нан со вої
стра тегії, прин ципів йо го здійснен ня, ме то дич них ре ко мен дацій,
які б комп ле кс но вра хо ву ва ли різні ха рак те рис ти ки підприємств.

Вста нов ле но, що го лов ною ме тою фінан со вої стра тегії підпри -
ємства є мак симізація йо го рин ко вої вар тості та підви щен ня ефек -
тив ності діяль ності. Во на до ся гаєть ся шля хом конк ре ти зації цілей
з ура ху ван ням зав дань та особ ли вос тей май бутнь о го фінан со во го
роз вит ку підприємства. Сис те ма стра тегічних фінан со вих цілей по -
вин на за без пе чу ва ти фор му ван ня дос татнь о го об ся гу влас них фі -
нан со вих ре сурсів і ви со ку рен та бельність ви ко рис тан ня влас но го
капіта лу; оп тимізацію струк ту ри ак тивів та обіго во го капіта лу; вста -
нов лен ня прий нят но го рівня фінан со вих ри зиків у про цесі здійс -
нен ня ви роб ни чоJгос по дарсь кої діяль ності підприємства у дов го -
ст ро ковій перс пек тиві.

Оскіль ки фінан со ву стра тегію роз роб ля ють на три ва лий тер мін,
то її най важ ливішим зав дан ням є виз на чен ня об сягів, дже рел та форм
за лу чен ня фінан со вих ре сурсів для здійснен ня гос по дарсь кої діяль -
ності підприємства. Дже ре ла фінан со вих ре сурсів мо жуть бу ти
внутрішніми та зовнішніми. От ри ма ти фінан сові ре сур си із зовнішніх
дже рел мож на за ра ху нок банківсь ких по зик, ко мер цій них (то вар них)
кре дитів, коштів, інвес то ва них у підприємство зовнішніми інвес то ра -
ми, бюд жет них до тацій, без по во рот ної фі нан со вої до по мо ги то що.
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Ви би ра ю чи ту чи іншу фор му за лу чен ня фі нан со вих ре сурсів,
потрібно вра хо ву ва ти вартість по зи ко вих коштів та особ ли вості
діяль ності суб’єкта гос по да рю ван ня: рівень на ла го дже ності логістич -
них зв’язків, ор ганізацію пос та чан ня та збу ту, три валість ви роб ни чо -
го цик лу, струк ту ру кре ди торсь кої та дебіторсь кої за бор го ва ності, се -
редній об сяг ви руч ки від ре алізації та собівар тос ті про дукції, розмір
влас но го капіта лу то що. От же, за без пе чен ня дос татніми об ся га ми
фінан со вих ре сурсів є однією з най важ ливі ших умов до сяг нен ня
цілей та зав дань, пе ред ба че них фінан со вою стра тегією підприємства.

Літе ра ту ра
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Національ но го лісо технічно го універ си те ту Ук раїни : зб. на ук.Jтехн. пр. —
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ІНФОР МАЦІЙНІ СИС ТЕ МИ І ТЕХ НО ЛОГІЇ 
В ЕКО НОМІЧНІЙ СФЕРІ

Співак Хрис ти на Олек сандрівна
2 курс, спеціальність «Мар ке тинг»

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, стар ший вик ла дач

Сь о годні прий ня то ду ма ти, що роз ви ток ме режі INTERNET став
вирішаль ним кро ком на шля ху до інфор маційно го суспільства. То му
те перішнє суспільство, у яко му ме ре жа INTERNET та інші за со би
ма со вої ко мунікації відігра ють усе помітнішу роль, прий ня то на зи -
ва ти інфор маційним — на про ти ва гу вчо рашнь о му індустріаль но му.

Су час не ро зуміння інфор маційно го суспільства де що зміни ло -
ся. В йо го ос нові ле жить но ве відно шен ня до інфор мації. Щоб зро -
зуміти це, потрібно чітко розрізня ти повідом лен ня, інтерп ре тацію
і ко мунікацію. Повідом лен ня — це «річ» або ж «ма теріалізо ва ний про -
дукт» інте лек ту аль ної діяль ності лю ди ни. Інтерп ре тація — це «дум ка»,
тоб то знан ня, що одер жуєть ся. Ко мунікація — це ли ше опе рація пе-
ре дачі, транс ляції. Сь о годні в комп’ютер них ме ре жах са ме ця опе ра -
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ція транс ляції ста ла виз на чаль ною лан кою в тріаді повідом лен ня —
ко мунікація — інтерп ре тація. Не важ ко за у ва жи ти, що біль ше
поінфор мо ва на лю ди на — це не та, яка найбіль ше знає, а та, яка
здійснює найбіль ше чис ло своєчас них ко мунікацій. Тіль ки інфор -
мація, як ко мунікація, а не, як знан ня або пред мет, спро мож на вик -
ли ка ти нові опе рації. Це відбу ваєть ся то му, що інфор мація не стіль -
ки ре сурс, скіль ки мо тив діяль ності. То му в су час но му суспільстві
інфор мація — це дви гун та ос но ва діяль ності, тоді, як у тра диційно -
му суспільстві, во на ніяк не мог ла пре тен ду ва ти на та ку роль.

Ме та ство рен ня, функціону ван ня та ши ро ко го роз пов сюд жен -
ня інфор маційних тех но логій по ля гає у вирішенні проб лем інфор -
ма ти зації суспільства і всієї життєдіяль ності в країні. Під інфор ма -
ти зацією суспільства бу де мо ро зуміти пов сюд не впро вад жен ня
комп лек су за ходів, які спря мо ву ють ся на за без пе чен ня пов но го
і своєчас но го ви ко рис тан ня дос товірної інфор мації, уза галь не них
знань у всіх соціаль но зна чи мих ви дах людсь кої діяль ності. Ці за хо -
ди за без пе чать не тіль ки зрос тан ня еко номічних по каз ників роз -
вит ку на род но го гос по да р ства, але і от ри ман ня якісних на у ко вих
до сяг нень у фун да мен таль них та прик лад них на у ках.

На сь о годні в інфор мації най важ ливіше — це ко мунікація, що
спо ну кає до дії. Го лов ним фе но ме ном на шої епо хи ста ли не гі гантські
елект ронні бан ки да них і штуч ний інте лект, а Internet, у яко му не
ство рюєть ся ніяко го знан ня, але який за те ба га то ра зо во збіль шує
мож ли вості здійснен ня ко мунікацій.

Літе ра ту ра

1. Автоматизированныеинформационныетех но ло гии в эко но ми ке.
Под. ред. Г.А.Ти то рен ко. — М. Компь ю тер ЮНИ ТИ, 1998. — 336 с.

2. Бой ков.В., Са вин ков В.М. Про ек ти ро ва ние баз дан ны хин фор ма ци -
он ных сис тем. — М.: Мир, 1997.

ОС НОВНІ ДЖЕ РЕ ЛА ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ РОЗ ВИТ КУ
НАЦІОНАЛЬ НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА УК РАЇНИ

Сте па нен ко На талія Сергіївна,
сту де нт ка гру пи ЕМ�21/14

На у ко вий керівник: Ду бас А.О.

На су час но му етапі роз вит ку на ша країна внаслідок транс фор -
маційних про цесів у ми ну ло му пе ре жи ває період нес табіль ності та
ста нов лен ня еко номічної, пра во вої та соціаль них струк тур. Такі
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зміни в масш табі цілої країни пот ре бу ють за лу чен ня чи ма лих фі -
нан со вих і ма теріаль них над ход жень. Перші мо жуть ви ко рис то ву ва-
ти ся у виг ляді капіта ло вк ла день та інвес тицій, які нині розг ля да єть-
ся як дже ре ла ви хо ду з еко номічної кри зи та стабілізації еко номіки
Ук раїни за га лом. Ра зом з тим, во ни здатні при нес ти ще більш ва го -
му ефек тивність, як що бу дуть ске ро вані у пріори тетні га лузі і ви -
роб ни цт ва влас но го на род но го гос по да р ства, що по вин на за без пе -
чу ва ти спри ят ли ва інвес тиційна політи ка Ук раїни.

Слід розг ля да ти такі пріори тетні нап ря ми роз вит ку еко номіки
Ук раїни, які пе ред ба ча ють здійснен ня ба гать ох прог рам, конк рет -
них за ходів, при ве ден ня в дію ба гать ох чин ників соціаль но го та
еко номічно го роз вит ку, зок ре ма:

— роз ви ток па лив ноJенер ге тич но го комп лек су;
— струк турні зру шен ня в ма ши но бу ду ванні;
— роз ви ток ба зо вих га лу зей;
— роз ви ток аг роп ро мис ло во го комп лек су:
а) ви роб ни цт во хар чо вої про дукції;
б) роз ви ток сільсь ко гос по дарсь ко го ма ши но бу ду ван ня;
— роз ви ток імпор то замінно го ви роб ни цт ва;
— прис ко рен ня інно ваційно го онов лен ня ви роб ни цт ва [4].
Од но час но з роз вит ком аг роп ро мис ло во го комп лек су Ук раїни

необхідно ство ри ти умо ви для пе ре ли ван ня капіта лу до пріори тет них
сфер ви роб ни цт ва, перш за все у струк ту ро ут во рю ючі га лузі про -
мис ло вості, провідне місце се ред яких зай має ма ши но бу ду ван ня.
Рест рук ту ри зацію та тех но логічне пе ре о зб роєння підприємств ма -
ши но бу ду ван ня Ук раїни не обхідно здійсню ва ти на ос нові пе ре хо ду
від ви пус ку пра цеJ, енер гоJ, та ма теріаломісткої до на у ко во місткої
ви со ко тех но логічної про дукції, якою слід за пов ни ти внутрішній та
зовнішній рин ки [2].

До не дав на в нашій країні не до оціню ва ла ся важ ливість роз вит ку
соціаль ної сфе ри. Соціаль на сфе ра — од на з най важ ливіших сфер
жит тя суспільства, яка за без пе чує не обхідні умо ви праці та по бу ту,
здо ров’я і дозвілля. Во на охоп лює га лузі, на базі яких здійснюєть ся
жит ло ве будівницт во, ре алізу ють ся пот ре би лю ди ни у зміцненні здо -
ров’я, підви щені освітнь о го і куль тур но го рівня. Вихід Ук раїни на
якісно но вий рівень роз вит ку пе ред ба чає ра ди каль не пе ре ос мис -
лен ня зна чу щості соціаль ної сфе ри. Її пріори тет ний роз ви ток —
невід’ємна скла до ва удос ко на лен ня всіх сфер жит тя суспільства.

Що до ста ну і перс пек тив інвес тиційної діяль ності в Ук раїні, то як
по ка за ли ре зуль та ти аналізу, відсте жуєть ся тен денція до її пос ту по -
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во го зни жен ня, що обу мов ле но існу ю чи ми еко номічни ми та полі -
тич ни ми проб ле ма ми в країні. Тоб то, керівницт ву країни не обхідно
ство ри ти та ку за ко но дав чу ба зу, яка б кар ди наль но поліпши ла
інно ваційний клімат в країні та доз во ли ла збіль ши ти об ся ги як віт -
чиз ня них, так і зовнішніх інвес тицій. Та кий підхід до інвес тиційної
діяль ності до по мо же по до ла ти кри зу в еко номіці Ук раїни та обу мо -
вить соціаль ноJеко номічний роз ви ток суспільства [1].
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СУ ЧАС НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТО ВАР НИХ БІРЖ

Строєв В.А.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Кутліна І.Ю., 

к.т.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу

У світовій прак тиці рин ко во го гос по да рю ван ня се ред інших форм
ор ганізації торгівлі важ ли ве місце на ле жить біржо вим тор го вель -
ним опе раціям. Свідчен ням ць о го мо же бу ти той факт, що сь о годні
30% усь о го світо во го то ва ро обо ро ту при па дає на біржо вий ри нок.
Біржо ва торгівля за без пе чує стабілізацію діяль ності підприємств
че рез ме ханізми біржо во го клірин гу та ціно во го ре гу лю ван ня. Зав -
дя ки цим ме ханізмам учас ни ки біржо вих тор го вель них опе рацій
ма ють га рантії ви ко нан ня угод, во лодіють аб со лют но про зо рою ін -
фор мацією, на базі якої бу ду ють власні цінові прог но зи, ма ють мож-
ливості стра ху ван ня та пе ре роз поділу ри зи ку май бутніх тор го вель них
опе рацій на ос нові ви ко рис тан ня стро ко вих біржо вих інстру ментів.

То вар на біржа є особ ли вим суб’єктом гос по да рю ван ня, який
на дає пос лу ги в ук ла денні біржо вих угод, ви яв ленні по пи ту і про -
по зицій на то ва ри, то вар них цін, вив чає, упо ряд ко вує то ва ро обіг
і сприяє пов’яза ним з ним тор го вель ним опе раціям. То вар на біржа
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є юри дич ною осо бою, діє на за са дах са мов ря ду ван ня і гос по дарсь -
кої са мостійності, має відок рем ле не май но, са мостійний ба ланс,
ра хун ки в ус та но вах бан ку, пе чат ку зі своїм най ме ну ван ням.

То вар на біржа ство рюєть ся на ос нові доб ровіль но го об’єднан ня
зацікав ле них суб’єктів гос по да рю ван ня. Зас нов ни ка ми і чле на ми
то вар ної біржі не мо жуть бу ти ор га ни дер жав ної вла ди та ор га ни міс -
це во го са мов ря ду ван ня, а та кож дер жавні і ко му нальні підпри ємст -
ва, ус та но ви та ор ганізації, що повністю або част ко во ут ри му ють ся
за ра ху нок Дер жав но го бюд же ту Ук раїни або місце вих бюд жетів.
Зас ну ван ня то вар ної біржі здійснюєть ся шля хом ук ла ден ня зас нов -
ни ка ми уго ди, яка виз на чає по ря док її ство рен ня, склад зас нов -
ників, їх обов’яз ки, розмір і стро ки спла ти пайо вих, вступ них та
періодич них внесків. Зас нов ни ки спла чу ють пайо вий вне сок.

То вар на біржа діє на підставі ста ту ту, який зат ве рд жуєть ся зас -
нов ни ка ми біржі. То вар на біржа не зай маєть ся ко мерційним по се -
ред ни цт вом і не має на меті одер жан ня при бут ку.

То вар на біржа здійснює свою діяльність за прин ци па ми рів но -
п рав ності учас ників біржо вих торгів, публічно го про ве ден ня бір -
жо вих торгів, зас то су ван ня віль них (рин ко вих) цін.

Та ким чи ном, для учас ни ка підприємниць кої діяль ності важ -
ли во зна ти, як здійснюєть ся виз на чен ня цін у біржо вих конт рак тах,
оскіль ки сис те ма ціно ут во рен ня в ос танніх знач но відрізняєть ся від
тих, що ви ко рис то ву ють ся при інших фор мах ор ганізації торгівлі.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ МІЖНА РОД НО ГО РЕК ЛА МУ ВАН НЯ

Сту кальсь ка З.П.
ІV курс, гру па МК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ру жиць кий А.В.,

к.е.н., до цент ка фед ри мар ке тин гу

Міжна род на рек ла ма вис ту пає важ ли вим еле мен том мар ке тин -
го вої політи ки ком панії при про су ванні та по зиціону ванні про дук -
ції на світові рин ки. Хо ча міжна род на рек ла ма за своїми за со ба ми,
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ціля ми та функціями не силь но відрізняєть ся від внутрішньої рек ла -
ми, про те при її здійсненні обов’яз ко во слід вра хо ву ва ти куль турні,
мовні, еко номічні, за ко но давчі особ ли вості тих країн, де во на бу де
здійсню ва ти ся. Та ким чи ном, оп ти маль ним варіан том є част ко во
стан дар ти зо ва на рек ла ма, в якій зберігаєть ся за галь на стра тегія
рек лам ної кам панії, про те відбу ваєть ся наб ли жен ня до конк рет них
місце вих умов для ефек тивнішо го впли ву на ціль о ву ау ди торію.

Ак ту аль ною проб ле мою міжна род ної рек ла ми є вибір між її стан-
дар ти зацією і адап тацією. Стан дар ти за ция рек ла ми пе реслідує такі
цілі: — ство ри ти міжна род ний імідж то ва ру; — змен ши ти вит ра ти
роз робці і ви роб ни цт во рек ла ми; — прис ко ри ти синх рон ний вихід
до ринків різних країн; — уник ну ти змішан ня повідом лень у разі
нак ла ден ня ЗМІ й пе ре су ван ня по купців з однієї країни у іншу.

Стан дар ти зація та адап тація предс тав ля ють со бою дві край нос ті.
Комп ромісом між ни ми є стра тегія так зва ної част ко вої стан дар ти -
зації. Се ред рек ламістів існує ви раз: «Ду май гло баль но, та дій ло каль -
но!» Дот ри му ю чись ць о го зак ли ку, більшість рек лам них агентств
праг нуть цент ралізу ва ти свою діяльність, та при ць о му, роз ро бив -
ши єди ну рек лам ну кон цепцію, аген т ства по чи на ють «приміря ти»
її до ок ре мо взя тих країн з ура ху ван ням ви ще заз на че них фак торів.
Тоб то во ни де що ло калізу ють свою діяльність, при да ю чи їй
національ но го відтінку.

Стан дар ти зо ва ний мар ке тин го вий комп лекс (standardized
marketing mix) — стра тегія ви ко рис тан ня однієї і тієї ж про дукції,
рек ла ми, ка налів збу ту та інших еле ментів мар ке тин го во го комп -
лек су на всіх міжна род них рин ках ком панії.

Стра тегія адап тації (або, в інших дже ре лах, стра тегія ло каліза -
ції) по ля гає в не обхідності роз роб лен ня прин ци по во но вої рек ла ми,
яка б повністю відповіда ла мо ти ваціям та особ ли вос тям по ведінки
спо жи вачів під час ви бо ру то варів та пос луг на ло каль но му рин ку.
Сутність цієї стра тегії по ля гає в то му, що ос нов ний ас пект пла ну -
ван ня пе ред ба чає прий нят тя рішен ня на двох рівнях: стра тегічно му
та так тич но му. На стра тегічно му рівні — конк ре ти зацію ціль о вих
сег ментів та ре по зиціону ван ня торгівель них ма рок з ура ху ван ням
спо жив чих мо ти вацій та особ ли вос тей місце вих ринків, на так тич -
но му рівні — мож ли ву зміну скла до вих рек лам но го повідом лен ня
(дже ре ла повідом лен ня, сти лю, то ну, сло га на та інших аудіовізу аль -
них еле ментів рек лам но го повідом лен ня).

Адап тація рек ла ми вик ли ка на та ки ми ос нов ни ми при чи на ми, як
за ко но давчі нор ми та особ ли вості мак ро се ре до ви ща міжна род но го
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мар ке тин гу. Найбільш ак ту альні національ ноJкуль турні фак то ри,
які зу мов лю ють не обхідність пра во вої, еко номічної та куль тур ної
адап тації рек ла ми.

Для стан дар ти зації біль ше підхо дять ви со ко тех но логічні то ва -
ри та ви ро би, такі як ав то мобілі, комп’юте ри, аудіоJ та відео об лад -
нан ня, а та кож то ва ри із ка те горії пред метів роз коші, орієнто вані
на емоційне та об раз не сприй нят тя (пар фу ми, одяг, кош тов ності).
Прик ла да ми мо жуть слу гу ва ти на пої CocaJCola, джин си Levi’s,
японські, аме ри канські та євро пейські ав то мобілі.
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Ви чер пан ня чин ників екс тен сив но го еко номічно го роз вит ку
обу мов лює постійне по си лен ня ува ги до по шу ку но вих фак торів
прис ко рен ня еко номічної ди наміки, адек ват них су час но му ста ну
роз вит ку світо вої еко номіки. Відтак зап ро вад жен ня в Ук раїні інвес -
тиційноJінно ваційної мо делі еко номічно го зрос тан ня з політич ної
ме ти пе рет во рюєть ся на об’єктив ну не обхідність, аль тер на ти вою
якій є за не пад національ ної еко номіки, втра та еко номічно го, а мож -
ли во, й національ но го су ве реніте ту.

От же, зай вим є пе ре ко ну ван ня гро мадсь кості та фахівців у не -
обхідності ра ди каль ної ак тивізації інно ваційної діяль ності в Ук раї -
ні, яке має на да ти суспіль ноJеко номічно му роз вит ку інно ваційно -
го ха рак те ру. Між тим, так са мо зай ве й конс та ту ва ти, що по пе редні
ро ки еко номічних ре форм не ство ри ли не обхідних умов для прим -
но жен ня та зміцнен ня інте лек ту аль но го по тенціалу ук раїнсь ко го
суспільства, інно ваційно го роз вит ку еко номіки, ос воєння но вих
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ви со ких тех но логій, по до лан ня струк тур них де фор мацій, ус пад ко -
ва них від адміністра тив ноJко ма нд ної сис те ми.

Однією з проб лем ре алізації еко номічної ре фор ми в Ук раїні
в умо вах пе ре хо ду до рин ко вих відно син є роз роб ка та впро вад жен -
ня но во го гос по дарсь ко го ме ханізму, що доз во лить збе рег ти й роз -
ви ва ти по тенціал підприємства, підви щи ти ефек тивність йо го
функціону ван ня.

На су час но му етапі роз вит ку суспільства знач но за го ст ри ли ся
проб ле ми, що ви ни ка ють в уп равлінні про це са ми ство рен ня но вих
знань, твор чим по тенціалом, інши ми ас пек та ми но вов ве день. Це
зу мо ви ло по я ву но во го нап ря му у тра диційно му ме не дж менті —
інно ваційно го ме не дж мен ту. Інно вація (но вов ве ден ня) — це якісно
відмінний від по пе реднь о го ана ло гу об’єкт, який впро вад же но у ви -
роб ни цт во внаслідок про ве де но го на у ко во го досліджен ня або зроб -
ле но го відкрит тя. По нят тя «інно вація» зас то со вуєть ся до всіх но -
вов ве день як у ви роб ничій, так і в ор ганізаційній, фінан совій,
на у ко воJдослідній, інших сфе рах до будьJяких удос ко на лень, що за -
без пе чу ють еко номію вит рат або ство рю ють умо ви для та кої еко номії.

Інно ваційний про цес в еко номічно му й ор ганізаційно му ро зу -
мінні поділяєть ся, як уже заз на ча лось, на ок ремі ета пи, стадії, фа зи,
які відрізня ють ся між со бою ціль о вим приз на чен ням, спе цифікою
уп равління, фінан су ван ням, кінце вим ре зуль та том діяль ності.

У досліджен нях струк ту ри інно ваційно го про це су більшість віт -
чиз ня них уче них дот ри муєть ся схе ми: «досліджен ня — роз роб ки —
ви роб ни цт во — мар ке тинг — про даж». Аме ри канські дослідни ки
розг ля да ють інно ваційний про цес док ладніше: «фун да мен тальні до -
сліджен ня — прик ладні досліджен ня — роз роб ки — досліджен ня
рин ку — констру ю ван ня — дослідне ви роб ни цт во — рин ко ве ви -
про бу ван ня». Вка зані ета пи взаємо зу мов лені та за без пе чу ють успіх
но вов ве ден ня ли ше за умо ви інтег рації їх у єди не ціле.

Літе ра ту ра

1. Еко номіка підприємства : [нав чаль ний посібник] / П. В. Круш, В. І.
Подвігіна, Б. М. Сер дюк та ін. — К. : Ель гаJН : КНТ, 2007. — 777 с.

2. Еко номіка та ор ганізація ви роб ни цт ва : [підруч ник] / В. Ге ра сим чук,
А. Ро зе нп лен тер, В. Крив да та ін. — К. : Знан ня, 2007. — 677 с.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИС ТАН НЯ УМОВ «ІНКО ТЕРМС»
У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

Ти мо шен ко Д.Ю.
ІV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Од ним із ос нов них до ку ментів, що ре гу лю ють зовнішнь о е ко -
номічну діяльність підприємств в Ук раїні, є За кон Ук раїни «Про
зовнішнь о е ко номічну діяльність». Низ ку пи тань, що ви ни ка ють у разі
ук ла дан ня зовнішнь о е ко номічних до го ворів (конт рактів), вирішу -
ють й інші за ко но давчі ак ти, що на да ють підприємствам пра во са -
мостійно виз на ча ти фор ми, по ря док ук ла дан ня і ви ко нан ня зов -
нішнь о е ко номічних до го ворів (конт рактів). Ци ми за ко но дав чи ми
ак та ми вста нов ле но, що у разі ук ла дан ня зовнішнь о е ко номічних
до го ворів (конт рактів), пред ме том яких є то ва ри, зас то со ву ють ся
Міжна родні пра ви ла інтерп ре тації ко мерційних термінів, що підго -
тов лені Міжна род ною тор го вою па ла тою. До умов, що ма ють бу ти
перед ба чені в до го ворі (конт ракті), на ле жать ба зисні умо ви пос тав ки.

Міжна род на тор го ва па ла та роз ро би ла і ви пус ти ла збірни ки
«Міжна родні пра ви ла тлу ма чен ня тор го вих термінів «IH KO TEPMC»
(International Commercial Terms). По дані в «IHKOTEPMC» тор гові
терміни ста нов лять універ саль ний набір умов, знан ня та зас то су -
ван ня яких по лег шує здійснен ня тор го вих опе рацій.

За леж но від сту пе ня роз поділу між про дав цем і по куп цем зо бо -
в’язань що до пос тав ки то ва ру та відповідаль ності за ри зик пош ко -
джен ня чи втра ти ван та жу і пов’яза них з цим вит рат, усі умо ви
«ІНКО ТЕРМС» мож на поділи ти на чо ти ри гру пи: гру па Е, гру па F,
гру па С і гру па D.

Гру па Е рег ла мен тує зо бов’язан ня про дав ця та по куп ця при
здійсненні пос тав ки тіль ки на умові фран коJза вод, пе ред ба чає мі -
ні мальні зо бов’язан ня для про дав ця.

Гру па F містить умо ви: фран коJпе ревізник — FCA; фран ко —
вздовж бор ту суд на — FAS; фран ко — борт суд на — FOB. Відпо від но
до цих умов про да вець вва жаєть ся та ким, що ви ко нав свої зо бов’я -
зан ня після то го, як він пе ре дав то вар пе ревізни ку згідно з інструк -
ціями, от ри ма ни ми від по куп ця.

Гру па С вклю чає такі умо ви: вартість і фрахт — CAF; вартість,
стра ху ван ня і фрахт — CIF; дос тав ка оп ла че на до... — СРТ; дос тав ка
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та стра ху ван ня оп ла чені до... — СІР. За ци ми умо ва ми про да вець
са мостійно ук ла дає до говір пе ре ве зен ня, оп ла чує пе ре ве зен ня до
вка за но го у конт ракті місця прийо му то ва ру по куп цем, а та кож по -
відом ляє по куп ця про де талі відправ лен ня та очіку ва ний час при -
бут тя ван та жу в уз год же не місце прий нят тя то ва ру.

Гру па D пе ред ба чає умо ви: пос тав ле но на кор дон — DAF; пос тав-
ле но з бор ту суд на — DES; пос тав ле но з прис тані — DEQ; пос тав -
ле но без спла ти ми та — DDU; пос тав ле но зі спла тою ми та — DDP.
За ци ми умо ва ми про да вець по ви нен от ри му ва ти усі не обхідні
імпортні ліцензії, а та кож оп ла ти ти ми то, митні збо ри й по дат ки.

За га лом умо ви гру пи D є найп ри ваб ливіши ми для по куп ця,
оскіль ки про да вець зо бов’яза ний дос та ви ти то вар у вка за не місце,
бе ру чи на се бе всі вит ра ти та ри зик що до дос тав ки то ва ру. То му
конт ракт на умо вах D на ле жить до гру пи «конт рактів дос тав ки»,
тоді як конт рак ти на умо вах С на зи ва ють ся «відван та жу валь ни ми
конт рак та ми».

Літе ра ту ра

1. Аляб’єва Н.В. Ви ко рис тан ня пра вил Інко термс при ук ла денні до го во -
ру пос тав ки / Н. В. Аляб’єва // Еко номіка будівницт ва і місь ко го гос по да -
р ства. — 2011. — Т. 7. — № 4. — С. 209–215.

2. Ди ка ло Д.Л. Ин ко термс как инстру мент риск ме не дж мен та в меж ду -
на род ной ло гис ти ке / Д.Л. Ди ка ло // Ма те ри а лы меж ду на род ной на уч -
ноJпрак ти чес кой кон фе рен ции [«Перс пек тив ные ин но ва ции в на у ке, об -
ра зо ва нии, про из во д стве и транс пор те 2012»]. — 2012. — С. 29–30.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЦІНО УТ ВО РЕН НЯ В СФЕРІ ТУ РИЗ МУ

Уг не ва А.
IV курс, гру па ЗМК�41, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Кутліна І.Ю., 

к.т.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу

Че рез ціно ву кон ку ренцію про давці впли ва ють на по пит пе ре -
важ но у виг ляді зміни у ціні. Чим унікаль ну про по зицію про дукції
з пог ля ду спо жи вачів, тим біль ше в мар ке то логів волі у вста нов -
ленні цін ви ще, ніж в кон ку ру ю чих то варів.

У прак тиці західноєвро пейсь ких ту ра гентств най по ши реніши -
ми є два ме то ди ціно ут во рен ня: «знят тя вершків» і «про ник нен ня
на ри нок».
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«Знят тя вершків». Цей ме тод є рідкісним яви щем на міжна род но -
му рин ку пос луг, оскіль ки важ ко віднай ти нові пос лу ги, за які спо -
жи вачі по го дять ся пла ти ти ви со ку ціну. То му в міжна родній прак тиці
метод «знят тя вершків» частіше зас то со вуєть ся в га лу зях ви роб ни чої
сфе ри з ви со ки ми вит ра та ми на досліджен ня і роз роб ку но вих то варів.

«Про ник нен ня на ри нок». Цей ме тод ба зуєть ся на вста нов -
ленні низь ко го рівня цін з ме тою за лу чен ня біль шої кіль кості клі -
єнтів. Низь ка ціна у ць о му ви пад ку є своєрідною пла тою за впро -
вад жен ня пос лу ги на ри нок. Та ка стра тегія зас то со вуєть ся но ви ми
фірма ми або фірма ми, які праг нуть за хо пи ти ве ли ку част ку рин ку.
Зі зрос тан ням об сягів ре алізації та зміцнен ням по зицій фірми на
рин ку ціна пос ту по во підви щуєть ся до се реднь о га лу зе во го рівня,
але це не при во дить до змен шен ня по пи ту. Ме тою «про ник нен ня
на ри нок» мо же бу ти ви ко рис та ний для знач но го по ши рен ня на
внутрішнь о му ту рис тич но му рин ку, але за та ких умов: власні вит ра -
ти фірми по винні бу ти низь ки ми, щоб навіть за низь ких цін бу ла
мож ливість одер жа ти не обхідний при бу ток; не обхідно, щоб на ринку
скла ла ся та ка си ту ація, за якої кон ку рен ти не встиг нуть відре а гу ва -
ти на зни жен ня ціни. Як що до гри всту па ють кон ку рен ти, ри зик
банк ру т ства фірми до ся гає верхньої межі.

Обид ва ме то ди ви ко рис то ву ють ся для виз на чен ня ціни за ту -
рис тичні пос лу ги. Ціна зви чай но го ту ру на стадії пла ну ван ня скла -
даєть ся з та ких ос нов них час тин: поJпер ше, ціна нет то, що містить
зок ре ма: вартість ок ре мих видів пос луг, яка скла ла ся в конк рет них
ви роб ників пос луг; неп рямі по дат ки на ок ремі ви ди пос луг;
а поJдру ге, дохід (мар жа) ту рис тич ної фірми, який поділяєть ся на:
по точні вит ра ти ту рис тич них фірм на роз роб ку ту рис тич них марш -
рутів, екс курсійних прог рам, прог рам обс лу го ву ван ня ту ристів у про -
цесі ре алізації ту ру; при бу ток ту ро пе ра то ра з ура ху ван ням по дат ко вих
пла тежів з при бут ку; комісійна ви на го ро да на ко ристь ту ра ген та та
інших по се ред ників, які бе руть участь у ре алізації ту ру; се зонні та
інші ко мерційні зниж ки для ок ре мих ту ристів і ту рис тич них груп;
по да ток на до да ну вартість з мар жи наль но го до хо ду.

От же, під час вста нов лен ня відпуск ної вар тості па ке та ту рис тич -
них пос луг і ціни ту ру ви ко рис то ву ють ся два варіан ти цін: ціна нет то,
що ха рак те ри зує «об ме же ну собівартість» ту рис тич но го про дук ту;
ціна брут то, тоб то ціна про по зиції ту рис тич но го про дук ту на рин ку.

Ціна нет то відоб ра жає су му цін, розцінок і та рифів на всі ви ди
пос луг, які на да ють ся ту рис там, вклю ча ю чи по да ток на до да ну вар -
тість, го тель ний збір, митні збо ри, стра хові пла тежі. Транс фер вхо дить
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у вартість па ке та пос луг, оскіль ки від са мо го по чат ку за без пе чує
чітке обс лу го ву ван ня ту ристів. Для виз на чен ня пов ної собівар тості
ту ру до ціни нет то до да ють ся вит ра ти ту рис тич них фірм, пов’язані
з ор ганізацією їх діяль ності.

Ціна брут то містить пов ну собівартість ту ру, при бу ток ту ро пе -
ра то ра, всі ви ди йо го по дат ко вих пла тежів, комісійну ви на го ро ду
ту ра ген там та іншим по се ред ни кам, се зонні й інші ко мерційні
зниж ки для ок ре мих ту ристів і ту рис тич них груп, су му ПД В.

Літе ра ту ра

1. Ага фо но ва Л. Г. Ту ризм, го тель ний та рес то ран ний бізнес: ціно ут во -
рен ня, кон ку ренція, дер жав не ре гу лю ван ня / Л. Г. Ага фо но ва, О. Є. Ага -
фо но ва. — К.: Знан ня Ук раїни, 2002.

2. Ба ла ба нов И. Эко но ми ка ту риз ма / И. Ба ла ба нов. — М.: Фи нан сы
и ста тис ти ка, 2013.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ОБ РОБ КИ ІНФОР МАЦІЇ СПО ЖИ ВА ЧЕМ
ДЛЯ УХ ВА ЛЕН НЯ РІШЕН НЯ ПРО ПО КУП КУ

Фе щен ко Т.П.
ІІІ курс, гру па ЗКД�31, спеціальність «Ко мерційна діяльність»,

Ко ледж «Освіта», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Га раніна І.І., 

ст. вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Одер жу вані спо жи ва чем знан ня мож на виз на чи ти як інфор ма -
цію, що зберігаєть ся в пам’яті. Час ти на інфор мації, яка тор каєть ся
дій спо жи вачів на рин ку, на зи ваєть ся спо жи ваць ки ми знан ня ми.

На дум ку пси хо логів, існу ють два ос новні ти пи знань: дек ла ра -
тивні і про це дурні. До дек ла ра тив них знань відно сять ся суб’єк тив ні
фак ти, відомі лю дині. Во ни, у свою чер гу, підрозділя ють ся на дві
ка те горії: епізо дичні і се ман тичні. До епізо дич них знань відно сить ся
інфор мація, яка зв’яза на з ча сом, хо дом подій. Такі знан ня ви ко -
рис то ву ють ся для відповіді на пи тан ня: «Ко ли я вос таннє підстри -
гав ся?». Се ман тичні знан ня є уза галь не ни ми знан ня ми, не обхід ни -
ми для ро зуміння нав ко лишнь о го світу. Та ки ми знан ня ми лю ди на
ко рис туєть ся, нап рик лад, ко ли хо че роз повісти про пра ви ла до -
рожнь о го ру ху.

Про це дурні знан ня по ка зу ють, як суб’єктивні фак ти ви ко рис -
то ву ють ся на прак тиці. Що тре ба зро би ти, щоб ма ши на ми мовіль -
но не ру ши ла з місця? Знан ня про про по но ва ний про дукт ма ють на
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увазі безліч різних типів інфор мації. До них відно сять ся: знан ня про
існу ван ня то вар ної ка те горії і тор го вих ма рок в рам ках да ної ка те горії;
терміно логія про дук ту (нап рик лад, що та ке «флоппі диск», як що го во -
ри ти про комп’ютер ний ри нок); влас ти вості і функції про дук ту;
дум ки що до то вар ної ка те горії в ціло му і ок ре мих ма рок зок ре ма.

Для ор ганізації ефек тив но го про да жу важ ли ва інфор мація про
пропо но ва ну мар ку і мар киJкон ку рентів. То му фірма ми про во дить -
ся ро бо та по аналізу обізна ності, який вклю чає: аналіз відо мих спо -
жи ва чу ма рок; аналіз іміджу мар ки і фірми; знан ня ціни і її ди на мі ки;
знан ня про по куп ку (де і ко ли їх здійсню ва ти); знан ня про сервіс,
що на даєть ся; знан ня про ви ко рис тан ня про дук ту.

Спо жи вач мо же одер жа ти інфор мацію з декіль кох дже рел, в їх
числі: осо бисті кон так ти: сім’я, друзі, сусіди, знайомі; ко мерційні дже -
ре ла: рек ла ма, про давці, по се ред ни ки, упа ков ка, вис тав ки; за галь  но -
дос тупні дже ре ла: за со би ма со вої інфор мації, ор ганізації виз на чен ня
спо жи ваць ких рей тингів; ко ле ги по про фесійній діяль ності; емпіричні
дже ре ла: ог ляд, вив чен ня чи проб не ви ко рис то ву ван ня то ва ру.

Ступінь впли ву цих дже рел інфор мації за ле жить від то ва ру і по -
куп ця. Як пра ви ло, ве ли ку час ти ну інфор мації про то вар спо жи вач
одер жує з ко мерційних дже рел, яки ми уп рав ля ють мар ке то ло ги.
Про те найе фек тивніше на по куп ця впли ває інфор мація, одер жа на
з осо бис тих дже рел. Особ ли во силь ний вплив осо бис тих дже рел на
вибір пос луг. Ко мерційні дже ре ла зви чай но інфор му ють спо жи ва ча,
а осо бисті на да ють не обхідну ва гу інфор мації або да ють їй оцінку
на ос нові осо бис то го сприй нят тя. То му, чим біль ше інфор мації зі -
брав спо жи вач про конк рет ний то вар, йо го експлу а таційні або спо -
жи вацькі влас ти вості, тим кра ще він обізна ний про на явність ма -
рок то ва ру і їх особ ли вості.

Вітчиз ня на прак ти ка свідчить, що мар ке то ло гам не обхідно уз на -
ва ти у спо жи вачів яко мо га біль ше, тоб то прак тич но все про ви роб -
лю ва ний (що про даєть ся) то вар. При ць о му ду же важ ли во звер ну ти
ува гу на нас туп них два мо мен ти: за яких обс та вин спо жи вач впер -
ше по чу ли про ту або іншу мар ку, який ха рак тер но си ли одер жані
відо мості і наскіль ки важ ли ве для нь о го кож не з дже рел інфор мації;
яка ка те горія спо жи вачів вис ту пає як дже ре ло інфор мації і наскіль -
ки ав то ри тет на їх дум ка.

Літе ра ту ра
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БІЗНЕС В ІНТЕР НЕТІ ЯК ЗАСІБ 
ДЛЯ ПРО СУ ВАН НЯ ОР ГАНІЗАЦІЇ

Хітровсь кий Дмит ро Во ло ди ми ро вич,
сту дент 2 кур су ден ної фор ми нав чан ня,

спеціаль ності «Фінан си і кре дит», 
Цент раль но ук раїнсь ко го юри дич но го ко лед жу.

Сєдо ва На талія Ана толіївна,
к. пси хол.н.к, ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 

до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 
на чаль ник на у ко во го відділу Кіро вог радсь ко го інсти ту ту 

роз вит ку лю ди ни

Ос таннім ча сом де далі біль шої по пу ляр ності на би рає по нят тя
«global village» (з англ. — всесвітнє се ло). Вжи ва ю чи цей термін, ми
вод но час го во ри мо про інфор маційне суспільство і зо се ред жуємо
свою ува гу на стрімко му роз вит ку су час них ко мунікаційних тех но -
логій. Зав дя ки цим тех но логіям на ша пла не та швид ко стає отим не -
ве лич ким се лом, меш канці яко го пов’язані всесвітнь ою па ву ти ною
Інтер не ту і хо дять один до од но го в гості, роб лять по куп ки, відвіду -
ють на у кові семіна ри, не по ли ша ю чи влас ної домівки.

На сь о годні елект рон на ко мерція на бу ває все біль шо го роз вит ку
та «по пи ту» як се ред підприємців так і се ред спо жи вачів елект рон -
них то варів та пос луг. Ад же та кий бізнес є ду же зруч ним і не пот ре бує
ве ли ких капіта ло вк ла день, не потрібно орен ду ва ти ве ликі, гарні
приміщен ня в центрі міста, ви най ма ти штат працівникJспе ціа ліс тів
з ви щою освітою, єди не що потрібно ма ти це комп’ютер, підклю -
чен ня до Інтер не ту та трош ки ро зу му.

Не за ба ром Інтер нет знай де своє місце в усіх сфе рах су час но го
бізне су, вже за раз відчу ваєть ся, що Інтер нет стає ат ри бу том діло во -
го жит тя кож но го, хто праг не процвіта ти і поліпши ти еко номічну
си ту ацію в країні.

Сь о годні пи тан ня про ство рен ня сво го вебJпредс тав ни цт ва в Ін -
тер нет ду же ак ту аль не. Все біль ше і біль ше ком паній усвідом лю ють
важливість та не обхідність ство рен ня сво го бізнесJсай ту. Ба га то ком-
паній по чи на ють ро зуміти, що Інтер нет це но ва еко номіка, що
при но сить при бу ток 24 го ди ни на до бу, сім днів на тиж день, 365 днів
на рік. На да ний мо мент ця га лузь є но вою, а от же ще не до кінця до -
слідже ною, а як відо мо з роз вит ком но вої га лузі завж ди з’яв ля ють ся
нові проб ле ми, які ма ють вирішу ва тись.
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Всесвітня ме ре жа є не ке ро ва ною сфе рою, але і тут при сутні свої
за ко ни роз вит ку бізне су, без їх ви ко нан ня Інтер нетJпро ект мо же
«згоріти».

Роз роб ка та вдос ко на лен ня ме тодів, спо собів про су ван ня та
роз вит ку ор ганізації Інтер неті є од ним з най го ловніших зав дань
для спеціалістів у сфері ко мерції, це важ ли ва те о ре тич на та прак -
тич на за да ча. Не обхідно постійно вво ди ти в прак ти ку та онов лю ва -
ти ме то дичні та прак тичні досліджен ня у сфері елект рон ної ко -
мерції. Та кож важ ли вим ас пек том є пра во ве ре гу лю ван ня бізне су
в ме режі Інтер нет, тоб то виділен ня ос нов них пра во вих проб лем та
спо со би їх вирішен ня.

У су часній ук раїнській і російській на уці проб ле ми роз вит ку
елект рон ної ко мерції досліджу ва ли Н.С. Мед жи бовсь ка, В.Л. Плес -
 кач, А. Бе ре за, Л.А. По но ма рен ко, М.В. Ма ка ро ва та ін.

Ук раїнські ко рис ту вачі частіше за все звер та ють ся до Ме режі за
от ри ман ням інфор мації, ко рис ту ють ся елект рон ною пош тою, чи -
та ють но ви ни, ви ка чу ють прог рам не за без пе чен ня, про во дять бан -
ківські або фінан сові опе рації і здійсню ють onJlinеJпо куп ки. Згідно
досліджен ням, про ве де ним російсь ким Інтер нетJжур на лом «Business
Online», після відкрит тя ком паніями влас них вебJпредс тав ництв
зрос тан ня об’єму про дажів збіль шуєть ся від 5 до 20%. Але на етапі
ство рен ня сво го вебJпредс тав ни цт ва кож но го бізнес ме на че кає ма -
са індивіду аль них пи тань, які пов’язані в пер шу чер гу з аб со лют но
но вою, су час ною мож ливістю про су ван ня то варів і пос луг че рез
елект рон ний ма га зин і не ком пе тентністю в цій об ласті

ПО РЯ ДОК РОЗ РА ХУН КУ 
І СПЛА ТИ АК ЦИЗ НО ГО ЗБО РУ

Цал ко Марія Вікторівна
4 курс, спеціальність «Фінан си і кре дит», універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко валь чук На талія Сергіївна, вик ла дач

Ак циз ний збір — це неп ря мий по да ток на ок ремі то ва ри (про -
дукцію), виз на чені за ко ном як підак цизні, який вклю чаєть ся до
ціни цих то варів (про дукції).

Ак циз ний збір об чис люєть ся у твер дих став ках у грив нях з оди -
ниці ре алізо ва них (пе ре да них, вве зе них в Ук раїну) то варів (про дук -
ції), або за став ка ми у відсот ках до обо ро ту від ре алізації (пе ре дачі)
то варів (про дукції).
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Ак циз ний збір, об чис ле ний в євро, із то варів (про дукції), що
ви роб лені і ре алізу ють ся в Ук раїні, спла чуєть ся у ва люті Ук раїни за
ва лют ним (обмінним) НБУ, що діє на пер ший день квар та лу, в яко му
здійснюєть ся ре алізація то ва ру (про дукції), і за ли шаєть ся незмін -
ним про тя гом квар та лу.

У разі за купівлі імпорт них то варів (про дукції) опо дат ко ву ва -
ний обо рот виз на чаєть ся, ви хо дя чи з їхньої мит ної (за купівель ної)
вар тості, збіль ше ної на су му ввізно го ми та. При виз на ченні вка за -
ної вар тості іно зем на ва лю та пе ре ра хо вуєть ся у національ ну ва лю -
ту Ук раїни за кур сом Національ но го бан ку Ук раїни, що діє на день
по дан ня мит ної дек ла рації.

У разі прид бан ня на те ри торії Ук раїни та в країнах ко лишнь о го
Со ю зу РСР підак циз них то варів за іно зем ну ва лю ту і по даль шої їх
ре алізації за національ ну ва лю ту Ук раїни, опо дат ко ву ва ний обо рот
виз на чаєть ся, ви хо дя чи з їх за купівель ної вар тості, збіль ше ної на
су му ввізно го ми та, пе ре ра хо ва ної за кур сом Національ но го бан ку
Ук раїни, що діє на день прид бан ня цих то варів.

Плат ни ка ми по датків у бюд жет є суб’єкти підприємниць кої
діяль ності — ви роб ни ки або імпор те ри підак циз них то варів.

Об’єкта ми опо дат ко ву ван ня є:
1) обо рот по ре алізації зроб ле них в Ук раїні підак циз них то -

варів. При ць о му обо ро том від ре алізації є про даж, обмін на інші
то ва ри, без кош тов на пе ре да ча. В опо дат ко ву ва ний обіг вклю чаєть -
ся ре алізація то варів для влас но го спо жи ван ня, про мис ло вої пе ре -
роб ки, а та кож для влас них працівників;

2) обіги по ре алізації конфіско ва но го і без ха зяй но го або зак ла -
де но го май на;

3) мит на вартість імпорт них то варів, прид ба них за іно зем ну ва -
лю ту, у по ряд ку то ва ро обмінних опе рацій, от ри ма них без оп ла ти;

Плат ни ка ми ак циз но го збо ру в бюд жет є кіль ка видів суб’єктів
підприємниць кої діяль ності:

1) Підприємства, ор ганізації, ус та но ви як юри дичні осо би, що
зна хо дять ся на те ри торії Ук раїни і ма ють ра хун ки в бан ках.

2) Міжна родні об’єднан ня, вклю ча ю чи міжна родні не у ря дові
ор ганізації, іно земні юри дичні осо би і гро ма дя ни, що ма ють роз ра -
хун кові ра хун ки в бан ках Ук раїни.

3) Гро ма дя ни, що зай ма ють ся підприємниць кою діяльністю
без ство рен ня юри дич ної осо би.

Ак циз ний збір об чис люєть ся по став ках, що виз на ча ють ся в двох
варіан тах:
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— у фіксо ва них став ках (су мах) на оди ни цю ре алізо ва них, за -
ве зе них, пе ре да них то варів;

— у відсот ках з обігу по ре алізації (пе ре дачі) то варів.
Фіксо вані став ки ак циз но го збо ру вста нов лені в євро на оди -

ни цю ре алізо ва них то варів.
Терміни спла ти ак циз но го збо ру в бюд жет за ле жать від ви ду

підак  циз них то варів, су ми по дат ку, ви ду діяль ності суб’єкта, що
хазяює.

Не га тив ний вплив по дат ку «ак циз ний збір» на фінан со воJгос -
по дарсь ку діяльність підприємств має місце тоді, ко ли вста нов лен -
ня неп ря мих по датків спри чи няє підви щен ня цін, об ме жує об сяг
ви роб ни цт ва і ре алізації то варів, при во дить до наг ро мад жен ня не -
ре алізо ва них то варів.

Стя гу ван ня ак циз но го збо ру при пус кає вирішен ня фінан со вих
проб лем дер жа ви за ра ху нок за без пе че них шарів на се лен ня. Во но
зм’як шує рег ре сивність по датків на спо жи ван ня в ціло му. Пе релік
то варів, по яких стя гуєть ся цей по да ток, в ос нов но му відповідає цій
цілі. Вик лю чен ня скла да ють ал ко гольні і тю тю нові ви ро би. Вклю -
чен ня їх в об’єкт опо дат ко ву ван ня ак циз ним збо ром обу мов ле но
на сам пе ред ду же ви со кою рен та бельністю цих то варів. При відсут -
ності по дат ку їх ви роб ни ки одер жу ва ли б над ви сокі до хо ди.

ФІНАН СИ СУБ’ЄКТІВ ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Ша фар В.В.
ІV курс, гру па ФНК�41, спеціальність «Фінан си та кре дит»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (063) 0655659
На у ко вий керівник: Ба ла хо но ва О.В., д.е.н., 

про фе сор ка фед ри бізне су і пра ва

По нят тя фінан со вої діяль ності суб’єктів гос по да рю ван ня мож -
на виз на чи ти, ви хо дя чи з по ло жень ст. 333 Гос по дарсь кий Ко декс
Ук раїни, що роз по чи нає гла ву 35 Ко дек су «Особ ли вості пра во во го
ре гу лю ван ня фінан со вої діяль ності». Фінан со ва діяльність суб’єк тів
гос по да рю ван ня вклю чає гро шо ве та інше фінан со ве по се ред ни цт -
во, стра ху ван ня, а та кож до поміжну діяльність у сфері фінансів
і стра ху ван ня. [1]

Та ким чи ном, по нят тя фінан со вої діяль ності слід виз на ча ти че рез
понят тя фінансів (від лат. financia — готівка, дохід), під яким уза галь -
нено ро зуміють ся як гро шові кош ти, фінан сові ре сур си, що розг ля да-
ють ся при їх ство ренні і русі, роз поділі і пе ре роз поділі, ви ко рис танні,
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так і еко номічні відно си ни, обу мов лені взаємни ми роз ра хун ка ми
між гос по дарсь ки ми суб’єкта ми, ру хом гро шо вих коштів, гро шо -
вим звер нен ням, ви ко рис тан ням гро шей.

У За коні Ук раїни «Про бух гал терсь кий облік та фінан со ву звіт -
ність в Ук раїні» під фінан со вою звітністю ро зумієть ся бух гал терсь -
ка звітність, яка містить інфор мацію про фінан со вий стан, ре зуль -
та ти діяль ності і рух коштів підприємства за звітний період [2].

Ви хо дя чи з ць о го, фінан со ву діяльність суб’єктів гос по да рю ван-
ня мож на виз на чи ти як скла до ву гос по дарсь кої діяль ності з при во ду
ви ко рис тан ня на леж но го суб’єктові гос по да рю ван ня або чу жо го май -
на, що відоб ра жає рух гро шо вої фор ми вар тості в то вар ноJгро шо вих
опе раціях і спря мо ва но на одер жан ня пев но го фінан со во го ре зуль та ту.

Вод но час, по ло жен ня ст. 333 ГК доз во ля ють до дат ко во віднес ти
до сфе ри фінан со вої діяль ності будьJякі ви ди відно син у сфері фі нан-
со вих пос луг, обо ро ту коштів, ціно ут во рен ня, гро шо вих зо бов’язань
та інвес ту ван ня, бух гал терсь ко го обліку і звітності. По суті, ро зуміючи
не мож ливість роз ри ву єди них за еко номічною сут тю ви роб ни чоJ
гос по дарсь ких відно син на то вар ну і гро шо ву (фінан со ву) скла дові,
слід го во ри ти про те, що прак тич но будьJяка гос по дарсь ка діяль -
ність має своєю скла до вою фінан со ву діяльність.

Пра во ва при ро да фінан со вої діяль ності суб’єктів гос по да рю ван -
ня має склад ний ха рак тер.

ПоJпер ше, в про цесі то вар ноJгро шо вих відно син і суп ро вод жу -
ю чо го їх обо ро ту фінансів суб’єкти гос по да рю ван ня всту па ють
у відно си ни один з од ним, або з публічни ми ор га на ми, але не у зв’яз -
ку з ви ко нан ням публічних обов’язків, а доб ровіль но і у відповід -
ності з прин ци па ми еко номічної сво бо ди. Тут йдеть ся про при ват -
ноJфінан со ву діяльність.

ПоJдру ге, фінан со ва діяльність опо се ред ко вує публічні відно -
си ни із при во ду цент ралізо ва но го ру ху гро шо вих фондів, пе ре важ -
но в бюд жет них і по дат ко вих відно си нах. Тут виділяєть ся публіч -
ноJфінав со ва діяльність.

Пер ша гру па відно син по вин на розг ля да ти ся з по зиції гос по -
дарсь ко го пра ва у зв’яз ку з тим, що фінан си — це гро шо ва оцінка
гос по дарсь кої діяль ності, здійсне на в ус та нов ле но му по ряд ку. От же,
без ура ху ван ня ви мог гос по дарсь ко го пра во по ряд ку, особ ли вос тей
ру ху то варів (робіт, пос лу гу) в про цесі гос по да рю ван ня не мож на
за без пе чи ти пра во ву ор ганізацію фінансів підприємств і дер жа ви.
Тоб то, як що ре гу лю ва ти діяльність гос по да рю ючо го суб’єкта, зва -
жа ю чи ли ше на обіг гро шо вих фондів, без ура ху ван ня ви роб ни чих
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чин ників, інте ресів тру до во го ко лек ти ву, суспільства та інвес торів,
проб лем соціаль ноJеко номічно го роз вит ку, то не уник ну ти по ми -
лок у ре гу лю ванні фінан со вої діяль ності.

Літе ра ту ра
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ОС НОВНІ АС ПЕК ТИ ФІНАН СО ВО�КРЕ ДИТ НОЇ
ПІДТРИМ КИ МА ЛО ГО БІЗНЕ СУ

Шаф ра но ва Ка те ри на Во ло ди мирівна,
к.е.н., до цент Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту

Відігра ю чи важ ли ву роль у роз вит ку еко номіки, ма лий бізнес
є всеJта ки ду же фінан со во враз ли вим і пот ре бує підтрим ки з бо ку
дер жа ви. Ос нов ни ми нап ря ма ми підтрим ки ма ло го підприємницт -
ва є фінан со воJкре дит на підтрим ка інно ваційної діяль ності,
підтри му ю ча по дат ко ва політи ка,кад ро ве та інфор маційне за без пе -
чен ня, ство рен ня ефек тив ної за ко но дав чої ба зи то що.

Малі підприємства в Ук раїні функціону ють у склад но му мак роJ
та мікро се ре до вищі, ма ють ба га то проб лем, які не обхідно вирішу -
ва ти на різних рівнях. Про ве дені досліджен ня по ка за ли, що знач на
кількість но во ст во ре них ма лих підприємств не мо жуть роз по ча ти
свою діяльність че рез об ме женість фінан со вих ре сурсів, си ро ви ни
та ма теріалів, ви роб ни чих площ та об лад нан ня, прак тич них на ви -
чок працівників, «ме нед жерсь ко го та лан ту» у здійсненні бізне су.
Во ни ма ють проб ле ми ви роб ни чоJтех но логічно го ха рак те ру, труд -
нощі у по шу ку інвес торів та одер жанні кре дитів, ре алізації про -
дукції, фор му ванні відповідної клієнту ри.

Для ство рен ня більш спри ят ли во го кліма ту та дійо вої фінан со -
воJкре дит ної підтрим ки роз вит ку ма лих форм гос по да рю ван ня не -
обхідно підви щи ти роль дер жа ви як парт не ра та ре гу ля то ра під при -
ємниць кої діяль ності шля хом про ве ден ня ак тив ної, послідов ної
дер жав ної політи ки у ць о му важ ли во му сек торі рин ко вої еко номіки.

в сучасних умовах Секція 1



Сти му лю ван ня фінан со воJкре дит них ус та нов до ро бо ти з суб’єкта ми
ма ло го підприємницт ва доціль но здійсню ва ти шля хом: ви ко рис тан-
ня дер жав них кре дит них ліній для підтрим ки ма ло го підпри єм -
ницт ва із заз на чен ням се реднь о го розміру по зи ки, відсот ко вої ставки
та сек торів кре ди ту ван ня; вста нов лен ня спри ят ли во го ре жи му опо -
дат ку ван ня і пе ре ваг фінан со вим ус та но вам, що без по се редньо об -
с лу го ву ють пріори тетні нап рям ки гос по да рю ван ня ма лих під -
приємств; ство рен ня сис те ми на дан ня га рантій для за без пе чен ня
кре дитів; стра ху ван ня діяль ності суб’єктів ма ло го підприємницт ва.

Не обхідно об ра ти ме то ди підтрим ки підприємницт ва, з однієї
сто ро ни, які да ють найбіль ший ефект у виг ляді збіль шен ня кіль -
кості ма лих підприємств і підви щен ня їх стійкості, в формі збіль -
шен ня кіль кості зай ня тих в ма ло му бізнесі, зрос тан ня об’ємів про -
дукції, що ви роб ляєть ся, та по дат ко вих над ход жень. З іншо го бо ку,
в умо вах дефіци ту бюд жет них ре сурсів, не обхідно зас то су ва ти такі
ме то ди ви ко рис тан ня бюд жет них коштів, які б доз во ля ли здійсню -
ва ти ли ше по чат ко ве інвес ту ван ня, що доз во ляє в по даль шо му за -
без пе чи ти са мофінан су ван ня по точ них ви датків, або за лу чен ня по -
за бюд жет них дже рел.

Та ким чи ном, ре алізація комп лек су взаємо пов’яза них пра во вих,
еко номікоJор ганізаційних за ходів що до фінан со воJкре дит ної під -
трим ки ма ло го підприємницт ва спри я ти ме укріплен ню життєздат -
ності да но го сек то ру в умо вах пе рехідно го рин ко во го періоду, під -
ви щен ню йо го част ки у ва ло во му національ но му про дукті.

Літе ра ту ра

1. Ко ва люк Б.І. Фінан со воJкре дитні інстру мен ти сти му лю ван ня роз -
вит ку ма ло го підприємницт ва / Б.І. Ко ва люк / [Елект рон ний ре сурс]. —
Ре жим дос ту пу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3344.

2. Малік М.Й. Фінан со воJкре дит ний ме ханізм у роз вит ку аг рар но го
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ОС НОВНІ НАП РЯ МИ РЕ ФОР МУ ВАН НЯ 
ЖИТ ЛО ВО�КО МУ НАЛЬ НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА 

УК РАЇНИ

Явіца Ніна Тро химівна,
сту де нт ка гру пи МК�11/15

На у ко вий керівник: Ду бас А.О.

Ук раїну на сь о годнішній день виз на но країною з рин ко вою еко-
номікою. В еко номічно му роз вит ку су час ної Ук раїни ма ють місце
як не га тивні, так і по зи тивні тен денції. Ос нов ни ми проб ле ма ми
мож на вва жа ти ре фор му ван ня про мис ло вості і сільсь ко го гос по да -
р ства, за без пе чен ня стабіль но го зрос тан ня ви роб ни цт ва, ство рен -
ня надійної сис те ми соціаль но го за хис ту, інтег рація в євро пейсь ке
і світо ве співто ва ри ст во та ба га то інших нап рямків її по даль шо го
роз вит ку, що ма ють бу ти не одмінно ре алізо вані.

Се ред ба гать ох проб лем соціаль ноJеко номічно го роз вит ку
країни, які пот ре бу ють що найш вид шо го розв’язан ня, слід виділи -
ти ті, що до тичні до проб лем і пов’язані із функціону ван ням жит -
ло воJко му наль но го гос по да р ства Ук раїни, а са ме:

— поліпшен ня умов життєдіяль ності гро ма дян на ос нові роз вит -
ку еко номіки як ба зи су для підви щен ня рівня зай ня тості та зрос -
тан ня до ходів на се лен ня;

— підви щен ня кон ку рен то сп ро мож ності вітчиз ня них то варів
та пос луг, на ро щен ня їх екс пор ту та ство рен ня умов для імпор то -
заміщен ня;

— змен шен ня дисп ро порцій у роз вит ку регіонів шля хом підви -
щен ня їх інвес тиційної при ваб ли вості та кон ку рен то сп ро мож ності
зав дя ки ефек тив но му ви ко рис тан ню на яв но го еко номічно го по -
тенціалу;

— про ве ден ня ви ва же ної ціно вої політи ки — змен шен ня рівня
інфляції та пом’як шен ню її не га тив них соціаль ноJеко номічних
наслідків.

У зв’яз ку з не обхідністю вирішен ня вка за них соціаль ноJеко но -
мічних проб лем, слід виз на чи ти пріори тетні нап ря ми роз вит ку і ре -
фор му ван ня сфе ри жит ло воJко му наль но го гос по да р ства, зок ре ма:

— роз ви ток жит ло воJко му наль но го гос по да р ства шля хом
технічно го пе ре ос на щен ня га лузі, ско ро чен ня пи то мих по каз ників
ви ко рис тан ня енер ге тич них і ма теріаль них ре сурсів на ви роб ни цт -
во (на дан ня) жит ло воJко му наль них пос луг,
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— удос ко на лен ня та ри фо ут во рен ня на жит ло во-ко му нальні по -
с лу ги, зок ре ма зап ро вад жен ня єди но го підхо ду до фор му ван ня та ри -
фів та по ряд ку ве ден ня ок ре мо го обліку до ходів і вит рат на підпри -
ємствах, які здійсню ють ви роб ни цт во, транс пор ту ван ня, пос та чан ня
теп ло вої енергії та на да ють пос лу ги з цент ралізо ва но го во до пос та чан -
ня та во довідве ден ня, змен шен ня по дат ко во го на ван та жен ня на них.

Ре алізація пос тав ле них зав дань за без пе чить технічне пе ре об лад-
нан ня, підви щен ня ре сур соJ та енер го е фек тив ності жит ло воJко му -
наль но го гос по да р ства, за лу чен ня фінан со вих ре сурсів вітчиз ня них
і міжна род них ор ганізацій для ре алізації інвес тиційних про ектів
у сері жит ло воJко му наль но го гос по да р ства; за без пе чить на се лен ня
пит ною во дою на леж ної якості, ви со ко якісни ми пос лу га ми з пе ре -
ве зен ня трам вай ни ми ва го на ми та тро лей бу са ми; змен шить не га тив -
ний вплив по бу то вих відходів на нав ко лишнє при род не се ре до ви ще.

РОЗ РОБ ЛЕН НЯ ЗА ГАЛЬ НОЇ СТРА ТЕГІЇ 
ДЛЯ ДИ ВЕР СИФІКО ВА НО ГО ПІДПРИЄМСТВА

Якоб чук М.Ю.
VІ курс, гру па МЕН�61�15, 

спеціальність «Ме не дж мент ор ганізації та адміністру ван ня», 
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни 

На у ко вий керівник: Кра ма рен ко І.С., к.е.н., до цент

За леж но від рівня або об ра но го об’єкта уп равління розрізня ють:
за галь ну стра тегію (стра тегія для всь о го підприємства), бізнесJстра -
 тегію (для кож но го нап рям ку діяль ності підприємства), функціо -
нальні (для кож но го функціональ но го підрозділу в рам ках кож но го
нап рям ку діяль ності) й опе раційні стра тегії (більш вузь ка стра тегія
для ос нов них струк тур них оди ниць) (рис. 1).

За галь на стра тегія — стра тегія ба га то га лу зе вої ор ганізації, що
є влас ти вою для сільсь ко гос по дарсь ких підприємств, які, зай ма ю -
чись рос лин ни цт вом, ви ро щу ють декіль ка куль тур і до дат ко во зай -
ма ють ся тва рин ни цт вом, тоб то роз поділя ють кош ти се ред різних
видів сільсь ко гос по дарсь кої діяль ності. Відповідаль ни ми за роз роб-
лен ня та кої стра тегії є керівни ки ви що го рівня.

БізнесJстра тегія — стра тегія не за леж ної вузь кос пеціалізо ва ної
ор ганізації або са мостійно го гос по дарсь ко го підрозділу в ме жах ди -
вер сифіко ва ної ор ганізації. У ви пад ку, ко ли ор ганізація спеціалі -
зуєть ся на од но му виді діяль ності, бізнесJстра тегія фор муєть ся як
час ти на за галь ної. Як що ж ор ганізація має декіль ка са мостійних
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підрозділів, то для кож но го з них роз роб ляєть ся конк рет на біз несJ
стратегія. Відповідаль ни ми за фор му ван ня цієї стра тегії є ге не ральні
ди рек то ри або керівни ки підрозділів, а рішен ня пе ре важ но прий -
має кор по ра тив не керівницт во чи ра да ди рек торів.

Рис. 1. Піраміда роз роб лен ня за галь ної стра тегії для ди вер сифіко ва но го підприємства

БізнесJстра тегія містить нас тупні еле мен ти:
— ре акція на зміни в га лузі і еко номіці в ціло му, в юри дичній,

політичній та інших сфе рах;
— роз роб ка кон ку ре нт ної стра тегії і рин ко вої політи ки, яка за -

без пе чи ла б стійку пе ре ва гу на рин ку;
— на ко пи чен ня не обхідних знань і за собів ви роб ни цт ва;
— ко ор ди нація стра тегічних ініціатив функціональ них під роз -

ділів;
— вирішен ня конк рет них стра тегічних проб лем ком панії.
Інши ми сло ва ми, бізнесJстра тегія — це комп лекс усіх за ходів

та підходів, які керівницт во вва жає не обхідни ми в даній кон ку рент -
ній си ту ації, при існу ю чих тен денціях в еко номіці, рівні роз вит ку
тех но логій, де мог рафічно му складі, пот ре бах спо жи вачів і інших
зовнішніх фак торів.

Функціональні стра тегії роз роб ля ють для кож но го функціо -
наль но го підрозділу ор ганізації (мар ке тин го ва, ви роб ни ча, фінан -
сова, кад ро ва та інно ваційна стра тегії). Приз на чен ня функціональ них
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стра тегій — за без пе чи ти ви ко нан ня зав дань, сфор муль о ва них на кор -
пора тив но му та бізнесJрівнях, з мак си маль ною ефек тивністю, їхнь ою
го лов ною відмінністю від кор по ра тив них і бізнесJстра тегій є внут -
рішня спря мо ваність. Відповіда ють за фор му ван ня та кої стра тегії
керівни ки пев но го підрозділу. Функціональні стра тегії по винні до -
пов ню ва ти од на од ну. Як що керівницт ву для ос та точ ної зго ди пе ре -
да ють ся не уз год жені функціональні стра тегії, йо го обов’язок — ви -
я ви ти і ліквіду ва ти еле мен ти не уз год же ності або конфліктності.

Опе раційні стра тегії є по даль шою конк ре ти зацією стра тегіч -
них ініціатив і підходів до керівницт ва ос нов ни ми опе ра тив ни ми
оди ни ця ми при ви ко нанні що ден них опе ра тив них зав дань. Го лов -
на відповідальність за роз роб лен ня опе раційних стра тегій пок ла де -
на на керівників ниж чо го рівня, про по зиції яких по винні розг ля да -
ти і прий ма ти керівни ки ви що го рівня.

Складність роз роб лен ня тієї чи іншої стра тегії виз на чаєть ся
змістом кож ної стадії, яка ви ма гає про ве ден ня ве ли ко го об ся гу до -
сліджень і аналізу ре зуль татів, а та кож надз ви чай ної гнуч кості та
уп равлінсь кої майс тер ності. Учас ни ки ць о го про це су не прос то ви -
ко ну ють закріплені за ни ми функції, а діють твор чо й здатні до зміни
ха рак те ру дій відповідно до обс та вин.
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СЕКЦІЯ IІ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РЕ АЛІЗАЦІЯ ДО КУ МЕН ТАЛЬ НО�ІНФОР МАЦІЙНИХ
КО МУНІКАЦІЙ В КОН ТЕКСТІ СУ ЧАС НОЇ 

ІНФОР МАЦІЙНОЇ ДО БИ

Ав ра мен ко І.В.
ІІІ курс, гру па ДІ�З1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

Ми жи ве мо в світі ко мунікації, 70 відсотків сво го ча су лю ди на
вит ра чає на ко мунікацію. Без ефек тив но го ве ден ня ко мунікації зу -
пи ни ло ся б ба га то ви роб ни чих про цесів. По нят тя ко мунікація як
на у ко вий термін і га лузь досліджен ня своїм дру гим на род жен ням
зо бов’яза на XX століттю. По хо дить во но від ла тинсь ко го соmmuni -
catio — повідом лен ня, пе ре да ча, бесіда, роз мо ва.

Да не досліджен ня зу мов ле не ре алізацією до ку мен таль ноJін фор -
маційних ко мунікацій в кон тексті су час ної інфор маційної до би, де
розг ля даєть ся до ку мен таль ноJінфор маційна ко мунікація.

До ку ме нт ною ко мунікацією яв ляєть ся ко мунікація, опо се ред -
ко ва на між до ку мен та ми в соціумі та по бу до ва на на їх обміні між
дво ма або біль ше спо жи ва ча ми інфор мації. У своїй ос нові про цес
ко мунікації ста но вить про цес ру ху інфор мації в лан цюзі «відправ -
ник — ка нал — одер жу вач».

До ку мент сприй маєть ся спо жи ва чем інфор мації (ре ципієн -
том) як пев на річ, ма теріаль ний об’єкт, який для нь о го є дже ре лом
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ін фор мації. Не завж ди в йо го уяві до ку мент пов’язуєть ся з осо бою
ко мунікан та, який роз по чав ко мунікаційноJінфор маційний про -
цес. Із по зиції ре ципієнта до ку мент мо же сприй ма ти ся та кож як
по ві дом лен ня, тоб то як су купність сиг налів, знаків, що пот ре бу ють
де коду ван ня та ма ють пе рет во ри ти ся на знан ня, емоції, воль ові дії
в сві до мості лю ди ни, яка їх сприй має.

Ма теріаль ний носій із за ко до ва ною інфор мацією по ши рюєть ся
не тіль ки в прос торі, але й у часі. Зав дя ки до ку мен ту ван ню ви ни кає
мож ливість чи та ти текс ти, що бу ли на пи сані раніше, розг ля да ти
фо тог рафії, які вже ста ли над бан ням історії, ди ви ти ся кіноплівки,
що до ку мен таль но відтво рю ють події ми ну лих років.

У про цесі до ку мен таль ноJінфор маційної ко мунікації відтво рю -
єть ся склад ний, діалек тич ний взаємозв’язок між по нят тя ми «ін фор -
мація» та «знан ня», тоб то між відо мос тя ми, які скла да ють зміст пові -
дом лен ня, що пот ре бує де ко ду ван ня і мо же пе рет во ри ти ся в знан ня,
котрі яв ля ють со бою су купність на ви чок, не обхідних для діяль ності
в будьJякій сфері. Із за га лу до ку мен таль ноJінфор маційних ко муні -
кацій соціуму мож на виділи ти ко мунікації, що відбу ва ють ся як
в ба зо вих сфе рах жит тя суспільства, так і в гос по дарській (еко но -
міч ній), фінан совій, пра воділовій та при род ничій сфе рах.

Ос новні функції ко мунікаційно го про це су по ля га ють у до сяг -
ненні соціаль ної спіль ності при збе ре женні індивіду аль ності кож -
но го її суб’єкта, тоб то ко мунікаційний про цес мож ли вий ли ше за
умо ви існу ван ня соціуму, от же, но сить соціаль ний ха рак тер. Біль ше
то го, слов ни ки свідчать, що вив чен ня проб лем ко мунікації за по -
чат ко ва но ще за часів Пла то на. Як і завж ди в на уці, різні ав то ри аб -
со лют но по різно му тлу ма чать зміст ць о го по нят тя.

Соціоло ги ро зуміють під ко мунікацією взаємодію, тоб то пе ре -
да чу соціаль ної інфор мації. Пси хо ло ги — про це си обміну про дук та -
ми пси хо логічної діяль ності, на сам пе ред спілку ван ня. Кібер не ти ки —
обмін інфор мацією між склад ни ми ди намічни ми сис те ма ми та
їхніми час ти на ми сприй ма ти, на ко пи чу ва ти та пе ре роб ля ти інфор -
мацію.

З ог ля ду на заз на че не мо же мо конс та ту ва ти, що ко мунікація
є про це сом пе ре дачі інфор мації між суб’єкта ми соціаль ної сфе ри
суспільства.

У наш час за до во лен ня пот реб людства в пе ре дачі інфор мації за -
без пе чуєть ся ви со ким рівнем роз вит ку інфор маційноJко муні ка цій -
них тех но логій, які транс фор му ють не тіль ки мож ли вості ко муні -
каційної взаємодії в суспільстві, а й йо го інфор маційні пот ре би.
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Мож на заз на чи ти, що про цес інсти ту алізації ко мунікаційної
сфе ри суспільства охоп лює знач ний проміжок ча су, який фак тич но
відбу ва ють ся з мо мен ту ста нов лен ня са мо го суспільства і по я вою
інсти тутів, що ре гу лю ють йо го життєдіяльність.

ЛІЦЕН ЗУ ВАН НЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Ба люк Н.
ІІI курс, гру па ДЛ�31, спеціальність «Діло во д ство»,

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н.О.,

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

Діяльність суб’єктів гос по да рю ван ня у різних сфе рах еко но міки
пот ре бує спеціаль ної кваліфікації та про фесіоналізму для за без пе -
чен ня без пе ки праці та ви роб ни цт ва, найбільш доціль но ви ко рис -
тан ня дер жав них та інших ре сурсів, ство рен ня умов для нор маль ного
функціону ван ня ок ре мих інсти тутів суспільства дер жа ви, ви пус ку
про дукції на дан ня пос луг відповідно до вста нов ле них стан дартів,
норм. Для за без пе чен ня ви ще наз ва них умов дер жа ва вста нов лює
спеціаль ний по ря док на дан ня доз волів на здійснен ня ок ре мих видів
гос по дарсь кої діяль ності упов но ва же ни ми на це дер жа вою ор га на -
ми, який на зи ваєть ся ліцен зу ван ня.

З мо мен ту прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про ліцен зу ван ня пев них
видів гос по дарсь кої діяль ності» до те перішнь о го ча су за ли шаєть ся
не виріше ним пи тан ня відповідності дер жав ної політи ки в сфері
ліцен зу ван ня гос по дарсь кої діяль ності су часній еко номічній си ту -
ації чи бу де во на дос татньо ефек тив ною в май бутнь о му, оскіль ки
сис те ма ліцен зу ван ня сприяє роз вит ку гос по дарсь кої діяль ності.

Ліцензія є до ку мен том дер жав но го зраз ка, який засвідчує пра -
во ліцензіата на про вад жен ня заз на че но го в нь о му ви ду гос по -
дарсь кої діяль ності про тя гом виз на че но го стро ку за умо ви ви ко -
нан ня ліцензійних умов. Ліцен зу ван ня є ви да чею, пе ре о фо рм лен ня
та ану лю ван ня ліцензій, ви да ча дублікатів ліцензій, ве ден ня
ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, конт роль за до дер жан -
ням ліцензіата ми ліцензійних умов, ви да ча роз по ряд жень про усу -
нен ня по ру шень ліцензійних умов, а та кож роз по ряд жень про усу -
нен ня по ру шень за ко но да в ства у сфері ліцен зу ван ня.

сучасні проблеми та перспективи розвитку Секція 2



Суб’єкта ми відно син, що ви ни ка ють у зв’яз ку з ліцен зу ван ням, є,
з од но го бо ку, суб’єкт гос по да рю ван ня, а з іншо го — ор ган ліцен зу -
ван ня. Суб’єктом гос по да рю ван ня яв ляєть ся за реєстро ва на в ус та -
нов ле но му за ко но да в ством по ряд ку юри дич на осо ба не за леж но від
її ор ганізаційноJпра во вої фор ми та фор ми влас ності, яка про ва дить
гос по дарсь ку діяльність, крім ор ганів дер жав ної вла ди та ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня, а та кож фізич на осо ба — суб’єкт під -
приємниць кої діяль ності. Та кий суб’єкт стає ліцензіатом з одер -
жан ням ліцензії на про вад жен ня пев но го ви ду гос по дарсь кої діяль -
ності, що підля гає ліцен зу ван ню. Ор га ном ліцен зу ван ня є ор ган
ви ко нав чої вла ди, виз на че ний Кабіне том Міністрів Ук раїни, або
спеціаль но упов но ва же ний ви ко нав чий ор ган рад для ліцен зу ван ня
пев них видів гос по дарсь кої діяль ності. Ос нов ни ми прин ци па ми
дер жав ної політи ки у сфері ліцен зу ван ня є: за без пе чен ня рівності
прав, за кон них інте ресів усіх суб’єктів гос по да рю ван ня; за хист прав,
за кон них інте ресів, жит тя та здо ров’я гро ма дян, за хист нав ко лиш -
нь о го при род но го се ре до ви ща та за без пе чен ня без пе ки дер жа ви;
вста нов лен ня єди но го по ряд ку ліцен зу ван ня видів гос по дарсь кої
діяль ності на те ри торії Ук раїни; вста нов лен ня єди но го пе реліку
видів гос по дарсь кої діяль ності, що підля га ють ліцен зу ван ню.

Ліцензія є єди ним до ку мен том дозвіль но го ха рак те ру, який дає
пра во на зай нят тя пев ним ви дом гос по дарсь кої діяль ності, що від -
повідно до за ко но да в ства підля гає об ме жен ню. Ліцензійні умо ви
є нор ма тив ноJпра во вим ак том, по ло жен ня яко го вста нов лю ють
кваліфікаційні, ор ганізаційні, тех но логічні та інші ви мо ги для про -
вад жен ня пев но го ви ду гос по дарсь кої діяль ності. Суб’єкт гос по да -
рю ван ня зо бов’яза ний про ва ди ти пев ний вид гос по дарсь кої діяль -
ності, що підля гає ліцен зу ван ню, відповідно до вста нов ле них для
ць о го ви ду діяль ності ліцензійних умов. Ліцензійні умо ви та по ря -
док конт ро лю за їх до дер жан ням зат ве рд жу ють ся спіль ним на ка зом
спеціаль но упов но ва же но го ор га ну з пи тань ліцен зу ван ня та ор га -
ну ліцен зу ван ня.

За гальні за са ди ліцен зу ван ня пев них видів гос по дарсь кої
діяль ності в Ук раїні закріплю ють ся Цивіль ним ко дек сом Ук раїни та
Гос по дарсь ким ко дек сом Ук раїни. Так ч. 3 ст. 91 ЦК Ук раїни вста -
нов лює пра ви ло про те, що юри дич на осо ба мо же здійсню ва ти ок ремі
ви ди діяль ності, пе релік яких вста нов ле но за ко ном, після одер жан -
ня нею спеціаль но го доз во лу (ліцензії).
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ОБЛІКО ВО�ФІНАН СОВІ ДО КУ МЕН ТИ 
У ГОС ПО ДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬ НОСТІ

Вла сен ко В.
ІІI курс, гру па ДЛ�31, спеціальність «Діло во д ство»,

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н.О., 

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

Обліко воJфінан сові до ку мен ти за без пе чу ють: точність ви ко нан-
ня фінан со вих опе рацій, да ють мож ливість скла да ти звіти, про во ди ти
банківські, фінан сові, гос по дарські опе рації, за без пе чу ють схо рон -
ність ма теріаль них ціннос тей та гро шо вих за собів, да ють мож ли -
вість при не обхідності при тяг ну ти до відповідаль ності керівни ка та
бух гал терсь ких працівників. В ос нов но му ви ко рис то ву ють стан -
дар ти зо вані фор ми, з яки ми лег ше пра цю ва ти, які ви ма га ють мен -
ше ча су для скла дан ня і такі до ку мен ти лег ше конт ро лю ють ся.

Вста нов лен ня рин ко вих умов зу мов лює пот ре бу пе рег ля ду по ло-
жень бух гал терсь ко го обліку до ходів, а та кож ме то ди ки фор му ван -
ня й об роб ки одер жа ної обліко вої інфор мації, ви хо дя чи з існу ю чо -
го гос по дарсь ко го ме ханізму та на яв ної об чис лю валь ної техніки.

Ор ганізація ро бо ти з до ку мен та ми впли ває на якість ро бо ти апа -
ра та ке ру ван ня, ор ганізацію і куль ту ру праці уп равлінсь ких пра -
цівників. Удос ко на лен ня ке ру ван ня ви роб ни чоJгос по дарсь ки ми
сис  те ма ми, підви щен ня рівня ор ганізації й ефек тив ності уп рав лінсь -
кої праці ба га то в чо му за ле жить від то го, наскіль ки раціональ но
пос тав ле но в ус та но вах і на підприємствах діло во д ство, наскіль ки
про фесійно ве деть ся до ку мен тація, що га ран тує успіх уп равлінсь кої
діяль ності в ціло му. Зна чен ня діло вод но го обс лу го ву ван ня як однієї
з най важ ливіших сфер діяль ності виз на чаєть ся ря дом фак торів і на -
сам пе ред йо го універ сальністю.

Ос но ву інфор маційно го се ре до ви ща будьJяко го підприємства,
ор ганізації або ус та но ви скла да ють обліко воJфінан сові до ку мен ти,
ство рені як «тра диційним» ру ко пис ним, ма ши но пис ним, ти пог -
рафсь ким спо со бом, так і от ри мані з ви ко рис тан ням комп’ютер них
тех но логій. Інфор мація, що ут ри муєть ся в них, має юри дич ну си лу
і мо же бу ти ви ко рис та на тіль ки при здійсненні ря ду обов’яз ко вих
опе рацій діло во д ства. За пра виль ної ор ганізації, у діло во д ство зак ла -
де на ос но ва схо рон ності й ефек тив но го ви ко рис тан ня до ку ме нт ної
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інфор мації в май бутнь о му. Раціональні фор ми і ме то ди ство рен ня
й об роб ки до ку ментів, які вип рав да ли се бе на прак тиці, мо жуть бу -
ти до ве дені до рівня за галь ної нор ми ли ше за умо ви, що всі, хто бе ре
участь у про це сах ство рен ня і ви ко рис тан ня до ку ментів та до ку ме нт-
ної інфор мації, бу дуть до сить точ но дот ри му ва ти ся у своїй діяль -
ності цих єди них пра вил і норм діло во д ства. Впро вад жен ня новіт -
ніх тех но логій до ку мен ту ван ня інфор мації в діло водстві, відкри ває
прин ци по во нові мож ли вості для до ку мен таційно го за без пе чен ня
уп равління, дає змо гу піднес ти діло вод ну діяльність на су час ний
рівень, кар ди наль но підви щи ти про дук тивність та якість ро бо ти
працівників служ би до ку мен ту ван ня. У зв’яз ку з комп’юте ри зацією
уп равління ви роб ни цт вом і пе ре хо дом до зберіган ня інфор мації на
нет ра диційних носіях, сь о годні під до ку мен таційним за без пе чен -
ням уп равління ро зуміють ство рен ня до ку мен то ва ної інфор ма цій -
ної ба зи на різних носіях для ви ко рис тан ня уп равлінсь ким апа ра -
том у про цесі ре алізації йо го функцій.

Фінан со ва звітність є ос нов ним дже ре лом інфор мації при про -
ве денні аналізу фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності підприємства.
У фінан со вих звітах відоб ра жу ють ся як фінан со вий стан під при ємст -
 ва, так і ре зуль та ти йо го фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності. Рух
гро шо вих коштів, у ре зуль таті яко го поліпшу ють ся або погіршу ють -
ся фінан сові по каз ни ки підприємства, та кож зна хо дить відоб ра жен -
ня у фінан со вих звітах. Фінан сові звіти да ють змо гу не тіль ки оціни -
ти ефек тивність фінан со воJгос по дарсь кої діяль ності підпри ємства,
а й вив чи ти і про а налізу ва ти ме ханізми уп равління влас ним капіта -
лом і при бут ком, що завж ди важ ли во для акціонерів підпри ємст ва,
йо го по тенційних інвес торів і парт нерів по бізне су. Фінан сові звіти
відоб ра жа ють по точ ний фінан со вий стан і фінан со воJгос по дарсь ку
діяльність підприємства або ре зуль та ти йо го ми ну лої діяль ності та
фінан со вий стан про тя гом по пе редніх періодів, за їх до по мо гою
мож на зро би ти вис нов ки про діяльність підприємства в ми ну ло му,
і оціни ти перс пек ти ви роз вит ку та роз ро би ти за хо ди, спря мо вані на
підви щен ня ефек тив ності йо го діяль ності в май бут нь о му.
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ҐЕНЕ ЗА ТЕ ОРІЇ КО МУНІКАЦІЇ 
В ІСТО РИЧ НО МУ КОН ТЕКСТІ 

(ХІХ — ПО ЧА ТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Во линсь ка К. О.
ІІІ курс, гру па ДІ�31, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

Ко мунікація є не обхідною пе ре ду мо вою життєдіяль ності лю ди ни
і однієї з фун да мен таль них ос нов існу ван ня суспільства. Ко муні -
кація, пев ним чи ном, це про це си соціаль ної взаємодії, взяті в їх
зна ко во му ас пекті. На по чат ку XIX століття здійснив ся но вий ви ток
досліджень фе но ме на ко мунікації, що бу ло пов’яза но з роз вит ком
суспіль них і гу манітар них на ук. Са ме у цей час те ма ко мунікації
стає однією з го лов них у філо софії.

Оціню ючи до сяг нен ня XX століття в об ласті вив чен ня те орії
ко мунікації, мож на конс та ту ва ти, що ко мунікаційна проб ле ма ти ка
ста ла скла до вою час ти ною фун да мен таль них суспіль них на ук —
соціології, пси хо логії, соціаль ної пси хо логії, куль ту ро логії, со ціаль -
ної філо софії, а та кож ос воєна різни ми прик лад ни ми дис ципліна ми,
та ки ми як до ку мен талісти ка.

У ХІХ столітті з по я вою елект ро магнітних імпульсів та хвиль
відбу лась ре во люція у ко муніка тив них мож ли вос тях людства. Ко -
мунікація ста ла миттєвою на яких зав год но відста нях.

Помітне зрос тан ня дослідниць ко го інте ре су до проб лем ко му -
нікації та інфор мації став спос теріга ти ся в XX столітті. Вик ли ка ний
він був в пер шу чер гу бурх ли вим роз вит ком кібер не ти ки, ма те ма -
тич ної те орії ко мунікації та су час них елект рон них сис тем зв’яз ку.

У фор му ванні су час ної західної те орії ко мунікації ево люційно
мож на виділи ти декіль ка етапів або «по колінь», що до да ли своїх
особ ли вос тей до ро зуміння фе но ме ну ко мунікації.

Не див ля чись на те, що досліджен ня, котрі сь о годні ми відно -
си мо до ко муніка тив них, про во ди ли ся про тя гом усь о го ХХ століття
в рам ках різних соціаль них на ук (В. Шрамм, У. Крейг, Р. Літлд жон),
із роз вит ком інфор маційних на ук і тех но логій ста ли роз ви ва ти ся
нові підхо ди до вив чен ня фе но ме ну ко мунікації. Ха рак тер ним для
цих підходів був розг ляд ко мунікації як пе ре дачі інфор мації, де не -
обхідни ми скла до ви ми вис ту па ють дже ре ло інфор мації, повідом -
лен ня, одер жу вач інфор мації, ка нал пе ре дачі та шум. Як прик лад
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ць о му, зас лу го вує на ува гу ма те ма тич на мо дель ко мунікації К. Шен -
но на і У. Віве ра, що опи су ва ли ко мунікацію як про цес пе ре дачі та
прий нят тя інфор мації від од но го дже ре ла до іншо го.

Пізніше відбу лась «пси хо логізація» пог лядів на ко мунікацію, ко -
ли во на по чи нає все біль ше розг ля да тись як людсь ка ко мунікація.

Нас туп ний етап у ста нов ленні те орії ко мунікації, ха рак те ри -
зуєть ся роз ши рен ням сис тем но го підхо ду до аналізу ко мунікації.
Ос тан ня розг ля даєть ся як соціаль ний про цес (Ч. Пірс, В. Кро у нен,
У. ЛідсJГурвіц).

Двад ця те століття відзна че но бурх ли вим роз вит ком досліджень
ко муніка тив ної проб ле ма ти ки в рам ках соціаль ної філо софії, пси -
хо логії, соціології, лінгвісти ки і інших об лас тях на у ко воJгу манітар -
но го знан ня. У цей ж час про зна чен ня ко мунікації за мис ли лись
прак ти ки до ку мен тоз на в ства.

Найя ск равіша фігу ра се ред те о ре тиків до ку мен тоз на в ства —
Поль От ле — бельгійсь кий уче ний, що став «бать ком до ку мен та ліс -
ти ки». Під до ку мен том П. От ле ро зумів «все, що графічни ми зна ка -
ми зоб ра жає пев ний факт або ідею», тоб то будьJякі зоб ра жен ня
і тво ри пи сем ності або дру ку. В Європі і США в після воєнні ро ки
сталі роз пов сюд жу ва ти ся служ би до ку мен тації, що зай ма ли ся обс лу -
го ву ван ням бізне су, ме ди ци ни, політи ки, ви роб ни цт ва, тоб то спе -
ціаль ною ко мунікаційною діяльністю, яка вийш ла за межі тра ди -
ційної бібліотеч ноJбібліог рафічної сфе ри.

В ХХ столітті зна чущість ма со вої ко мунікації не тіль ки не змен -
шува ла ся, а нав па ки, зав дя ки те ле ба чен ню і пер со наль ним комп’ю -
те рам, зрос та ла. Зав дя ки но вим інфор маційним тех но логіям ви -
ник ли нові мож ли вості впли ва ти на гро мадсь ку дум ку.

СКЛА ДОВІ ІМІДЖУ ДЕР ЖАВ НО ГО СЛУЖ БОВ ЦЯ

Во робік А.О.
І курс, гру па ДК(м) 1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», 
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к. філол. н., до цент

Імідж у пе рек ладі з англійсь кої — «об раз». Це візу аль на при ваб -
ливість осо би. Де які лю ди во лодіють ним «від Бо га». Але, як пра ви ло,
ба га то хто зав дя ки мис те цт ву са моп ре зен тації чи са моп ре дс тав ле ню.

Об раз — це уяв на кар тин ка, що ви ни кає у свідо мості лю ди ни
в ре зуль таті без по се реднь о го чи опо се ред ко ва но го відоб ра жен ня
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дійсності. В об разі відби то не тіль ки зовнішні, але й внутрішні ха -
рак те рис ти ки відоб ра же них об’єктів, пред метів, явищ [1, с. 162]. При
ць о му внутрішні ха рак те рис ти ки, що без по се редньо не спос теріга -
ють ся, при пи су ють ся об’єктам, ви хо дя чи з пот реб са мої лю ди ни і зі
сфор мо ва них сте ре о типів, зв’язків між зовнішнім і внутрішнім.
На  далі об раз вис ту пає як ре гу ля тор по вод жен ня лю ди ни.

Вда лий імідж — це здатність все ля ти нав ко лишнім уяв лен ня,
що носій ць о го іміджу є втілен ням у собі тих іде аль них якос тей, що
во ни хотіли б ма ти, як би бу ли на місці цієї лю ди ни. По нят тя іміджу
містить у собі не тіль ки при родні влас ти вості осо бис тості, але
й спеціаль но нап раць о вані: во ни пов’язані як із зовнішнім виг ля -
дом, так із внутрішнім змістом лю ди ни, йо го пси хо логічним ти пом,
ри си яко го відповіда ють за пи там ча су і суспільства. Ад же імідж
керівни ка ра дянсь ко го ча су не мо же бу ти взя тий на озб роєння ке -
рівни ка ми періоду до корінних суспіль них змін, які пе ре жи ває Ук -
раїнсь ка дер жа ва. Хо ча, на жаль, амбіва лентні струк ту ри свідо мості
ра дянсь ко го чи нов ни ка рет ра нс лю ють ся у свідо мості те перішнь о го
ук раїнсь ко го чи нов ни ка.

Імідж містить у собі як мінімум три скла дові: зовнішній виг ляд,
пси хо логічні влас ти вості, соціальні за дат ки як відповідність ча су
і суспільства. Але предс тав лені ці ком по нен ти в зовнішніх ха рак те -
рис ти ках лю ди ни: у її по вод женні, ма нері го во ри ти, оформ ленні
інтер’єрів бу дин ку й офісу.

Мож на виділи ти три гру пи якос тей, во лодіння яки ми дає шан -
си виріши ти проб ле му іміджу.

У пер шу гру пу вхо дять такі при родні якості, як: ко муніка бель -
ність [2, с. 150–158], реф лек сивність (здатність зро зуміти іншу лю -
ди ну), крас но мовність (здатність впли ва ти сло вом). Ці якості мож на
поз на чи ти уза галь не ним по нят тям «уміння і ба жан ня по до ба тись».

Дру гу гру пу скла да ють ха рак те рис ти ки осо бис тості як наслідки
її жит тя і ви хо ван ня. До них відно сять ся психічне здо ров’я, во -
лодіння на бо ром людсь ких тех но логій (міжо со бистісне спілку ван -
ня, уміння пе ре бо рю ва ти складні конфліктні си ту ації).

До третьої гру пи мож на віднес ти те, що пов’яза но з життєвим,
про фесійним досвідом осо бис тості. Особ ли во вар то виділи ти інтуі цій -
ні си ту ації спілку ван ня. Са мов пев неність і стан дартність по вод жен ня
най частіше сприй ма ють не га тив но. Імідж — ре зуль тат вмілої орі єн -
тації в конк ретній си ту ації, пра виль ний вибір мо делі своєї по ведінки.

Осо бис тий імідж — це се ре до ви ще яви ще. Він вис ту пає як людсь -
ке виз нан ня, як оціню ва не відно шен ня якоїсь гру пи лю дей. Не
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вик люч но, що те чи інше людсь ке се ре до ви ще мо же ма ти не най кра -
 щий смак, ви хо ваність, еру диційний про фесіоналізм. Зви чай но,
тре ба зва жи ти на дум ку ото чен ня, але не об ма ню ва ти ся нею, а то -
му тре ба постійно ста ви ти пе ред со бою ви со ку план ку в куль турі,
еру диції і про фесіоналізмі.

От же, імідж ство рює спри ят ли вий об раз про то го чи іншо го лі -
де ра, доз во ляє ос тан нь о му бу ду ва ти стра тегію і так ти ку своєї діяль -
ності. Імідж тісно пов’яза ний з кар’єрою дер жав но го служ бов ця.
Скла до ви ми іміджу вис ту па ють про фесіоналізм, ком пе тентність,
ди намізм, гнучкість, опе ра тивність, мо раль на надійність, емоційна
лабільність.

Мис те цт во спілку ван ня є однією з най важ ливіших сторін імі -
джу дер жав но го служ бов ця, ад же керівницт во — це пер соніфіко ва -
не уп равління, що здійснюєть ся в про цесі без по се редніх відно син
керівників та підлег лих. Важ ли ве зна чен ня для по зи тив но го іміджу
дер жав но го служ бов ця має та кож ви со кий рівень за галь ної куль ту -
ри, ши ро та пог лядів, вміння ре гу лю ва ти і до зу ва ти потік інфор -
мації, сис тем ний пог ляд на си ту ацію, вміння за ру ча ти ся підтрим -
кою ко лег і парт нерів та за побіга ти конфліктам.

Літе ра ту ра

1. Бра ун Л. Имидж — путь к ус пе ху / Л. Бра ун. — СпБ. : Пи тер, 1996. —
288 с.

2. Ва си левсь ка Т. Є. Етичні ас пек ти взаємовідно син між ко ле га ми у про-
фесійних ко лек ти вах дер жав них служ бовців / Т.Є. Ва си левсь ка // Зб. на ук.
пр. НА ДУ. — К. : НА ДУ, 2004. — Вип. 2. — С. 150–158.

НАЦІОНАЛЬ НИЙ БАНК УК РАЇНИ: 
НОР МА ТИВ НО�ПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ ДІЯЛЬ НОСТІ

Гош ко М.В.
ІІ курс, гру па ДІ�21, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О., 

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

Кож на дер жа ва ви ко рис то вує гроші як один з важ ли вих еле мен -
тів впли ву на еко номіку. За до по мо гою гро шей дер жа ва здійснює
конт роль за гос по да рю ван ням країни, за мірою праці і спо жи ван -
ня. Дер жа ва пла нує та за ко но дав чо ре гу лює гро шо вий обіг.
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Сь о годні для за без пе чен ня стабіль но го роз вит ку дер жа ви, ство -
рення спри ят ли вих умов для на леж но го кон ку ре нт но го се ре до ви ща
на фінан со во му рин ку функціонує банківсь ка сис те ма, струк ту ру
якої, еко номічні, а та кож ор ганізаційні і пра вові за са ди ство рен ня,
діяль ності, ре ор ганізації та ліквідації банків виз на чає За кон Ук раї -
ни «Про бан ки і банківсь ку діяльність».

Банківсь ка сис те ма є за ко но дав чо виз на че ною, чітко струк ту -
ро ва на су купність різних видів банків, банківсь ких інсти тутів та фі -
нан со вих ус та нов, що діють у ме жах за галь но го гро шо воJкре дит но го
ме ханізму у тій чи іншій країні в пев ний істо рич ний період і зай ма -
ють ся банківсь кою діяльністю. Важ ли ве місце в сис темі ор ганів
дер жав но го фінан со во го конт ро лю зай має Національ ний банк Ук раї -
ни (НБУ). Він є цент раль ним бан ком Ук раїни; особ ли вим цент раль-
ним ор га ном дер жав но го уп равління, юри дич ний ста тус, зав дан ня,
функції, пов но ва жен ня і прин ци пи ор ганізації яко го виз на ча ють ся
Конс ти туцією Ук раїни, За ко ном Ук раїни «Про Національ ний банк
Ук раїни» та інши ми за ко на ми Ук раїни.

Фінан сові рин ки та по се ред ни ки зв’язані між со бою міжна род -
ни ми те ле ко мунікаційни ми ме ре жа ми, що доз во ляє здійсню ва ти
гро шові транс фер ти та опе рації відкри то го рин ку ціло до бо во. То му
особ ли во го зна чен ня на бу ває гар монізація національ но го за ко но -
дав ства, що ре гу лює діяльність фінан со вих і банківсь ких інсти ту тів,
й при ве ден ня йо го у відповідність з міжна род ни ми стан дар та ми
і прак ти кою Євро пейсь ко го Співто ва ри ст ва. Вод но час євро пейсь ка
інтег рація Ук раїни, виз на на пріори тет ним нап ря мом її су час но го
зовнішнь о політич но го кур су. У су час них умо вах роз вит ку націо наль -
ної еко номіки ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності та ор ганізації
й функціону ван ня банківсь кої сис те ми країни на бу ва ють но во го
змісту. Та кий стан не роз рив но пов’яза ний з еко номічною та пра во -
вою при ро дою виз на че них еле ментів, оскіль ки банківсь ка сис те ма
відно сить ся до цент раль них ла нок гос по дарсь ко го ме ханізму рин -
ко во го ти пу. То му не ви пад ко во про цес еко номічних пе рет во рень
в Ук раїні (як і в біль шості пост соціалістич них країн) роз по чав ся із
швид ко го ре фор му ван ня банківсь ких інсти тутів та банківсь кої сис -
те ми в ціло му. Тим біль ше, що в ме жах за галь ної політи ки інтег рації
на далі вирішу ва ти меть ся й пи тан ня вход жен ня вітчиз ня них банків
до світо вої банківсь кої сис те ми.

Нові умо ви і якісно но вий ха рак тер взаємодії еле ментів бан ківсь -
кої сис те ми, ре фор му ван ня ор ганізації діяль ності Національ но го бан -
ку Ук раїни як її цент раль ної лан ки, ство рен ня та вдос ко на лен ня
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сис те ми банківсь ко го ре гу лю ван ня й банківсь ко го наг ля ду, що від -
повіда ють су час ним ви мо гам і за без пе чу ють стабіль не і про зо ре функ -
ціону ван ня національ ної еко номіки, а та кож проб ле ми, пов’язані
з пра во вим за без пе чен ням діяль ності банківсь ких ус та нов, й спо -
ну ка ли без по се редньо до про ве ден ня досліджен ня са ме в сфері ор -
ганізації й діяль ності банківсь кої сис те ми Ук раїни.

Банківсь ка сис те ма в Ук раїні роз ви ваєть ся та втілюєть ся в роз -
вит ку всіх Банківсь ких ус та но вах Ук раїни. Особ ли ва важ ливість да ної
сфе ри для всієї фінан со вої сис те ми дер жа ви та відповідне їй імпе -
ра тив не ре гу лю ван ня не вик лю чає і пев ної де це нт ралізації бан -
ківсь кої сис те ми, що за без пе чує са мостійність банків. Са ме в та ких
умо вах мож ли ве стабіль не функціону ван ня різно тип них банківсь -
ких ор ганізацій. Го лов ним зав дан ня НБУ у сфері гро шо воJкре дит ної
політи ки є збе ре жен ня фінан со вої стабіль ності в країні, як го лов ної
пе ре ду мо ви за без пе чен ня еко номічно го зрос тан ня та підви щен ня
доб ро бу ту на се лен ня.

ПРИЙО МИ ФОР МУ ВАН НЯ РОСІЄЮ ОБ РА ЗУ ВО РО ГА 
В ІНФОР МАЦІЙНІЙ ВІЙНІ ПРО ТИ УК РАЇНИ

Гуль А.О.
І курс, гру па ДКм�1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», 
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни,

к. тел. (0332)�78�06�73
На у ко вий керівник: Зво линсь ка Л.Я., к. філол. н., до цент

У су час ну до бу гло балізації і де мок ра ти зації світо вої спіль но ти
будьJяке на сил ля по вин не бу ти вип рав да не, особ ли во у то му ви пад ку,
ко ли йдеть ся про вторг нен ня на те ри торію іншої дер жа ви. У зв’яз -
ку з цим керівницт во країниJаг ре со ра за по се ред ни цт вом за собів
ма со вої ко мунікації, провідна роль се ред них, зви чай но, на ле жить
ЗМІ, го тує ґрунт для здійснен ня своїх про тип рав них дій, фор му ю -
чи у свідо мості сво го на ро ду, ши ро кої світо вої гро ма ди, і не в ос тан -
ню чер гу на се лен ня, яке бу де підда ва ти ся оку пації, об ра зу во ро га.
Тоб то пе ред фізич ним за гар бан ням чу жої те ри торії аг ре сор ак тив но
ве де інфор маційну війну — війну, пе ре дусім, світог ляд на, бо роть ба
за ро зум лю ди ни та її пе ре ко нан ня, які є ви щи ми ре гу ля то ра ми
соціаль ної ак тив ності.

У на паді на Ук раїну в 2014 році й анексії час ти ни її те ри торії Ро сія
зас то су ва ла гібрид ну війну, в якій інфор маційна війна поєдна ла ся
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ра зом із війсь ко ви ми, те ро рис тич ни ми та інши ми аг ре сив ни ми
діями. Ос нов ним об’єктом впли ву в цій війні є не про тив ник, а на -
се лен ня, що «виз во ляєть ся». Зав дан ня і ме тод та кої війни — спо ну -
кан ня гро ма дян до зра ди влас ної дер жа ви та підтрим ки аг ре со ра.

Від ча су Дру гої світо вої війни спо чат ку ра дянсь ка, а зго дом ро -
сійсь ка дер жав на про па ган ди стсь ка ма ши на послідов но куль ти ву -
ва ла у свідо мості пе ресічно го гро ма дя ни на міфи, що національ но
свідомі ук раїнці — це фа шис ти і ка ра телі, свідо мо вик рив лю ючи
дійсність. Істо ричні фак ти до во дять, що бан дерівці бо ро ли ся за са -
мостійність Батьківщи ни і ка ра ли смер тю не без не вин них, а тих,
хто зазіхав на їхні землі; що звірства над мир ним на се лен ням чи ни -
ли ор ганізо вані російсь ки ми спецс луж ба ми за го ни з ме тою диск ре -
ди тації ОУН і УПА.

Подібну так ти ку пе рек ла дан ня на во ро га зло чинів, які вчи ни ли
самі, російські аг ре со ри у су часній війні з Ук раїною прак ти ку ють
постійно, підтри му ю чи нап ру гу і підси лю ючи гнітючі фар би в «об разі
зло го во ро га» — ук раїнця, який бо реть ся за са мостійність Бать ків -
щи ни і не ба жає оку пації Росії. Пе релічи мо найбільш відомі фак ти.

– Ук раїнців, які вийш ли в До нець ку 28 квітня 2014 ро ку на мир -
ну де мо н страцію, щоб вис ло ви ти свою про ук раїнсь ку дер жав ниць ку
по зицію, російські те ро рис ти по би ли де рев’яни ми би та ми, залізни -
ми лан цю га ми, залізни ми па ли ця ми ар ма ту ри, ки да ли про ти них
взрив па ке ти; ІТАРJТАС (Інфор маційне те лег раф не Росії) на пи са -
ло, що це ук раїнські націоналісти на па ли на ан ти фа ши стсь ку де мо -
н страцію; за свідчен ням оче видців у тій ук раїнській де мо н страції
не бу ло жод ної лю ди ни, яка го во ри ла б ук раїнсь кою мо вою і не бу -
ло ніяких інших пра порів, окрім національ них, ук раїнсь ких.

– В Одесі 2 трав ня се па ра тис ти стріля ли в ук раїнсь ких пат -
ріотів із вог не паль ної зброї пря мо зJпід ру ки міліціонерів, але все
ж во ни прог ра ли, от ри ма ли інфор мацію, що їм тре ба схо ва ти ся в Бу-
 дин ку профспілок; про ук раїнські ак тивісти на ма га ли ся штур му ва ти
спо ру ду, з обох сторін летіли кок тейлі мо ло то ва, ду же ско ро по ча -
ла ся по же жа у вес ти бюлі; по жеж ни ки не га си ли, то му що з да ху ки -
да ли кок тейлі мо ло то ва, а міліція не за без пе чу ва ла по ря док.

У лю дей, які зна хо ди ли ся все ре дині па ла ю чої будівлі, бу ла мож-
ливість підня ти ся на верхні по вер хи і до че ка ти ся гасіння по жежі
і по ря тун ку від по жеж ників, або вист риб ну ти з вікон нижніх по -
верхів, де їх із альт руїзму і для по даль ших судів ло ви ли і ря ту ва ли
«іде о логічні про тив ни ки». Але з іншої сто ро ни про російські ак тивісти
не мог ли вря ту ва ти ся, бо до їхнь о го при хо ду там бу ло роз пи ле но газ
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хло ро форм, тож се ред за гиб лих не ма жод но го тру па у ти повій для
по жежі «позі бок се ра» (ру киJно ги всіх об горілих жертв у розігну то -
му по ло женні). Отож усе це бу ла спро во ко ва на російсь ки ми спец -
служ ба ми про во кація, ме та якої — по ка за ти лю дям жах ли ву кар ти -
ну то го, де ніби то Пра вий Сек тор убив стіль ки лю дей і під цим
при во дом ввес ти війсь ка в Ук раїну.

– У збитті ма лайзійсь ко го авіалай не ра біля То ре за До нець кої
об ласті 17 лип ня 2014 російські ЗМІ, зок ре ма, те ле ка на ли — Russia
Today та LifeNews — зви ну ва ти ли ук раїнсь ких війсь ко вих, які ніби то
мали намір здійсни ти за мах на пре зи ден та Росії В. Путіна. Насп равді,
за да ни ми СБУ, німець кої й аме ри кансь кої розвідок, ка та ст ро фу
ць о го літа ка BoeingJ777 у небі над Східною Ук раїною спри чи ни ли
про російські се па ра тис ти.

– Life News у сю жеті «Міно мет ний обстріл» 22 січня 2015 ро ку
роз повів, що сна ряд ВСУ пот ра пив у тро лей бус і зу пин ку в До нець -
ку, наз вав ши ук раїнсь ких війсь ко вих «ка ра те ля ми хун ти» та про де -
мо н стру вав ши відео, на яко му жи телі До нець ка в ото ченні російсь ких
жур налістів жорс то ко б’ють по ло не но го ук раїнсь ко го війсь ко во го
О. Ми ца ка як при чет но го до те рак ту. Насп равді бойо ви ки те ро рис -
тич ної ор ганізації «ДНР» зав да ли цілесп ря мо ва но го вог не во го уда -
ру по зу пинці гро мадсь ко го транс пор ту в Ленінсь ко му районі міста,
в ре зуль таті чо го 13 чо ловік за ги ну ло, а де сят ки от ри ма ли по ра нен ня.

– «Life news» за пе ре чив факт бом бар ду ван ня Маріупо ля 24 січня
2015 ро ку са ме з те ри торії, підконт роль ної «ДНР» і за я вив, що ук -
ра їнські ЗМІ зви ну ва ти ли армію ДНР безпідстав но, ад же, за їхніми
сло ва ми, обстріл вівся зі Ста ро го Кри му, який зна хо дить ся при -
близ но в 12 кіло мет рах на північний захід від Маріупо ля і конт ро -
люєть ся ук раїнсь ки ми війсь ко ви ми, обстріл ніби то навіть був на -
пе ред спла но ва ний ук раїнсь ки ми си ло ви ка ми. Насп равді не тіль ки
маріупольці, ук раїнські війсь кові та жур налісти, але навіть спос те рі -
гачі Спеціаль ної моніто рин го вої місії (СММ) ОБСЄ після розсліду -
ван ня обс та вин на місці тра гедії дійшли вис нов ку, що обстріл міста
вівся з те ри торії, підконт роль ної так званій «ДНР».

Фор му ю чи об раз во ро га, російсь ке те ле ба чен ня про ду кує і ціл -
ком аб сурдні ви гад ки про розп’ято го ук раїнсь ки ми війсь ко ви ми
3Jрічно го хлоп чи ка в Слов’янсь ку, про за му че ну з до по мо гою тан -
ка матір та ін.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ІЛЮСТ РА ТИВ НО ГО ОФОРМ ЛЕН НЯ 
НА У КО ВО�ПО ПУ ЛЯР НИХ ВИ ДАНЬ: 

ТЕ О РЕ ТИЧ НИЙ ОГ ЛЯД

Жал ко Т.Й.
кан ди дат філо логічних на ук, 

до цент ка фед ри до ку мен тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. 066 1707978

На у ко воJпо пу лярні ви дан ня приз на чені здебіль шо го для ши ро -
ко го ко ла чи тачів, які не є спеціаліста ми конк рет ної га лузі знань,
го лов ною ви мо гою для їх ство рен ня є дос туп ний, по пу ляр ний стиль
вик ла ду склад ної на у ко вої інфор мації.

Для чи та ча важ ливі такі по каз ни ки ви дан ня, як фор мат, чи та -
бельність, ілюст ра тивність, об сяг, міцність, зручність по шу ку. Са ме
ці ви мо ги і по винні бу ти вра хо вані під час пе рет во рен ня ав торсь ко -
го текс ту в ма теріаль ний про дукт — дру ко ва не ви дан ня.

Ху дожнє оформ лен ня ви дан ня по чи наєть ся од но час но з літе ра-
тур ним ре да гу ван ням ав торсь ко го текс ту і спря мо ва не на фор му ван -
ня гар монійно го зовнішнь о го виг ля ду і пра виль не ро зуміння змісту.

За со ба ми ху дожнь о го оформ лен ня є зоб ра жен ня та де ко ра тивні
еле мен ти.

Най важ ливіши ми скла до ви ми ху дожнь о го ре да гу ван ня для
книж ко вих ви дань є: обк ла дин ка (оп ра ва), су пе ро бк ла дин ка, фор зац,
ти тул, зас тав ки, кінцівки та ілюст рації.

На обк ла дин ках на у ко воJпо пу ляр них ви дань домінує до ку мен -
таль не фо то або крес лен ня. Як пра ви ло, на у ко воJпо пу ляр не ви дан ня
є ма лим за об ся гом ви дан ням з ве ли кою кількістю ілюст рацій (зоб ра -
жен ня, що по яс нює чи до пов нює текст). Надз ви чай на роль ілюст ра -
цій у на у ко воJпо пу ляр но му ви данні по яс нюєть ся тим, що будьJяка
кни га, хоч і предс тав ляє со бою на сам пе ред текст, але во на ще й ви -
до ви ще.

У книж ко вих ви дан нях скла даєть ся план ілюст ру ван ня, для чо -
го ви би ра ють ся фраг мен ти тво ру, які вар то по си ли ти зоб ра жен ня -
ми. Та кож виз на чаєть ся кількість сторінок, повністю або на по ло -
ви ну зай ня тих зоб ра жен ня ми.

Ілюст рація не се в книзі не са мостійну інфор мацію, а пов’яза ну
з текс том; відби ває яви ща дійсності в зо ро во сприй маній, об разній,
до ку мен тальній та умовній формі.
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С. Добкін усі ілюст рації поділяє на дві ве ликі гру пи: пред метні
та умовні. До пред мет них він відно сить зоб ра жен ня, що ма ють яв ну
схожість з ре аль ним об’єктом (фо тог рафія, ма лю нок). До умов них —
ті зоб ра жен ня, які зовсім не ма ють схо жості з ре аль ни ми пред ме та -
ми й ха рак те ри зу ють їх із яко гось од но го бо ку (крес лен ня, схе ми,
діаг ра ми, кар ти) [1, с. 93–94].

Б. Тяпкін та кож гру пує зоб ра жаль ний ряд у два бло ки, хо ча го -
лов ним кри терієм поділу тут вис ту пає не схожість, а спосіб пізнан -
ня — об раз ний чи на у ко вий. За цим кри терієм ілюст рації поділя ють ся
на ху дожньоQоб разні (ви дан ня ху дожньої літе ра ту ри) та на у ко -
воQпізна вальні (на у ко ва, нав чаль на, на у ко воJпо пу ляр на літе ра ту ра)
[3, с. 5–6]. За В. Е. Шев чен ко, на у ко воJпізна вальні ілюст рації бу -
ва ють ре альні (фо тог рафія, ма лю нок), фор мальні (ут ри ру ва не пе ре -
дан ня дійсності, збіль шен ня фраг мен та), інфог рафіка (крес лен ня,
графік, схе ма, кар та) та мон таж [4].

У на у ко воJпо пу ляр них ви дан нях зас то со ву ють ся на у ко воJпі -
зна вальні ілюст рації пред мет но го ха рак те ру, які мак си маль но точ -
но по да ють не обхідну для ро зуміння текс ту інфор мацію. У кни гах
з при род ни чих і прик лад них на ук як ілюст рації нерідко зас то со ву -
єть ся ка ри ка ту ра — ма лю нок, у яко му в гу мо рис тичній формі зоб -
ра жа ють ся різні яви ща й про це си.

Зна чен ня має й вид ілюст раційно го оригіна лу: од но коль о ро -
вий чи ба га то коль о ро вий, штри хо вий чи півто но вий.

В ос нові то но вої ілюст рації ле жить зоб ра жен ня, ви ко на не на -
не сен ням різних фарб, що плав но пе ре хо дять з од но го то ну чи на -
півто ну в інший, — це коль о ро вий ма лю нок, фо тог рафія; а в штри -
хо вих ілюст раціях доміну ють лінії, штри хи, точ ки різної тов щи ни
та конфігу рації.

Крім то го, жод не зоб ра жен ня у ви данні не сприй маєть ся са ме по
собі, а тіль ки по ряд з інши ми зоб ра жен ня ми. І чим цей ряд про ду ма -
ніший, логічніший і ближ че до текс ту, тим ясніше чи тач сприй ме
весь на оч ний ма теріал навіть без текс то вих по яс нень. Важ ли во та кож
ви ро би ти од на ко вий підхід до по дачі всь о го комп лек ту ілюст рацій.

Ілюст рації у на у ко воJпо пу ляр них ви дан нях пок ли кані за без пе -
чи ти чи та чеві не ли ше мак си мум зруч ності, ко рис ності, ре зуль та -
тив ності, але й ес те тич но го за до во лен ня, що та кож ду же важ ли во.
Отож, як пра виль но підкрес лює Н. О. Сто во лос, «кож не ви дан ня
праг не до ство рен ня влас но го об лич чя, що чітко відповідає йо го
приз на чен ню та змісту. Це най го ловніший прин цип дру карсь ко го
мис те цт ва» [2, с. 78].
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Те о ре тич ний ог ляд особ ли вос тей ілюст ра тив но го оформ лен ня
на у ко воJпо пу ляр них ви дань дав змо гу підсу му ва ти, що зацікав лен ню
чи та ча са ме та ко го ви ду літе ра ту рою сприяє особ ли ва на си ченість
аналізо ва них ви дань оригіналь ни ми ілюст раціями та мис тець ки
оформ ле ни ми обк ла дин ка ми.
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ОС НОВНІ ПРИН ЦИ ПИ 
ПОЛІТИ КО�ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ВІДНО СИН 

В ІНФОР МАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Зобіна С.В.
І курс, гру па ДКз(м) 1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», 
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к. філол. н., до цент

Прин ци пи пра во во го ре гу лю ван ня в інфор маційній сфері ви ма-
га ють ро зуміння спе цифіки об’єктів пра во во го ре гу лю ван ня, з од но -
го бо ку, і спе цифіки ме тодів нор ма тив ноJпра во во го ре гу лю ван ня цих
об’єктів  з іншо го. Тут поєдну ють ся пра вові, тех но логічні, технічні,
мо ральні за са ди. Част ка і зміст кож но го з цих інстру ментів ор га -
нізації у за гальній сис темі ре гу лю ван ня за ле жать від ря ду чин ників:
спе цифіка національ них тра дицій, рівень роз ви не ності еко номіч ної,
політич ної й соціаль ної струк ту ри дер жа ви або ок ре мо го регіону.
Особ ли вості пра во вих сис тем, особ ли вості кон фесіональ ної струк -
ту ри суспільства і ще ба га то чо го іншо го виз на ча ють ре зуль тат.

За оз на кою пред метів пра во во го ре гу лю ван ня прин ци пи мо -
жуть ви яв ля ти ся у та кий спосіб:
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— струк ту ру ван ня інфор маційних ре сурсів за ос нов ни ми нап -
ря ма ми еко номічної, політич ної, уп равлінсь кої соціаль но зна чу щої
діяль ності су час но го суспільства;

— відкритість і дос тупність інфор маційних ре сурсів за дот ри -
ман ня по ряд ку охо ро ни, за хис ту, пра вил ви ко рис тан ня інфор ма -
ційно го ре сур су конк рет но го суб’єкта, за без пе чен ня дос ту пу до ко -
рис ту ван ня ре сур са ми кож ною лю ди ною за зба лан со ва ності та ких
ка те горій як «сво бо да» та «рівність»;

— об’єднан ня і нор ма тив не оформ лен ня публічних і при ват них
інте ресів в інфор маційній сфері, зни жен ня рівня фак тич ної нерів -
ності у про цесі ко рис ту ван ня інфор маційни ми ре сур са ми різни ми
струк ту ра ми суспільства;

— без пе ка інфор мації для роз вит ку осо бис тості й суспільства,
при пи нен ня злов жи ван ня сво бо дою інфор мації або не дот ри ман -
ням ус та нов ле них суспільством пра вил її ви ко рис тан ня;

— еко номічність ви ко рис тан ня інфор маційних ре сурсів публіч -
но го сек то ру, одер жан ня мак си маль но го ефек ту від інно ваційних
про цесів на ос нові інфор маційних тех но логій і ко мунікацій під час
їхнь о го ви ко рис тан ня [1, с. 174].

Відо мо, що пра во, шля хом вста нов лен ня і зас то су ван ня фор -
маль ної рівності лю ди ни пе ред за ко ном, на ма гаєть ся зба лан су ва ти
взаємодію сво бо ди і фак тич ної рівності під час во лодіння й ко рис ту -
ван ня інфор маційни ми дже ре ла ми і ре сур са ми на бла го лю ди ни
і людства, роз ви ток нор ма тив ної ос но ви ре гу лю ван ня відно син, зок -
ре ма в інфор маційній сфері в прос торі юрис дикції і су ве реніте ту дер -
жа ви  національ ної сис те ми пра во вих ре гу ля торів, підпо ряд ко ваній
уз год жен ню і до сяг нен ню ба лан су не су пе реч ли вої й мак си маль но
упо ряд ко ва ної сис те ми за ко но да в ства і підза кон них пра во вих актів.
То му прин ци пи пра во во го ре гу лю ван ня фор му ван ня і ви ко рис тан ня
інфор маційних ре сурсів ма ють бу ти ос но вою для еко номіки і ке ру -
ван ня цією сфе рою з бо ку дер жа ви, а гар монізація національ ної сис -
те ми за ко но да в ства із за ко но да в ства ми інших країн має за без пе чи ти
пе рехід від однієї сис те ми пра ва до інших в умо вах гло баль но го ін -
фор маційно го прос то ру й ущіль нен ня інфор маційних ре сурсів, їхнь о -
го обміну у світо во му масш табі, за без пе чив ши при ць о му:

— за хист інте ресів дер жа ви і гро ма дян від диск римінації їхніх
прав в інфор маційній сфері на рівні міждер жав них відно син;

— пріори тет нор мам пра ва, які спри я ють гу манізації суспільства
на ос нові ви ко рис тан ня інфор маційних ре сурсів че рез гло бальні
ме режі;
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— за побіга ють си ло вим ме то дам впли ву на фор му ван ня і роз -
ви ток осо бис тості, за бо ро ну ви ко рис тан ня шкідли вої інфор мації
з ме тою зни жен ня по тенціалу по пу ляції пла не ти і га ран ту ван ня при-
бут ку влас ни ка або во ло да ря інфор маційно го ре сур су;

— ство рен ня пра во вих ме ханізмів обміну інфор мацією полі -
тич них, еко номічних, соціаль них струк тур суспільства з ура ху ван -
ням спе цифіки їхнь о го уст рою і роз вит ку в співто ва ристві дер жав
і на родів з ме тою політич но го й еко номічно го співробітницт ва  зни -
жен ня тис ку і си ло вих ме тодів вирішен ня проб лем роз вит ку.

За без пе чен ня інфор маційної без пе ки у національ но му дер жав -
но му масш табі і в масш табі світо во го співто ва ри ст ва шля хом ви роб -
лен ня пра во вих норм по вод жен ня, відно син дер жав та їхніх струк -
тур, а та кож зас то су ван ня санкцій від ор ганізацій євро пейсь ко го
і світо во го співто ва ри ст ва у ви пад ках по ру шен ня прин ципів гу -
манізації норм співробітницт ва в інфор маційній сфері [2, с. 278].

Сь о годні в Ук раїні ут во ри ло ся орієнтов но три підсис те ми. Перша
предс тав ле на досліджен ня ми і про по зиціями еко номічно го бло ку
уп равління, дру га  ви нят ко во ко мунікаційно го і част ко во тех но ло -
гіч но го профілю, тре тя  ЗМІ зі сфе рою куль ту ри в ціло му. Жод ний
з нап рямів не вирішує всіх проб лем інфор маційних ре сурсів і інфор -
 ма ти зації, то му докт ри на на шої інфор маційної політи ки і без пе ки
за та ких обс та вин не мо же бу ти пов ноцінно здійсне на, оскіль ки не -
має орієнтації на по зи тив не пра во ве ре гу лю ван ня. А са ме ць о го ви -
ма гає час  мінімізації про тиріч і за побіган ня пра во по ру шень під час
фор му ван ня нор маль но го пра во во го прос то ру, який би за до воль -
няв пот ре би всіх учас ників про це су інфор ма ти зації й інно вацій на
ос нові інфор маційних тех но логій.
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СТА НОВ ЛЕН НЯ ДО КУ МЕН ТОЗ НА В СТВА 
В НЕ ЗА ЛЕЖНІЙ УК РАЇНІ

Іва но ва А.А., Хрис тюк А.В.
ІІ курс, гру па ДД�21�14, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», 
Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 

к.тел.(063)�8717924
На у ко вий керівник: Іль ниць кий М.П., ст. вик ла дач

Ста нов лен ня та роз ви ток на у ки про до ку мент — до ку мен тоз на -
в ства — роз по ча ло ся в кінці ХХ століття.

Ак тив не суспіль ноJполітич не та гро мадсь ке жит тя ук раїнців на
межі століть, ста нов лен ня мо ло дої не за леж ної дер жа ви, зу мо ви ло
пот ре бу в по шу ку та вив ченні до ку ментів і дже рел ми ну ло го на шої
історії. Де таль не вив чен ня історії до ку мен тоз на в ства вис ту пає важ -
ли вою умо вою успішно го розв’язан ня те о ре тич них і прак тич них
проб лем на у ки, з’ясу ван ня ме ханізму й шляхів про дук тив но го
вирішен ня про тиріччя між су час ни ми до ку мен тоз нав чи ми кон -
цепціями, доз во ляє ви я ви ти ос новні тен денції й нап ря ми ево люції,
спрог но зу ва ти з ви со кою мірою вірогідності їх май бутнє.

Впро вад жен ня комп’ютер них тех но логій в усіх сфе рах по си лює
пот ре бу в підго товці ви со кок валіфіко ва них фахівцівJдо ку мен тоз -
навців. В су часній сис темі на ук до ку мен тоз на в ство зай має од ну
з най важ ливіших по зицій.

Су час ний фахівецьJдо ку мен тоз на вець по ви нен не тіль ки ма ти
гли бокі те о ре тичні знан ня про до ку мент, роз ви ток і функціону ван -
ня, а та кож во лодіти прак тич ни ми на вич ка ми ро бо ти з до ку мен та ми,
дос ко на ло ко рис ту ва ти ся комп’ютер ни ми тех но логіями. Він по ви -
нен за без пе чу ва ти суспільство якісною до ку мен то ва ною інфор ма -
цією, розв’язан ня пи тань із те орії до ку ме нт ної інфор мації в різних
сфе рах прак тич ної ро бо ти.

До ку мен тоз на в ство на ро ди лось в ме жах по туж них сфер прак тич-
ної діяль ності — діло во д ства, архівної спра ви та історії. Вар то від -
зна чи ти, що на у ка ста ла пред ме том співпраці за рубіжних і вітчиз -
ня них на у ко вих інсти тутів до ку мен тоз нав чо го спря му ван ня, що
по зи тив но впли ває на ви роб лен ня й уз год жен ня спіль них дій для
розв’язан ня ак ту аль них те о ре тич них і ме то до логічних пи тань.

Но вий етап у роз вит ку ук раїнсь ко го до ку мен тоз на в ства нас ту пив
в 1990–2000Jх ро ках і пов’яза ний із фор му ван ням на у ко вої й освіт -
ньої дис ципліни. Важ ли вою подією ста ло відкрит тя Ук раїнсь ко го
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на у ко воJдослідно го інсти ту ту архівної спра ви та до ку мен тоз на в ст -
ва (УНДІАСД) в 1994 році, ос нов ним нап ря мом діяль ності відділу
до ку мен тоз на в ства УНДІАСД ста ло вив чен ня прак тич но го досвіду
ро бо ти з до ку мен та ми, роз роб лен ня ор ганізації та діяль ності діло -
вод ної й архівної сис тем країни, ство рен ня нор ма тив ноJпра во вої
ба зи їх функціону ван ня.

Ак тив ни ми учас ни ка ми до ку мен тоз на в ства на сь о годні вис ту па -
ють Національ на бібліоте ка Ук раїни імені В.І. Вер надсь ко го та її Інс -
ти тут ру ко пи су й Інсти тут архівоз на в ства НБУВ, Інсти тут ук ра їнсь кої
ар хе ог рафії та дже ре лоз на в ства ім. М.С. Гру шевсь ко го, Інс ти тут
історії Ук раїни НАН Ук раїни, інші ака демічні ус та но ви, спе ціа лізо вані
ка фед ри ви щих нав чаль них зак ладів, на сам пе ред тих, що го ту ють сту -
дентів за нап ря мом «До ку мен тоз на в ство та ін фор ма ційна діяльність».

За ос танні двад цять років по бу до ва но інфра ст рук ту ру до ку мен -
то з на в ства, скла до ви ми якої є підго тов ка на у ко вих кадрів, до ку -
мен то з нав ча освіта, сис те ма про фесійних ви дань, про ве ден ня до -
ку мен то з нав чих фо румів. Все це доз во ляє стве рд жу ва ти, що
до ку мен тоз на в ство як су купність знань про до ку мент та на у ко ва
дис ципліна, пе ре бу ває на стадії сво го фор му ван ня та роз вит ку.

Та ким чи ном, до ку мен тоз на в ство пройш ло ве ли кий шлях ста -
нов лен ня. Су час не ук раїнсь ке до ку мен тоз на в ство має ба га то прог -
ре сив них кон цепцій та те орій. Йо го предс тав ни ки про ва дять на -
укові по шу ки, вдос ко на лен ня і роз ши рен ня на у ко вої ба зи, ни ми
напи са но ба га то книг та ста тей, котрі ви со ко оцінені світо вим на у ко-
вим то ва ри ст вом. Але ба га то пи тань за ли шаєть ся не оп раць о ва ни -
ми та пот ре бу ють де тальнішо го йо го вив чен ня. Особ ли ве зна чен ня
вар то приділи ти змісту, струк турі на у ки та пи тан ню кла сифікації
до ку ментів. Пи тан ня роз вит ку та функціону ван ня до ку мен тоз на в -
ства в Ук раїні за ли шаєть ся ак ту аль ним.

ДО КУ МЕН ТАЛЬ НА КО МУНІКАЦІЯ 
ЯК ПРЕД МЕТ НА У КО ВО ГО ДОСЛІДЖЕН НЯ

Кап люк Я.В.
ІІІ курс, гру па ДІ�31, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О.

Те орія ко мунікації є порівня но но вою га луз зю на у ки, яка здо -
бу ла ста тус са мостійної ака демічної дис ципліни у нашій країні ли -
ше уп ро довж ос тан нь о го де ся тиліття. Постійно зрос та ю ча пот ре ба
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у ко муніка тив них знан нях і на вич ках, яку відчу ли як на у ка, так і су -
спільство в ціло му, зу мо ви ла, і приз ве ла до то го, що про проб ле ми
ко мунікації сь о годні го во рять і пи шуть предс тав ни ки різних дис -
циплін, а сам термін «ко мунікація» увійшов до по нятійно го апа ра -
ту соціаль ноJгу манітар них знань.

Ко мунікація є про це сом вста нов лен ня і роз вит ку кон тактів між
людь ми, по род жу ва ний пот ре ба ми спіль ної діяль ності, що вклю чає
в се бе обмін інфор мацією, що во лодіє взаємним сприй нят тям і спро -
ба ми впли ву один на од но го.

Споріднені га лузі на у ки вклю ча ють біоко мунікацію, яка дослі -
джує ко муніка тивні про це си не тіль ки лю дей, а й се ред: бак терій,
тва рин, грибів і рос лин; а та кож те орію інфор мації, яка за без пе чує
ма те ма тич ну мо дель для вимірю ван ня зв’яз ку (ко мунікації) все ре -
дині сис тем і по за ни ми.

Як пра ви ло, людсь ке спілку ван ня пов’яза не з ви роб лен ням сен -
су і обміном ро зумінням. Од на з мо де лей ко мунікації розг ля дає йо го
з точ ки зо ру пе ре дачі інфор мації від однієї лю ди ни до іншої (Мо -
дель пе ре дачі).

Ба га то дослідників ко мунікації прий ня ли це як ро бо че виз на -
чен ня, яке ви ко рис то вуєть ся в мак симі Лас су е ла: «хто що ко му го во-
рить в який ка нал з яким ефек том» як зна чен ня опи су га лузі те орії
комунікації. Се ред тих, хто прий ня ли мо дель пе ре дачі є ті, хто пов’я -
зує се бе з ко мунікаційни ми на у ка ми, і ба чать її коріння в дослі джен -
ні про па ган ди та за собів ма со вої інфор мації на по чат ку 20 століття.

За галь на те орія ко мунікації як те о ре тич ний син тез не тіль ки
соціаль ноJко мунікаційних, але і при род ни чоJна у ко вих та на у ко -
воJтехнічних знань, відповідних гра нич но го рівня уза галь нен ня,
мо же пре тен ду ва ти па ста тус цілісної пов но ва гою на у ки.

Ступінь спіль ності за конів і ка те горій відрізняє за галь ну те орію
ко мунікації від конк рет них на у ко вих нап рямків найбільш абстра кт-
 ним і не за леж ним підхо дом усвідом лен ня. Са ме то му в ній опе ру ють
са мим за галь ним ка те горіаль ним апа ра том і по нят тя ми: «ко муні -
кація», «інфор мація», «інфор маційний обмін», «інфор маційне по -
ле», «інфор маційний потік», «ко муніка тив ний простір» та інше. Та ка
те орія по вин на розг ля да ти універ саль ний ме ханізм інфор маційно -
го обміну і роз роб ля ти універ саль ну мо дель ко мунікаційно го про це -
су, виз на ча ти не обхідні еле мен ти, ви яв ля ти за гальні за ко номірності
ко мунікаційних про цесів в різних га лу зях дійсності.

З соціокуль тур ної точ ки зо ру прог ре сив ний роз ви ток і са ма
ево люція лю ди ни як ви ду бу ла б не мож ли ва без ко мунікації.
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Обміню ючись інфор мацією, парт не ри по спілку ван ню ко муні -
ку ють один з од ним, не тіль ки пе ре да ю чи та прий ма ю чи знан ня,
дум ки, ідеї, по чут тя і настрій, але і впли ва ю чи на по ведінку один
од но го, здійсню ючи взаємне маніпу лю ван ня. Універ саль ним за со -
бом ко мунікації є людсь ка мо ва.

Ко мунікація мо же бу ти як ус ною так і пись мо вою і скла даєть ся
з на бо ру сис тем них кодів і шифрів різних видів, з до по мо гою яких
лю ди — учас ни ки спіль ної діяль ності — обміню ють ся інфор мацією.
Умо ви су час но го жит тя і ос танні до сяг нен ня технічно го прог ре су
знач но уск лад ни ли і вдос ко на ли ли це яви ще.

ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА НА У КО ВО ГО ЗНА ЧЕН НЯ 
ДО КУ МЕН ТАЛЬ НОЇ КО МУНІКАЦІЇ

Кру та О.
ІІІ курс, гру па ДІ�З1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

По нят тя до ку мен таль на ко мунікація ос таннім ча сом ста ло звич -
ним і ши ро ко по ши ре ним. Од нак не мож на ска за ти, що це по нят тя
й термін, який йо го оз на чає, трак ту ють ся й фор му лю ють ся різни ми
ав то ра ми од ноз нач но: го во рять і «до ку мен таль на ко мунікація»,
і «до ку ме нт на ко мунікація». Ви хо дя чи з то го, що терміно е ле мент
«до ку ме нт ний» по ви нен оз на ча ти те, що скла даєть ся з до ку ментів,
сло вос по лу чен ня «до ку ме нт на ко мунікація» слід бу ло б трак ту ва ти
як «ко мунікація, що скла даєть ся з до ку ментів.

Сло во «dek» у цій мові оз на ча ло жест прос тяг ну тих рук, пов’я -
за ний із пе ре да ван ням або прий ман ням, одер жан ням чо гось. Ні -
мець кий дослідник Гель мут Арнтц по яс нює, що від сло ва «dek» (або
«dec») по хо дить та кож чис ло «де сять», то му що на до ло нях рук —
де сять пальців.

До ку мент зай має місце ка на лу ко мунікації, по яко му інфор -
мація пе ре даєть ся від ко мунікан та до ре ципієнта. Цю те зу мож на
підтвер ди ти тим, що в те орії жур налісти ки дру ко вані періодичні
ви дан ня (тоб то до ку мен ти) трак ту ють ся як ка на ли ко мунікації, що
відрізня ють ся від ка налів, що пе ре да ють «не до ку мен то вані текс ти»
(тоб то від радіо та те ле ба чен ня).

Носій до ку ме нт ної інфор мації — це ма теріаль ний об’єкт, ос нов-
на функція яко го зберіга ти та пе ре да ва ти до ку ме нт ну інфор мацію.
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До ку ме нт ною інфор мацією яв ляєть ся вся інфор мація до ку мен та
(зміст, відбит ки пе ча ток, штампів, реєстраційні но ме ри, ре зо люції,
підпи си, інші реквізи ти та служ бові поз на ки, а та кож маргіналії,
філіграні, еле мен ти блан ка та за хис ту).

Ма теріаль на ос но ва до ку мен та є су купністю ма теріалів носія
до ку ме нт ної інфор мації та її за пи су.

Зовнішні оз на ки до ку мен та є ха рак те рис ти ка ми носія до ку ме нт -
 ної інфор мації (конструкція, фор мат, скла дові ма теріали, стан збе ре -
же ності, на явність до дат ко вих об’єктів та оз до би), еле ментів ху дож -
нь о го оформ лен ня і за хис ту, ста ну збе ре же ності ма теріалів за хис ту
інфор мації

Функціону ван ню до ку ме нт на ко мунікація сприяє інфор ма ти -
зація суспільства, яка охоп лює всі сто ро ни су час но го суспіль но го
жит тя. Впро вад жен ня новітніх інфор маційних тех но логій, удос ко -
на лен ня за собів до ку мен ту ван ня та роз пов сюд жу ван ня інфор мації
постійно роз ши рю ють до ку мент та зба га чу ють до ку ментні ре сур си
суспільства.

До ку ме нт ною ко мунікацією на зи ва ють ко мунікацію, опо се ред-
ко ва ну до ку мен том, по бу до ва ну на обміні до ку мен та ми між дво ма
або біль ше людь ми. До ку ме нт на ко мунікація яв ляєть ся підсис те -
мою соціаль ної ко мунікації. До ку мент ви ник і існує в до ку ме нт -
ноJко мунікаційно му про цесі, тоб то у такій ко мунікації (зв’язок між
об’єкта ми ре аль но го світу), в якій від од но го суб’єкта (відправ ник)
до іншо го (спо жи вач) пе ре даєть ся до ку ме нт на інфор мація (тоб то
інфор мація, що містить ся в до ку менті).

Пе ре да ча до ку ме нт ної інфор мації у суспільстві на зи ваєть ся со -
ціаль ною до ку ме нт ною ко мунікацією. Її відправ ни ком і спо жи ва -
чем є лю ди на або гру па лю дей, суспільство в ціло му. В соціальній
до ку ментній ко мунікації до ку ме нт на інфор мація вис ту пає за со бом
ко мунікації, зафіксо ва на на ма теріаль но му носії.

Та ким чи ном, мо же мо го во ри ти про те, що до ку мент є інфор -
мація, зафіксо ва на на ма теріаль но му носії, ос нов ною функцією
яко го є зберіга ти та пе ре да ва ти її в часі і прос торі. За пис інфор мації
по ви нен відповіда ти ха рак те рис ти кам пев но го жан ру чи номіна лу.
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ДЕР ЖАВ НА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТ ВА

Лит вин Я.В.
ІІ курс, гру пи ДІ�21, спеціальність «До ку мен тоз на в ство та 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О., ст. вик ла дач 

ка фед ри до ку ме тоз на в ства та інфор маційної діяль ності

Не обхідною умо вою здійснен ня підприємниць кої діяль ності
вка за на дер жав на реєстрація підприємницт ва. Підприємство на бу ває
прав юри дич ної осо би з дня йо го дер жав ної реєстрації. Реєстрація
має конс ти ту тив не зна чен ня як юри дич ний факт, з яким пов’язу -
єть ся ство рен ня підприємства.

Дер жав на реєстрація юри дич них осіб і фізич них осібJпід приєм -
ців ре гу люєть ся Гос по дарсь ким ко дек сом Ук раїни та За ко ном Ук -
раїни «Про дер жав ну реєстрацію юри дич них та фізич них осіб
підприємців». Згідно цих нор ма тив ноJпра во вих актів — дер жав на
реєстрація юри дич них осіб і фізич них осібJпідприємців — це до ку -
мен таль не засвідчен ня ство рен ня юри дич ної осо би, засвідчен ня
фак ту на бут тя фізич ною осо бою ста ту су підприємця.

Здійснен ня підприємниць кої діяль ності без дер жав ної реєст -
рації розг ля даєть ся як адміністра тив не пра во по ру шен ня, а в ок ре мих
ви пад ках трак туєть ся як кар ний зло чин. То му дер жав на реєстрація
підприємства, яке ство рюєть ся, є обов’яз ко вою.

Дер жав на реєстрація юри дич них осіб і фізич них осібJпідпри -
ємців про во дить ся ор га ном вла ди — дер жав ним реєстра то ром —
вик люч но у ви ко нав чо му комітеті місь кої ра ди міста об лас но го
зна чен ня або у районній (у місті Києві), дер жавній адміністрації за
місцез на ход жен ням юри дич ної осо би або за місцем про жи ван ня
фізич ної осо биJпідприємця.

Для дер жав ної реєстрації суб’єкта підприємниць кої діяль ності —
юри дич ної осо би влас ник (влас ни ки), упов но ва же ний ним (ни ми)
ор ган чи, осо ба (за яв ник) осо бис то або пош тою (ре ко мен до ва ним
лис том) по да ють до ор га ну дер жав ної реєстрації такі до ку мен ти:
рішен ня влас ни ка (влас ників) май на або упов но ва же но го ним (ни -
ми) ор га ну про ство рен ня юри дич ної осо би. Як що влас ників або
упов но ва же них ни ми ор ганів два і біль ше, та ким рішен ням є ус та -
нов чий до говір, а та кож про то кол ус та нов чих зборів (кон фе ренції)
у ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном; ста тут, як що це не обхідно для
ство рю ва ної ор ганізаційноJпра во вої фор ми підприємницт ва.
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Дер жав ний реєстра тор зо бов’яза ний на да ти відповідним ор га нам
статис ти ки, По дат ко вої служ би, Пенсійно го фон ду Ук раїни, фондів
соціаль но го стра ху ван ня повідом лен ня про про ве ден ня дер жав ної
реєстрації юри дич ної осо би або фізич ної осо биJпідприємця із за -
зна чен ням но ме ру та да ти вне сен ня відповідно го за пи су до Єди но го
дер жав но го реєстру та відо мос тей з реєстраційної карт ки на про ве -
ден ня дер жав ної реєстрації юри дич ної осо би або фізич ної осо биJ
підприємця. Із мо мен ту от ри ман ня свідоцт ва про реєстрацію під -
приємство на бу ває ста ту су юри дич ної осо би.

Дер жав на реєстрація підприємств зу мов лює ви ник нен ня вит рат,
що вклю ча ють у се бе реєстраційний збір (ми то), вит ра ти на роз роб -
ку ус та нов чих до ку ментів, но таріаль не засвідчен ня до ку ментів то -
що. Крім то го, не обхідно оп ла ти ти ліцензію (як що діяльність
підприємства підля гає ліцен зу ван ню), відкри ти по точ ний ра ху нок
у бан ку, ви го то ви ти пе чат ки, штам пи, то варні зна ки та інші ат ри бу -
ти, без яких підприємство не мо же діяти.

Унаслідок відста ван ня пра во во го ре гу лю ван ня від ста ну відно -
син у сфері гос по дарсь кої діяль ності Ук раїна втра чає по зи тивні тен-
 денції роз вит ку підприємницт ва, що зу мов лює не обхідність адек -
ват них змін за ко но да в ства у цій сфері. В то му числі, вра хо ву ю чи
су часні тен денції роз вит ку еко номіки дер жа ви, має бу ти відповідно
пе рег ля ну то і ме ханізми сти му лю ван ня гос по дарсь кої діяль ності

Та ким чи ном, роз ви ток гос по дарсь кої діяль ності ство рює не об -
хідні пе ре ду мо ви для розв’язан ня ба гать ох еко номічних та соціаль них
проб лем, що існу ють в Ук раїні. Підви щен ня ролі підприємницт ва
є пе ре ду мо вою стабіль но го еко номічно го зрос тан ня та кон ку рен -
то сп ро мож ності еко номіки дер жа ви, ство рен ня но вих ро бо чих
місць, збіль шен ня по дат ко вих над ход жень до бюд жетів усіх рівнів.

ДО КУ МЕН ТАЛЬ НА КО МУНІКАЦІЯ 
В НА У КОВІЙ ДІЯЛЬ НОСТІ

Мар чак А.С., 
ІІІ курс, гру па ДІ�31, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність»,
Універ си тет «Ук раїна». 

На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О.

До ку мен таль на ко мунікація постійно ви рує у пов сяк ден но му
житті людства, пе ре ти наєть ся з різни ми гілка ми ко мунікацій, ви -
ко рис то вуєть ся в різних сфе рах діяль ності.
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До ку мен таль на ко мунікація є однією з ос нов них підсис тем со -
ціаль ної ко мунікації, тоб то сис те мою обміну інфор мацією між дво ма
і більш людь ми. При ць о му за галь на те орія до ку мен то логії має кон -
це нт ру ва ти ува гу не на особ ли вос тях тих чи інших до ку ментів чи
ок ре мих про цесів їхнь о го ство рен ня та ви ко рис тан ня, а на тих за -
галь них ри сах, що при та манні про це су до ку мен таль ної ко мунікації.

Для то го, щоб зро зуміти особ ли вості до ку мен таль ної ко му ні -
кації, слід розг ля ну ти інші те о ре тичні по нят тя, що ха рак те ри зу ють
ко мунікацію вза галі. Те орія ко мунікації (ко муніко логія) на да ний
час ши ро ко зас то со вуєть ся в різних на у ко вих дис циплінах (лін гвіс -
тиці, ме не дж менті, соціології, інфор ма тиці, діло водстві, ін.), хо ча
й не має єди но го, чітко ок рес ле но го тлу ма чен ня.

Найбільш за галь не зна чен ня сло ва «ко мунікація» — це «зв’я зок»,
«за со би зв’яз ку»; про цес, який пов’язує (поєднує) один ма теріаль -
ний об’єкт з дру гим. Ду же час то термін «ко мунікація» ви ко рис то -
вуєть ся в зна ченні «соціаль на ко мунікація», або навіть у ще вуж чо му
зна ченні «соціаль на інфор маційна ко мунікація», або ще вуж че —
су то як про цес спілку ван ня.

Вся до ку ме нт на інфор мація ру хаєть ся по фор маль них ка на лах
ко мунікації. До ос нов них офіційних ка налів до ку ме нт ної ко муні -
кації відно сять ся: ви дав ни ча, кни го тор го ва, бібліог рафічна і інфор -
маційна діяльність, бібліотеч на, архівна і му зей на спра ва. Кож на з цих
сфер як об’єкт своєї діяль ності розг ля дає до ку мент в йо го співвід -
но шенні із спо жи ва чем. Розрізня ють ся між со бою наз вані струк ту ри
до ку мен таль ної ко мунікації орієнтацією на різні ви ди до ку ментів,
фор ма ми і ме то да ми їх об роб ки і предс тав лен ня спо жи ва чеві.

До ку ме нт ноJко мунікаційна сис те ма обс лу го вує без вик лю чен -
ня всі сфе ри людсь кої діяль ності. Ця сис те ма вклю чає в се бе цілий
ряд спеціаль но ство ре них суспіль них інсти тутів: ре дакційноJви дав -
ни ча спра ва, на у ко воJінфор маційна та бібліог рафічна діяльність та
ін. сфор муль о вані відповідні до ку ментні струк ту ри: бібліоте ки,
інфор маційні цент ри, ре дакції га зет і жур налів, ви дав ни цт ва, ар хі -
ви то що.

В най за гальнішо му зна ченні ко мунікація яв ляєть ся зв’яз ком між
дво ма об’єкта ми; це сис те ма, яка скла даєть ся з двох еле ментів і лінії
зв’яз ку між ни ми. Ці два об’єкти існу ють не за леж но один від од но -
го; зв’язок між ни ми є двос то роннім, тоб то як від од но го до дру го го,
так і нав па ки. У та ко му ви пад ку ко мунікацією на зи ва ють, пе ре дусім,
не сис те му в ціло му, а са ме лінії зв’яз ку, чи за со би зв’яз ку. Нап рик лад:
транспортні ко мунікації; підземні ко мунікації; бу дин кові ко мунікації
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(елект роJ, енер гоJ, во до пос та чан ня, те ле фонні ка белі то що); міські
ко мунікації.

Жод на з видів ко мунікації не мо же існу ва ти без бар’єрів, що
пе реш код жа ють її ру ху. У най за гальнішо му виг ляді інфор маційні
бар’єри ділять ся на об’єктивні, тоб то що ви ни ка ють і існу ють не за -
леж но від лю ди ни, і суб’єктивні. У свою чер гу, ос танні мож на роз -
діли ти на: бар’єри, що ство рю ють ся дже ре лом; бар’єри, що ви ни -
ка ють за ра ху нок прий ма ча інфор мації. Виділя ють чо ти ри бар’єри,
що ха рак терні до ку ментній ко мунікації в суспільстві: технічний,
міжмов ний, соціаль ний та пси хо логічний.

У дослідницькій літе ра турі заз ви чай виділяєть ся до де ся ти і більш
інфор маційних бар’єрів. Найбільш зна чи ми ми з них є: прос то рові
(ге ог рафічні) бар’єри; міжча сові (істо ричні) бар’єри; дер жав ноJ
політичні, ре жимні, відомчі і бю рок ра тичні бар’єри; еко номічні,
технічні, се ман тичні (терміно логічні), мовні (національ ноJмовні)
бар’єри; іде о логічні, пси хо логічні бар’єри.

ЗАС НОВ НИЦЬКІ ДО КУ МЕН ТИ 
ГОС ПО ДАРСЬ КИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Муріна А.В.
ІІ курс, гру пи ДІ�21, спеціальність «До ку мен тоз на в ство та

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О., 

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

До ос нов них зас нов ниць ких до ку ментів, що підтве рд жу ють ста -
тус юри дич них осіб, відно сять ста тут та зас нов ниць кий до говір. Ство -
рен ня ма лих підприємств, фірм, то ва риств, банків, фінан со вих груп,
бірж, асоціацій, кон цернів, об’єднань, підприємств та інших під -
приємниць ких струк тур без цих до ку ментів не мож ли ве.

Згідно зі ст. 57 Гос по дарсь ко го кон дек су Ук раїни ус та нов чи ми
до ку мен та ми суб’єкта гос по да рю ван ня є рішен ня про йо го ут во -
рен ня або зас нов ниць кий до говір, а у ви пад ках, пе ред ба че них за ко -
ном, ста тут (по ло жен ня) суб’єкта гос по да рю ван ня.

За за галь ни ми пра ви ла ми в ус та нов чих до ку мен тах по винні бу ти
заз на чені най ме ну ван ня суб’єкта гос по да рю ван ня, ме та і пред мет
гос по дарсь кої діяль ності, склад і ком пе тенція йо го ор ганів уп рав -
лін ня, по ря док прий нят тя ни ми рішень, по ря док фор му ван ня
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майна, роз поділу при бутків та збитків, умо ви йо го ре ор ганізації та
ліквідації, як що інше не пе ред ба че но за ко ном.

Згідно із За ко ном Ук раїни «Про гос по дарські то ва ри ст ва»
обов’яз ко вим ус та нов чим до ку мен том для акціонер но го то ва ри ст -
ва, то ва ри ст ва з об ме же ною відповідальністю, то ва ри ст ва з до дат -
ко вою відповідальністю є ста тут, для пов но го то ва ри ст ва та ко ман -
дит но го то ва ри ст ва — ус та нов чий до говір.

У зас нов ниць ко му до го ворі зас нов ни ки зо бов’язу ють ся ут во -
ри ти суб’єкт гос по да рю ван ня, виз на ча ють по ря док спіль ної діяль -
ності що до йо го ут во рен ня, умо ви пе ре дачі йо му сво го май на, по ря -
док роз поділу при бутків і збитків, уп равління діяльністю суб’єкта
гос по да рю ван ня та участі в нь о му зас нов ників, по ря док ви бут тя та
вход жен ня но вих зас нов ників, інші умо ви діяль ності суб’єкта гос -
по да рю ван ня, які пе ред ба чені за ко ном, а та кож по ря док йо го ре ор -
ганізації та ліквідації відповідно до за ко ну.

Ста тут суб’єкта гос по да рю ван ня по ви нен місти ти відо мості
про йо го най ме ну ван ня, ме ту і пред мет діяль ності, розмір і по ря док
ут во рен ня ста тут но го та інших фондів, по ря док роз поділу при -
бутків і збитків, про ор га ни уп равління і конт ро лю, їх ком пе тенцію,
про умо ви ре ор ганізації та ліквідації суб’єкта гос по да рю ван ня, а та -
кож інші відо мості, пов’язані з особ ли вос тя ми ор ганізаційної фор -
ми суб’єкта гос по да рю ван ня, пе ред ба чені за ко но да в ством. Ста тут
мо же місти ти й інші відо мості, що не су пе ре чать за ко но да в ству.

По ло жен ням виз на чаєть ся гос по дарсь ка ком пе тенція ор ганів
дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня чи інших суб’єк -
тів у ви пад ках, виз на че них за ко ном.

Ста тут (по ло жен ня) зат ве рд жуєть ся влас ни ком май на (зас нов -
ни ком) суб’єкта гос по да рю ван ня чи йо го предс тав ни ка ми, ор га на -
ми або інши ми суб’єкта ми відповідно до за ко ну.

На підставі зас нов ниць ких до ку ментів про во дить ся дер жав на
реєстрація суб’єктів гос по да рю ван ня, які на бу ва ють пра во суб’єкт -
ності з мо мен ту вне сен ня про них відо мос тей до Дер жав но го реєстру
підприємств та ор ганізацій Ук раїни (ЄДРПОУ).

Відо мості про відок рем лені підрозділи суб’єктів гос по да рю ван -
ня за лу ча ють ся до її реєстраційної спра ви та вклю ча ють ся до Єди -
но го дер жав но го реєстру в по ряд ку, виз на че но му За ко ном Ук раїни
«Про дер жав ну реєстрацію юри дич них осіб та фізич них осіб —
підприємців».
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ВИ КО РИС ТАН НЯ PR�ТЕХ НО ЛОГІЙ 
ПОЛІТИЧ НИ МИ ПАРТІЯМИ

На у мук О.О.
І курс, гру па ДКм(з)�1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність»,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332)�78�06�73

На у ко вий керівник: Зво линсь ка Л.Я., к.філол.н., до цент

Маніпу лю ван ня свідомістю за по се ред ни цт вом піарJтех но логій
стає од ним із виз на чаль них фак торів су час но го соціаль но го жит тя.
Для ць о го ви ко рис то вуєть ся інфор мація, що, по ряд із інши ми її
влас ти вос тя ми, стає зна ряд дям вла ди над людь ми, од ним із ме тодів
ке ру ван ня суспільством.

Од ним із різно видів тех но логії політич ної маніпу ляції, за В. Амє -
ліним, є дія на боль ові точ ки суспіль ної свідо мості, які збуд жу ють
страх, три во гу і не на висть.

При дослідженні PRJтех но логій, які політичні си ли ви ко рис -
тову ють для впли ву на елек то рат, за об’єкт аналізу у цій розвідці нам
слу гу ва ти ме Ра ди каль на партія Оле га Ляш ка. Найя ск равішою пос -
тат тю у ній є, звісно, сам Олег Ва лерійо вич, ім’ям яко го і наз ва но
партію. Йо го са мо го й особ ли во йо го лай ливі вис ло ви доб ре зна ють
усі ук раїнці, не ли ше зна ють, але й ци ту ють, надз ви чай но люб лять
це ро би ти діти.

На си че на і пе ре си че на згрубілою, зни же ною прос торічною
лек  си кою ри то ри ка ць о го політи ка ви даєть ся всуціль по че рп ну тою
з лек си ко ну най ниж чих і дег ра до ва них про шарків суспільства. При -
та ман на О. Ляш кові конфліктна і зух ва ла, хамсь ка по ведінка під -
кріплюєть ся сло вес ни ми ви па да ми на кшталт: «Ви не політи ки, ви —
дар моїди, що си ди те на шиї в ук раїнсь ко го на ро ду, гнать Вас всіх
в шию тре ба, гань ба…», «Тут у Вер ховній Раді по ло ви на пенсіо -
нерів, які каж дий місяць по лу ча ють 20 ти сяч гри вень пенсії, 20 ти сяч
зарп ла ти, 30 ти сяч оз до ров чих. Каж дий місяць! І си дять, па ра зи ти,
соплі жу ють», «Вас ба то га ми пог на ло сю ди партійне на чаль ство…
ста рий пер дун», «ти бре ху ха без совісна», «Сам ду рак», «Мор дя ка
та ка наг ла!».

Ко лись та ки ми ха рак те рис ти ка ми з уст політи ка наділя ли ся пред -
с тав ни ки партії ко муністів і регіоналів: «ко му ня ку — на гілля ку, ко -
му ня ки — бре ху ни», на ан ти ук раїнські за я ви предс тав ни ка Партії
регіонів Ми хай ла Че че то ва він відповів пог ро зою «зня ти шта ни
і на да ва ти йо му по зад ниці». На пе ред ви бор чих пе ре го нах 2014 ро ку
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подібні об раз ливі сло ва ад ре су ва ли ся олігар хам і чи нов ни кам: у агі -
таційних ма теріалах О. Ляш ко обіцяв «за хис ти ти країну від внут ріш -
ньої оку пації — олігархів, каз нок радів, бре хунів». Зреш тою, подібних
«епітетів» удос тоїли ся від на род но го де пу та та Ук раїни і те перішні
політичні опо нен ти: прем’єрJміністр А. Яце нюк, го ло ва Вер хов ної
Ра ди Ук раїни В. Гройс ман, пар ла ме нтсь ка ко аліція: «фа ри сеї», «не -
по рядні лю ди», «дар моїди і дер жи мор ди». 24 груд ня 2015 ро ку О. Ляш -
ко заз на чив, що сь о годнішня ко аліція діє в гірших тра диціях Яну ко -
ви ча, ла ма ю чи пар ла мент че рез коліно: «Ви дієте по безп редєлу […].
А Ви гра буєте лю дей, Ви зни щуєте країну, Ви зак ри ваєте сло во опо -
зиції і ра зом го ло суєте зі злодійсь ким бло ком. Ви гірше Яну ко ви ча,
ско ти ня ки!».

Хо ча за га лом та ку скан даль ну по ведінку і не цен зур ну лай ку ми
трак туємо як ма ло при ваб ли ву, а навіть як відштов ху валь ну, од нак
такі різкі зви ну ва чу вальні вис ло ви су го лосні по чут тям будьJяко го
пе ресічно го гро ма дя ни на на шої країни. По яс нюєть ся це, во че видь,
тим, що не га тивні емоції, яки ми пе ре пов нені вис ту пи О. Ляш ка,
пе ре ва жа ють в емоційно му стані біль шості ук раїнців, які опи ни ли -
ся за по ро гом бідності, по над 20 років будівницт ва дер жа ви мар но
че ка ють на пок ра щен ня ста ну і, зви чай но, не за до во лені та кою си -
ту ацією. Тож ра зом із тим, як жур налісти на зи ва ли О. Ляш ка одіоз ним
політи ком, тоб то вкрай неп риємним у спілку ванні, то пе ре важ ний
за гал ви борців схиль ний був віри ти у щирість йо го вис тупів, у те,
що в та кий, хоч і неп ри ваб ли вий, спосіб він відстоює йо го інте ре -
си. Але О. Ляш ко так прист рас но на зи вав но вий по дат ко вий ко -
декс і бюд жет на 2016 рік, який де пу та там Вер хов ної Ра ди підсу нув
А. Яце нюк, ко рупційним і ан ти ук раїнсь ким, а вже нас туп но го дня
ста ло відо мо, що він підтри мав йо го і про го ло су вав за нь о го. Отож
щирість у по ведінці на род но го об ран ця насп равді відсут ня. Гнів -
ливі об раз ливі сло ва де пу та та — ли ше спосіб при хи ли ти елек то рат
на свою сто ро ну, політич на PRJтех но логія.

Фахівці пра вомірно кваліфіку ють подібні PRJтех но логії, які руй -
ну ють по зи тив ну і констру ю ють не га тив ну ре пу тацію політич них су -
пер ників, як «чорні». Такі тех но логії ство рен ня не га тив но го іміджу
є до сить ре зуль та тив ни ми, оскіль ки, як відо мо, з точ ки зо ру сприй -
нят тя не га тив на інфор мація завж ди сприй маєть ся кра ще за по зи тив ну.

Підсу мо ву ю чи, заз на чи мо: не га тив на інфор мація про політич них
ак торів су час ності з уст О. Ляш ка ви хо дить за межі мо раль них норм,
не га тивні прист расті, які суп ро вод жу ють йо го лай ливі сло весні
обра зи, — не щирі, це всь о го ли шень тех но логія за во ю ван ня сим -
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патій елек то ра ту, і ця тех но логія — чор на, во на заб руд нює політич -
не по ле Ук раїни.

Взяв ши до ува ги суд жен ня В. Амєліна, на ве де не на по чат ку на -
шої розвідки, мож на кваліфіку ва ти ліде ра од ной мен ної Ра ди каль -
ної партії Оле га Ляш ка як майс тер но го маніпу ля то ра, який час то
апе лює до не на висті ви борців, не за до во ле них діяльністю предс тав -
ників за ко но дав чої та ви ко нав чої вла ди країни, з єди ною ме тою —
от ри ман ня мак си маль них осо бис тих дивідендів.

ДО КУ МЕН ТУ ВАН НЯ ДІЯЛЬ НОСТІ 
КО МЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Омель чен ко І.О.
ІІІ курс, гру па ДЛ�31, спеціальність «Діло во д ство»,

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О. 

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

До ку мен ту ван ня діяль ності ко мерційних банків, як і всіх
банків в ціло му, є ду же важ ли вим кро ком у діяль ності ко мерційно -
го бан ку. Усі банківські опе рації відоб ра жа ють ся в бух гал терсь ко му
обліку тіль ки при на яв ності до ку мен таль но го підтве рд жен ня.

Банківсь кий до ку мент є пись мо вим роз по ряд жен ня гос по дарсь -
кої ор ганізації чи бан ку, що містить не обхідну і дос тат ню інфор ма цію
для здійснен ня банківсь ких опе рацій, підтве рд жує їх за конність і слу -
жить ос но вою для відоб ра жен ня опе рацій у бух гал терсь ко му обліку.

Усі до ку мен ти, на підставі яких здійсню ють ся опе рації, містять
не обхідні дані, що ха рак те ри зу ють ці опе рації. Дані, які скла да ють
еле мен ти до ку мен та, на зи ва ють ся реквізи та ми.

До банківсь кої діяль ності відно сить ся комп лекс з трь ох по се -
ред ниць ких опе рацій: прий ма ти гро шові вкла ди від клієнтів; на да -
ва ти клієнтам по зич ки і ство рю ва ти нові платіжні за со би; 
здійсню ва ти роз ра хун ки між клієнта ми.

Ви ко нан ня ць о го комп лек су опе рацій мож на вва жи ти еко но -
міч ною оз на кою бан ку вза галі — як цент раль но го, так і ко мер -
ційно го. Вка зані опе рації є ба зо ви ми, во ни ство рю ють ся пер вин ну
сфе ру банківсь кої діяль ності.

Обов’яз ко ви ми реквізи та ми банківсь ких до ку ментів є: наз ва до -
ку мен та; но мер та да та скла дан ня до ку мен та; наз ва підприємства,
від імені яко го скла де но до ку мент; наз ва одер жу ва ча коштів; зміст
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опе рації; су ма опе рації (циф ра ми та про пи сом); но ме ри ра хунків за
де бе том і кре ди том; наз ви банків (одер жу ва ча та плат ни ка коштів),
їхні но ме ри за МФО; підпи си осіб, відповідаль них за здійснен ня
опе рацій та відтиск пе чат ки юри дич ної осо би.

До ку мен ти за приз на чен ням поділя ють ся на роз по рядчі, тоб то
такі, що містять дозвіл на ви ко нан ня опе рацій, і ви ко навчі.

До ку мен ти над хо дять до банків від підприємств і ус та нов, ін ших
банків, а та кож скла да ють ся без по се редньо в бан ку і містять не об -
хідну інфор мацію про ха рак тер інфор мації, що дає змо гу пе ревіри ти
її за конність і здійсни ти банківсь кий конт роль. Кількість при мір -
ників гро шо воJроз ра хун ко вих до ку ментів, що по да ють до бан ку
клієнти, і тих, що їх банк оформ ляє са мостійно, по вин на бу ти дос -
татнь ою для відоб ра жен ня опе рацій за всіма осо бо ви ми ра хун ка ми,
а та кож для до датків до ви тягів із осо бо вих роз ра хунків. За місцем
скла дан ня: внутрішні (оформ ленні в бан ку), зовнішні (одер жанні від
клієнтів); за змістом: гро шові, ме моріальні, по за ба лан сові; за об ся -
гом: прості, зве дені.

Відповідальність за своєчас не скла дан ня пер вин них до ку мен -
тів і регістрів бух гал терсь ко го обліку, а та кож за пра вильність відоб -
ра жен ня опе рацій в обліко вих регістрах не суть осо би, які скла да ли
і підпи су ва ли ці до ку мен ти (регістри).

Бан ки са мостійно виз на ча ють по ря док фор му ван ня і зберіган -
ня пер вин них до ку ментів, обліко вих регістрів і звітів, за без пе чу ють
їх су во ру схо ронність.

До ку мен то обіг за банківсь ки ми опе раціями є послідов ним пе -
реміщен ня гро шо воJроз ра хун ко вих до ку ментів від мо мен ту їх ви пи-
су ван ня або про ход жен ня ззовні до за вер шен ня опе рації за ро бо чий
день і пе ре дан ня у по точ ний архів.

Графіком до ку мен то обігу виз на че но по ря док пе реміщен ня до -
ку ментів між бан ком і клієнта ми, між різни ми ус та но ва ми банків,
кількість підрозділів, че рез які про хо дить ко жен пер вин ний до ку мент,
та ви ко навці, які бе руть у ць о му участь. Він рег ла мен тує мак си маль -
ний час пе ре бу ван ня до ку ментів у підрозділі, терміни, відве дені для
відоб ра жен ня інфор мації в обліку.

От же, до ку мен ту ван ня діяль ності ко мерційних банків скла да -
єть ся на ос нові ор ганізаційної струк ту ри бан ку, роз поділу функцій
між струк тур ни ми час ти на ми служ би і по са до вих осіб та підви щен -
ня ефек тив ності ро бо ти уп равлінсь ко го апа ра ту. До ку мен тація ви -
ко рис то вуєть ся як спосіб і засіб ре алізації функцій, пок ла де них на
уп равлінсь кий апа рат.
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ДИС КУРС ТА ЙО ГО КЛА СИФІКАЦІЙНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ

Па ра нюк К.С.
ІІІ курс, гру па ДІ�З1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

У су час но му світі по нят тя «дис курс» є до сить по пу ляр ним, ад же
будь яка проб лем на си ту ація піддаєть ся варіатив но му розг ля ду.
Дис курс розг ля даєть ся як важ ли вий і невід’ємний агент ко му ні ка -
ції, кот рий вис ту пає носієм і рет ра нс ля то ром смислів, ціннос тей,
ідей, об разів, ду мок, інтерп ре тацій та інших мен таль них та вірту аль-
них ут во рень.

За род жен ням по нят тя дис курс слід вва жа ти йо го вжи ван ня в кла-
сичній філо софії на поз на чен ня пізнан ня, здійсню ва но го ро зу мом
з опо рою на чуттєвий досвід, що ви ма га ло втілен ня знан ня у сло вес -
ній формі. На су час но му етапі дис курс є склад ним ба га топ ла но вим
по нят тям міждис циплінар но го ха рак те ру, що пе ре бу ває в центрі
ува ги різних га лу зей знан ня.

По нят тя дис курс розг ля даєть ся як текст, що скон струйо ва ний
мов цем для слу ха ча з ура ху ван ням ко муніка тив ної функції, за галь -
них соціокуль тур них знань про світ та інтер фе ренцій, які потрібно
ви вес ти.

Дис курс як еле мен тар на оди ни цю текс ту, тоб то склад не ціле
або змістов на єдність, що вирізняєть ся на рівні мо ви і, як пра ви ло
ре алі зу єть ся у виг ляді ре чень, пов’яза них між со бою смис ло ви ми
зв’яз ка ми.

Текст ото тож нюєть ся з дис кур сом і розг ля даєть ся як ко муніка -
тив на оди ни ця, де мовні еле мен ти і струк ту ри ви ко рис то ву ють ся
для ре алізації пев них ко муніка тив них цілей, за дач і ус та но вок.

Дис курс яв ляєть ся текс том, який містить мірку ван ня, тоб то текст,
в яко му фіксуєть ся пев ний хід дум ки, а ко муніка тив ний дис курс —
це текст, що містить взаємо за лежні суд жен ня де я ких суб’єктів.

У дис курсі ак ту алізу ють ся не вер бальні за со би, пра ви ла мов но го
ети ке ту. Не да рем но ка жуть, що дис курс — це мо ва, «за ну ре на в жит -
 тя». То му дис курс є об’єктом вив чен ня в лінгвістиці, па ралінг віс ти -
ці, пси хо логії, соціології, ет ног рафії, літе ра ту роз на в ства, стилістиці,
а та кож у прик ладній лінгвістиці.

Дис курс як оди ни ця яв ляє со бою поєднан ня мов них і соціаль -
них ви мог. Дис курс має відповіда ти нор мам мов ної си ту ації, ко му -
ніка тив ної си ту ації та соціаль ної си ту ації.
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Простір дис кур су скла даєть ся з оди ниць мов ної діяль ності різ но -
го ко муніка тив но го ста ту су, мов леннєвоJро зу мо вих сил із різни ми
век то ра ми і спря мо ваністю на ад ре са та/ад ре сатів дис кур су. Ад ре са том
дис кур су мо же, бу ти мов на осо бистість із будьJякою ко муніка тив ною
рол лю, на яко го ав то ром дис кур су орієнто ва ний мов ний вплив.

Дис курс як ко муніка тив на подія, що обу мов люєть ся взаємо -
зв’яз ком між мов цем та слу ха чем і пе ред ба чаєть ся мов леннєвою
по ведінкою ос танніх.

У соціоко муніка тив но му плані знач ний інте рес ста нов лять функ -
ціональні ха рак те рис ти ки дис кур су. На цій ос нові виділя ють такі
види дис кур су, як пов сяк ден ноJпо бу то вий, на у ко вий, ора торсь кий,
га зет ноJпубліцис тич ний та ін. Оз на ка ми цих дис курсів є не тіль ки
особ ли вості по бу до ви, а й та кож вибір слів за їх функціональ ноJ
стилістич ни ми ха рак те рис ти ка ми.

Ос таннім ча сом дис курс по ча ли розг ля да ти не як мов ний про -
дукт або вис лов лю ван ня, а як про цес ко мунікації (ко муніка тив ний
акт), вклю ча ю чи вер баль не та не вер баль не мов лен ня.

От же, в су часній на уці дис курс трак туєть ся як склад не яви ще,
що скла даєть ся з учас ників ко мунікації, си ту ації спілку ван ня і са -
мо го текс ту. Іде а лом, до яко го слід праг ну ти в про цесі ко мунікації,
є мак си маль но мож ли ва відповідність між дис кур сом як абстра кт -
ною сис те мою пра вил і дис кур сом (або текс том) як конк рет ним
вер баль ним втілен ням цих пра вил.

ОС НОВНІ НАП РЯМ КИ ОР ГАНІЗАЦІЇ ДІЛО ВО Д СТВА
КАД РО ВОЇ СЛУЖ БИ

Плю щен ко О.
ІV курс, гру па ДІ�41, спеціальність «Діло во д ство»,

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник Тка чен ко Н. О., 

ст. вик ла дач ка фед ри до ку ме тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

Раціональ на ор ганізація ро бо ти з уп равління пер со на лом ви ма гає
відповідно го діло вод но го за без пе чен ня. Ме тою діло вод но го за без пе -
чен ня є ор ганізація ро бо ти з до ку мен та ми, що фор му ють ся в сис темі
уп равління пер со на лом. Діло во д ство скла дає пов ний цикл об роб ки
і ру ху до ку ментів з мо мен ту їхнь о го ство рен ня до за вер шен ня ви ко -
нан ня і пе ре дачі в інші підрозділи. Оформ лен ня до ку ментів ба зуєть ся
на дер жав них стан дар тах уніфіко ва них сис тем до ку мен тації.
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До ку мен ти з оформ лен ня прийо му, звіль нен ня, пе реміщен ня
працівників, на дан ня відпус ток, за о хо чен ня, стяг нен ня, скла да ють
гру пу до ку ментів з ро бо ти з пер со на лом підприємства. До та ких до -
ку ментів відно сять ся: на ка зи з осо бо во го скла ду, за я ви, конт рак ти
з працівни ка ми підприємства, тру дові книж ки, осо бисті карт ки
і т.д. Усі ці до ку мен ти фор му ють осо бисті спра ви працівників під -
приємства.

Кад ри яв ля ють ся го лов ним об’єктом уп равління на рівні під -
при ємстві, від якості до бо ру яко го за ле жить йо го успіх. Кад ро ве
діло во д ство виз на чаєть ся як діяльність, що охоп лює пи тан ня до ку -
мен ту ван ня, ор ганізації ро бо ти з до ку мен та ми сто сов но осо бо во го
скла ду підприємства з пи тань прий ман ня, пе ре ве ден ня, звіль нен -
ня, обліку працівників то що. В ус та нові по ви нен бу ти ство ре ний
єди ний по ря док ро бо ти з кад ро вою до ку мен тацією.

Най ха рак тернішою ри сою кад ро вою до ку мен тацією та кож є те,
що во на завж ди відоб ра жає уп равлінсь ку діяльність конк рет них осіб,
тоб то є імен ною до ку мен тацією. Пра виль на ор ганізація кад ро во го
діло во д ства має ве ли ке зна чен ня. Са ме у кад ро вих служ бах гро ма -
дя ни ук ла да ють тру довій до говір, оз найом лю ють ся з пра ви ла ми внут -
рішнь о го роз по ряд ку, умо ва ми праці, по бу ту, відпо чин ку, перс  пек -
ти ва ми про фесійно го зрос тан ня.

До ку мен тація з осо бо во го скла ду ут во рюєть ся як ре зуль тат ро бо -
ти з кад ра ми підприємства й ха рак те ри зує пра вові, тру дові та служ бові
взаємовідно си ни ок ре мої осо би з ус та но вою. У до ку мен тації з осо -
бо во го скла ду відоб ра жаєть ся ро бо та з кад ра ми: діяльність підпри -
ємства з пи тань обліку, прий нят тя, пе ре ве ден ня, підго тов ки, пе ре під -
го тов ки, атес тації, на го род жен ня і пенсійно го за без пе чен ня кадрів.

Для здійснен ня функцій кад ровій службі не обхідно роз роб ля ти
та впро вад жу ва ти відповідні нор ма тивні до ку мен ти, стан дар ти зу ва -
ти та уніфіку ва ти кад ро ву до ку мен тацію, раціональ но ор ганізо ву -
ва ти ро бочі місця, за без пе чу ва ти їх пер со наль ни ми комп’юте ра ми,
впро вад жу ва ти новітні тех но логії оп ра цю ван ня інфор мації то що.

Ос но вою для ви ко рис тан ня різних форм до ку ментів є підсис -
те ма уніфіко ва них форм до ку ментів. У складі да ної підсис те ми роз -
роб лені уніфіко вані фор ми до ку ментів, що за без пе чу ють ре аліза цію
задач з прийо му, пе ре ве ден ня, звіль нен ня, за о хо чен ня, на дан ня від -
пус ток, оформ лен ня дис циплінар них стяг нень, а та кож інструкції
що до зас то су ван ня уніфіко ва них форм до ку ментів.

З кож ної із за дач існує фор ма до ку ментів: ан ке та, до пов нен ня
до ан ке ти, за я ва, предс тав лен ня, графік, по яс ню валь на за пис ка,
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до повідна за пис ка і т.д. За ба зо ви ми для кад ро вої служ би оз на ка ми
мож на виділи ти чо ти ри ос новні кла си кад ро вої до ку мен тації: пер -
ви ноJобліко ва до ку мен тація; осо бо ва до ку мен тація; ор ганіза цій -
ноJроз по ряд ча до ку мен тація; звітноJста тис тич на до ку мен тація.

От же, по ря док ве ден ня діло во д ства, в то му числі й кад ро во го, на
підприємствах виз на чаєть ся спеціаль ни ми нор ма тив ноJпра во ви ми
ак та ми. Ви мо ги до скла дан ня до ку ментів, по бу до ви фор му лярівJзраз -
ків, пра ви ла на пи сан ня реквізитів, ви мо ги до ство рен ня до ку ментів,
що містять ся в чин них стан дар тах з діло во д ства та архівної спра ви,
є не обхідною умо вою ав то ма ти зації ро бо ти з ни ми, ро зуміння їх
змісту й за без пе чу ють уніфіко ваність та од но манітнітність ве ден ня
до ку мен тації.

ПИСЬ МО ВА КО МУНІКАЦІЯ 
ЯК ВИД МОВ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 

ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ

Ро ма нен ко О.В.
ІІІ курс, гру па ДІ�З1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

У су час но му світі з йо го бурх ли во роз ви ва ю чи ми но ви ми елект -
рон ни ми за со ба ми ко мунікації (факс, eJmail, Інтер нет) лист, від -
прав ле ний пош тою або з кур’єром, при всій своїй тра диційності не
втра ти ло пев ної зна чу щості. Перш за все, лист, що при хо дить в за -
пе ча та но му кон верті, приз на че но пер со наль но особі, вка заній як
ад ре са та, і ніко му біль ше, і са ме цей факт до дає да но му ви ду пись -
мо вої ко мунікації особ ли вий осо бистісний ха рак тер.

Ме та досліджен ня по ля гає у ог ляді зна чен ня пись мо вої ко му ні -
кації в су час но му суспільстві, її ха рак те рис ти ки як ви ду діяль ності
та її функціональні особ ли вості.

Ко мунікація яв ляєть ся про це сом обміну інфор мацією (фак та ми,
іде я ми, пог ля да ми, емоціями то що) між дво ма або біль ше осо ба ми
за до по мо гою всіх форм пе ре да ван ня та одер жан ня інфор мації.

Од ним із різно видів видів ко мунікації є: ус на ко мунікація; пись -
мова. В да ний час, ко ли прак тич но всі ко рис ту ють ся комп’ютер ною
технікою, пись мо вий вик лад фірмо вих до ку ментів має свої ха рак -
тер ні ри си, що відрізня ють йо го від інших. Тим не менш, як що мо -
ва йде про ділові лис ти, во ни по винні бу ти скла дені з дот ри ман ням
всіх не обхідних для ць о го ви мог.
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Спеціаліст, що пра цює в ор ганізації, в ме жах своїх обов’язків
вит ра чає знач ну час ти ну сво го ча су, зай ма ю чись підго тов кою і на -
пи сан ням та ких кор по ра тив них ма теріалів, як лис ти, різно го ро ду
до ку мен ти, бро шу ри то що. У зв’яз ку з цим він по ви нен з усією від -
повідальністю ро зуміти важ ливість пи тань, пов’яза них з пра во ви ми
та етич ни ми нор ма ми, ре гу лю ючи ми пись мо ву ко мунікацію. Ад же
кор по ра тивні пись мові ма теріали, навіть приз на чені вик люч но для
внутрішнь о го вжи ван ня, час то опи ня ють ся в ру ках лю дей, що від -
но сять ся до зовнішніх ціль о вим гру пам, і, в за леж ності від їх змісту,
мо жуть нес ти в собі не без пе ку су до во го пе ресліду ван ня ор ганізації
та інші наслідки.

Про тя гом століть, лю ди на роз ви ва ла об ласть пись мо вої ко му ні -
кації, впро вад жу ю чи ак ту альні своєму ча су спо со би вик ла ду фак -
тів. Сь о годні ми го во ри мо про етичні рам ки пись мо вої ко мунікації,
але ж ці рам ки існу ва ли. Де мок ра ти зація і плю ралізм доз во ли ли
суспільству відійти від су во рих тра дицій діло во го пись мо во го спіл -
ку ван ня і стан да рт них ра мок. Су час не пись мо ве діло ве спілку ван -
ня до сить де мок ра тич но.

Од нак, це є і проб ле мою, оскіль ки все частіше з’яв ля ють ся фак-
 ти не етич но го ви ко рис тан ня пись мо во го спілку ван ня в за со бах ма со-
вої інфор мації. Вжи ван ня су час них слів, які не завж ди є до реч ни ми,
пород жу ють проб ле ми. Особ ли во важ ли вий ха рак тер всі ці проб ле ми
на бу ва ють, ко ли мо ва за хо дить про ре алізацію прак тич ної діяль -
ності в об ласті по зв’яз ках з гро мадськістю.

Клю чо ви ми мо мен та ми з точ ки зо ру дот ри ман ня пра во вих та
етич них норм фахівця ми зі зв’язків з гро мадськістю як в їх діяль ності
вза галі, так і, особ ли во, у пись мовій ко мунікації, є: за ко ни що до
по ши рен ня інфор мації, на не сен ня шко ди шля хом опубліку ван ня
неп рав ди вої або нав мис но спот во ре ної інфор мації; по ру шен ня прав
осо би на при ват не жит тя; по ру шен ня пра вил кор по ра тив ної по ве -
дінки; не дот ри ман ня етич них норм, що нак ла да ють ся про фесією.

От же, су час не ста но ви ще не об ме жуєть ся тіль ки пра во ви ми та
за ко но дав чи ми нор ма ми. Існує ще й кор по ра тив на ко мунікація,
яка не йде на про ти ва гу за ко но дав чим нор мам, про те має свої інди -
віду альні особ ли вості та прин ци пи, дот ри ман ня яких є обов’яз ко -
вим для спеціалістів.

212

Секція 2 Документознавство та інформаційна діяльність: 



213

МАНІПУ ЛЮ ВАН НЯ 
В СУ ЧАС НО МУ ІНФОР МАЦІЙНО МУ ПРОС ТОРІ

Стріль чук Л.В.
І курс, гру па ДКм(з)�1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», 
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�06�73

На у ко вий керівник: Зво линсь ка Л.Я., к. філол. н., до цент

Розг ля да ю чи спе цифіку сь о годнішнь о го ета пу роз вит ку цивілі -
зації, не вик ли кає сумніву тверд жен ня про те, що лю ди на для ре -
алізації своєї соціаль ної по ведінки в суспільстві пот ре бує постійно -
го над ход жен ня інфор мації. Стійкий зв’язок з ото чу ю чим світом, із
соціаль ною сфе рою, обмін інфор мацією є однією з важ ли вих умов
нор маль но го функціону ван ня лю ди ни. Не обхідну інфор мацію ко жен
із нас от ри мує з осо бис то го досвіду, спілку ван ня, а та кож із різно ма -
нітних дже рел інфор мації (кни ги, радіо, те ле ба чен ня, жур на ли, га зе -
ти, інші інфор маційні сис те ми). При чо му за ко номірністю людсь ко -
го роз вит ку на сь о годні є те, що на ба га то біль ше інфор мації лю ди на
от ри мує з різно манітних інфор маційних сис тем, аніж з осо бис то го
досвіду та спілку ван ня. От же, лю ди на стає все більш за леж ною від
пото ку повідом лень за собів ма со вої ко мунікації. Пов сяк ден не жит тя
індивіда стає все більш за леж ним від та ких повідом лень і, як на -
слідок, ут во рюєть ся особ ли ва уяв на ре альність, вплив якої не менш
зна чу щий, ніж вплив об’єктив ної.

Ха рак тер і суть маніпу лю ван ня особ ли во ви раз но про яв ля ють ся
при порівнянні з інши ми спо со ба ми впли ву на свідомість та по ве дін -
ку лю дей. Є безліч спо собів впли ву на ро зум і вчин ки лю дей: підкуп,
шан таж, заг ро за зас то су ван ня на силь ства й са ме на силь ство — все це
дав но ви ко рис то вуєть ся для то го, щоб зорієнту ва ти людські вчин ки
в ба жа но му нап рям ку. Але кваліфіку ва ти подібний вплив як мані -
пу  лю ван ня не мож на. У ба гать ох ви пад ках то му, хто ко рис туєть ся
подібни ми ме то да ми, аб со лют но бай ду же, чи вірить лю ди на у пра -
вильність і спра вед ливість то го, що йо го при му шу ють ро би ти. То го,
хто впли ває, в ць о му ви пад ку ціка вить тіль ки од не — до сяг ти ба жа -
но го. Та кий вплив є відкри то на силь ниць ким та при му со вим.

Під час маніпу лю ван ня осо ба, яка здійснює вплив, постійно праг-
не то го, щоб індивід, який є об’єктом впли ву, виз нав той чи інший
навіюва ний йо му вчи нок єди но пра виль ним для се бе. Щоб до сяг ти
ць ого, про па ган дистJманіпу ля тор вдаєть ся не до за собів при му шен -
ня, а до за собів пе ре ко нан ня, зас но ва но го на нав мис но му об мані
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або ще кра ще — навіюванні. Він по ви нен ство ри ти у свідо мості своїх
жертв подвійну ілюзію: поJпер ше, що дійсність «са ме та ка, якою
він її зоб ра жає» і, поJдру ге, що ре акція на цю дійсність за ле жить від
са мої лю ди ни, яка є об’єктом маніпу лю ван ня.

Не а би які мож ли вості впли ву на ши рокі верстви на се лен ня ви -
ник ли зав дя ки за со бам ма со вих ко мунікацій (пре са, радіо, кіно, те -
ле ба чен ня, рек ла ма) та прог ре су су час ної техніки. В су час но му
суспільстві ці за со би ма со во го впли ву на ле жать пе ре важ но владі,
яка ви ко рис то вує їх як пев ний ка нал уп равління суспільством,
маніпу лю ван ня свідомістю та по ведінкою.

Аме ри кансь кий соціолог М. Чу кас вва жає, що істин ною при чи -
ною маніпу лю ван ня є не прог рес техніки й за собів ма со вих ко муні -
кацій, а зіткнен ня інте ресів соціаль них груп. Са ме дер жав ноJмо но по -
лістич ний ха рак тер су час ної суспіль ної сис те ми, па ну ван ня олігархії
ство рю ють мож ливість маніпу лю ван ня свідомістю та по ведінкою.
Праг нен ня за ру чи ти ся підтрим кою ши ро ких верств на се лен ня зу -
мов лює на сам пе ред за галь ну стра тегію при хо ва но го та неп ря мо го
маніпу лю ван ня гро мадсь кою дум кою — стра тегію об ма ну.

За га лом сис те ма маніпу лю ван ня свідомістю та тех но логії її здійс -
нен ня бу ли на леж ним спо со бом сфор муль о вані, оформ лені й ап ро -
бо вані в XIX ст. Та ким чи ном, XIX ст. ста ло своєрідним пе редвісни -
ком ХХJго у сфері маніпу лю ван ня свідомістю. А в XX ст., у зв’яз ку
з роз вит ком на у ко воJтехнічно го прог ре су, ста ло мож ли ве настіль ки
масо ве, гло баль не маніпу лю ван ня свідомістю, що май же кож на лю-
дина ста ла йо го об’єктом. Але людсь кий індивід ви я вив ся прак тич но
не го то вим до аг ре сив них дій, спря мо ва них на свідомість. Сприт не
нав’язу ван ня ідей і по мил ко вих уяв лень про щас тя, рівність і бра те -
р ство, куль ти ву ван ня об ра зу во ро га у свідо мості мільйонів лю дей
по ро ди ло більш ніж дра ма тичні наслідки — світові війни, ре во лю ції,
деп ресії, які кош ту ва ли незлічен них жертв. Нез ва жа ю чи на усві дом -
лен ня наслідків та ких грандіоз них маніпу лю вань, ба жан ня ке ру ва ти
мільйо на ми лю дей не ос лаб ло, а ще біль ше зрос ло. Те пер маніпу -
лю ва ти лю ди ною хо чуть усі, по чи на ю чи від політиків най ви що го
ран гу і закінчу ю чи по се редніми тор го ви ми предс тав ни ка ми.

Сь о годні роз роб ля ють ся вдос ко на лені тех но логії впли ву на мо -
ти вацію вчинків і по ведінку лю дей — «не на силь но го при му шен ня».
Ор ганізо вуєть ся маніпу лю ван ня людь ми про ти їх волі, але за їх зго -
дою на ко ристь ду же ма лої час ти ни суспільства. Для ць о го ви ко рис -
то вуєть ся інфор мація, яка, ра зом з інши ми її влас ти вос тя ми, стає зна -
ряд дям вла ди над людь ми, од ним із ме тодів уп равління суспільством.
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Cло во «маніпу ляція» є на сь о годні час то вжи ва ним в ук раїнсь -
ких дис кур сив них прак ти ках. Во но зустрічаєть ся на шпаль тах га зет,
у повідом лен нях те ле ба чен ня, суспільній публіцис тиці, вис ту пах та
за я вах політиків і гро мадсь ких діячів. Са ма те ма маніпу ляцій ста ла
невід’ємною час ти ною вітчиз ня но го дис кур су в об го во ренні мож ли-
вос тей маніпу ля тив но го впли ву, зок ре ма ЗМІ на ма со ву ау ди то рію.
По ряд із цим, по ши ре ни ми є зви ну ва чен ня політиків та влад них
струк тур у маніпу ляціях суспіль ни ми наст ро я ми; кож на пе ред ви бор -
ча кам панія, вис туп, про го ло шен ня політич ної прог ра ми суп ро во -
д жують ся подібни ми за я ва ми. Вод но час, те ма ви хо дить за межі полі -
тич них ко мунікацій — роз пов сюд жен ня рек ла ми, ок ремі рек ламні
кам панії, за хо ди, ак тивність ок ре мих кон фесій у «рек ру ту ванні»
при хиль ників то що, вик ли ка ють цілком слушні по бо ю ван ня гро -
мадсь кості. Як та ке, політич не маніпу лю ван ня бу ло і раніше, але
тоді во но не ма ло то го по тенціалу, який зас то со вуєть ся сь о годні.

ІНТЕР НЕТ�МАР КЕ ТИНГ 
ЯК ІНФОР МАЦІЙНА СКЛА ДО ВА 

ЕЛЕКТ РОН НОЇ КО МЕРЦІЇ

Та ра сюк В.В.
І курс, гру па ДКз (м) 1.1, 

спеціальність «До ку мен тоз на в ство 
та інфор маційна діяльність», 

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29
На у ко вий керівник: Ля шук Н.В., к.філол н., стар ший вик ла дач

Інтер нетJмар ке тинг є однією зі скла до вих елект рон ної ко мер ції.
Він мо же вклю ча ти такі час ти ни: інфор маційний ме не дж мент, служ -
ба ро бо ти з по куп ця ми й про даж. Інтер нет�мар ке тинг (onli neJмар -
ке тин гом) — це прак ти ка ви ко рис тан ня всіх ас пектів тра диційно го
мар ке тин гу в Інтер неті, що вклю чає ос новні еле мен ти мар ке тин гу:
ціну, про дукт, місце про да жу та про су ван ня.

Елект рон на ко мерція й Інтер нетJмар ке тинг ста ли по пу ляр ни ми
з роз ши рен ням дос ту пу до Інтер не ту і яв ля ють со бою невід’ємну
час ти ну будьJякої су час ної мар ке тин го вої кам панії. Ос нов ни ми пе ре -
вага ми Інтер нетJмар ке тин гу вва жа ють ся інте рак тивність, мож ли вість
мак си маль но точ но го тар ге тин гу (виділен ня ціль о вої ау ди торії).

Інтер нетJмар ке тинг вклю чає такі еле мен ти сис те ми, як: ме дійна
рек ла ма, кон те к стна рек ла ма; по шу ко вий мар ке тинг в ціло му і SEO
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зок ре ма, пря мий мар ке тинг з ви ко рис тан ням, eJmail, RSS, вірус ний
мар ке тинг та ін.

Інтер нетJмар ке тинг з’явив ся на по чат ку 1990Jх років, ко ли текс -
 тові сай ти по ча ли розміщу ва ти інфор мацію про то ва ри. За раз Ін -
тер  нетJмар ке тинг — це щось біль ше, ніж про даж інфор маційних
про дуктів, під цим по нят тям ро зуміють про су ван ня й торгівлю ін -
фор маційним прос то ром, прог рам ни ми про дук та ми, бізнесJмо де -
ля ми і ба гать ма інши ми то ва ра ми й пос лу га ми.

Ці ме то ди ви я ви ли ся ду же ефек тив ни ми зав дя ки мож ли вос тям
Інтер не ту точ но відсте жу ва ти ста тис ти ку, а та кож мож ливість зна -
хо ди ти ся у віднос но постійно му кон такті зі спо жи ва ча ми.

Інтер нетJмар ке тинг асоціюєть ся з декіль ко ма бізнесJмо де ля -
ми. Ос новні мо делі: бізнесJбізнес (B2B) і бізнесJспо жи вач (B2C).
B2B скла даєть ся з ком паній, які ве дуть бізнес між со бою, тоді як
B2C — пря мий про даж кінце во му спо жи ва чу.

Пе ре ва ги Інтер нетJмар ке тин гу по ля га ють пе ре дусім у на данні спо -
жи ва чеві швид кої (без особ ли вих зат рат для обох сторін) та якіс ної ін -
фор мації про то вар чи пос лу гу. Зас то су ван ня ме тодів Інтер нетJмар ке -
тин гу спря мо ва не на еко номію коштів (на за робітній платі співро бітників
відділів про да жу і на рек ламі), а та кож на роз ши рен ня діяль ності ком -
паній (пе рехід з ло каль но го рин ку на національ ний і міжна род ний ри -
нок). При ць о му як по тужні ком панії, так і малі ма ють більш урівно ва -
 жені шан си у бо ротьбі за ри нок. На від міну від тра диційних рек лам них
медіа (дру карсь ких, радіоJ і те ле ба чен ня), вхід на ри нок че рез Інтер нет
є не ду же вит рат ним. Важ ли во те, що на відміну від тра диційних мар -
ке тин го вих ме тодів про су ван ня, Інтер нетJмар ке тинг дає чітку ста тис -
тич ну кар ти ну ефек тив ності мар ке тин го вої кам панії.

Про те спеціалісти заз на ча ють і про певні не доліки у ви ко рис -
танні ць о го ви ду діяль ності. Як що у спо жи ва ча повіль не Інтер нетJ
з’єднан ня, це приз во дить до ут руд нен ня у ви ко рис танні гіпер те кс то -
вих функцій, пре зен таційних фільмів і ви со ко якісної графіки, хо ча,
в прин ципі, проб ле ма зі швидкістю це пи тан ня ча су, з кож ним днем
«повіль них» ко рис ту вачів стає все мен ше. Нас туп на нез ручність по -
ля гає у то му, що Інтер нетJмар ке тинг не дає мож ли вості спо жи ва чеві
вип ро бу ва ти то вар до то го, як зро би ти по куп ку. Ще один галь му ю чий
фак тор — це об ме женість платіжних ме тодів, яким довіря ють спо жи -
вачі. Але, в прин ципі, всі ці об ме жен ня тор ка ють ся тіль ки B2C.

Інтер нетJмар ке тинг здійснив ве ли чез ний вплив на низ ку діло -
вих сфер, вклю ча ю чи му зич ну індустрію, банківсь ку спра ву, ри нок
пор та тив них елект рон них прист роїв і го лов не на рек ла му.
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Все біль ша кількість банків про по ну ють свої пос лу ги в ре жимі
онJлайн. ОнJлайнJбан кинг — одн із сек торів Інтер нетJбізне су, що
найбіль ше до сяг у своєму роз вит кові. Швид кості Інтер нетJз’єд -
нань, що збіль шу ють ся, зай ма ють у нь о му вик люч но важ ли ву роль.
З усіх ко рис ту вачів Інтер не ту близь ко 44% ко рис ту ють ся пос лу га ми
Інтер нетJбан кин гу.

Ефект на рек лам ну індустрію був і за ли шаєть ся ду же знач ним.
Про тя гом усь о го декіль кох років об сяг онJлайнJрек ла ми стрімко
зріс і до сяг де сятків міль ярдів до ларів на рік. Рек ла мо давці по ча ли
ак тив но зміню ва ти свої пе ре ва ги й сь о годні Інтер нетJрек ла ма вже
зай має біль шу рин ко ву нішу, ніж рек ла ма на радіо (у роз ви не них
країнах). Інтер нетJмар ке тинг дос татньо силь но впли нув на сек тор
B2B і цей вплив з кож ним днем по си люєть ся.

На сь о годнішній день склад но знай ти по туж не індустріаль не
підприємство, яке не про су ває се бе в ме режі. Тен денції зрос тан ня
мож на лег ко по ба чи ти і за постійним роз ши рен ням тор го вих Інтер -
нетJмай дан чиків, а та кож зрос тан ням їх кіль кості. Тор гові онJлайнJ
пло щад ки вже дав но пе рес та ли бу ти дош ка ми ого ло шень, з чо го
роз по чи нав ся їхній роз ви ток. Зав дя ки Інтер нетJмар ке тин гу де які
з них пе рет во ри ли ся на по тужні кор по рації, що на да ють цілу низ ку
рек лам них, інфор маційних пос луг.

ТЕН ДЕНЦІЇ РОЗ ВИТ КУ 
УК РАЇНСЬ КО ГО КІНЕ МА ТОГ РА ФУ
ЯК МА СО ВО ГО ВИ ДУ МИС ТЕ ЦТ ВА

Ти щен ко С.А.
І курс, гру па ДКз(м) 1.1,

спеціальність «До ку мен тоз на в ство та інфор маційна діяльність»,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к. філол. н., до цент

Мис те цт во кіно є од ним з виз на чаль них фак торів роз вит ку куль -
ту ри нації, по каз ни ком ду хов ності та зрілості її суспільства. Вітчиз ня-
ний кіне ма тог раф має ва гомі здо бут ки, що зба га ти ли світо ву куль ту ру
не пе ресічни ми тво ра ми, які відоб ра жа ють ве лич ну історію на шо го
на ро ду, йо го са мо бутність та ду хов ну кра су. Твор ча біог ра фія ук -
раїнсь ко го кіно — це постійний ду хов ний по шук, ху дожні відкрит -
тя, бо роть ба за пра во віль но тво ри ти.

Те ле ба чен ня — но вий мо гутній засіб зоб ра жен ня і ши ро ко го
роз пов сюд жен ня ідей — мис те цт во до сить мо ло де. І ще до сь о годні
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де які яви ща в нь о му ви ни ка ють впер ше. Вплив те ле ба чен ня на різ -
но манітні сто ро ни суспіль но го жит тя надз ви чай но ве ли кий. У фор -
му ванні но во го політич но го мис лен ня, пріори те ту все людсь ких
ціннос тей і мо раль них іде алів те ле ба чен ня відіграє важ ли ву роль
зав дя ки своїм унікаль ним зву ко зоб ра жу валь ним мож ли вос тям,
своєрідним і ма со воJпо туж ним ка на лам до ку мен таль ноJпубліцис -
тич но го, ху дожнь о го впли ву на ба га томільйон ну ау ди торію. Те ле -
ба чен ня — це дійсно миттєва ко мунікація мільйонів лю дей, але во на
аж ніяк не мож ли ва без кіно.

Кіне ма тог раф — най мо лод ший вид мис те цт ва, ви ник нен ня яко -
го без по се редньо пов’яза не з роз вит ком на у ко воJтехнічно го прог -
ре су, пе ре дусім у га лузі оп ти ки, хімії, фо тог рафії. Вод но час кіне ма -
тог раф жод ною мірою не мож на наз ва ти «технічним» мис те цт вом.
Спо конвічна пот ре ба лю ди ни в об раз но му ос мис ленні дійсності
по ро ди ла цей ма со вий вид мис те цт ва.

Вод но час, для успішно го функціону ван ня і роз вит ку кіне ма то -
г рафія біль ше, ніж будьJяка інша сфе ра суспіль но го жит тя, пот ре бує
постійної підтрим ки і опіку ван ня з бо ку дер жа ви і ор ганів вла ди
різних рівнів, ство рен ня відповідної інфра ст рук ту ри га лузі, капіта -
ло вк ла день і по точ но го фінан су ван ня, за без пе чен ня ма теріаль -
ноJтехнічни ми за со ба ми то що.

Нині в Ук раїні роз ви ток національ ної кіне ма тог рафії зак ла де -
но як пріори тет ний нап ря мок дер жав ної політи ки у гу манітарній
сфері, що закріпле но За ко на ми Ук раїни «Про куль ту ру» та «Про
кіне ма тог рафію». Од нак нор ма тив ноJпра во ва ба за, що діє у сфері
кіне ма тог рафії, ви ма гає по даль шо го осу час нен ня. Потрібно уз го -
ди ти між со бою всі за ко ни та нор ма тив ноJпра вові ак ти га лузі. Про -
дов жен ня за ко но дав чо го вре гу лю ван ня пот ре бу ють та кож пи тан ня
фінан су ван ня кіно ви роб ни цт ва за дер жав ної фінан со вої підтрим -
ки, ство рен ня та впро вад жен ня в жит тя дієвих форм і ме ханізмів
дер жав ноJпри ват но го парт не р ства, сти му лю ван ня по за бюд жет но -
го фінан су ван ня кіно ви роб ни цт ва. На галь ною пот ре бою є зап ро -
вад жен ня ме ханізмів фор му ван ня спеціаль но го збо ру на роз ви ток
та підтрим ку національ ної кіне ма тог рафії.

Ак тив на дер жав на підтрим ка ук раїнсь ко го кіно приз ве ла в ос -
танні два ро ки до суттєвих змін у кіно га лузі. Так кри зові яви ща
в ук раїнсь ко му кіно, які роз по ча ли ся у 90Jті ро ки ХХ ст., не ми ну -
ли безслідно для вітчиз ня но го кіне ма тог ра фа. І сь о годні тут за ли -
шаєть ся ба га то гост рих проб лем та пи тань, що пот ре бу ють вирі -
шен ня.
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Ду же важ ли вим для про це су онов лен ня вітчиз ня но го кіне ма -
тог ра фа ста ло зап ро вад жен ня но вої, про зо рої сис те ми кон ку рс но го
відбо ру кіноп ро ектів на от ри ман ня дер жав но го фінан су ван ня.

Ще од ним по каз ни ком ак тивізації су час но го кіноп ро це су ста -
ло ство рен ня у 2012 році «Ук раїнсь кої КіноJАсоціації». Її ор ганіза -
то ри — провідні кіноп ро дю се ри, дист риб’юто ри та предс тав ни ки
про кат них ме реж — об’єдна ли ся, щоб спіль но на да ва ти підтрим ку
національній кіно га лузі, за хи ща ти інте ре си всь о го кінобізне су.

Фор му ван ня но во го по коління ук раїнсь ких кіне ма тог рафістів
є од ним із най го ловніших век торів роз вит ку національ но го кіне ма -
тог ра фа, то му ос таннім ча сом де бют ним про ек там на даєть ся особ -
ли ва ува га, але цих зу силь ма ло. Ук раїні потрібні нові су часні прог -
ра ми кіно освіти, що відповіда ють ви мо гам сь о го ден ня.

От же, го во ря чи про нові тен денції в ук раїнсь ко му кіно, тре ба
ска за ти, що нині спіль ни ми зу сил ля ми дер жа ви, твор чої інтеліген -
ції, інвес торів і ме це натів національ ний кіне ма тог раф то рує до ро гу
ре форм та віднов лен ня кон ку рен то сп ро мож ності га лузі. То му мож -
на з оп тимізмом го во ри ти про май бутнє ук раїнсь ко го кіно, ви со кий
по тенціал йо го майстрів і ве ликі перс пек ти ви та ла но ви тої мо лоді.

ВПЛИВ СУ ЧАС НИХ МЕДІА НА РОЗ ВИ ТОК 
ІНФОР МАЦІЙНО ГО СУСПІЛЬСТВА

Троць Л.М.
І курс, гру па ДК (м) 1.1, 

спеціальність «До ку мен тоз на в ство та інфор маційна діяльність»,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29

На у ко вий керівник: Ля шук Н.В., к.філол.н., стар ший вик ла дач

Інфор маційним суспільством на зи ва ють суспільство, в яко му
ви роб ни цт во й спо жи ван ня інфор мації пос тає клю чо вим ви дом
діяль ності, а інфор мація — най важ ливішим ре сур сом. Еко номічни ми
ос но ва ми інфор маційно го суспільства є су купність га лу зей інфор -
маційної індустрії (те ле ко мунікаційна, комп’ютер на, елект рон на,
аудіовізу аль на), які пе ре жи ва ють про цес тех но логічної кон вер ген ції
та кор по ра тив но го злит тя, роз ви ва ють ся найш вид ши ми тем па ми
й впли ва ють на всі га лузі еко номіки та кон ку ре нт ноз датність країн
на світовій арені. Досвід роз вит ку інфор маційноJко мунікаційних
ме реж до во дить, що медіа зай має знач не місце в про цесі пе ре хо ду
до інфор маційно го суспільства.
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Гло балізаційні про це си спри я ють гли бо ким змінам у ко муніка -
тивній сфері суспільства та підси лю ють вплив за собів ма со вої ін -
фор мації на по ведінку лю дей. Де фор мації ко муніка тив но го прос то ру
про яв ля ють ся в нап ру женні, конфліктних ста нах та зрос танні
відчу жен ня різних типів, що не га тив но впли ва ють на інтег ра тивні
про це си в суспільстві. І нав па ки, гар монізо ва на сфе ра міжсуспіль -
ної ко мунікації сприяє роз гор тан ню про це су суспіль ної інтег рації.

До су час них масJмедіа відно сять фор ми новітніх комп’ютер -
них та муль ти медійних за собів, оскіль ки їх об’єдну ють спільні ри -
си: звер неність до ма со вої ау ди торії, віднос но ши ро ка дос тупність
для біль шості лю дей, кор по ра тив ний ха рак тер ви роб ни цт ва та роз -
пов сюд жен ня інфор мації.

Роз ви ток новітніх тех но логій роз ши рив мож ли вості для ство рен -
ня но вих медіа, по шу ку ефек тивніших спо собів от ри ман ня, пе ре дачі
та об роб ки інфор мації. Інтер нетJсервіси, що доз во ля ють ди ви ти ся те -
леп рог ра ми в за писі на да ють гля да чеві мож ливість пе рег ля ну ти
будьJяку те ле пе ре да чу або те ле сю жет, який йо го ціка вить без при в’яз -
ки до ефірно го мов лен ня. За та ких умов для ау ди торії зрос тає мож ли -
вість ви бо ру інфор мації, а ра зом з тим підви щуєть ся кон ку рен ція. Ві -
де о сервіси на бу ли знач ної по пу ляр ності че рез мож ливість пе рег ля ду
будьJяких те левізійних прог рам, самі жур налісти ви ко рис то ву ють ві -
де о  сервіси для от ри ман ня опе ра тив ної інфор мації від оче видців подій.
За ос танні ро ки зрос ла важ ливість по дачі інфор мації в ре жимі онJлайн.

Сь о годні ак тив но роз ви ваєть ся ме ре же ва куль ту ра, оскіль ки це
но ве яви ще ста ло виз на чаль ним для роз вит ку су час ної інфор мацій -
ної епо хи. Інтер не ти зація й вірту алізація, як фор ми роз вит ку гло -
баль но го інфор маційно го се ре до ви ща, по си лю ють інте лек ту альні
мож ли вості суспільства, руй ну ють тра диційні сис те ми уп равління
та спри я ють зрос тан ню са мо ор ганізації в суспільстві.

У су час но му інфор маційно му суспільстві по си люєть ся про цес
ди вер сифікації: у ма со во го спо жи ва ча впер ше з’яв ляєть ся мож ли -
вість са мостійно фор му ва ти набір не обхідної йо му діло вої або роз -
ва жаль ної інфор мації, са мо му виз на ча ти, що та ко ли чи та ти, ди ви -
ти ся, слу ха ти.

Роз ви ток ЗМІ спри чи нив зміни в суспільній пси хо логії, спо собі
мис лен ня лю дей. Во ни є важ ли вим чин ни ком ство рен ня осо бис тості
но во го ти пу, з особ ли вою пси хо логією та по ведінко ви ми ре акція -
ми, що ре алізу ють іде о логічний, політич ний вплив на лю дей, згур -
то ву ють їх в єди не ціле. Вплив ЗМІ на гро мадськість зу мов люєть ся
що най мен ше дво ма функціональ ни ми зав дан ня ми: 1) відоб ра жен ня,
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фіксація, мо де лю ван ня дійсності, тоб то подій, фактів, соціаль них від -
 но син; 2) зміна соціаль ної ре аль ності й уп равління нею, ут ве р джен -
ня, підтри ман ня і транс ляція ціннісних, нор ма тив них орієнтирів
суспільства, конт роль за ре алізацією уп равлінсь ких рішень, ре гу -
лю ван ня соціаль них відно син.

На прак тиці відок ре ми ти ці зав дан ня важ ко, оскіль ки во ни ре -
алізу ють ся в єди но му соціаль ноJінфор маційно му прос торі. До то го
ж про цес функціону ван ня медіаJпро дуктів за своєю при ро дою є ці -
лісним, важ ко піддаєть ся ди фе ренціації на рівні без по се редніх дій.

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТ ВА 
ЯК СУБ’ЄКТУ ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Трубійчук А.
ІІI курс, гру па ДЛ�31,  спеціальність «Діло во д ство»,

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник Тка чен ко Н.О., ст. вик ла дач 

ка фед ри до ку ме тоз на в ства та інфор маційної діяль ності

Підприємницт во є діяльністю пов’яза ною із вкла ден ням гро -
шей та інших за собів, з ціллю от ри ман ня при бут ку на ос нові
об’єднан ня осо бис тої ви го ди і суспіль ної ко рис ності. Підприємець
яв ляєть ся лю ди ною, яка здат на зро зуміти струк ту ру суспіль них
пот реб і во лодіє сміливістю ри зи ко ва но вкла да ти свої гроші з ме -
тою от ри ман ня при бут ку на ос нові за до во лен ня суспіль них пот реб.

Гос по дарсь ка діяльність, що здійснюєть ся для до сяг нен ня еко -
номічних і соціаль них ре зуль татів та з ме тою одер жан ня при бут ку,
є підприємницт вом, а субґєкти підприємницт ва — підприємця ми.

Рин ко ва еко номіка по бу до ва на на підприємництві. Кла сич на
мо дель підприємницт ва орієнто ва на на мак си маль но ефек тив не
ви ко рис тан ня на яв них ре сурсів підприємницт ва. Інно ваційна мо -
дель підприємницт ва пе ред ба чає ак тив не ви ко рис тан ня інно ва цій них
рішень і по шук дже рел відповідних ре сурсів. Згідно з гос по дарсь ким
ко дек сом Ук раїни, підприємницт во — це са мостійна, ініціатив на,
сис те ма тич на, на влас ний ри зик гос по дарсь ка діяльність, що
здійснюєть ся субґєкта ми гос по да рю ван ня з ме тою до сяг нен ня еко -
номічних і соціаль них ре зуль татів та одер жан ня при бут ку.

Субґєкта ми підприємниць кої діяль ності мо жуть бу ти гро ма дя -
ни Ук раїни та інших дер жав; юри дичні осо би усіх форм влас ності.
Здійснен ня підприємниць кої діяль ності за бо ро няєть ся ор га нам дер -
жав ної вла ди та ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня.

сучасні проблеми та перспективи розвитку Секція 2



По са до ви ми осо ба ми ор ганів уп равління гос по дарсь ко го то ва -
ри ст ва не мо жуть бу ти чле ни Кабіне ту Міністрів Ук раїни, керівни ки
цент раль них та інших ор ганів ви ко нав чої вла ди, війсь ко вос луж бов -
ці, по са дові осо би ор ганів про ку ра ту ри, су ду, дер жав ної без пе ки,
внутрішніх справ, дер жав но го но таріату, а та кож по са дові осо би ор -
ганів дер жав ної вла ди, крім ви падків, ко ли дер жавні служ бовці
здійсню ють функції з уп равління акціями, що на ле жать дер жаві, та
предс тав ля ють інте ре си дер жа ви в раді то ва ри ст ва або ревізійній
комісії то ва ри ст ва. Осо би, яким суд за бо ро нив зай ма ти ся пев ною
діяльністю, не мо жуть бу ти по са до ви ми осо ба ми тих то ва риств, які
здійсню ють цей вид діяль ності.

Зміст підприємницт ва мож на розг ля да ти в декіль кох ас пек тах:
фор ма еко номічної ак тив ності — це сво бо да ви бо ру нап рямів і ме -
тодів діяль ності, са мостійність у прий нятті рішень, орієнтація на
до сяг нен ня успіху, от ри ман ня при бут ку, відповідальність за прий -
няті рішен ня, їх наслідки та пов’яза ний з ни ми ри зик; відповідний
стиль і тип по ведінки — це ініціати ва, по шук нет ра диційних рі -
шень, масш табність та ри зик, діло ва хват ка; відповідна еко но мічна
функція — вдос ко на лен ня дер жав но го ме ханізму, постійне онов -
лен ня еко номіки, ство рен ня інно ваційної сфе ри.

Ос нов на ме та підприємниць кої діяль ності по ля гає у ви роб ництві
й про по зиція рин ку та ко го то ва ру, який би вик ли кав зацікав леність
та при но сив підприємцю при бу ток. Підприємниць кий при бу ток
є різни цею між до хо да ми та вит ра та ми, от ри ма ною внаслідок ре -
алізації прий ня то го підприємцем рішен ня що до ви роб ни цт ва
й пос та чан ня на ри нок то ва ру. Підприємство функціонує у пев но -
му зовнішнь о му се ре до вищі та під йо го впли вом.

Го лов ни ми суб’єкта ми рин ко вої еко номіки є різні підпри ємства.
До підприємств на ле жать за во ди, фаб ри ки, шах ти, фер ми, бан ки,
ма га зи ни, інші зак ла ди, які є са мостійни ми суб’єкта ми гос по да рю -
ван ня. Во ни ство рю ють ся для ви роб ни цт ва потрібних суспільству
ма теріаль них благ та різно манітних пос луг.

Сти му лом для ство рен ня підприємства як суб’єкта підпри єм -
ниць кої діяль ності є одер жан ня при бут ку і ви ко рис тан ня йо го для
за до во лен ня суспіль них та осо бис тих пот реб.

Підприємства є го лов ни ми то ва ро ви роб ни ка ми, які виз на ча -
ють діло ву ак тивність національ ної еко номіки. Від ефек тив ності
їхньої гос по дарсь кої діяль ності за ле жать тем пи еко номічно го зрос -
тан ня і доб ро бут на се лен ня країни.
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ДО КУ МЕН ТУ ВАН НЯ ЗА ХИС ТУ 
ПРАВ ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЇ ВЛАС НОСТІ

Ша ру па О.
ІІ курс, гру пи ДІ�21, спеціальність «До ку мен тоз на в ство та 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О., ст. вик ла дач 

ка фед ри до ку ме тоз на в ства та інфор маційної діяль ності

Однією з най важ ливіших умов успішно го роз вит ку куль ту ри,
на у ки, про мис ло вості, торгівлі та інших га лу зей діяль ності є не тіль-
ки виз нан ня за ав то ра ми об’єктів інте лек ту аль ної влас ності та осо -
ба ми, що на бу ли пра во на ці об’єкти пев них цивіль них прав, а й за -
без пе чен ня надійно го їх за хис ту. Не має рації у ство ренні склад ної
і кош тов ної сис те ми охо ро ни прав і по ши рен ня інфор мації про охо -
ронні до ку мен ти на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності, як що влас ни -
ки цих прав не бу дуть ма ти мож ливість за без пе чи ти за хист своїх прав
за довіль ним чи ном. Для то го, щоб за побігти у по даль шо му по ру -
шен ню прав і ком пен су ва ти втра ти, що ви ни ка ють унаслідок по ру -
шен ня цих прав, во ни по винні ма ти мож ливість за хи ща ти свої пра ва.

У наш час фак тор за хис ту прав здо бу ває особ ли во ве ли ко го зна-
чен ня, то му що у зв’яз ку зі швид ким роз вит ком тех но логій, з’яви -
ла ся мож ливість по ру шен ня прав у та ких об ся гах, що бу ли не мож -
ливі раніше. То му без на леж ної пра во охо рон ної інфра ст рук ту ри, що
за без пе чує як за хист прав, так і об ме жен ня мож ли вості одер жан ня
ана логічних прав інши ми, сис те ма охо ро ни інте лек ту аль ної влас -
ності не мо же бу ти ефек тив ною.

Пра во інте лек ту аль ної влас ності є пра вом осо би на ре зуль тат
інте лек ту аль ної, твор чої діяль ності або на інший об’єкт пра ва інте -
лек ту аль ної влас ності, виз на че ний цим Ко дек сом та іншим за ко ном.
До об’єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності, зок ре ма, на ле жать: лі -
те ра турні та ху дожні тво ри; комп’ютерні прог ра ми; компіляції да них
(ба зи да них); ви ко нан ня; фо ног ра ми, віде ог ра ми, пе ре дачі (прог -
ра ми) ор ганізацій мов лен ня; на у кові відкрит тя; ви на хо ди, ко рисні
мо делі, про мис лові зраз ки; ком по ну ван ня (то пог рафії) інтег раль них
мікрос хем; раціоналіза торські про по зиції; сор ти рос лин, по ро ди тва -
рин; ко мерційні (фірмові) най ме ну ван ня, тор го вельні мар ки (зна ки
для то варів і пос луг), ге ог рафічні заз на чен ня; ко мерційні таємниці.

Суб’єкта ми пра ва інте лек ту аль ної влас ності є тво рець об’єкта
пра ва інте лек ту аль ної влас ності та інші осо би, яким на ле жать не -
май нові та (або) май нові пра ва інте лек ту аль ної влас ності. Се ред
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суб’єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності особ ли ве місце на ле жить
твор цям: ав то ру, ви ко нав цю, ви нахідни ку, раціоналіза то ру. Са ме
від творців це пра во мо же пе ре да ва ти ся юри дичній особі.

За ко но да в ство Ук раїни в сфері інте лек ту аль ної влас ності
містить по ло жен ня, пов’язані з на бут тям, здійснен ням та за хис том
прав на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності. За хист прав інте лек ту -
аль ної влас ності ста но вить пе ред ба че ну за ко но да в ством діяльність
відповідних дер жав них ор ганів що до виз нан ня, по нов лен ня прав,
а та кож усу нен ня пе реш код, що за ва жа ють ре алізації прав та за кон -
них інте ресів суб’єктів пра ва у сфері інте лек ту аль ної влас ності, та
здійснюєть ся у виз на че но му за ко но да в ством по ряд ку, тоб то за до -
по мо гою зас то су ван ня на леж них форм, за собів і спо собів за хис ту.

У спеціаль но му за ко но давстві Ук раїни з пи тань інте лек ту аль ної
влас ності та кож виз на че но чи ма ло спо собів за хис ту прав інте лек ту -
аль ної влас ності. Як пра ви ло, влас ник по ру ше них прав інте лек ту -
аль ної влас ності мо же ско рис та ти ся не будьJяким, а пев ним конк -
рет ним спо со бом за хис ту цих прав. Най частіше він без по се редньо
виз на че ний спеціаль ною нор мою за ко ну або вип ли ває з ха рак те ру
вчи не но го пра во по ру шен ня. Од нак частіше влас ни ку прав інте лек -
ту аль ної влас ності на даєть ся мож ливість ви бо ру спо со бу йо го за хис ту.

Та ким чи ном, в Ук раїні за хист прав інте лек ту аль ної влас ності
є перед ба че на за ко но да в ством діяльність упов но ва же них дер жа вою
ор ганів ви ко нав чої та су до вої вла ди із виз нан ня, по нов лен ня та
усу нен ня пе реш код, що за ва жа ють суб’єктам пра ва інте лек ту аль ної
влас ності ре алізації їх прав та за кон них інте ресів.

ДЕФІНІЦІЯ ПО НЯТ ТЯ «ЛО ГО ТИП»: 
ДО ПИ ТАН НЯ ТЕРМІНО ЛОГІЇ

Шко ви ра Р.В.
І курс, гру па ДКз (м) 1.1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність»,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел. (0332) 78�04�29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к. філол. н., до цент

По нят тя ло го тип, що тісно увійшло в ужи ток су час них ме нед же -
рів та ви давців рек ла ми, на ле жить до сфе ри інте ресів декіль кох на -
ук, з чим мож на пов’яза ти відсутність йо го чітко го фор му лю ван ня.

До пи тан ня дефініції ць о го по нят тя у своїх ро бо тах звер та ють -
ся ба га то дослідників різних га лу зей знань, се ред яких В. Побєдін,
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Л. Без со но ва, К.Дж. Верк ман, В. Кри чевсь кий, Є. Ро мат, Ф. Панк -
ра тов та інші.

На сь о годні існує безліч виз на чень по нят тя «ло го тип». Оз на че на
дефініція ста ла пред ме том вив чен ня не ли ше на у ковців, а й за фік -
со ва на у ряді за ко но дав чих до ку ментів. Так, для прик ла ду, За кон
Ук раїни «Про те ле ба чен ня та радіомов лен ня» містить нас туп не по -
т рак ту ван ня ць о го по нят тя: «ло го тип (фірмо вий, тор го вий знак) —
будьJяка комбінація поз на чень (сло ва, літе ри, циф ри, зоб ра жу -
вальні еле мен ти, комбінації коль орів), які при датні для вирізнен ня
ефірно го ча су однієї те ле радіоор ганізації від іншої» [1], а нор ма тив -
ноJпра вові ак ти Цивіль но го ко дек су Ук раїни не містять виз на чен -
ня по нят тя «ло го тип» вза галі [2].

Апе лю ючи до по нят тя, вар то по да ти виз на чен ня, зафіксо вані
у довідковій літе ра турі. Відповідно до тлу мач но го слов ни ка су час -
ної ук раїнсь кої мо ви ло го тип — це комбінація по чат ко вих букв, що
яв ляє со бою ско ро че ну наз ву якоїJне будь ус та но ви, підприємства,
фірми і т. д. (заз ви чай у виг ляді вен зе ля). // Постійний сло вес ний,
об ра зот вор чий або об’ємний знак, комбіно ва ний з літе ра ми, циф -
ра ми, сло ва ми або без них, що є емб ле мою те ле радіоор ганізації,
студії, аген ства чи ок ре мої осо би, які предс тав ля ють свої те ле -
радіоп рог ра ми чи радіопе ре дачі [7].

Слов ник з ди зай ну та ер го номіки вміщує та ке виз на чен ня:
«Ло го тип — 1) ко рот ке, сим волічне за змістом текс то ве поз на чен ня,
що скла даєть ся з од но го або поєднан ня кіль кох слів оригіналь но го
нак рес лен ня і зас то со вуєть ся як поз на чен ня фірми, її про дукції то -
що; 2) еле мент фірмо во го сти лю, що є оригіналь ним нак рес лен ням
наз ви фірми [6, c. 60].

Ціка ви ми та не ор ди нар ни ми є виз на чен ня, що по да ють дослід -
ни ки Є. Ро мат вва жає, що ло го тип — це еле мент фірмо во го сти лю, що
яв ляє со бою оригіналь не нак рес лен ня най ме ну ван ня рек ла мо дав ця.
Ло го тип є однією з форм то вар них знаків, то му на нь о го по ши рю ють -
ся ви мо ги відповідної реєстрації, після якої він підля гає пра во во му
за хис ту [5, с. 215]. Ф. Панк ра тов заз на чає, що графічний знак фірми
(ло го тип) — це зоб ра жен ня, над пис чи їх комбінація, які іден -
тифіку ють ся з підприємством, про дук том чи пос лу гою [4, с. 212].

Найбільш помітною за ос танній час ро бо тою, яка сто суєть ся де -
фініції по нят тя «ло го тип» є стат тя Л. Без со но вої, в якій ав тор ка на -
во дить та ке трак ту ван ня терміну: «Ло го тип — вид зна ку (то вар но го,
фірмо во го то що), що яв ляє со бою оригіналь ну фор му шриф то во го
нак рес лен ня най ме ну ван ня (або аб ревіату ри, літер но го поз на чен ня
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най ме ну ван ня) підприємства, ор ганізації, фірми, при ват ної осо би,
захо ду то що та приз на че ний іден тифіку ва ти об’єкт реп ре зен тації. Ло -
го тип, що скла даєть ся з пись мо вих знаків, дістає виз на чен ня «шриф -
то вий ло го тип». Ло го тип, до скла ду яко го вхо дить зоб ра жу валь ний
знак, дістає виз на чен ня «комбіно ва ний ло го тип» [3, с. 259]. Ця дефі -
ніція, на на шу дум ку, найбільш вда ла, оскіль ки во на мак си маль но
де таль но охоп лює всі сфе ри ви ко рис тан ня по нят тя, за ли ша ю чи не -
висвітле ни ми вузь кос пе цифічні ас пек ти пра во вих га лу зей знань.

Та ким чи ном, мо же мо підсу му ва ти, що ло го тип — най важ ливі -
ший еле мент кор по ра тив но го іміджу ком панії, оригіналь не зоб ра -
жен ня пов ної або ско ро че ної наз ви ком панії (фірми) у виг ляді на -
пи су або кар тин ки. Це візу алізо ва ний об раз ком панії, її об лич чя,
віддзер ка лен ня сти лю і сфе ри діяль ності.

Літе ра ту ра

1. Про те ле ба чен ня та радіомов лен ня : За кон Ук раїни від 21.12.1993
№ 3759JХІІ. [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon.rada.gov.
ua/cgiJbin/laws/main.cgi?nreg=3759J12. — Наз ва з ек ра на.

2. Пра во індивіду аль ної влас ності на тор го вель ну мар ку. Цивіль ний ко декс
Ук раїни від 16.01.2003 № 435JIV [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgiJbin/laws/main.cgi?page=8&nreg=435J15. — На -
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КАД РО ВА СЛУЖ БА ЯК ОД НА 
З ОС НОВ НИХ ЛА НОК ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 

ЕФЕК ТИВ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ ОР ГАНІЗАЦІЇ

Юр чен ко C.
ІV курс, гру па ДІ�41, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н. О., ст. вик ла дач 

ка фед ри до ку ме тоз на в ства та інфор маційної діяль ності

Су часні умо ви ха рак те ри зу ють ся підви щен ням ролі пер со на лу
на підприємствах, що обу мов ле но та ки ми чин ни ка ми: зміни у зміс ті
праці, які вик ли кані зас то су ван ням но вої техніки, тех но логій;
транс фор мація функції конт ро лю, підви щен ня зна чу щості са мо ко -
нт ро лю і са мо дис ципліни; мак ро е ко номічні чин ни ки (за го ст рен ня
кон ку ренції на рин ку, орієнтація підприємств на за до во лен ня по пи ту
покупців, підви щен ня ува ги до якості то варів); зміна форм ор ганізації
праці на підприємствах; підви щен ня освітнь о го та куль тур но го рів -
ня працівників; зміна пріори тетів у сис темі ціннос тей пер со на лу.
Вини кає не обхідність в обґрун то ва но му підборі, ор ганізації нав чан -
ня, підви щенні кваліфікації, пра вильній оцінці і ви хо ванні кадрів
підприємства. Крім ць о го, не обхідно та кож сис те ма тич но підви щу ва -
ти кваліфікацію як працівників апа ра ту уп равління, так і праців -
ників, зай ня тих опе ра тив ною діяльністю. У зв’яз ку з цим особ ли вої
ак ту аль ності на су час но му етапі на бу ва ють кад рові служ би.

Уп равлінці при хо дять до ро зуміння то го, що кад ри — це не
чин ник і не ре сурс ре фор ми, кад ри — це той простір, де ре фор ма
по вин на відбу ти ся. І прак ти ка підтве рд жує, що людські мож ли вості
є виз на чаль ни ми в до сяг ненні пос тав ле них цілей. Які б не бу ли ви -
сокі цілі, новітні тех но логії, найспри ят ливіші зовнішні умо ви, без
доб ре підго тов ле но го пер со на лу, ви со кої ефек тив ності ро бо ти до -
би ти ся не мож ли во. То му пра виль на оцінка людсь ких мож ли вос тей,
ро зум не їх ви ко рис тан ня, на ла год жен ня сис те ми швид кої адап тації
лю дей до кон’юнк ту ри рин ку, ство рен ня соціаль ноJком фо рт них
умов для са мо ре алізації осо би став лять ся пер шо чер го ви ми зав дан -
ня ми в діяль ності будьJякої ор ганізації.

Кад ро ва служ ба, порівня но з інши ми струк тур ни ми підрозді ла ми,
на бу ває пер шо чер го во го зна чен ня в діяль ності ор ганізації, оскіль -
ки від по ми лок при підборі пер со на лу ба га то в чо му за ле жить до ля
са мої ор ганізації. Як що в не да ле ко му ми ну ло му в центрі ува ги кон -
ку ре нт ної бо роть би бу ли такі пи тан ня як, тех но логія, ор ганізаційна
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струк ту ра, інвес тиційна політи ка, то з не давнь о го ча су до неї відно -
сить ся і та ка важ ли ва скла до ва, як кон ку рен то сп ро мож ний пер со -
нал. Досвід провідних іно зем них ком паній свідчить про те, що
діяльність служб уп равління пер со на лом не об ме жуєть ся вирішен -
ням тіль ки адміністра тив ноJуп равлінсь ких пи тань прийо му, обліку
та звіль нен ня працівників.

Ро бо та з кад ра ми підприємства здійснюєть ся спеціалізо ва ним
функціональ ним підрозділом підприємства — кад ро вою служ бою.
Роль кад ро вої служ би в апа раті уп равління бе зу пин но рос те. Так,
у період ста нов лен ня рин ко вої еко номіки в Ук раїні ви ни кає не об -
хідність в обґрун то ва но му підборі, ор ганізації нав чан ня, підви щенні
кваліфікації, пра вильній оцінці і ви хо ванні кадрів підприємства.
Особ ли во зрос тає роль кад ро вих служб що до на бо ру ви пу ск ників
технікумів, інсти тутів і універ си тетів, які во лодіють су час ни ми
знан ня ми з та ких дис циплін, як: мар ке тинг, ме не дж мент, рин ко ва
стра тегія, ціно ут во рен ня і т.п. Крім ць о го, не обхідно та кож сис те -
ма тич но підви щу ва ти кваліфікацію як працівників апа ра ту уп рав -
ління, так і працівників, зай ня тих опе ра тив ною діяльністю.

За ста ту сом служ ба уп равління пер со на лом є са мостійним струк-
тур ним підрозділом підприємства. Ке рує діяльністю служ би, як пра-
ви ло, ди рек тор з кадрів, у підпо ряд ку ванні яко го мо жуть зна хо ди ти -
ся ряд відділів, сек торів, або груп ок ре мих працівників, ут во ре них
за функціональ ним прин ци пом.

Нап рям ки діяль ності кад ро вої служ би обу мов лені ти ми ж чин -
ника ми, що і всь о го підприємства. Во ни виз на ча ють функції служ би
уп равління пер со на лом. Ор ганізація ро бо ти з пер со на лом у підпри -
ємстві по вин на бу ти спря мо ва на на ви ко нан ня за дач кад ро вої
політи ки і яв ляє со бою пев ну сис те му різних видів кад ро вої ро бо ти.

Усі ви ди ро бо ти з пер со на лом у підприємстві пов’язані з функ -
ціями кад ро вої служ би, взаємо за лежні між со бою, ма ють конк рет ний
на у ко вий і прак тич ний зміст, а та кож мо ти ву ють пра цю праців ни -
ків кад ро вої служ би що до їх ви ко нан ня. Струк ту ра кад ро вої служ би
мо же бу ти різною у за леж ності від спе цифіки, масш табів діяль ності
підприємства, стра тегії і так ти ки ро бо ти з пер со на лом.
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СЕКЦІЯ ІІІ

УКРАЇНОЗНАВСТВО — 
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ОПОВІДАН НЯ О.П. ДОВ ЖЕН КА «ВО ЛЯ ДО ЖИТ ТЯ» —
ДЖЕ РЕ ЛО ВИ ХО ВАН НЯ МО РАЛЬ НО�ЕТИЧ НИХ РИС

У МАЙ БУТНЬ О ГО МЕ ДИЧ НО ГО ПРАЦІВНИ КА

Бе реж на Є.В.
IV курс, гру па ЛС 9�4�1, спеціальність «Ліку валь на спра ва»,
Кри ворізь кий ме дич ний ко ледж Дніпро пет ровсь кої об ласті,

к.тел. (098)�8219828. 
На у ко вий керівник: Ка гать ко Т.В.,

вик ла дач ук раїнсь кої мо ви та літе ра ту ри

Тво ри ху дожньої літе ра ту ри, зок ре ма ук раїнсь кої кла си ки, спри-
я ють роз вит кові ду хов ності людства в ціло му.

У на шо му сь о го денні до сить ак ту аль ним є пи тан ня паліатив ної
до по мо ги, про яку, на жаль, є не дос татньо інфор мації для май бут -
ніх ме дич них працівників.

Ос нов ним зав дан ням паліатив ної до по мо ги є купіру ван ня бо -
лю та інших симп томів, вирішен ня пси хо логічних, соціаль них і ду -
хов них проб лем.

Ме ди ку під час підтрим ки важ кох во рих не обхідно у собі ви хо ву -
ва ти такі ри си, як: людсь ку гідність, гу манізм, вит рим ку, ми ло сер дя,
лю бов до лю ди ни, зок ре ма хво рої, відповідальність, так товність.

Без цих якос тей ме дич ний працівник не бу де майстром своєї
спра ви, він пе рет во рить ся на ремісни ка.

Українознавство — основа філологічної освіти Секція 3
та формування духовності: історія та сучасність



Ви хо ва ти в собі ці якості до по ма гає нам ук раїнсь ка літе ра ту ра.
Як ілюст ра тив ний ма теріал для своєї статті я об ра ла твір О.П. Дов -
жен ка «Во ля до жит тя».

У центрі ува ги чи та ча пос тає армійсь кий хірург Ми ко ла Дуд ка,
який «пра цю вав на фронті півто ра май же ро ку». Ко ли Кар ме люк йо го
за пи тує: «Ти різав сотні лю дей? Хірург спокійно відповідає: «Ти сячі…»

Звернімо ува гу на сло во «спокійно». Зви чай но, не лег ко опе ру -
ва ти ціло до бо во по ра не них, не спа ти, а він, лікар, три маєть ся.

Са ме цей ури вок вчить ме дич но го працівни ка бу ти вит ри ма -
ним, стійким, особ ли во при дог ляді за важ кох во ри ми, вміти се бе
опа ну ва ти, при хо ва ти свої емоції для то го, щоб да ти мож ливість
хво ро му від чу   ти, що все ро бить ся і бу де зроб ле но в пов но му об сязі
для йо го ви ду жан ня.

І сь о годні, ко ли пацієнт спос терігає спокійну, впев не ну ро бо ту
ме дич них працівників, він з довірою ста вить ся до фахівців.

З діало гу ліка ря — хірур га і Кар ма лю ка ми мо же мо зро би ти
вис но вок, що ми ло сер дя, лю бов до лю дей — це най важ ливіші ри си
ха рак те ру для лю ди ни, яка мріє ста ти ліка рем: «Ря ту ван ня людсь -
ко го жит тя й по лег шен ня страж дань завж ди зда ва лись мені най ви -
щи ми, найб ла го роднішим пок ли кан ням лю ди ни».

Дійсно, жит тя — єди на і найбіль ша цінність, ніяка інша не мо -
же заміни ти її ні на землі, ні на не бе сах.

Од не з ос нов них пра вил, яким по ви нен ке ру ва тись у своїй прак -
тичній діяль ності ко жен лікар, це не обхідність навіюван ня хво ро му
впев не ності в оду жу ванні. Це прос те жуємо у по ведінці Ми ко ли
Дуд ки — ліка ряJхірур га — ко ли він на за пи тан ня Кар ма лю ка, чи
той бу де жи ти, відповідає: «Жи ти? Обов’яз ко во, аяк же!» Хірург
вдаєть ся до «рятівної неп рав ди».

Зваж те на ме та фо рич ний вислів «рятівна неп рав да» — це ве ли кий
гу манізм, який по ля гає в са мовідда но му служінню кож но му хво ро му.

Об раз армійсь ко го хірур га вчить сту дентів лю би ти свою про фе -
сію, це мож на підтвер ди ти ци та тою: «Хірург пра цю вав з надз ви чай -
ним натх нен ням і лю бов’ю».

У на шо му су час но му суспільстві кож ний пацієнт, кот рий звер -
таєть ся в ліку валь ноJпрофілак тич ний зак лад, сподіваєть ся не ли ше
на ви со коп ро фесійну до по мо гу ме диків, а й на чуй не, уваж не став -
лен ня до се бе ме дич них працівників.

І як вис но вок заз на чи мо, що осо бистісні ри си ме дич но го пра -
цівни ка є не спад ко ви ми, а на бу ти ми шля хом три ва лої на по лег ли -
вої ви хов ної ро бо ти.

А надійним помічни ком у цій ро боті є та кий твір ху дожньої лі -
те ра ту ри, як оповідан ня О.Дов жен ка «Во ля до жит тя».
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РЕ ВО ЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ТА ІВАН ФРАН КО

Андрій Гор бен ко

Кінець 2013Jго ро ку на Май дані Не за леж ності, біля Адмініст -
ра ції Пре зи ден та Ук раїни та Вер хов ної Ра ди зби ра ють ся на мітин ги
ак тивісти — по ча ток Ук раїнсь кої ре во люції гідності. А що, час по чав -
ся. Ук раїнсь кий на род вже вто мив ся від брех ли вої вла ди, її ко рупції
та уся ко го мафіоз но го скла ду. Жеб ра цт во, без робіття, відсутність
жит ла, їжі — усе це приз ве ло до то го, що лю ди вто ми ли ся від по -
рожніх обіця нок бре хунів — політиків і пішли до би ва ти ся своїх прав.
Так — це свя та прав да. Ук раїна по ча ла своє про буд жен ня.

По чав ся 2014Jй рік, і на Май дані по руч з ак тивіста ми бу ли діти,
лю ди, які ра зом з бо роть бою за но ву Ук раїну свят ку ва ли 200 років
з дня на род жен ня Та ра са Шев чен ка. Шев чен ко був на Май дані ра -
зом з ни ми — чи та ли ся вірші по е та, бу ли йо го порт ре ти, а біля КМДА
вста нов ле но нез ви чай не пог руд дя Ве ли ко го Коб за ря.

Але 2014Jй рік ми нув, прой шов 2015Jй, і ось на решті 2016Jй.
Події на Май дані закінчи ли ся, а Росія зро би ла так, що Ук раїна втра -
ти ла Крим, та ще роз по ча ла ся війна. Але 2016Jй рік — це рік відо -
мо го ук раїнсь ко го по е та і «Вічно го ре во люціоне ра» Іва на Фран ка.
Він по мер 100 років на зад, але йо го тво ри і за раз зву чать на Май дані
по руч з тво ра ми Та ра са Шев чен ка.

Вічний ре во люцйо нер — 
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за пос туп, щас тя й во лю, — 
Він жи ве, він ще не вмер...

І знов зга дуєть ся 2013Jй рік. Сніг. Ба ри ка ди на Май дані. Ак ти -
вісти бло ку ють Адміністрацію Пре зи ден та Ук раїни, слу ха ють ви -
сту пи різних де пу татів із Вер хов ної Ра ди че рез ав то з гуч но мов цем,
які го во рять про Вікто ра Яну ко ви ча та йо го зло чи ну вла ду, а та кож
про бідне і невірне жит тя зви чай но го ук раїнсь ко го на ро ду. На Май -
дані вста нов ле но сце ну, де вис ту па ють різні політи ки, ар тис ти. Для
ак тивістів співа ють ся і політичні пісні.

Іван Яко вич Фран ко був си ном му жи ка. Він на ро див ся 27Jго серп -
ня 1856Jго ро ку у селі На гуєвичі Дро го биць ко го повіту (Га ли чи на) —
час ти на західно ук раїнсь ких і польсь ких зе мель, яка вхо ди ла до
скла ду АвстроJУгор щи ни.

Ко ли на ро див ся Іван Фран ко, Та рас Шев чен ко в тю рем но му Пет-
ропав ловсь ку, «пов ний три во ги в най тяж чо му до жи данні», надіяв ся
на царсь ку амністію.
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Са ме у серпні 1856Jго ро ку по мер Ми ко ла 1Jй і відбу лась ко ро -
нація на царсь кий трон Олек са нд ра 2Jго. Але но вий цар вик рес лив
ім’я Шев чен ка із амністо ва но го спис ку. Пра ви тель Росії бо яв ся
роз кай да ни ти геніаль но го Шев чен ка. І на че всу пе реч імпе ра торсь -
ко му ти ра н ству, в са ме в цей час на род жуєть ся геніаль ний Іван
Фран ко — у рік найбіль ших мук Шев чен ка.

Але не лег ко до ве ло ся і ма лень ко му Іва ну. Він ба чив, як Ук раїна
ма ри ла во лею. АвстроJУгорсь ка імперія, яка хоч і ска су ва ла крі -
пацт во, але вжи ва ла найпідступніших та най хитріших за ходів, щоб
втри ма ти на род в ярмі.

Отож, мож на ка за ти, що Іван Фран ко з пер шим своїм по ди хом
жит тя ввібрав іма не нт ну пот ре бу волі, тієї «свя тої во лень ки», яка
віта ла в ук раїнсь ко му ду хов но му прос торі, що не да ва ла спо кою Музі
Та ра са Шев чен ка та запіка лась бо лем на ус тах на ро ду і роквіта ла
йо го надією.

І він вирішив прис вя ти ти своє жит тя бо ротьбі за кра ще ста но -
ви ще тру дя що го лю ду, служінню рідній ук раїнській літе ра турі і куль -
турі. І за раз, зга ду ю чи, як пра во охо ронці на па да ли на ак тивістів,
би ли їх, калічи ли, хоч і самі пост раж да ли, вже мож на зро зуміти, що
в сер цях лю дей на решті нас та ло про буж ден ня то го «ре во люціоне -
ра» про яко го Фран ко пи сав так:

Він не вмер, він ще жи ве!
Хоч від ти сяч літ ро див ся,
Та аж вчо ра роз по вив ся,
І о власній силі йде.
І прос туєть ся, міцніє,
І спішить ту ди, де дніє;
Сло вом силь ним, мов тру бою,
Міліони зве з со бою, — 
Міліони ра до йдуть,
Бо се го лос Ду ха чуть.

Пост раж далі ак тивісти і пра во охо ронці опи ни ли ся у лікар нях.
Бу ло за хоп ле но Київсь ку мерію, яку пра во охо ронці теж на ма га ли -
ся за хис ти ти, але да рем но. Ак тивісти за хи ща ли ся, як мог ли, ви ко -
рис то ву ва ли во ду, кок телі Мо ло то ва. Ста ла ся по же жа — згорів Бу -
ди нок профспілок. Потім бу ли за гиблі — ге рої «Не бес ної сотні».
Їх порт ре ти і сим волічні мо ги ли і за раз зна хо дять ся на Май дані
й ву лиці Інсти тутській. Але у тих ак тивістах — і мерт вих і жи вих ми
мо же мо по ба чи ти тих «Ка ме нярів», про яких пи сав у свій час Іван
Фран ко.
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Мов во до па ду рев, мов бит ви гук кри ва вий,
Так наші мо ло ти гриміли раз у раз;
І п’ядь за п’ядею ми місця здо бу ва ли;
Хоч не од но го там калічи ли ті ска ли,
Ми далі йшли, ніщо не спи ню ва ло нас.

Іван Яко вич Фран ко — мис ли тельJен цик ло пе дист, філо соф, еко -
номіст, ет ног раф і пись мен ник, що не мав проб ле ми, якою мо вою
вис ло ви ти ся — німець кою, польсь кою чи російсь кою. Він зас те -
рігав: «...якась таємна си ла в людській при роді ка же: «Pardon, ти не
маєш до ви бо ру; в якій мові вро див ся і ви хо вав ся, тої без окалічен -
ня своєї душі не мо жеш по ки ну ти, так як не мо жеш заміни ти ся
з ким іншим своєю шкірою».

НЕ О РЕ АЛІЗМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕ РА ТУРІ

Заг ре бель на Є.О.,
IІІ курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., 
кан ди дат філо логічних на ук, до цент

Не о ре алізм — стиль о ва течія в ук раїнській та світовій літе ра -
турі по чат ку XX ст., яка роз ви ну ла ся з кла сич но го ре алізму. Не
сприй няв ши насліду валь но го прин ци пу «зоб ра жен ня жит тя у фор -
мах жит тя», не о ре алісти виз на ча ли свій кон цеп ту аль ний прин цип
між до ку мен таль ною дос товірністю, філо софсь коJаналітич ним
заг либ лен ням у дійсність та лірич ною стихією.

Ви то ки ес те ти ки ре алізму ви яв ля ють ся в італійсь ко му ве ризмі,
у західноєвро пейсь ко му ре алізмі, є вплив і російсь кої літе ра ту ри.

Без по се реднім пош тов хом для ви ник нен ня не о ре алізму ста ло
праг нен ня прог ре сив них італійсь ких пись мен ників ство ри ти літе -
ра ту ру Опо ру — ана лог соціаль ноJполітич но го ру ху Опо ру фа ши -
стсь ко му ре жи му Мус соліні.

У порівнянні з по пе реднь ою, не о ре алістич на про за менш ди -
дак тич на. В умо вах роз па ду ко лишніх цілісних уяв лень про світ,
суспільство, лю ди ну ба га то ав торів ухи ля ли ся від ко мен ту ван ня то -
го, що во ни відоб ра жа ють, від вказівки то го, що є істи на. Ба га то
з них бу ли ко муніста ми, ве ли ак тив ну гро мадсь ку діяльність як
в після воєнні де ся тиліття, так і пізніше.
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Про ан ти фа ши стсь ку бо роть бу в Італії роз повів Еліо Вітторіні
в ро мані «Лю ди і не лю ди» (1945), який розг ля даєть ся як один з пер -
ших творів не о ре алізму. Ро ман Вас ко Пра толіні «Повість про бідних
за ко ха них» (1947) — вер ши на не о ре алізму в літе ра турі 1940Jх років.

Не о ре алізм про я вив ся та кож в італійській дра ма тургії — перш
за все в жанрі ко медії, де бу ла вис лов ле на сим патія до прос тих лю -
дей, в комічних, па ра док саль них діало гах і си ту аціях зафіксо вані
ак ту альні мо ральні колізії, сімейні проб ле ми.

З не о ре алізмом пов’язані особ ли вості каз ко вих сю жетів для
дітей у твор чості од но го з найвідоміших ди тя чих пись мен ників
XX ст. Джанні Ро дарі, які, на відміну від тра диційної літе ра тур ної
каз ки, про ни зані соціаль ни ми мо ти ва ми, соціаль ним аналізом
в дос туп них для дітей фор мах.

Од на з го лов них особ ли вос тей італійсь ко го не о ре алізму — йо -
го зв’язок з італійсь ким не о ре алістич ним кіне ма тог ра фом, який
в 1960–1970 ро ки стає ліде ром світо вої кіне ма тог рафії. Тво ри пись -
мен ників не о ре алізму ек ранізу ють ся. У мис тецтві не о ре алізму од ну
з провідних ро лей по чи нає гра ти жанр літе ра тур но го кінос це нарію,
що мож на віднес ти і до га лузі кіно, і до га лузі літе ра ту ри.

У російській літе ра турі виділені два нап рям ки не о ре алізму:
релігійний та атеїстич ний. Періодом мак си маль ної твор чої ак тив ності
російсь ких не о ре алістів про по нуєть ся вва жа ти 1917–1920 ро ки. Ве ли -
ку роль в не о ре алістич них тво рах російсь кої літе ра ту ри відіграє міф.

Не о ре алізм вніс до літе ра ту ри XX ст. прос то ту і ясність мо ви
в прозі та дра ма тургії, ши ро ке ви ко рис тан ня на род ної мо ви, в об -
ласті по езії спри яв пос ту по во му відхо ду від замк ну тості й уск лад не -
ності гер ме тиз ма.

ЖАН РО ВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРІВ ОС ТА ПА ВИШНІ

Казіміро ва О., 4 курс, гру па ЗУМ�41, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., 
кан ди дат філо логічних на ук, до цент

«Ма буть, з часів Кот ля ревсь ко го не сміялась Ук раїна та ким жит -
тєрадісним, та ким іскро мет ним со няч ним сміхом, яким во на за смі -
ялась зно ву в прек расній твор чості Ос та па Вишні», — пи сав Олесь
Гон чар. Справді, Ос тап Виш ня — гу мо рист і са ти рик для мільйонів
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читачів. Він зміг у муд рих і праць о ви тих, до теп них і кмітли вих, щи рих
і без по се редніх ге ро ях своїх творів втіли ти ри си ха рак те ру ук раїнсь ко -
го на ро ду, пе ре да ти йо го мен тальність. То му ба гать ох струн людсь кої
душі тор ка ло і тор кає вишнівсь ке муд ре, щи ре, до теп не сло во.

У про цесі натх нен ної праці на ро див ся й розцвів ство ре ний Ос -
та пом Виш нею но вий жанр, яко му він да вав наз ву «усмішка» або
ще «реп’яшок».

Усмішка — це різно вид фей ле то ну та гу мо рес ки. Ввів цей термін
сам Ос тап Виш ня. Пізніше він пи сав: «Хоч «фей ле тон» уже й за во -
ю вав у нас пов не пра во на жит тя, та, на мою дум ку, сло во «усмішка»
від «фей ле то ну».

Ав тор «Виш не вих усмішок» ос воює і далі роз ви ває тра диції віт -
чиз ня ної та світо вої са ти рич ної літе ра ту ри й на род ної твор чості.
Пе ре дусім тра диції кла сиків (Го го ля і Шев чен ка, Щедріна і Фран -
ка, Мар то ви ча і Че хо ва).

Сек рет ди во виж ної по пу ляр ності Ос та па Вишні, як уже заз на -
ча ло ся, у йо го єдності з рідним на ро дом.

За особ ли вос тя ми при ро ди сво го рідкісно го об да ро ван ня Ос тап
Виш ня тон ко відчу вав комічне, гли бо ко осяг нув йо го за ко ни. Нев -
том но шу кав но вих прийомів і за собів тво рен ня комічно го. Особ -
ли во не щад но вик ри вав Виш ня слабість ук раїнців інсти нк ту гро -
мадсь кої і національ ної єдності, їх анархічний псев доіндивіду алізм,
їхню інертність, усі три ри си в пси хо логії і ду манні ук раїнця, що так
дов го обійшли ся і об хо дять ся Ук раїні на су во ро му іспиті до би ди -
намічних пе ремін і мо дернізацій. Са ти рич но відгу куєть ся Виш ня
не тіль ки на лінь, а й на про це си ма ло російства, нед баль ства у став -
ленні до рідної мо ви й куль ту ри.

Ос тап Виш ня — пись мен ник унікаль ної (не тіль ки для Ук раї ни)
по пу ляр ності, ре ко рд них — мільйо но вих! — ти ражів, тво ри яко го
зна ли навіть не пись менні, за що йо го де які ви баг ливі кри ти ки вик -
лю ча ли з літе ра ту ри, а дик та то ри — із жит тя.

Літе ра тур на спад щи на Ос та па Вишні — це на сам пе ред ти сячі
гу мо ре сок у що денній пресі на всі те ми дня. Ро ди лись во ни го лов -
но з праці Вишні у ре дакціях пер ших ук раїнсь ких ра дянсь ких га зет
«Вісті ВУЦВК» і «Се лянсь ка прав да». В «усмішках» Вишні віддзер -
ка лив ся своєрідний тодішній «ре не санс» се ля н ства як соціаль но го
ста ну Ук раїни, який, ски нув ши в ре во люції російсь коJпоміщиць ке
яр мо, не дав ся по ки що на ки ну ти собі но ве російсь коJкол го сп не
яр мо. «Виш неві усмішки сільські», з од но го бо ку, кпи ли з віко вої
се лянсь кої відста лості, тем но ти, анархічно го егоїзму й асоціаль ної
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роздрібне ності, а з дру го го — пус ка ли гострі са ти ричні стріли на роз -
п лод жу ва ний Моск вою па ра зи тар ний бю рок ра тизм но вої панівної
верхівки імперії. Се ля ни відчу ва ли у Вишні сво го дру га і реч ни ка. Во -
ни ро зуміли ць о го гу мо рис та, що сам ро див ся і виріс у сільській ро -
дині, не тіль ки з то го, що він пи ше, а ще біль ше по то му, як він пи ше.

Та кож у своїй ба га тог ранній твор чості Ос тап Виш ня звер таєть ся
до жан ру фей ле то ну та памф ле та, гу мо рес ки та на ри су, до му зич но -
го гро тес ку і му зич ної ко медії, усмішкиJжар ту, усмішкиJоповідан -
ня, усмішкиJстатті та ре цензії.

Ос тап Виш ня увійшов в ук раїнсь ку літе ра ту ру як майс тер «ма лої»
са ти ри коJгу мо рис тич ної про зи. Дослідник йо го твор чості В. До ро -
шен ко заз на чав, що Ос тап Виш ня був пись мен ни ком «рідкісно го
гу мо рис тич но го пок ли кан ня, ми тець ши ро ко го те ма тич но го діапа -
зо ну, ба га тог ран но го ідей но го змісту, са мо бутньої твор чої ма не ри...».
Сам Виш ня в од но му з листів жар то ма приз на вав ся чи та чам, що
дов гих творів не вміє пи са ти, то му вирішив бу ти та лан том на «ко -
рот ких дис танціях», «сприн терJта лан том». В історію і те орію ма лих
жанрів пись мен ник вніс ба га то но во го, спов нив ши їх ак ту аль ним
на той час соціаль ним змістом, оригіналь ни ми комічни ми за со ба -
ми відтво рен ня жит тя.

Про тя гом усь о го сво го твор чо го шля ху Ос тап Виш ня вис ту пав
як та ла но ви тий і не пов тор ний ми тець, сло во яко го гли бо ко про ни -
ка ло в плас ти на род но го жит тя й успішно слу гу ва ло йо го бе зу пин -
но му пос ту пові.

ІЛЬЯ ТИМКІВСЬ КИЙ: 
ПЕ ДА ГОГ ТА ГРО МАДСЬ КИЙ ДІЯЧ ХІХ СТОЛІТТЯ

Кан дюк�Лебідь С.В.
вик ла дач ка фед ри соціаль них ко мунікацій 

та інфор маційних тех но логій 
Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни,

к.тел.: 096�339�23�29, interabteilung@ukr.net

Ілля Фе до ро вич Тимківсь кий на ле жить до пле я ди вче них, пе -
да гогів і освітніх діячів пер шої по ло ви ни XIX ст., які зро би ли ва го -
мий вне сок у роз ви ток освіти на Ук раїні.

Йо го осо бис та освіта по ча ла ся у Зо ло тонісь ко му Бла гові щенсь -
ко му жіно чо му мо нас тирі, про дов жи ла ся у Пе ре яс лавській семінарії
(з 1781 р.), у Київській ака демії (з 1785 р.), Мос ковсь ко му універ си теті
(з 1789 р), де мо ло дий юнак вив чав ста ро дав ню кла сич ну літе ра ту ру
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та юри дичні на у ки. Під час нав чан ня Ілля зай мав ся літе ра тур ни ми
пра ця ми та пе рек ла да ми, вміщу ю чи їх за підпи сом «ИJя Тмквск» на
сторінках то го час них га зет і жур налів.

Після закінчен ня універ си тетсь ко го кур су (1797 р.) І.Ф. Тим -
ків сь ко го приз на че но в Пе тер бурзь кий се натсь кий юн керсь кий
інсти тут вик ла да чем російсь ко го пра воз на в ства. Йо го пер ша ва го ма
пра ця «Сис те ма ти чес кое рас по ло же ние за ко нов рос сийс ких»
вийш ла дру ком у 1802 р. Це бу ла пер ша спро ба сис те ма ти зації ро -
сійсь ких за конів.

У січні 1803 р. І.Ф. Тимківсь кий май же од но час но одер жав про -
по зиції на по са ди про фе сорів Дерптсь ко го й Харківсь ко го (він тоді
ще не відкрив ся) універ си тетів. Прий няв ши од ну з цих про по зицій,
він не за ба ром при був до Хар ко ва, де брав ак тив ну участь у підго -
товці до відкрит тя універ си те ту, а го лов не — зай мав ся «візи тацією»
(інспек ту ван ням) учи лищ Харківсь ко го уч бо во го ок ру гу.

З са мо го по чат ку сво го існу ван ня Харківсь кий універ си тет став
знач ним цент ром освіти й на у ки на те ри торії Ук раїни. Зок ре ма,
універ си тет здійсню вав керівницт во се редніми та ниж чи ми шко ла -
ми в Харківсь ко му уч бо во му ок рузі, яко му підпо ряд ко ву ва ли ся
нав чальні зак ла ди дев’яти гу берній (Слобідсь коJУк раїнсь кої, Чер ні -
гівсь кої, Ка те ри нос лавсь кої, Пол тавсь кої, Ми ко лаївсь кої, Таврійсь -
кої, Одесь кої, Курсь кої, Во ро незь кої) та двох об лас тей (Землі Війська
Донсь ко го, а та кож Чор но морсь ко го).

Ма ю чи чи ма лий пе да гогічний досвід, відзна ча ю чись сумлінним
став лен ням до спра ви, він вни кав у всі де талі нав чаль но го про це су,
скла дав спис ки книг для гімна зич них бібліотек, по да вав ме то дич ну
до по мо гу вчи те лям, вис лов лю вав ся за по ши рен ня пись мен ності
се ред се лян. Про ре зуль та ти своїх обс те жень І. Тимківсь кий скла -
дав док ладні звіти, що містять ба га тий ма теріал з історії нав чаль них
зак ладів Харківсь ко го ок ру гу на по чат ку XIX ст.

На у ко ва та гро мадсь ка діяльність І. Ф. Тимківсь ко го у справі
роз вит ку освіти бу ла відміче на сту пе ню док то ра utrisque juris (док -
то ром пра ва) Мос ковсь ко го універ си те ту (1805 р), док то ром філо -
софії Харківсь ко го універ си те ту (1807 р.), а 1809 р. Геттінгенсь ке
на у ко ве то ва ри ст во об ра ло йо го своїм чле ном за пра цю «Срав не ние
юс ти ни а но вых за ко нов с рос сийс ки ми».

1838 р. Ілля Тимківсь кий ос та точ но вий шов у відстав ку, зай ма -
ю чись на своєму ху торі літе ра тур ни ми пра ця ми. На про хан ня сво -
го племінни ка, пер шо го рек то ра Київсь ко го універ си те ту Ми хай ла
Мак си мо ви ча та ви дав ця жур на лу «Моск ви тя нин» Ми хай ла По годіна
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(він про сив вче но го на пи са ти спо га ди про зас нов ни ка Мос ковсь -
ко го універ си те ту І. Шу ва ло ва) на пи сав ме му а ри, що ста нов лять
знач ний інте рес не тіль ки для біог рафів. Там мож на по че рп ну ти
цікаві відо мості про освіту, ви хо ван ня та нав чан ня на Ук раїні нап -
рикінці XVIII ст. — по чат ку ХІХ століття.

Літе ра ту ра

1. За пис ки Ильи Фе до ро ви ча Тим ко вс ка го. Ска за ние въ трехъ час тяхъ.
Пи са но въ 1850 го ду // Рус ский ар хив. — М., 1874. — Т. 44. — С. 1377–1466.

2. Ни ки тин О.В. Илья Фе до ро вич Тим ко вс кий / О.В. Ни ки тин // Рус -
ская речь. — 2002. — № 5. — С. 57–70.

3. Шу гу ров Н.В. Илья Фе до ро вич Тим ковсь кий, пе да гог прош ло го вре -
ме ни / Н.В. Шу гу ров // Кевс кая ста ри на. — 1891. — Сер пень. — С. 228–231.

ПРОБ ЛЕ МА ТИ КА ПОВІСТІ ВА ЛЕРІЯ ШЕВ ЧУ КА
«ЖІНКА�ЗМІЯ»

Кос те нюк В.,
IV курс, гру па ЗУМ�41, 

спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»;
Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ко ломієць О. В.,
кан ди дат філо логічних на ук, до цент

Об раз відь ми — один із най давніших ар хе типів у людсь ких
куль ту рах і суспільствах. Він, як кож ний ар хе тип, виз на чаєть ся пе -
ре дусім своїм пси хо логічним ре зо нан сом, ад же ут во рюєть ся він зі
сти ку жіно чо го й чо ловічо го. У су часній куль ту ро логії та літе ра ту -
роз навстві, зок ре ма у феміністичній кри тиці, проб ле ма де монізації
жінок (що їй ве ли кою мірою си мет рич на де монізація чо ловіків)
є однією з най це нт ральніших. Як вид но з си лиJси лен ної не давніх
досліджень і пи сань, пер цепція відь ми, по шу ки її, тоб то по лю ван -
ня на неї, її «відкрит тя», так би мо ви ти, є архідра ма тич ним прик ла -
дом то го, як пер цепція статі (gender) і політи ка статі (gender politics)
мо жуть лег ко пе рет во ри ти ся на соціопа то логію, на пла номірну
й не щад ну війну патріар халь но го суспільства про ти жінки, тоб то не
кож ної жінки, а влас не жіно чо го на ча ла.

«ЖінкаJзмія» не для лю би телів гост ро сю жет ності. Тут усе спо -
кійно і послідов но. Ос новні пе ри петії відбу ва ють ся все ре дині ге роя.
В ос нові кни ги ле жить внутрішній конфлікт та бо роть ба лю ди ни.

238

Секція 3 Українознавство — основа філологічної освіти 



239

Але не зви чай ної. А лю ди ниJіндивіда, яка здат на гостріше та ви раз -
ніше за інших відчу ва ти і пе ре жи ва ти певні події. Са ме все ре дині цієї
осо бис тості і відбу ваєть ся го лов ний, справжній, жи вий та жорс  то кий
конфлікт. «ЖінкаJзмія» — це історія гріхо падіння та гріхо жит тя, тоб -
то жит тя у гріху. Але творці то го гріха аб со лют но не за су д жу ють ся, бо
він зоб ра жуєть ся як при роднь ов лас ти вий для кож ної лю ди ни.

Повість «ЖінкаJзмія» — оповідь від пер шої осо би про зустріч зі
змієюJжінкою, по суті, відь мою. Йдеть ся про та ко го оповіда ча, який
є неп ри хо ва ним жінко не на вис ни ком, прин ци по во не зацікав ле -
ний жінка ми чо ловік. Він оми нає їх і навіть радіє, що во ни оми на -
ють йо го так са мо.

Твір відзна чає по си ле на інтер те кс ту альність. Нап рик лад,
оповідач ба чить се бе в ролі су час но го Ско во ро ди, що тікає від де -
гра дації та спо кус ць о го світу, став ля чи собі за ме ту: «Ко ли не мо жу
у ць о му світі вчи ни ти чо гось доб ро го, то при наймні не чи ни ти му
в нь о му зла». Йо го по до рож у чис ту, незіпсо ва ну при ро ду раз у раз
опи суєть ся ка те горіями Ко цю бинсь ко го: чи то «Intermezzo», чи то
«Тіней за бу тих предків». Спог ля дан ня при ро ди пер шоїJліпшої миті
обер таєть ся на ме ди тацію, як от у Свідзінсь ко го, — з обов’яз ко вим
пок ли кан ням на нь о го, а потім та кож і на Плуж ни ка. По я ва «істо -
ти жіно чої статі» (во на здебіль шо го ба чить ся са ме в такій пе риф -
разі) зра зу ж вик ли кає якусь го голівсь ку ау ру. А го лов не — са ма роз -
повідь по даєть ся як щось зовсім ок ре ме від пи сань Ва лерія
Шев чу ка.Та на ав то р ство Ва лерія Шев чу ка кра ще за йо го ім’я вка -
зує та ка на оч на тут ба га тослівність.

Ва лерій Шев чук про дов жує роз ви ва ти ген дер ну проб ле му і зно -
ву зоб ра жує жінку, яка підко ряє собі чо ловіків і ро бить їх своїми
жерт ва ми, тор каєть ся філо софсь ких проб лем сен су існу ван ня та са -
мот ності, мрії та ре аль ності, по шу ку щас тя, сво бо ди. Яск ра во змаль о -
ва на у творі проб ле ма де монічно го, яка уо соб люєть ся з Еро сом, що
підпо ряд ко вує лю ди ну ве ликій прист расті, то му де монічне є не що
інше, як «праг нен ня кож ної істо ти до са мо ст ве рд жен ня, розм но -
жен ня та увіковічен ня». В ць о му ро зумінні жінкаJзмія є уо соб лен -
ням де монічних сил, во на спо ку шує го лов но го пер со на жа повісті,
і той не мо же про тис то я ти її нест римній прист расті.

От же, у повісті пе ре ва жає ген дер на проб ле ма ти ка, при чо му жінка
зоб ра жуєть ся як силь на стать, здат на підко ря ти собі чо ловіків, до ся га -
ти ба жа но го. Та кож висвітлю ють ся проб ле ми мрії та ре аль ності, пе ре-
ваги де монічно го над бо же ст вен ним, си ли жіно чої кра си, що ро бить
жінку спо кус ни цею, пе ред якою не змо же всто я ти жо ден чо ловік.
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РОЛЬ МО ВИ У СУСПІЛЬСТВІ

Кук ла П.С., 
сту дент I кур су, гру пи ЗПЗ 15/11, 

спеціальність «Пра воз на в ство», 
Інсти тут пра ва та суспіль них відно син. 

На у ко вий керівник: Дя чинсь ка М.В., 
стар ший вик ла дач ка фед ри ук раїнсь кої мо ви, 

літе ра ту ри та східних мов.

У сис темі дер жав них пріори тетів мов на політи ка посідає чіль не
місце, оскіль ки її стра тегічним зав дан ням, по ряд з га ран ту ван ням
мов них прав лю ди ни, є ут ве рд жен ня суспіль ної зла го ди і політич ної
стабіль ності, за без пе чен ня єдності дер жа ви і зміцнен ня ук раїнсь кої
дер жав ності [1]. Однією з рис, що ха рак те ри зу ють куль тур ну си ту -
ацію роз ви ну то го суспільства, є бурх ли вий роз ви ток ма со вої ко -
мунікації та її за собів. Са ме мо ва за без пе чує дос ко налість інфор ма -
тив ної та ко муніка тив ної функцій, засвідчує рівень ду хов ної
куль ту ри суспільства.

На сь о годні до ве де но, що національ на мо ва фор муєть ся про тя -
гом ти ся чоліть ба гать ма по коління ми лю дей пев ної нації і постійно
роз ви ваєть ся, во на є універ саль ним і мо гутнім інстру мен том пізнан -
ня та са мо ви ра жен ня, фор мує мо зок лю ди ни і зак ла дає її мен та -
літет, а це сприяє взаємодії між пси хо логічни ми, функціональ ни ми
і куль тур ни ми фак то ра ми. Слід вра ху ва ти: струк ту ра будьJякої мо -
ви містить такі кри терії, що ґрун ту ють ся на ви ко рис танні мо ви як
ко муніка тив но го за со бу.

Ук раїнські та за рубіжні вчені мо воз навці І.Д.Бех, В.Істар хов,
М.М. За ко вич, І.А. Зя зюн, О.М. Се маш ко та ін. розг ля да ли функ ції
мо ви. На разі розг ля даємо мов ний ком по нент як по род жен ня двох
важ ли вих фак торів: внутрішнь о го (свідомість, ро зум, логіка, слов ни -
ко вий за пас осо бис тості то що) та зовнішнь о го (ви я ви куль тур них
прак тик осо бис тості та вплив куль ту ри се ре до ви ща). Ово лодіння
мо вою — це про ник нен ня в куль ту ру нації, ду хов не зас воєння цін -
нос тей, на бу тих на ро дом про тя гом істо рич но го роз вит ку, нап ра цю -
ван ня на ви чок спілку ван ня. Бу ду чи ре зуль та том інте лек ту аль ної,
інтерп ре таційної, ду хов ної діяль ності, мо ва є відтво рен ням ре аль -
но го жит тя та ста ну куль ту ри [1].

Нація ж, як заз на чає В. Істар хов, у свою чер гу дає осо бис тості
фе но ме нальні ду ховні ба га т ства, як спри я ють її інте лек ту аль но му
роз вит ку, на да ють мож ли вості для роз вит ку і са мо ре алізації [2]. Та ким
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чи ном, ми розг ля не мо пи тан ня про особ ли вості мов но го ком по нен -
та, про вплив мо ви на роз ви ток осо бис тості в ціло му, взаємозв’язок
між мо вою, освітою і куль ту рою.

У посібни ку М.М.За ко ви ча «Куль ту ро логія: ук раїнсь ка та за ру -
біжна куль ту ра» по да ють ся пог ля ди різних на у ковців на роль освіти,
мови, мов лен ня в куль тур но му ге но фонді нації. Нап рик лад, за вчен -
ням Майк ла По ляні, освіта як підсис те ма індивіду аль ної куль ту ри
являє в ній куль ту ру суспільства. Цей ма теріал на би раєть ся осо бис -
тісним знан ням, але мо дель ний фонд, який зас воюєть ся, у ціло му
на ле жить суспільству. От же, вста нов лю ючи зв’язок між куль ту рою,
освітою і суспільством, на у ковці обґрун то ву ють ба га то функціо наль -
ність куль ту ри та ви бу до ву ють пев ну ієрархію, а са ме: адап тив ний,
ре гу ля тив ний, пізна валь ний комп лек си функцій, які об’єднані ос -
нов ним зав дан ням ви хо ван ня ви со ко мо раль ної, ко муніка тив ної,
інфор маційно обізна ної, гу ман ної осо бис тості.

Літе ра ту ра

1. Кон це на цепція дер жав ної мов ної політи ки [Текст]. — К., 2006. — С. 3.
2. Ис тар хов В. Удар рус ских бо гов [Текст] / В. Ис тар хов. — М., 2001. —

С. 356–360.
3. Куль ту ро логія: ук раїнсь ка та за рубіжна куль ту ра : навч. посіб. /

М. М. За ко вич, І. А. Зя зюн, О. М. Се маш ко та ін.; за ред. М. М. За ко ви ча. —
2Jге вид., стер. — К. : Знан ня, 2004.

ЛІТЕ РА ТУР НА ПОВІСТЬ «СТАР ШИЙ БО Я РИН»
ТО ДО СЯ ОСЬ МАЧ КИ

Кулієва І., 4 курс, гру па ЗУМ�41, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій,
Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., 
кан ди дат філо логічних на ук, до цент

«Стар ший бо я рин» — особ ли вий твір зJпоміж усь о го, що на пи сав
То дось Ось мач ка. Го лов на дум ка тво ру зву чить до сить оп тимістич -
но: по чут тя лю ди ни до лю ди ни — це єди не, що мо же да ти щас тя.
Але повість — це не роз повідь про трь ох за ко ха них, це новітня оповідь
про Ук раїну і ук раїнців. Ав тор жу рить ся, що не має ко лишньої
патріар халь ної Ук раїни, яку він хотів би ба чи ти та кою, як зма лю вав
у своїй повісті се ло, де по ряд кує отець Дмит ро Діяковсь кий: без
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жод ної бідної ха ти, без хло па і па на, у взаємній хрис ти янській лю -
бові, лю дя ності, ціка вості до на у ки і мис те цт ва, лю бові до своєї
землі і куль ту ри.

Ю. Ше рех у статті «Над Ук раїною дзво ни гу дуть» так пи сав про
повість «Стар ший бо я рин»: «За ви нят ком, мо же, Шев чен ко вих
віршів і Го го ле вих ук раїнсь ких повістей, на ша літе ра ту ра ще не зна ла
та кої ук раїнсь кої книж ки, як «Стар ший бо я рин» Ось мач чин. Як що
мож на пе ре ли ти Ук раїну в сло во, — то це повість Те о до ся Ось мач -
ки. Як що мо же сло во за пах Ук раїни про нес ти, — то пах тить ця
книж ка всією за пашністю Ук раїни. Як що мож на в слові збу ду ва ти
батьківщи нуJдер жа ву, — то це во на збу до ва на, зри мо і жи во ви дяч -
ки». Го голівсь кий дух цієї повісті дійсно не мо же не впас ти в око.

Об раз го лов но го весіль но го друж ка сим волічно ви не се но в назву
тво ру. Ад же в підтексті повісті ле жить ук раїнсь кий весіль ний об ряд.

От же, повість «Стар ший бо я рин» — це гімн старій Ук раїні, мо -
гут ня сим фонія, прис вя че на ук раїнсь кої землі. Це нос тальгія за
тією Ук раїною, якої не ста ло і яка не воск рес не, бо невідхиль на
у своїй жорс то кості ру ка зіштовх ну ла її у вог ня ний кра тер пек ла.

МО ВА ЯК ЧИН НИК КУЛЬ ТУ РИ 
БЕЗ ПЕ КИ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ

Ля шен ко В.В., стар ший вик ла дач
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни, 

к. тел. (0512) 57�21�55

Без пе ка життєдіяль ності як на у ка розг ля дає проб ле ми охо ро ни
здо ров’я і без пе ки лю ди ни у нав ко лишнь о му се ре до вищі, вив чає
не без печні та шкідливі чин ни ки, роз роб ляє ме то ди і спо со би за хис-
ту лю ди ни за до по мо гою знан ня не без печ них і шкідли вих чин ників
до до пус ти мих зна чень, роз роб ляє спо со би ліквідації наслідків не -
без печ них і надз ви чай них си ту ацій.

То му куль ту ру без пе ки життєдіяль ності мож ли во розг ля да ти
з точ ки зо ру на яв но го сту пе ня роз вит ку здібнос тей лю ди ни у про -
філак тиці не без печ них подій, ри зиків не без пек у будьJяких умо вах
про жи ван ня лю ди ни, а та кож на рівні соціуму в ціло му.

На куль ту ру без пе ки життєдіяль ності впли ва ють різно манітні
чин ни ки: дер жа ва; пра вові взаємовідно си ни (че рез на явність пев них
нор ма тив ноJпра во вих до ку ментів); рівень знань в різних га лу зях
діяль ності (у то му числі у га лузі без пе ки життєдіяль ності); сис те ма
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ціннос тей та норм у суспільстві; осо бисті якості лю ди ни то що.
Куль ту ра без пе ки життєдіяль ності ви ко нує важ ливі функції, а са ме:
мо раль ноJцінност ну; ре гу лю ючу; нор ма тив ну.

По нят тя куль ту ри без пе ки життєдіяль ності мож ли во виз на чи ти,
як стан са мо ор ганізації лю ди ни та суспільства, що на дає мож ливість
підтри му ва ти відповідний рівень без пе ки під час діяль ності лю ди ни.

По даль ший роз ви ток суспільства, роз ви ток еко номіки, на у ки
та техніки не мо же повністю заст ра ху ва ти лю ди ну від не без пек, що
в свою чер гу, сприяє роз вит ку комп лек су сис те ми без пе ки жит тє -
діяль ності, а та кож і куль ту ри без пе ки життєдіяль ності.

Так пи тан ня мо ви, як невід’ємної скла до вої осо бис тих якос тей
лю ди ни, вис ту пає чин ни ком куль ту ри без пе ки життєдіяль ності,
в то му числі чин ни ком національ ної без пе ки.

Од нак, національ на без пе ка — це за хи щеність життєво важ ли вих
інте ресів лю ди ни і гро ма дя ни на, суспільства і дер жа ви (на ціо наль -
них інте ресів), за якої за без пе чу ють ся ста лий роз ви ток су спільства,
своєчас не ви яв лен ня, за побіган ня і нейт ралізація заг роз національ -
ним інте ре сам у різних сфе рах життєдіяль ності суспільства та
держа ви.

До ос нов них пріори тетів національ ної без пе ки, національ них
інте ресів без сумнівів відно сять не обхідність за без пе чен ня пріори -
тет ності всебічно го роз вит ку й підтрим ки ук раїнсь кої куль ту ри та
ук раїнсь кої мо ви як дер жав ної в усіх сфе рах суспіль но го жит тя на
всій те ри торії Ук раїни.

Ук раїнсь ка мо ва як тип національ но го мис лен ня, філо софії та
куль ту ри — національ не над бан ня ук раїнсь ко го суспільства, во на
по вин на охо ро ня ти ся та підтри му ва ти ся дер жа вою. То му, мов на
політи ка як од на із скла до вих час тин дер жав ної, має бу ти спря мо -
ва на на за без пе чен ня оп ти маль но го функціону ван ня ук раїнсь кої
мо ви в усіх сфе рах жит тя ук раїнсь ко го суспільства, їх по даль шо го
роз вит ку та взаємодії.

Ук раїнсь ка мо ва, ви ко ну ю чи інтег раційну функцію, є важ ли -
вим чин ни ком зміцнен ня дер жав ності, за без пе чен ня куль тур но го
та еко номічно го роз вит ку на шої країни, в то му числі чин ни ком
національ ної без пе ки. Мо ва є ду хов ним скар бом нації, во на фор -
мує і виз на чає свідомість, тво рить лю ди ну, куль ту ру, історію.

Пи тан ня мо ви в суспільстві стає все ак ту альнішим, то му на бу ває
не обхідність вирішен ня пи тан ня скорішо го впро вад жен ня, під трим -
ки куль ту ри без пе ки життєдіяль ності та пріори тетів національ них
інте ресів.
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Вирішен ня ць о го пи тан ня по вин но відбу ва тись цивілізо ва ним
шля хом, все о хоп лю ючим, постійним, на бу ва ю чи виг ля ду без пе ре -
рв но го про це су.

Впро вад жен ня куль ту ри без пе ки життєдіяль ності пот ре бує ще
більш ви що го оп ра цю ван ня пи тань з без пе ки, біль шої мо ти вації до
ре алізації на прак тиці всь о го комп лек су без пе ки, вклю ча ю чи пи -
тан ня мо ви як чин ни ка куль ту ри без пе ки життєдіяль ності.

ЛЕК СИ КО�СЕ МАН ТИЧНІ ІННО ВАЦІЇ 
У СФЕРІ КОС МОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ

Ма ка люк Л.І., 6 курс, гру па ЗУМ-61, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ціли на М.М.,
кан ди дат філо логічних на ук, до цент

Кос монімічна лек си ка, як ком по нент мов ної сис те ми, підпо -
ряд ко вуєть ся її за ко номірнос тям, а за своїми спе цифічни ми оз на -
ка ми має низ ку особ ли вос тей. Кос моніми, без пе реч но, на ле жать
до ви ра зо во го фон ду лек си ки, але се ман тич ний та функціональ ний
ас пек ти кос монімічно го ша ру оно мас тич но го прос то ру прак тич но
не вив чені (на відміну від ант ро понімічних та то понімічних оди -
ниць). Особ ли вості ць о го ша ру лек си ки розг ля да ють у своїх пра цях
Ю.О. Кар пен ко, В.А. Ніко нов, А.В.Су пе рансь ка то що, і розк ри ва -
ють ся во ни в тексті, в мов ленні. Пе ре важ на кількість праць, прис -
вя че них цій темі, зо се ред же на на аналізі російсь ких іме ну вань ре -
алій не бес ної сфе ри, але кожній мові і кожній добі влас тиві свої
особ ливі за со би ви ра жен ня, відмінні від ана логічних за собів іншої
мо ви та іншої до би не тіль ки зовнішнім виг ля домJфор мою, а й смис -
ло вим змістом та емоційним за ба рв лен ням.

На у кові пог ля ди про наз ви зо ря но го не ба та функціону ван ня кос -
монімів у мен таль но му лек си коні

Не бо за пов не не наз ва ми не так щіль но, як Зем ля, але до сить
ряс но. Як ці наз ви ро зуміють ся не за ти пам об’єктів, що іме ну ють,
а когнітив но — як ши ку ють ся у мен таль но му лек си коні лю ди ни,
що існує у мові моз ку у виг ляді кон цептів — ці пи тан ня розг ля нуті
у цій на у ковій розвідці.

Розділяєть ся фрейм на чо ти ри ко ла, але не ду же чітко, на від -
мі ну від інших фреймів, ад же тут усі об’єкти — на небі, да ле ко, а що
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там ближ че, що даль ше (ре аль на різни ця тут ко ло саль на) — то істот -
но для аст ро номів, для май бутніх кос мо навтів, але не для за галь но го
сприй нят тя. Найбіль ше підстав для вклю чен ня в пер ше ко ло ма ють
Місяць і Сон це. Носії тих давніх релігійних віру вань, де ша ну ва ли -
ся со лярні міфи і де пок ло ня ли ся Сон цю, без пе реч но, ма ли йо го
в пер шо му індивіду аль но му колі. Од нак у ць о му ви пад ку пок ло ня -
ли ся не Сон цю — не бес но му тілу, а Сон цюJбо гу, в онімічній термі -
но логії — не кос моніму, а те оніму, поз на ча ю чи йо го відповідним
іме нем: Ра у єгип тян, Даж бог у слов’ян то що.

У дав ни ну, ко ли кос моніми сприй ма ли ся як знач но ближчі до
те онімів, ніж те пер, до пер шо го ко ла ма ли вхо ди ти і наз ви де я ких
сузір’їв, особ ли во тих, що доз во ля ли лю дям орієнту ва ти ся в часі
і прос торі. Пе ре дусім це Чу маць кий Віз (англ. the Plough, the Great
Bear), Ма ла Вед ме ди ця з По ляр ною зіркою, завж ди спря мо ва ною
на північ (англ. the Little Bear, Pole Star), а та кож гру па зірок Пле я -
ди, нар. Сто жа ри або Во ло со жар (англ. the Pleiades) у сузір’ї Те лець.
Ще в ХІХ ст. мис ли вець, ри бал ка, ча бан за роз та шу ван ням наз ва -
них зо ря них тіл мог ли вночі виз на чи ти час з точністю до чверті го -
ди ни. Ще пре тен ден та ми на пер ше ко ло є Чу маць кий шлях (англ.
the Milky Way), не бес на про екція на шої Га лак ти ки, та Зірни ця (пол.
Jutrzenka) й Вечірни ця чи Вечірня зо ря (пол. Wiezornica), тоб то пла -
не та Ве не ра (англ. Venus), яку мож на ба чи ти тіль ки вранці та вве -
чері. Ці два про я ви од ної пла не ти раніше вва жа ли різни ми зо ря ми
і пов’язу ва ли з ни ми чи ма ло повір’їв та зви чаїв. Ба га то тих, хто за хоп -
люєть ся аст ро логією, вклю чає до пер шо го ко ла та кож і знак Зодіака,
при чо му тіль ки свій і своєї ро ди ни: я — Рак, я — Овен. Зна ки Зо -
діака — це сузір’я, але при хиль ник аст ро логічних прог нозів мо же
ць о го й не зна ти.

До дру го го ко ла кос монімічно го фрей му увіхо дять наз ви реш ти
сузір’їв (тіль ки ті, що лю ди на ба чить і знає), а та кож наз ви пла нет.
Реш та кос монімів — то вже третє ко ло, як що не чет вер те. Пер ше
й дру ге ко ла індивіду аль них кос монімічних фреймів у різних лю дей
близькі між со бою. Ос нов на різни ця — у їх роз ме жу ванні: що з кос -
міч них назв на ле жить до пер шо го і що — до дру го го ко ла. Тут у різних
мен таль них лек си ко нах ба га то розбіжнос тей, але су ма пер шо го й дру -
го го кіл дає у різних носіїв мо ви (і в різні ча си) приб лиз но од на ко -
ву не бес ну кар ти ну. Те ж мо же мо ска за ти про третє й чет вер те ко ла.

Третє ко ло скла да ють усі кос моніми, які знає лю ди на і які не
вхо дять до пер шо го й дру го го кіл. Тут різни ця вже ве ли ка й за ле жить
від про фесії та зацікав лень лю ди ни. Лю ди зна ють наз ви ок ре мих
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но вих сузір’їв, що ви димі пе ре важ но на південній півкулі зо ря но го
не ба (найвідоміше — Півден ний Хрест), де які наз ви зірок (пе ре -
дусім Сіріус, Ве га, ще кіль ка, а всь о го сло вес но пой ме но ва них зірок
існує близь ко 300, дех то знає й щось з номінацій ас те роїдів, які ста -
нов лять для всіх, ма буть, лю дей, навіть для аст ро номів, найбіль ший
склад ник чет вер то го, нез на но го ко ла, до яко го слід до лу чи ти
й більшість назв су пут ників пла нет.

ОБ РАЗ ГУ ЦУ ЛА У ТВОРЧІЙ ІНТЕРП РЕ ТАЦІЇ
СТАНІСЛА ВА ВІНЦЕН ЗА ТА ЮРІЯ ФЕДЬ КО ВИ ЧА

Ми ки тин І. Я., к. філ. н., Іва но�Франківсь ка філія

Гу цуль щи на — унікаль ний край, де час зав ми рав, спос теріга ю чи
за вічним кру го обігом жит тя при ро ди, пер воз дан ної Бо гом та не до -
тор кан ної людсь кою цивілізацією, де лю ди на ут во рю ва ла своє рід -
ний син тез з бут тям космічним, де те перішнє зли ва ло ся з ми ну лим
та поєдну ва ло май бутнє, де містичність пе ре хо ди ла в ре альність.
Гу цуль щи на ди ву ва ла ба гать ма своїми за гад ка ми. Та чи не най хи -
мернішим незвіда ним фе но ме ном був ду хов ний всесвіт меш кан ця
Кар патсь ких гір — гу цу ла, який за хоп лю вав щирістю вдачі, гос -
тинністю та за гад ковістю по ход жен ня. Станіслав Вінценз та Юрій
Федь ко вич — яск раві предс тав ни ки польсь кої та ук раїнсь кої літе -
ра тур, творчість яких пов’яза на з ди во виж ним гу цульсь ким краєм.
Го ри бу ли світом ди тя чих спо минів польсь ко го ху дож ни ка сло ва та
жит тям ук раїнсь ко го мит ця. Пись мен ни ки у текс товій пло щині
ство ри ли влас ну візію кар патсь ко го універ су му, на ма га ли ся пе ре да -
ти не пов торність зви чаїв і тра дицій, відга да ти за гад ку жит тя го рян.

Ге рой пер шої час ти ни тет ра логії «На ви сокій по ло нині. Прав да
ста ровіку» Станісла ва Вінцен за та про зи Юрія Федь ко ви ча — лю -
ди на, що ви рос ла се ред краєвидів кар патсь ких гір, бу ян ня при ро ди,
жи ву чи у згоді із кар патсь ки ми не пи са ни ми за ко на ми. В ди ко му
прос торі, да ле ко від місь кої суєти, го ря нин вчив ся ро зуміти го лос
сво го сер ця. Стан цілко ви тої ізоль о ва ності від зовнішнь о го світу
лю дей ви хо вав нест рим ний гор дий дух меш кан ця гір. У гу цульсь -
ко му прос торі са мотність пос та ва ла таємни чою дійсністю, нез вич -
ною, ад же втілю ва ла особ ли вий стан пси хо логічно го усамітнен ня,
реф лексії та відна ход жен ня істи ни.

Са ме єднан ня з при ро дою, спілку ван ня на о динці з со бою і нав -
ко лишнь ою кра сою сфор му ва ло ге роїв тво ру Станісла ва Вінцен за.
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При ро да ке ру ва ла по бу том гу цулів, підпо ряд ко ву ю чи собі час та
пра цю лю дей, їхні вчин ки та по чут тя. Звич не для меш канців Кар -
пат жит тя зма лю ву ва лось польсь ким ав то ром в особ ли во му ра курсі.
Місти ка та ре альність, тісно пе репліта ю чись, ут во рю ва ли хи мер не
ме ре жи во своєрідних віру вань, тра дицій та об рядів. В ха рак тері гу -
цу ла прос те жу вав ся своєрідний ду алізм, втіле ний у постійно му
про тис то янні і вод но час гар монії бо же ст вен но го та де монічно го,
хрис ти янсь ко го й по гансь ко го. Віра у магію сло ва, чарівників,
моль фарів, де монів, си лу ват ри постійно при сут ня у кар патській
пов сяк ден ності. Бог — тво рець всь о го світу вис ту пає в об разі сон -
ця, яко му мо лять ся завж ди на са моті. Го ря ни ша ну ють де ре во, від
нь о го по хо дить гу цульсь кий рід Кед рин ця Фо ки Шу мея, пок ло -
няєть ся при роді сон ця та вітру ро ди на Ва си люків. Го ря ни зав дя чу -
ють своїм по ход жен ням при роді, са ме то му вда ча «дітей гір» та ка
ж не пе ред ба чу ва на, як і гірсь ке се ре до ви ще.

Ге рої Юрія Федь ко ви ча та кож відчу ва ють існу ван ня по ряд з ни -
ми ірраціональ но го, нез ро зуміло го містич но го на ча ла, про те в прозі
ук раїнсь ко го пись мен ни ка ми не знай де мо моль фа ра чи чарівни ка
в дії. Місти ка прос ту пає у житті гу цулів епізо дич но. Ук раїнсь кий
ми тець в тексті «Лю биJзгу би» опи сує хви лю ван ня ма тері за ди ти ну
че рез сон, що має не доб ре тлу ма чен ня. Своєрідно ук раїнсь кий ав -
тор інтерп ре тує гу цульсь ке повір’я про вдо вуJча родійку у творі
«Стрілець», вка зу ю чи на те, що ко хан ня, здо бу те ча ра ми, не при не се
щас тя. На відміну від Вінцен зо во го ро зуміння сак раль ноJде моніч -
но го зв’яз ку лю ди ни й при ро ди, Федь ко вич по яс нює бо же ст вен ну
близькість гу цулів зі своєю гірсь кою зем лею че рез по чут тя лю бові
до рідно го краю. Гу цу ли за хоп лю ють ся краєви да ми кар патсь ких
гір, їхнь ою не пе ре бутністю, ад же настіль ки пов’язані з рідною зем -
лею, що вис ту па ють її невідділь ною час ти ною.

Станіслав Вінценз та Юрій Федь ко вич од нос тайні в од но му.
У їхніх текс тах кар патці — вільні лю ди, що діють за го ло сом сво го
сер ця й уо соб лю ють пер воз данність єднан ня з при ро дою та жит тя
за совістю у пло щині ме тафізич но го пог ра нич чя ми ну ло го і май -
бутнь о го, свідо мо го й несвідо мо го, бо же ст вен но го і де монічно го,
відоб ра жа ю чи спра вж ню сутність гу цульсь ко го універ су му — ди во -
виж ної землі «втра че но го раю».
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ЕВО ЛЮЦІЯ МІФО ЛОГІЧНОЇ 
ПО ЕЗІЇ ВІКТО РА КОР ДУ НА

Оза рен ко В., 4 курс, гру па ЗУМ�41, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., к.філ.н, до цент

Од ним з найя ск равіших предс тав ників «Київсь кої шко ли по езії»
мож на сміли во наз ва ти Вікто ра Кор ду на. Йо го по езія обс тоює при -
родність бут тя, ор ганічність світовідчу ван ня і співжит тя у світі. У своїй
по езії він транс фор мує давні міфо логічні об ра зи для ос мис лен ня
філо софсь кої проб ле ми існу ван ня лю ди ни, кот ра для нь о го є ос нов -
ною. Міфо логія Вікто ра Кор ду на зо се ред жуєть ся не тіль ки на добі
Київсь кої Русі та другій по ло вині ХХст., тор каєть ся скіфсь ко го та
ко заць ко го періодів, во на до ся гає до но во завітно го біблійно го ча су.

У своїй по езії ав тор бу дує влас ну історію. За до по мо гою пев них
істо рич них на ша ру вань він руй нує ча со ву ме жу, тим са мим де мо н -
стру ю чи ак ту альність са мо го міфу у різних ча со вих періодах.

В. Мо ре нець го во рить, що ліри ка Кор ду на най ви разніше
предс тав ляє «он то логічне» кри ло міфо логізму ук раїнсь кої по езії
1960–80Jх рр. Осяг нен ня бут тя в йо го тво рах відбу ваєть ся за до по -
мо гою язич ниць кої та хрис ти янсь кої міфо логій. Як що відсте жи ти
збірки ав то ра, то мож на поміти ти пе рехід від язич ниць ких віру вань
до хрис ти янсь ких, од нак це не оз на чає що він ос та точ но по ри ває
з пер ши ми.

У першій збірці «Зем ля натх нен на» цілко ви то домінує язич ниць -
кий світог ляд, а біблійна стилісти ка ли шень зга дуєть ся у кіль кох
текс тах. Дру га збірка «Славія» теж є цілко ви то язич ниць кою, але
в ній в од но му з віршів уже з’яв ляєть ся «ян гол». У третій збірці по -
руч із язич ниць ким при род ним хра мом з’яв ляєть ся «ру кот вор ний»
хрис ти янсь кий, і лірич ний суб’єкт прок ла дає свій шлях так, аби пе -
ре хо ди ти «із од но го зо ло то вер хо го / в інший». Нас туп на збірка «Зи -
мо вий стук дят ла» де мо н струє цілко ви те доміну ван ня хрис ти янсь -
ко го світог ля ду.

Отож, по е тич ний світ Вікто ра Кор ду на поєднує як язич ниць -
кий, так і хрис ти янсь кий світог ля ди, й зрос тан ня ва го мості ос тан -
нь о го не оз на чає відми ран ня пер шо го. А в низці текстів ці світог ля ди
співісну ють. Це справді світ «ба га то бож жя», де по руч з язич ниць кими
ідо ла ми співісну ють пос таті з Но во го Завіту; успішно поєдну ють ся
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об ра зи та уяв лен ня, по суті своїй взаємо вик лючні. Для Вікто ра Кор -
ду на обид ва світог ля ди є історією влас но го на ро ду та осо бистісно го
ду хов но го зрос тан ня.

По ет, як ак тив ний учас ник Київсь кої шко ли, відрод жу вав мі фо -
логічну свідомість, що, по суті, бу ло про тис то ян ням з ра дянсь ких
ре жи мом. Вод но час виз нач ну роль відігра ва ло влас не праг нен ня
ос мис ли ти світ, кот ре здійсню ва ло ся са ме че рез по езію.

За га лом роз ви ток сак раль ної по езії Вікто ра Кор ду на відоб ра жає,
з од но го бо ку, істо рич ний рух свідо мості від язич ни цт ва до хрис ти -
я н ства, з дру го го — жи вучість язич ниць ко го світог ля ду, кот рий або
існує (як певні уяв лен ня) у своєму «чис то му» виг ляді або вхо дить
у хрис ти я н ство й слу жить за со бом но во го міфо логізу ван ня.

Гли би ну, ба га т ство й сенс жит тя по ет вба чає не у влас но му сь о го -
денні, а у міфо логізо ваній історії, про дов жен ням якої стає ав торсь -
кий час.

За га лом, ево люція Вікто ра Кор ду на нап ро чуд ціка ва — від по -
діб них нес тям но апо каліптич них візій до релігійної ліри ки. Хо ча во но
ли ше на пер ший пог ляд па ра док саль но, а насп равді: як що ніку ди
йти, як що ні півночі, ні півдня, ні за хо ду, ні схо ду, як що не має ви -
хо ду, то вихід є один — до Бо га.

ЛЕК СИЧ НА ОПО ЗИЦІЯ «ВО ГОНЬ» — «ВО ДА»

Стри га Б.С., 6 курс, гру па ЗУМ 61, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»

к.тел.: (063)�478�68�79, 
Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., к.філ.н, до цент

Проб ле ма твор чих взаємин міфу, фольк ло ру та ху дожньої літе ра -
ту ри на бу ває в ос танні ро ки но во го на у ко во го втілен ня. З’яв ля ють ся
досліджен ня, у яких вчені на ма га ють ся да ти оцінку куль тур них етапів
міфу, фольк ло ру, ху дожньої літе ра ту ри не в їх істо ричній послідов нос -
ті, а в ор ганічній ге не тичній єдності. Пред ме том на шо го досліджен ня
є лек сич на опо зиція «во гоньJво да» у куль ту ро логічно му та лінгвістич -
но му ас пек тах, а об’єктом — особ ли вості функціону ван ня лек сем «во -
гонь» і «во да» у тво рах ху дожньої літе ра ту ри ІІ по ло ви ни ХХ століття.

Но виз на досліджен ня по ля гає в то му, що в ро боті зроб ле на од -
на з пер ших спроб аналізу функціону ван ня лек сич ної опо зиції «во -
гонь — во да» у текс тах різних жанрів ІІ по ло ви ни ХХ століття.

та формування духовності: історія та сучасність Секція 3



На ми бу де виз на че но се ман тич ну ха рак те рис ти ку лек сич них
оди ниць «во гонь» та «во да» в ук раїнській мові, прослідко ва но сфе -
ру функціону ван ня слів у взаємодії, їх ста тус у відоб ра женні світог -
ля ду ук раїнців на рівні куль ту ро логії та ху дожньої літе ра ту ри.

Ре зуль та ти досліджен ня мо жуть бу ти ціка ви ми як філо ло гам,
так і куль ту ро ло гам, вчи теліJсло вес ни ки се редньої шко ли мо жуть
ско рис та ти ся мов ним ма теріалом, предс тав ле ним у ро боті, з ме тою
йо го зас то су ван ня як на уро ках мо ви, так і літе ра ту ри для глиб шо -
го ро зуміння уч ня ми мов них явищ.

Ме тою досліджен ня є спро ба здійсни ти лінгвоJкуль ту ро ло гіч ний
аналіз опо зиції «во гоньJво да» ви я ви ти особ ли вості її функціону -
ван ня в ук раїнсь ко му мов но му об ширі.

Зав дан ня на шої на у ко вої розвідки — про а налізу ва ти лек сич ну
опо зицію «во гоньJво да» на різних рівнях, ви я ви ти у її складі
найбільш ти пові лек си коJсе ман тичні пе ре не сен ня, зміни, з’ясу ва -
ти її функціональні ти пові мож ли вості у ху дожніх (по е тич них і про -
зо вих) текс тах, ви я ви ти час тотність вжи ван ня лек сем асоціатив но -
го по ля опо зиції «во гоньJво да».

Дже рель ною ба зою досліджен ня є ан то логії ук раїнсь ко го міфу,
ук раїнсь кої на род ної твор чості, ук раїнсь кої по езії ІІ по ло ви ни
ХХ століття, хрес то матійні текс ти ук раїнсь кої літе ра ту ри, оскіль ки
в ан то логіях найбільш пов но предс тав ле но текс ти для аналізу та по -
да но ши ро кий спектр пер со налій, тво ри яких біль шою мірою
раніше не дру ку ва ли ся і не мог ли бу ти досліджені у лінгвоJкуль ту -
ро логічно му плані. Для аналізу взя то та кож ок ремі тво ри ук раїнсь -
ких пись мен ників.

Во гонь як сим вол був надз ви чай но по ши ре ним у світовій та ук -
раїнській міфо логії. З при род ним яви щем горіння пов’яза на ве ли ка
кількість ри ту алів, об рядів не тіль ки у слов’ян, але й у інших на ро -
дів. Пред ме том пок лоніння бу ли бо ги, які уо соб лю ва ли в собі ри си
вог ня ної стихії (зок ре ма, Сва ро жич — у слов’ян). Во гонь, як і во да,
ба гат тя, є дійо ви ми осо ба ми ба гать ох свят — яск ра вим прик ла дом
ць о го є свя то Іва на Ку па ла.

Аналізу ю чи ос новні слов ни ки ук раїнсь кої мо ви, ми виз на чи -
ли, що лек сич на опо зиція «во гоньJво да» най повніше се ред інших
слов ників ви яв ляє се бе у Ве ли ко му тлу мач но му слов ни ку су час ної
ук раїнсь кої мо ви.

Що до функціону ван ня у ху дожніх текс тах ІІ по ло ви ни ХХ сто -
ліття, то спос терігаємо ак тив не вжи ван ня лек се ми «во гонь» у чо -
тирь ох зна чен нях. Нез нач на кількість прик ладів по дає аналізо ва ну
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лексе му у пря мо му зна ченні для на зи ван ня по бу то вих ре чей, на від -
міну від лек се ми «во да», яка в біль шості ви падків вжи ваєть ся у пря -
мо му зна ченні. Але рам ки ху дожнь о го текс ту знач но роз ши рю ють
слов ни ко ве тлу ма чен ня і внаслідок ме та фо ри зації, ме тонімізації,
порівнян ня, епіте ти зації се ман ти ка сло ва на бу ває ши ро ти, гли би ни.

На досліджу ва но му мов но му ма теріалі ми знайш ли чи ма ло ілюст -
 рацій розк рит тя внутрішнь о го змісту лек сем «во гонь» та «во да»,
а та кож їх ха рак тер взаємодії в ху дожніх текс тах че рез тро пи.

У ху дожніх текс тах прослідко вуєть ся вжи ван ня смис ло вих пар
«вогонь — сло во», «во гонь — камінь», що ма ють міфо логічну ос но ву,
та кож спос терігаємо вжи ван ня лек се ми «во гонь» у текс тах з біблій -
ни ми мо ти ва ми. Лек се ма «во да», яка вис ту пає у текс тах з філо -
софсь ким зву чан ням, прос те жуєть ся у смис ло вих па рах «во да —
час», «во да — жит тя», «во да — здо ров’я» то що.

МАС КУЛІННИЙ ДИС КУРС ПО ЕЗІЇ Т. Г. ШЕВ ЧЕН КА

Чер кас О.О., VI курс, ЗУМ�61, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ко ломієць О.В., к.філ.н, до цент

По е тич на кар ти на світу Та ра са Шев чен ка пот ре бує постійно го
онов лен ня ме то до логій і підходів до інтерп ре тації фе но ме ну мит ця.
Та ким но ва торсь ким підхо дом є ген дер ний. Мас кулінність — ба зо -
ва ка те горія ген де ро логії, комп лекс ха рак те рис тик по ведінки, мож -
ли вос тей і сподівань, що де терміну ють соціаль ну прак ти ку, об’єд -
на ну за оз на ка ми чо ловічої статті. Ос но ву ю чись на вис нов ках
І.Ко на, І. Ільїна, С. Ушакіна, про по нуємо влас не виз на чен ня мас -
кулінності як літе ра ту роз нав чої ка те горії — це сис те ма пси хо логіч -
них, по ведінко вих, мен таль них ха рак те рис тик, які фор му ють ся
в кон тексті національ них тра дицій, суспіль но го се ре до ви ща та ви -
зна ча ють пси хо тип ук раїнсь ко го чо ловічо го ха рак те ру, що має сим -
волічне зна чен ня та реп ре зен туєть ся в літе ра тур них текс тах.

Ка те горія мас кулінності предс тав ле на в по езії Т. Шев чен ка
у низці чо ловічих об разів, які ук ла да ють ся в сис те му мас кулінних
національ них типів. На ми бу ло ви яв ле но такі ти пажі, об’єднані
в тріади на ос нові спіль них се ман тич них оз нак: ко зак — геть ман —
бать ко; по ет — коб зар — про рок; пан — спо кус ник — ґвалтівник.
Іде ал ге ге мон ної мас кулінності, ідея національ но го са мо виз на чен ня
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ук раїнців ре алізо вані в об ра зах ко заків та геть манів. Мас кулінність
їхньої по ведінки ко ре лює з та ки ми ри са ми ха рак те ру, як: зви тя га,
сміливість, відчай душність, не на висть до во рогів, ча сом жорс токість
(«Не на че пта хи в чорнім гаї, ко за цт во сміли во літає…»), бо роть ба за
вла ду, сво бо ду, не по рушність іде алів, відданість Батьківщині, го -
товність до са мо по же рт ви в ім’я на ро ду («О ми лий Бо же Ук раїни! /
Не дай про пас ти на чу жині, / В не волі воль ним ко за кам!»); щедрість,
без ко рис ливість, міцна друж ба, праг нен ня до волі: «Хто з шаш ли -
ком, а хто і так, / За те він воль ний, як ко зак», згур то ваність у бо ротьбі
з во ро гом: «За що ж бо ро лись ми з ля ха ми? / За що ж ми різа лись
з ор да ми?». Ко заць кий ко лек тив відзна чав ся силь ни ми бра терсь ки ми
зв’яз ка ми, го товністю до са мо по же рт ви за ра ди іншо го. Міцність
та ких зв’язків бу ла сильнішою за шлюбні, це свідчить про го мо со -
ціальність як мас кулінну ри су. По ведінко ву мо дель об ра зу ко заків
у по езії Т. Шев чен ка зу мов лює їхній пси хо ко мп лекс — це поєднан ня
роз важ ли вості, відповідаль ності, са мо по же рт ви з влас не індивіду -
аль ни ми якос тя ми: мужністю, безстрашністю, доб лес тю. Об раз
бать ка в по езії Шев чен ка — амбіва ле нт ний: він оберігає ро ди ну, за -
хи щає її, ви яв ляє найк ращі батьківські ри си (по е ми «Сліпий», «Ти -
тарівна»), а з іншо го бо ку, мо же вис ту па ти її руйнівни ком (по е ми
«Ка те ри на», «Сот ник», «Пет русь», «Сле пая», «Відь ма», «Княж на»).
Час то пов то рю ва ним у твор чості Т.Шев чен ка є мо тив інцес ту як
засіб руй нації ро дин них сто сунків («Сле пая», «Сот ник», «Відь ма»,
«Княж на»). Ви яв ля ю чи по зи тивні ри си об ра зу бать ка, Шев чен ко
ро бить йо го су го лос ним об ра зам геть манів, які опіку ва ли ся своїми
підлег ли ми, ста ви ли ся до них, як до влас них синів. Цей тип ге ге -
мон ної мас кулінності наділе ний вла дою за си лою, впли вовістю, аг -
ре сивністю. Мас кулінні об ра зиJти пи в тріаді по етJкоб зар — про рок
об’єдну ють такі мас кулінні ри си: рішучість, си ла волі, щирість,
мужність, відкритість, си ла ду ху. Чо ловіче на силь ство — це про яв
мас кулінних рис, яке жорс то ко за суд жу ва лось по е том. Такі ри си ха -
рак те ру, як си ла, при ни жен ня інших, жорс токість, зра да, праг нен -
ня доміну ван ня, зас то су ван ня си ли пе ред слаб ки ми людь ми, ха рак -
те ри зує ці об ра зи як мас кулінні. Ху дожній світ Шев чен ко вих по езій
відоб ра жає про цес інфан тилізації нації (оп ри яв не ний в об ра зах
калік, сліпих, сиріт), а ко лоніаль не ста но ви ще Ук раїни, гніт Мос -
ков щи ни спро ек то вані як кри за мас кулінності й про цес фемінізації
(наскрізні об ра зи жінокJпок ри ток). В епіцентрі ху дожньої кар ти ни
світу Коб за ря є ро ди на, роз поділ ген дер них ро лей, у якій про ек ту -
єть ся на суспіль ноJнаціональні ре алії й зу мов люєть ся ко лоніаль ним
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ста но ви щем Ук раїни часів Т.Шев чен ка. По ет праг нув до втілен ня
мо делі іде аль ної патріар халь ної ро ди ни як у влас но му житті, так
і в ху дожній твор чості, про те в по е тич но му світі домінант ни ми ви яв -
ля ють ся дест рук тивні ро динні сто сун ки як відоб ра жен ня (в за галь -
но му масш табі) національ ної по раз ки, що ви яв ляєть ся че рез «на се -
леність» текстів байстрю ка ми й пок рит ка ми.

СЛО ВОТВІРНА ТА СЕ МАН ТИЧ НА СТРУК ТУ РА 
ТО ПОНІМІЇ МІСТА КИЄВА

Чер нен ко Т., 6 курс, гру па ЗУМ-61, 
спеціальність «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра»

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ціли на М.М., к.філ.н, до цент

То поніми — це фак ти мо ви, які закріплені те ри торіаль но і є дже -
ре лом вив чен ня мо ви на ро ду. Во ни зберіга ють нев жи вані у жи во му
мов ленні сло ва, фор ми і навіть зву ки, вив чен ня яких дає мож ли -
вість зро зуміти роз ви ток мо ви.

Екстралінгвістичні вис нов ки, звичні для оно мас тич них дослі -
джень, доз во ля ють уточ ни ти відо мості що до історії те ри торії міста
Києва, ха рак те ру міграційних про цесів то що. Для розв’язан ня цих
проб лем доціль ним ви даєть ся шлях суціль но го ети мо логічно го
досліджен ня то понімів, що в май бутнь о му доз во лить зо се ре ди ти
ува гу на чітких стра тиг рафічних ха рак те рис ти ках як у ме жах су час -
но го міста, так і в йо го пев них рет рос пек тив них кор до нах.

Мо ног рафічне вив чен ня кож но го то поніма міста Києва дає змо -
гу, зо се ре див ши ува гу на одній назві, мак си маль но ви чер па ти ма те -
ріал для найімовірнішо го вис нов ку, по бу ду ва ти своєрідну хро но ло -
гічну су бор ди націю, оскіль ки відо мо, що до ку мен таль на фіксація
наз ви (то поніма), як пра ви ло, не збігаєть ся з її ви ник нен ням: най -
частіше, наз ви на ба га то давніші за своїм по ход жен ням, ніж пер ша
згад ка про них у пи сем них дже ре лах.

Го лов на функція то понімів міста по ля гає у ви яв ленні се ред об’єк -
тів мо ви оди ниці од но го кла су без вказівки на їх оз на ки. От же,
номіна тив на функція то понімів пе ре ва жає над ко муніка тив ною.

Особ ли вос тя ми то понімії міста є те, що ця підгру па лек си ки має
свої гра ма тичні особ ли вості. А се ман тичні ас пек ти то понімів мен -
шою мірою за ле жать від свідо мості носіїв мо ви. Певні особ ли вості
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ви ра жен ня па ра диг ма тич них зв’язків у то понімії роб лять власні
наз ви до сить не за леж ни ми мов ни ми оди ни ця ми.

Всі наз ви то по об’єктів сто лиці Ук раїни відоб ра жа ють мов ну
без пе рервність від най давніших часів до на ших днів.

Досліджу ю чи мов ну си ту ацію міста Києва та йо го око лиць пе -
ріоду давнь о русь кої дер жав ності, мож на зро би ти вис но вок, що без -
пе рервність мов ної тра диції на се лен ня Києва мог ла бу ти знач ні -
шою, ніж влас не етнічна чис то та. При ць о му Київщи на ма ла де що
біль шу мов ну чис то ту порівня но з Києвом, на той час уже ве ли ким
містом, на се лен ня яко го етнічно бу ло до волі стро ка тим. Про те де -
таль не вив чен ня то понімії міста Києва по ка зує, що во на ся гає ба га то
глиб ших хро но логічних шарів, ніж існу ван ня істо рич но засвідче -
но го Києва давнь о русь ко го періоду, і доз во ляє спос теріга ти чітко
ви ра же ну мов ноJетнічну спад ковість. Це свідчить про од норідність
і пев ну «чис то ту» мо ви на се лен ня то го ча су, ко ли місто Київ ви ник -
ло й роз бу до ву ва ло ся.

У то понімії сто лиці Ук раїни зберіга ють ся ок ремі ри си мов ної
тра диції київсь ко го лю ду. А мов на спад ковість і чіткість мов ної
ієрархії свідчать про за ко номірний пос ту по вий роз ви ток ге не тич но
єди ної мо ви ць о го краю.

Кож на наз ва на мапі Києва має свою, при та ман ну їй фор му або
мо дель, по бу до ва ну за до по мо гою гра ма тич них за собів і за ко номір -
ностей. Як що в тюркській чи німецькій то понімії пе ре ва га на ле жить
ос но во ск ла дан ню, де кінце вим еле мен том вис ту пає ге ог рафічний
термін (нап рик лад, Аю даг, Ган но вер, Оне га — го ра, річка), то сло во т во -
рен ня ук раїнсь ких (київсь ких), як і інших слов’янсь ких то понімів,
відбу ваєть ся, го лов ним чи ном, шля хом афіксації, яка впли ває на
зміну твірної ос но ви то поніма. За відно шен ням до ко ре ня сло ва
афікса ми частіше бу ва ють суфікс і префікс і закінчен ня.

От же, у то понімії міста Києва ве ли ке зна чен ня має фор мант (то -
по фор мант) — сло вот вор чий еле мент (префікс, суфікс, гра ма тич -
ний по каз ник чис ла і ро ду), який у мові са мостійно не вжи ваєть ся
і є ли ше до дат ком до ос но ви для ут во рен ня ге ог рафічної наз ви,
нап рик лад, ПоJділ, ПоQчайQнJа, СвятQошJин то що.
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Актуальні проблеми сучасного перекладознавства Секція 4

СЕКЦІЯ ІV

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

АНАЛІЗ ЗА ПО ЗИ ЧЕНЬ АНГЛІЙСЬ КОЇ МО ВИ

Каліновсь ка Г.Ю.
III курс, гру па ПР�31, спеціальність «Пе рек лад»,

Універ си тет «Ук раїна», к. тел. (093) 3510189
На у ко вий керівник: Тіто ва В.Є., до цент

Іншо мовні за по зи чен ня є од ним з важ ли вих видів зба га чен ня
слов ни ко во го скла ду англійсь кої мо ви. Цю дум ку мож на підтвер ди-
ти пог ля дом відо мо го російсь ко го лінгвіста А. По тебні, який вва  жав,
що неп ра виль но за пи ту ва ти про те, звідки за по зи че не сло во, а по -
трібно за пи ту ва ти про те, що до да ло ся, що бу ло ство ре но в ре зуль -
таті діяль ності, яка роз ви ва лась зав дя ки пев но му пош тов ху при за -
по зи ченні сло ва від іншо го на ро ду.

За по зи чен ня (borrowings) — еле мент чу жої мо ви (сло во, мор фе-
ма, син так сич на конструкція та ін.), який бу ло пе ре не се но з однієї
мо ви до іншої в ре зуль таті мов них кон тактів, а та кож сам про цес
пе ре хо ду мов них еле ментів однієї мо ви до іншої.

ПоJпер ше, слід звер ну ти ува гу на те, що ви сокй відсо ток за по зи -
че них слів в англійській мові (75%) прийш ли в ре зуль таті чис лен них
істо рич них подій та міжна род них зв’язків. Підра хо ва но, що чис ло
спо конвічних слів в англійсь ко му слов ни ку скла дає всь о го близь ко
30%. Той чи інший вплив однієї мо ви на іншу завж ди по яс нюєть ся
істо рич ни ми при чи на ми: війни, за во ю ван ня, по до рожі, торгівля
то що приз во дять до більшJменш тісної взаємодії різних мов.

За своїми дже ре ла ми за по зи чені сло ва мож на розг ля да ти у складі
та ких груп: за по зи чен ня з ла тинсь кої, грець кої, фран цузь кої, та ін -
ших мов.



Кількість слів, особ ли во ла тинсь ко го та грець ко го по ход жен -
ня, що бу ли за по зи чені в євро пейській мові про тя гом епо хи Відро -
д жен ня — ве ли чез на. Ос нов ну ма су цих слів ста но вить на у ко ва та
суспіль ноJполітич на лек си ка.

Ети мо логічна струк ту ра слов ни ка англ. мо ви: місце вий (свій)
еле мент: індоєвро пейсь кий еле мент, німець кий еле мент, англійсь -
кий еле мент; за по зи че ний еле мент: кельтсь кий (V–VI в. н.е.), ла -
тинсь ка, I гру па — Iв до н.е., II гру па — VII в н.е., III гру па — епо -
ха Відрод жен ня, скан ди навсь кий (VIII–XI в н.е.), фран цузь кий,
нор манські за по зи чен ня (XI–XIII в н.е.), па ризькі за по зи чен ня
(Відрод жен ня), грець кий (Відрод жен ня), італійсь кий (Відрод жен -
ня і пізнє Відрод жен ня), іспансь ка (Відрод жен ня і пізнє Відрод -
жен ня),німець кий, індійсь кий, російсь ка і де які інші гру пи.

Під індоєвро пейсь ким еле мен том ро зуміють ся сло ва, за гальні для
всіх або для біль шої кіль кості мов індоєвро пейсь кої гру пи. Анг лійські
сло ва цієї гру пи оз на ча ють еле мен тарні по нят тя, без яких не мож ли во
людсь ке спілку ван ня. Їх мож на об’єдна ти в такі гру пи: 1) сімей ниі
відно си ни: father, mother, brother, son, daughter; 2) час ти ни тіла: foot,
nose, lip, heart;3) тва ри ни: cow, swine, goose; 4)рос ли ни: tree, birch, corn.

Німець кий еле мент предс тав ляє сло ва, за гальні для всіх або біль -
шості мов гер мансь ко го по ход жен ня. Де які ос новні гру пи гер мансь -
ких слів схожі з гру па ми індоєвро пейсь ко го еле мен та:1) час ти ни тіла:
head, hand, arm, finger, bone; 2) тва ри ни: bear, fox, calf; 3) рос ли ни:
oak, fir, grass; 4) при родні яви ща: rain, frost; 5) по ри ро ку: winter, spring,
summer.

Мож но зро би ти вис но вок, що роль за по зи чень (borrowings) в різ -
них мо вах не од на ко ва і за ле жить від конк рет ноJісто рич них умов
роз вит ку кож ної мо ви. Англійсь ка мо ва біль ше ніж якийJне будь
інший мо ва ма ла мож ливість за по зи чу ва ти іно земні сло ва в умо вах
пря мо го без по се реднь о го кон так ту.

ЛЕК СИЧНІ ТРАНС ФОР МАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. 
ЇХ ОСОБ ЛИ ВОСТІ ТА СПЕ ЦИФІКА

Ко валь о ва В.М., ІІ курс, гру па ПР�21, 
спеціальність «Пе рек лад», Універ си тет «Ук раїна»,

к.тел. (093) 2393115
На у ко вий керівник: Люш невсь ка Т.Г., до цент

Ге те ка зав «Пе рек лад — один з найбільш важ ли вих і найбільш
суттєвих за собів спілку ван ня між людь ми».
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Пе рек лад — це яви ще, без яко го не мож ли во уя ви ти наш су час -
ний світ. Міжна родні політичні та еко номічні зв’яз ки, куль ту ра, на -
у ка — усе це, ми пізнаємо зав дя ки пе рек ла ду.

Ме тою є досліджен ня лек сич них транс фор мацій, що зас то со -
ву ють ся при пе рек ладі з німець кої на ук раїнсь ку мо ви.

Ак ту альність да но го досліджен ня зу мов ле на тим, що ця те ма -
ти ка є ціка вою для вив чен ня, ба га тог ран ною, важ ли вою в пе рек ла -
дацькій діяль ності.

Для по чат ку, на ве де мо по яс нен ня та ко го терміну як лек сичні
транс фор мації — це різно го ро ду зміни лек сич них еле ментів мо ви
оригіна лу (МО) під час пе рек ла ду, з ме тою адек ват ної пе ре дачі їх
се ман тич них, стилістич них і праг ма тич них ха рак те рис тик із вра ху -
ван ням норм мо ви пе рек ла ду (МП) та мов леннєвих тра дицій куль -
ту ри мо ви пе рек ла ду.

Конк ре ти зація зна чен ня — це лек сич на транс фор мація,
внаслідок якої сло ва або термін шир шої се ман ти ки в оригіналі
замінюєть ся сло вом вуж чої се ман ти ки, що зу мов ле но розбіжнос тя -
ми у функціональ них ха рак те рис ти ках слов ни ко вих відповідників
лек сич них еле ментів оригіна лу та тра диціях мов лен ня. Нап рик лад:

«Wie machst du es, Kind?» — «Як ти ком по нуєш свою му зи ку, хлоп -
чи ку?»

«Wie wird es anfangen?» — «Як поч неть ся кон церт?»
Ге не ралізацією на зи ва ють про ти леж ним до конк ре ти зації яви -

щем, — заміну оди ниці вихідної мо ви, яка має вуж че зна чен ня,
оди ни цею мо ви, з більш ши ро ким зна чен ням.

«Es ist ein richtiges Kinderstück!» — «Це справді ди тя ча му зи ка!»
Лек сич на транс фор мація смис ло во го роз вит ку по ля гає в то му,

що при пе рек ладі ви ко рис то вуєть ся сло во, зна чен ня яко го є ло гіч -
ним роз вит ком зна чен ня сло ва, що пе рек ла даєть ся. Найбільш час -
то при ць о му зна чен ня співвідне се них слів в оригіналі та пе рек ладі
ви яв ля ють ся зв’яза ни ми при чин ноJнаслідко ви ми відно си на ми.

«Es wird still, und dann beginnen die Leute zu klatschen, weil irgendwo
ein Herdenführerin die Hände geschlagen hat» — «За па дає ти ша, а потім
лю ди по чи на ють плес ка ти, бо десь збо ку якийсь ва та жок людсь кої
ота ри пер ший плес нув у до лоні».

Ви ко рис тан ня пе рек ла даць ких транс фор мацій, в пер шу чер гу,
дик туєть ся пе ре да чею по чат ко во го змісту, ви ра зом дум ки оригіна лу.
Са ме то му, лек сичні транс фор мації є до сить вжи ва ним яви щем у різ -
но манітних те ма ти ках, то му не обхідно сліду ва ти прос тим пра ви лам.
Пе рек ла да чу слід зва жа ти на лек си коJгра ма тичні транс фор мації,
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тоб то на струк турні та лек си коJсе ман тичні роз ход жен ня між ні -
мець кою та ук раїнсь кою мо ва ми, які ви ма га ють під час пе рек ла ду
пе ре бу до ви син так сич ної струк ту ри ре чен ня або лек сич них змін.
Як пра ви ло різні транс фор мації здійсню ють ся од но час но, тоб то по -
єдну ють ся од на з од ною — пе рес та нов ка суп ро вод жуєть ся заміною,
гра ма тич не пе рет во рен ня — лек сич ним і т.д. На пле чах пе рек ла да -
ча ле жить не лег ке зав дан ня: відтво ри ти текст мо ви оригіна лу, мо -
вою пе рек ла ду так, щоб не втра ти ти те що хотів ска за ти сам ав тор.

Уміння лег ко і віль но ко рис ту ва ти ся пе рек ла даць ки ми транс -
фор маціями — зас та ва адек ват но го пе рек ла ду.

ПРОБ ЛЕ МИ ПЕ РЕК ЛА ДУ МОВ НИХ РЕ АЛІЙ
ТА СПО СОБІВ ПЕ РЕ ДАЧІ 

ЇХ НАЦІОНАЛЬ НО ГО КО ЛО РИ ТУ

Ко ломієць П.В.
V курс, гру па МФП14, спеціальність «Пе рек лад»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (097)�6392122
На у ко вий керівник: Дем чен ко Н.О., к.пед.н., до цент

Проб ле ма ре алій, у кон тексті за галь ної проб ле ма ти ки націо -
наль ноJкуль тур ної спе цифіки мо ви і мов леннєвої діяль ності за га -
лом, в пе рек ла доз навстві на бу ває особ ли во го те о ре тич но го і прак -
тич но го інте ре су. Про це ще у 1989 році заз на ча ла Р.П. Зорівчак,
у дру го му розділі «Ре алія як ком по нент соціаль ноJісто рич но го
і національ ноJкуль тур но го кон те кс ту» своєї мо ног рафії «Ре алія і пе -
рек лад (На ма теріалі анг ло мов них пе рек ладів ук раїнсь кої про зи)»,
оскіль ки, на пог ляд дослідниці, во ни щіль но пов’язані з ви ра зом
національ ної фор ми у пе рек ладі.

За тверд жен ням вче ної, ре алії, цілком слуш но вва жа ють ся чи
не най не без печніши ми з «підвод них ка менів», які до во дить ся до ла ти
пе рек ла да чам, пок ли ка ним яко мо га прав дивіше, точніше, вірніше
пе ре да ти ав торсь кий по черк за со ба ми іншої мо ви. Для ць о го не об -
хід но, щоб пе рек ла дач во лодів не тіль ки пев ним знан ням та хис том,
а й пев ною пе рек ла даць кою сміливістю. Ці, так би мо ви ти, не пе ре -
к ладні оди ниці — найцікавіші: невід’ємні від місця та епо хи, во ни
да ють найбіль ше для пізнан ня спо со бу мис лен ня, по бу ту й історії
носіїв мо виJдже ре ла, найщільніше зв’язані з підтекс том тво ру.

На дум ку Р.П. Зорівчак, ос новні труд нощі при їх пе рек ладі —
це, поJпер ше, відсутність у мовіJпе рей мачі відповідни ка — пов но го
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чи част ко во го — у зв’яз ку з відсутністю в носіїв цієї мо ви поз на чу -
ва но го ре алією ре фе рен та; і, поJдру ге, не обхідність, вод но час із де -
но та тив ним зна чен ням ре алії, пе ре да ва ти ко ло рит і ко но тації її
національ но го та істо рич но го за ба рв лен ня.

Як вва жає на у ко вець, спра ва уск лад нюєть ся і пот ре бою вра хо -
ву ва ти цілу низ ку умов, що на да ють пев ним яви щам жит тя різне
сло вес не відоб ра жен ня. То му, за пев няє Р.П. Зорівчак, не мож на не
по го ди ти ся з дум кою О. Швей це ра: «У про цесі пе рек ла ду відбу -
ваєть ся не тіль ки зістав лен ня різних мов них сис тем, а й зіткнен ня
різних куль тур і навіть цивілізацій. Цей ас пект пе рек ла ду вис ту пає
зок ре ма рельєфно при пе рек ладі ре алій».

Ре зуль та ти аналітич но го ог ля ду су час них на у ко вих досліджень
вітчиз ня них фахівців у га лузі пе рек ла доз на в ства, про ве де них ав то -
ром цих тез до повіді, свідчать про те, що проб ле ми пе рек ла ду мов них
ре алій та спо собів пе ре дачі їх національ но го ко ло ри ту, що бу ли об’єк -
том на у ко вої розвідки Р.П. Зорівчак, зроб ле ної більш ніж 25 років
то му, ак ту аль ни ми за ли ша ють ся і на разі.

Не стоїть ос то ронь і проб ле ма ти ка пе ре дачі ре алій при пе рек ладі
оповідань Ар ту ра Ко нан Дой ла. Зно ву ж та ки звер не мо ся до на  у ко -
во го по шу ку ко ри фея вітчиз ня ної те орії пе рек ла доз на в ства Р.П. Зо -
рівчак, яка досліджу ю чи історію анг ло мов них пе рек ладів ук раїнсь -
кої про зи у своїй мо ног рафічній ро боті «Ре алія і пе рек лад (На
ма теріалі анг ло мов них пе рек ладів ук раїнсь кої про зи)» обґрун то ва -
но до ве ла, що всебічні літе ра турні кон так ти, зок ре ма роз ши рен ня
пе рек ла даць кої діяль ності, спри я ють збли жен ню ук раїнсь кої і анг -
ло мов них літе ра тур, до сяг нен ню пев них то чок зіткнен ня між ни -
ми, у то му числі і в плані стилісти ки ху дожніх творів.

По суті, за пев няє ав тор ка мо ног рафії, обидві ці літе ра ту ри у своє -
му роз вит ку пройш ли біль ше ди фе ренційних, ніж подібних стадій,
то му діапа зон співзвуч нос тей у них не ши ро кий. Ук раїнсь ка та анг -
ло мовні літе ра ту ри як ду ховні вит во ри на родів, чиї істо ричні долі
ду же відрізня ють ся од на від од ної, до то го ж, ство рю вані мо ва ми,
що на ле жать до різност рук тур них, ге не тич но неб лизь кос порідне них,
з різни ми прин ци па ми об ра зот во рен ня, — ду же відмінні між со бою.

То му, на на шу дум ку, од ним із ак ту аль них зав дань сь о го ден ня, що
сто ять пе ред вітчиз ня ни ми пе рек ла доз нав ця ми, є дос ко на ле оп ра цю-
ван ня і уза галь нен ня конк рет но го досвіду пе рек ла дачів з англійсь кої
мо ви на ук раїнсь ку та роз роб лен ня ок ре мої ме то ди ки пе рек ла ду
для цієї па ри мов, яка по вин на бу ти обов’яз ко во зас то со ва на і під
час пе ре дачі ре алій при пе рек ладі оповідань Ар ту ра Ко нан Дой ла.
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ІНО ЗЕМНІ МО ВИ В НА ШО МУ ЖИТТІ

Ма лигіна О.Ю., І курс, гру па ПР�11, 
спеціальність «Пе рек лад», Універ си тет «Ук раїна»,

к.тел. (099)523�30�90
На у ко вий керівник: Гри го рен ко Н.В., стар ший вик ла дач

Вив чен ня іно зем них мов — не лег ка спра ва. Це три ва лий і склад -
ний про цес, що ви ма гає ба га то ча су і зу силь. У наші дні особ ли во
важ ли во зна ти іно земні мо ви. Де які лю ди вив ча ють мо ви, то му що
це потрібно їм для ро бо ти, інші по до ро жу ють за кор до ном, для
третіх — хобі.

Усі, хто знає іно земні мо ви, мо жуть роз мов ля ти з людь ми з ін ших
країн, чи та ти за рубіжних пись мен ників в оригіналі, що роз ши рює
кру гозір. Не див но, що ба га то мис ля чих і ви со ко освіче них лю дей —
полігло ти. Я вив чаю англійсь ку мо ву. У наші дні англійсь ка ста ла
най важ ливішою мо вою світу в політиці, на уці, торгівлі і куль тур них
відно си нах. Це рідна мо ва для більш ніж 300 млн лю дей. Лю ди, для
яких англійсь ка — рідна, жи вуть у Ве ли коб ри танії, США, Австралії
і Новій Зе ландії. Англійсь ка мо ва — од на з офіційних в Ірландії,
Ка  наді, ПАР. Англійсь ка є офіційною мо вою ООН та інших полі -
тич них ор ганізацій. По ло ви на світо вої на у ко вої літе ра ту ри на пи са на
англійсь кою. Це мо ва комп’ютер них тех но логій. Зна ти її сь о годні
не обхідно аб со лют но кожній освіченій лю дині, кож но му гар но му
фахівцю. Англійсь ка — чу до ва мо ва.

За раз по пит на пос лу ги пе рек ла дачів до сить ве ли кий, а во лодін -
ня іно зем ною мо вою — за по ру ка стрімко го кар’єрно го зрос тан ня
і ви со кої зарп ла ти. На да ний мо мент приб лиз но 70% ва кансій на
рин ку праці ви ма га ють від пре тен ден та знан ня іно зем ної мо ви хо -
ча б зі слов ни ком. Чо го вже го во ри ти про пе рек ла дачів! Закінчив
вуз лінгвістJпе рек ла дач по ви нен дос ко на ло во лодіти дво ма іно зем -
ни ми мо ва ми (це мінімум). Існує ду же ба га то прог рамJпе рек ла -
дачів. Звісно, це зовсім не ви ма гає вит рат на ці пос лу ги. Але ніякий
най новіший, над су час ний та ба га то функціону ю чий ме ханічний
пе рек ла дач не замінить жи во го спеціаліста.

У 2001 бу ло опи та но 500 рес пон дентів з чис ла шко лярів, абі ту -
рієнтів та сту дентів, де 88% опи та них сту дентів вва жа ють англійсь ку
мо ву не обхідним для ро бо ти і для до сяг нен ня ви со ко го соціаль но го
ста но ви ща в суспільстві. З’яв ляєть ся но ва тен денція: «знан ня анг -
лійсь кої мо ви — це ще не про фесія», як вва жає 66% рес пон дентів.
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Але 84% шко лярів, абітурієнтів та сту дентів пе ре ко нані, що анг лійсь -
ка мо ва не обхідна для здійснен ня міжна род них кон тактів. Біль -
шість опи та них виділя ють дві ос новні по зиції:

1) Англійсь ка мо ва не обхідна для ко опе рації з іно зем ни ми під -
приємства ми, во лодіння мо вою до по мо же знач но збіль ши ти ефек -
тивність праці і змен ши ти вит ра ти ча су.

2) Знан ня англійсь кої мо ви не обхідна для спілку ван ня і обміну
досвідом з ко ле га ми зJза кор до ну, а та кож для мож ли вості ви ко рис -
то ву ва ти інно ваційних тех но логій.

Це опи ту ван ня по ка за ло що знан ня іно зем ної мо ви ду же важ -
ли ве. Так, на дум ку шко лярів і сту дентів такі фак то ри, як ко муніка -
тивність і мож ливість ко рис ту ва ти ся інно ваційни ми тех но логіями —
ключ до успішної тру до вої діяль ності, яка, на їхню дум ку, відкри ває
шлях до май бутнь о го кар’єрно го рос ту. То му не мож ли во пе ре оці -
ни ти інфор маційні, соціаль но і ду хов но фор му ючі мож ли вості, які
відкри ва ють ся на уро ках англійсь кої мо ви в шко лах і ВНЗ. Я вва -
жаю, що англійсь ка мо ва, як дис ципліна у ви що му нав чаль но му
зак ладі, до по ма гає мені і моїм од ног руп ни кам роз ши ри ти свій кру -
гозір. Че рез ос воєння іно зем ної куль ту ри ми усвідом люємо цінність
своєї, і зви чай но як гра мотні лю ди, вно си мо щось важ ли ве, но ве,
ко рис не в своє жит тя. Са ме че рез тра диції, зви чаї, знан ня про пов -
сяк ден не жит тя іно зем них гро ма дян ми мо же мо ство ри ти цілісну
кар ти ну світу і влас но го сприй нят тя знань.

LEXICAL PROBLEMS 
IN TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS 

ЛЕК СИЧНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
ПЕ РЕК ЛА ДУ МЕ ДИЧ НИХ ТЕКСТІВ

По лов ко А.Т.
ІІ курс, гру па ПР�21, спеціальність «Пе рек лад»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (093)726�57�96
На у ко вий керівник: Оже ма І.С., асис тент

Стат тя прис вя че на досліджен ню ме дич ної мо ви та аналізу лек -
сич них проб лем при пе рек ладі ме дич ної терміно логії. На су час ну
мо ву ме дич них термінів постійно впли ва ють зовнішні транс фор -
мації, і це слу гу ва ло при чи ною, щоб розг ля ну ти ви ко рис тан ня ме -
дич ної лек си ки в та ких ви пад ках відно син:

а) лікарJлікар;
б) лікарJпацієнт;
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в) лікарJсту дент ме дич но го універ си те ту.
У статті на ми бу ло здійсне но порівняль ну ха рак те рис ти ку ме -

дич них термінів анлійсь кої, німець кої та ук раїнсь кої мов. Та кож
знач ну ува гу приділе но пи тан ню проб ле ми пе рек ла ду ме дич них
термінів, з якою сти ка ють ся пе рек ла дачі. Терміни да ної ро бо ти бу -
ли взяті з різно манітних на у ко воJпо пу ляр них жур налів.

Medicine is a field of knowledge in accelerated scientific and tech-
nological development that each year incorporates a large number of new
terms into the medical lexicon.

This article provides a contribution to the characterization of the
main translationJrelated problems encountered in this area. All European
languages share the same GrecoJLatin roots in medical terminology. The
preservation of the Latin language as the language of sciences until the
19th century, contributed to a great range of lexical similarities in medical
nomenclature, and its effects can be observed until today. The knowledge
of the Latin roots helps professionals in the field of medicine understand
medical texts in different languages.

The aim of our thesis is to study and analyze the lexical problems in
translation of medical texts and not only to describe but also to classify the
analyzed examples.

The language of medicine is in constant change and development.
New terms are added, other ones become redundant. Hence, there are
numerous difficulties translators have to face when translating medical
texts. The terminology of clinical disciplines poses a great challenge to
any translator. Terms relating to pathological anatomy abound in medical
literature, in diagnoses or names of diseases. It is indubitable that Greek
and Latin represent the basis of medical terminology in English. Ho we ver,
as linguistic units will sometimes not suffice to describe current advances
in sciences, terminology may «use modern derivatives of old Greek and
Latin words.

Medical terminology is difficult for several reasons:
— First of all, it is a jargon to facilitate professional communication.
— Secondly, it is in a continuous growth due to new additions, whether

new terminology is based on Latin/ Greek or not.
— Thirdly, synonymic terms function simultaneously with probably

minor shades of different meanings.
— Fourthly, there is a lack of standardization in most languages.
There have been attempts in standardizing medical English in recent

years, such as the Unified Medical Language System or SNOMED. Ha ving
access to such databases greatly facilitates not only the work of a translator
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but also the work of the professional in medicine. Amateur translators seldom
perform inJdepth research into terms that have already been translated in
medical literature, which results in highly heterogeneous translations
from one publication to another. Finally, medical translation is a poorly
paid field, which is inevitably reflected in the quality. All these difficulties
can explain doctors’ resistance to the adoption of translated terms and
their consensual and definitive incorporation into the profession’s jargon.

Medical language belongs to the soJcalled languages for special pur-
poses which differ from everyday language above all in the specificity of
the terminology and in that they are used in communication between pro-
fessionals. These languages for special purposes are part of the language
system and can be classified in different ways. This classification is always
difficult, since these languages are in constant development and partially
overlap with everyday language. There are two distinct ways of classifying
languages for special purposes: a vertical and a horizontal division. The
horizontal division is made on the basis of different knowledge domains
and is characterized by its open structure, which means that, due to the evo -
lution of science, new areas are continuously born. The terms analyzed in
this study (mostly designations of diseases) were selected from a variety of
popular science texts, and many examples were collected in practical
translation classes.

СПЕ ЦИФІКА ПІДГО ТОВ КИ ПЕ РЕК ЛА ДАЧІВ 
У ВИ ЩИХ НАВ ЧАЛЬ НИХ ЗАК ЛА ДАХ УК РАЇНИ

Шпак Є.М.
4 курс, гру па ПР�41, спеціальність «Пе рек лад»,

Універ си тет «Ук раїна», к. тел.. (063)�632�42�24
На у ко вий керівник: Люш невсь ка Т.Г., до цент

Пе рек ла дач — це осо ба, яка віль но во лодіє мо вою, знан ня якої
не обхідне для ус но го чи пись мо во го пе рек ла ду з однієї мо ви на ін -
шу, а та кож осо ба, яка во лодіє технікою спілку ван ня з глу хи ми, ні -
ми ми чи глу хоніми ми. Хо ча пе рек лад — це ду же древній вид людсь кої
діяль ності, не обхідність підго тов ки ве ли ко го чис ла про фесійних
пе рек ла дачів ви ник ла порівня но не що дав но. Без пе рек ла дачів бу ло
б не мож ли во спілку ван ня різно мов них пле мен і на родів, існу ван ня
дер жав і імперій, на се ле них чис лен ни ми і ба га то мов ни ми на ро да -
ми, ут ве рд жен ня куль ту ри панівних націй, що во лодіють ве ли ким
соціаль ним прес ти жем, по ши рен ня релігійних та соціаль них на -
вчань.
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Пе рек ла даць ка діяльність в су час но му світі на бу ває де далі біль -
ших масш табів і все біль шу соціаль ну зна чимість. Про фесія пе рек ла-
дачів ста ла ма со вою, і в ба гать ох країнах ство рені спеціальні нав чальні
зак ла ди, що го ту ють про фесійних пе рек ла дачів. У цих нав чаль них
зак ла дах вміння про фесійно здійсню ва ти пе рек ла даць ку діяльність
є кінце вою ме тою нав чан ня. Для то го, щоб доб ре пе рек ла да ти, не -
обхідно зна ти за ко ни пе рек ла ду, обу мов лені йо го склад ною і су пе реч -
ли вою при ро дою, чітко уяв ля ти ви мо ги, про по но вані суспільством
до пе рек ла ду і пе рек ла да чеві.

Нав чан ня пе рек ла ду має не тіль ки чис то прик лад не зна чен ня —
ство рен ня в учнів не обхідної пе рек ла даць кої ком пе тенції, во но ви -
ко нує та кож важ ливі за галь нолінгвістичні та за галь но освітні
функції. За нят тя пе рек ла дом спо ну ка ють учнів звер та ти ува гу на
най тонші ню ан си се ман ти ки і ко но та тив них ас пектів мов них оди -
ниць, розк ри ва ють своєрідність сис тем ної ор ганізації і функціону -
ван ня мов, особ ли вості «кар ти ни світу», ство рю ва ної кож ною мо -
вою, за галь не і особ ли ве в куль турі і мис ленні предс тав ників різних
мов них ко лек тивів. Ство рен ня пе рек ла даць кої ком пе тенції сприяє
всебічно му роз вит ку осо бис тості май бутніх пе рек ла дачів: фор мує
у них уважність і по чут тя відповідаль ності, вміння ко рис ту ва ти ся
довідни ка ми і до дат ко ви ми дже ре ла ми інфор мації, ро би ти вибір,
швид ко прий ма ти пра вильні рішен ня, ви яв ля ти і зістав ля ти чис ленні
лінгвістичні та екстралінгвістничні дані. Про фесійно му пе рек ла да -
чеві не обхідно ма ти уяв лен ня про соціаль но — істо рич ну ролі пе рек -
ла ду і ос нов них ета пах роз вит ку пе рек ла даць кої діяль ності. Він по ви -
нен зна ти про ве ли чез ний вне сок пе рек ла дачів у фор му ван ня
національ ної мо ви, літе ра ту ри і куль ту ри на родів, про роль пе рек ла ду
в міжна род них кон так тах в га лузі дип ло матії, політи ки, торгівлі, на у -
ки і техніки. Всі ці знан ня доз во ля ють май бутнім пе рек ла да чам
усвідо ми ти всю складність і важ ливість своєї про фесії, оз найо ми ти ся
з ма теріаль ни ми та ор ганізаційни ми ас пек та ми ро бо ти пе рек ла да ча.

Заз ви чай за нят тя по чи на ють ся з чи тан ня текс ту іно зем ною мо -
вою, що відно сить ся, як пра ви ло, до об ме же ної і більшJменш
цілісної час ти ни досліджу ва ної пред мет ної об ласті. До текс ту до -
даєть ся спи сок іншо мов них термінів з пе рек ла дом на ук раїнсь ку
мо ву. За цим мо жуть посліду ва ти впра ви, роз ра хо вані на свідо ме
зас воєння відповідної сис те ми по нять:

— пи тан ня до про чи та но го текс ту;
— зав дан ня — ви пи са ти най важ ливіші по нят тя да ної пред мет -

ної об ласті з текс ту;
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— до ма люн ка або схе ми, де скла дові еле мен ти поз на чені циф -
ра ми, підібра ти до цифр відповідні терміни.

Пе ред уч ня ми мо же бу ти пос тав ле но зав дан ня: са мостійно під -
го ту ва ти ся до пе рек ла ду спеціаль но го текс ту, ря ду вис тупів на спе -
ціаль ну те му або до ро бо ти в якості пе рек ла да ча на спеціаль ну те -
ма ти ку в рам ках на у ко вої кон фе ренції, пе ре го ворів і т.п. Са ме так,
са мостійно, го ту ють ся до пе ре ве ден ня по спеціальній те ма тиці
про фесійні пе рек ла дачі.

ЯВИ ЩЕ «ФАЛЬ ШИ ВИХ ДРУЗІВ» 
АБО «СЛО ВЕС НИХ ПАС ТОК» У ПЕ РЕК ЛА ДОЗ НАВСТВІ

Янюк М.В.
асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти та гу манітар них на ук,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к. тел.(050)9099773

Пе рек ла дач — ду же дав ня про фесія. Відтоді, як різно мовні на -
ро ди по ча ли тор гу ва ти та вес ти пе ре го во ри про мир чи війну, ста ли
потрібни ми пе рек ла дачі, хоч у ті давні ча си ще не бу ло ні шкіл, ні
інсти тутів. У давнь о му Єгипті, за повідом лен ня ми Ге ро до та, існу ва -
ла особ ли ва кас та ди настії пе рек ла дачів (або тлу мачів). Манд ру ю чи
по Єгип ту, Ме со по тамії та країнах тодішньої персь кої імперії, відо -
мий грець кий істо рик та філо соф Ге ро дот, щоб за побігти не по ро зу -
мінь че рез не дос татнє знан ня мов, ко рис ту вав ся пос лу га ми пе рек ла-
дачів. За своїх часів пе рек ла дачі заз на ва ли ве ли ких труд нощів, ко ли
їм тре ба бу ло пе ре да ва ти так звані ре алії, тоб то фак ти куль ту ри, які
не ма ють відповіднос тей в лек сич но му складі ціль о вої мо ви. Як що
підго тов ле ний чи тач чи тає пе рек лад з ла тинсь кої мо ви, то він не по -
т ребує пе рек ла ду та ких слів як пле бей, пат рицій, лек тор, кон сул, ора-
тор то що. У разі, ко ли чи тач не підго тов ле ний до сприй нят тя і змісту,
і фор ми текс ту, то потрібно зро би ти примітки за ме жа ми текс ту.

І ще один важ ли вий мо мент. На су час но му етапі пе рек ла дачі
рішу че відмо ви лись від так зва ної «мо жернізації» творів, тоб то на -
ма гань прис то су ва ти істо ричні та іно куль турні усо ви до су час но го
кон те кс ту. Во ни праг нуть відтво ри ти те, що на зи ваєть ся ко ло ри том
тво ру. Та кож за галь но виз на ним є те, що пе рек ла дач, доб ре орієнту -
ю чись і у вихідній (іно земній), і у ціль овій (рідній) мо вах, му сить
бути ду же обе реж ним і не пот рап ля ти в паст ку так зва них «фаль ши вих
друзів» пе рек ла да ча, або «сло вес них пас ток»: для прик ла ду з польсь -
кої: pogrzeb (по хо рон) — погріб (укр.); charakterny (відваж ний,
рішу чий) — ха рак тер ний (укр.); grzywna (штраф) — грив ня (укр);
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duma (гордість, пи ха) — ду ма (укр.); dywan (ки лим) — ди ван (укр.);
sielanka (лег ке, без тур бот не жит тя, ідилія) — се лян ка (укр.); waza
(суп ни ця) — ва за (укр.); та ін. Та ких прик ладів мож на на вес ти ду же
і ду же ба га то, а вис но вок один: у різних мо вах (у спорідне них) існу -
ють сло ва, схожі за фор мою, але різні за змістом. Пе рек ла дач же по -
ви нен пам’ята ти, що го лов не — са ме зміст. Істо рич но «по мил кові
друзі пе рек ла да ча» є ре зуль та том взаємовп ливів мов, в об ме же но му
числі ви падків мо жуть ви ни ка ти в ре зуль таті ви пад ко вих збігів,
а у ро дин них, особ ли во близь кос порідне них, мо вах грун ту ють ся на
спорідне них сло вах, висхідних до за галь них про то ти пам у мовіJос -
нові. В англійській і російській мо вах «по мил кові друзі пе рек ла да -
ча» зустріча ють ся в ме жах чо тирь ох час тин мо ви: імен ників, прик -
мет ників, прислівників і дієслів. У ве ли ко му числі ви падків у цій
ролі вис ту па ють не по оди нокі сло ва, а всі предс тав ни ки відповід них
сло вот вор чих гнізд. При род но, для осіб, що во лодіють ос но ва ми
дру го го з мов, по мил кові ото тож нен ня ма ють місце ли ше у сфері
од на ко вих час тин мо ви: так, імен ни ки асоціюють ся з імен ни ка ми
і т. д., омонімія ж час тин мо ви, як пра ви ло, не вик ли кає труд нощів.
З се ман тич ної точ ки зо ру вво дять в ома ну ви яв ля ють ся сло ва, що
на ле жать до ана логічних або суміжних се ман тич них сфер або, в уся-
ко му разі, мо жуть ви я ви ти ся в подібних кон те кс тах; яв но ви пад ко -
во збіга ють ся лек се ми, по суті не зустріча ють ся в од на ко вих кон те -
кс тах, не вик ли ка ють хиб них асоціацій.

Іноді для то го чи іншо го сло ва не має точ но го еквіва лен та
у другій мові. Але пе рек ла дач тлу ма чить не ок ремі сло ва, а сло ва у їх
син так сич но му зв’яз ку од не з од ним. То му мож ли во точ но і пра -
виль но пе ре да ти дум ку ви ра же ну в ре ченні, і без на яв ності точ но го
еквіва лен та то го чи іншо го сло ва. Іноді пе рек ладні слов ни ки (оскіль -
 ки во ни опи су ють або за галь нов жи ва ну лек си ку, або ж тіль ки тер -
міно логію) навіть не фіксу ють за галь но на у кові зна чен ня та ких слів,
що ро бить їх пе рек лад особ ли во склад ним.

Ос та точ но поз бу ти ся «фаль ши вих друзів» не мож ли во, але сто -
сов но по бу до ви та стан дар ти зації но вих термінів зро би ти це цілком
ре аль но. На да ний мо мент цією ро бо тою зай маєть ся ряд міжна род -
них ор ганізацій.
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СЕКЦІЯ V

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ 
СЬОГОДЕННЯ

МІЖКУЛЬ ТУР НА КО МУНІКАЦІЯ 
ЯК ОСОБ ЛИ ВИЙ ВИД КО МУНІКАЦІЇ

Гордійчук Пав ло Вікто ро вич, І курс, гру па ДК(м)�1.1, 
спеціальність «До ку мен тоз на в ство та інфор маційна діяльність», 

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (095) 0507566
На у ко вий керівник: Ко нон Н.Г., 

cт. вик ла дач ка фед ри до ку мен тоз на в ства 
та інфор маційної діяль ності

Ко мунікація — це куль тур но обу мов ле ний про цес, всі скла дові
яко го зна хо дять ся в тісно му зв’яз ку з куль тур ною (національ ною)
при на лежністю учас ників про це су ко мунікації. Оскіль ки од на лю -
ди на суб’єктив но оцінює іншо го в кон тексті сво го куль тур но го
досвіду, такі про я ви, як ет но це нт ризм і не га тивні куль турні сте ре о -
ти пи, мо жуть серйоз но наш ко ди ти міжкуль тур но му спілку ван ню.

Міжкуль тур на ко мунікація (далі — МК) як особ ли вий вид ко -
мунікації при пус кає спілку ван ня між носіями різних мов і різних
куль тур. Співстав лен ня мов і куль тур ви яв ляє не тіль ки за галь не, уні -
вер саль не, але й спе цифічне, національ не, са мо бутнє, що зу мов ле не
розбіжнос тя ми в історії роз вит ку на родів. Інтер куль тур на ко муні -
ка ція має спра ву з ро зумінням та по ро зумінням, що оз на чає: ро зу -
міти чу же і вод но час бу ти зро зумілим, спілку ю чись чу жою мо вою.

МК — це соціаль ний фе но мен, сутність яко го по ля гає у конст рук -
тивній чи дест рук тивній взаємодії між предс тав ни ка ми різних куль -
тур, суб куль ту ра ми в ме жах чітко виз на че но го прос то ро воJча со во го
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кон ти ну уму. У центрі міжкуль тур них взаємодій пе ре бу ває лю ди на
як носій за галь но людсь ких та куль тур них особ ли вос тей. Ця лю ди -
на взаємодіє з інши ми на ос нові особ ли вос тей у ве ликій кіль кості
кон текстів спілку ван ня. МК — яви ще су час но го суспільства, що
ре аль но поз на чаєть ся на роз вит ку суспіль них відно син усе ре дині
кож ної країни і між країна ми та на ро да ми. Во на є невід’ємною час -
тиною су час но го суспільства, політи ки, еко номіки, куль ту ри. Ко му ні -
кація — це діяльність лю ди ни, пов’яза на зі спо жи ван ням, ви ко рис -
тан ням і ви роб ни цт вом ма со вої інфор мації. ЗМІ відігра ють ве ду чу
роль у сис темі МК. Про зрос та ю чу роль інтер не ту, книг, періодич -
них ви дань, радіо і те ле ба чен ня в суспіль но му житті країни свідчать
їх бурх ли вий ріст, по ши рен ня і дос тупність ма со вої інфор мації.
Дру ко ва не та ус не сло во, те левізійне зоб ра жен ня здатні в най ко -
рот ший термін до сяг ти найвідда леніших те ри торій, про ник ну ти
в будьJяке соціаль не се ре до ви ще. Са ме цим зу мов ле на МК у кон -
тексті інфор маційно го прос то ру.

Для порівнян ня куль тур ви ко рис то вуєть ся шка ла Э. Хол ла (від
низь ко — до ви со ко кон те кс ту аль них куль тур), яка по яс нює ба га то
по ведінко вих особ ли вос тей і доз во ляє пе ред ба ча ти мож ливі труд -
нощі при міжкуль тур но му спілку ванні предс тав ників різно по люс -
них куль тур. Те орія Р. Хофш те де, що порівнює куль ту ри по чо тирь ох
па ра мет рах, до по ма гає кра ще зро зуміти ха рак тер, тра диції уп рав -
ління і спосіб дум ки іншої нації.

МК — спілку ван ня носіїв різних куль тур, які пос лу го ву ють ся
різни ми мо ва ми. Міжкуль тур на ко мунікаційна діяльність при то -
таль ній по ши ре ності і дос туп ності інфор мації, є не обхідною умо -
вою і за со бом здійснен ня прак тич но будьJякої соціаль ної діяль -
ності: суспіль ноJполітич ної, пізна валь ної, тру до вої то що. Од нак це
відбу ваєть ся ли ше тоді, ко ли зміст і фор ма ма со вої інфор мації
змінюєть ся відповідно до інфор маційних інте ресів і пот реб лю дей.
Засіб ко му ні кації стає важ ливішим са мо го повідом лен ня. Тоб то
зміст інфор мації за ле жить на сам пе ред від то го, по яко му ка налі во -
на пе ре да на.

МК — це по нят тя, яке вив чаєть ся відра зу декіль ко ма на у ка ми,
нап рик лад, пси хо логією, куль ту ро логією, соціологією, ет но логією,
лінгвісти кою, ант ро по логією. Кож не вчен ня ви ко рис то вує свої власні
те орії вив чен ня да ної га лузі знань. Да тою на род жен ня МК як ака -
демічної дис ципліни мож на вва жа ти 1954 рік, ко ли вийш ла у світ
кни га Є. Хол ла і Д. Тра ге ра «Culture as Communication» («Куль ту ра
як ко мунікація»).
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Досліджен ня МКК не об ме жуєть ся ли ше аналізом за собів мов -
но го ко ду, а охоп лює комп лекс проб лем, пов’яза них з етнічни ми,
соціаль ни ми, куль тур ни ми, пси хо логічни ми чин ни ка ми, тоб то ви -
я вом усіх ас пектів фізич но го і ду хов но го жит тя ет но су. МК здійс -
нюєть ся за пев ни ми пра ви ла ми:

— інфор мація пе ре даєть ся не тіль ки на вер баль но му, але і, в знач -
ній мірі, на не вер баль но му рівні, який і предс тав ляє найбільші
труд  нощі для інтерп ре тації предс тав ни ка ми іншої куль ту ри;

— спілку ван ня не завж ди оз на чає ро зуміння, для до сяг нен ня
йо го не обхідно нав ча ти учас ників міжкуль тур но го спілку ван ня ак -
тив но му слу хан ню, а та кож умінню «чи та ти кон текст»;

— про цес спілку ван ня нез во ротній, то му не обхідно уміти пе ред -
ба ча ти і за побіга ти мож ли вим по мил кам в міжкуль турній ко муні ка -
ції, інак ше не га тив не вра жен ня мо же зірва ти міжкуль тур ний кон -
такт, що пе ред ба чав ся.

Та ким чи ном, за со би ма со вої ко мунікації, або масJмедіа, поді -
ля  ють ся на дру ко вані, аудіовізу альні, елект ронні. ЗМК є носіями
ма со вої інфор мації, або за со ба ми її пе ре дачі. Ак тив ний роз ви ток ЗМК
свідчить не ли ше про де мок ра тичні про це си в суспільстві, а й про
фор му ван ня по туж ної інфор маційної індустрії в дер жаві, про фесіо -
налізації ма со воJінфор маційної та міжкуль тур ноJко мунікаційної
діяль ності.

ЗА СО БИ МА СО ВОЇ ІНФОР МАЦІЇ: 
ВІДГУК НА ВИК ЛИ КИ СЬ О ГО ДЕН НЯ

За че па Ан желіка Сергіївна
ІV курс, гру па МІ�41, спеціальність «Міжна род на інфор мація»

тел. +38(099)�542�01�93, E�mail: an.zachepa@yandex.ru
На у ко вий керівник: Дабіжа В.В., до цент ка фед ри те орії пра ва 

та міжна род ної інфор мації

У су час но му ук раїнсь ко му суспільстві соціаль на роль ЗМІ постій -
но зрос тає. Най важ ливіша функція масJмедіа — да ва ти об’єктив ну
інфор мацію, на ос нові якої мож на склас ти ре аль ну кар ти ну сь о го ден -
ня, здійсню ва ти конт роль за ро бо тою різних гілок вла ди, по ру шу ва ти
ак ту альні пи тан ня дер жав но го будівницт ва, сте жи ти за розв’язан -
ням важ ли вих проб лем, за лу ча ю чи гро ма дян до ак тив ної участі
в уп равлінні соціаль ни ми про це са ми. Інфор му ю чи на се лен ня, ЗМІ
фор му ють у лю дей на ви ки аналізу діяль ності вла ди, здат ності за хи -
ща ти власні пог ля ди, підви щу ють відповідальність вла ди за її дії.
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Конс ти туція Ук раїни ство ри ла дос татні пра вові ос но ви інфор -
маційної діяль ності осо би, суспільства і дер жа ви, про го ло си ла по -
літич ний, еко номічний, іде о логічний плю ралізм (ба га то маніт ність)
та за бо ро ну цен зу ри. У роз ви ток її по ло жень прий ня то ряд за конів
про інфор мацію (за ос танні ро ки у га лузі ре гу лю ван ня діяль ності
ЗМІ відбув ся справжній за ко нот вор чий ви бух: діяльність ук раїнсь -
ких ЗМІ ре гу люєть ся май же 300 нор ма тив ноJпра во ви ми ак та ми.

Функції зв’язків із ЗМІ мо жуть ре алізу ва ти ся в різних рівнів
у за леж ності від об ся гу ро бо ти: пресJспеціалістом (пресJсек ре та -
рем), пресJбю ро; пресJслуж бою або пресJцент ром.

З по я вою і по ши рен ням ме режі Інтер нет з’яви ли ся інтер нетJЗМІ.
Во ни швид ко за во ю ва ли по пу лярність. Май же всі ЗМІ ма ють сайт
в Інтер неті, на ба гать ох з них публікуєть ся ре гу ляр но онов ле на ін -
фор мація: як пра ви ло, це інтер нетJверсії тих са мих ма теріалів, іноді
во ни ви хо дять із зат рим кою, іноді до ма теріалів та / або архівів дос -
туп є плат ним. Зви чай но, ос новні до хо ди інтер нетJЗМІ над хо дять
та кож від рек ла ми, хо ча ЗМІ мо же бу ти і спон со ро ва ним і як мов -
ний ор ган будьJякої ор ганізації. Пи тан ня про те, наскіль ки рівноп -
равні по нят тя ЗМІ та інтер нетJЗМІ, є пред ме том чи сель них об го -
во рень і су до вих по зовів у всь о му світі.

ЗМІ вис ту па ють од но час но і ка на лом ви ра жен ня дум ки гро ма -
дянсь ко го суспільства, і за со бом її фор му ван ня, й інстру мен том
конт ро лю гро мадсь кості за вла дою. То му пра во на інфор мацію,
дос туп до неї та за без пе чен ня сво бо ди сло ва ма ють важ ли ве зна чен ня
не тіль ки для тих чи інших осіб, а й для гро ма дянсь ко го суспільства.
Хо ча в Ук раїні не мож на не відзна чи ти ве ли кої кіль кості прик ладів
то го, що між пра вом на інфор мацію і ре аль ним дос ту пом до неї
спос терігаєть ся де далі зрос та ю ча дис танція.

Од нак, як й будьJякі про це си, що відбу ва ють ся у світі, впли ви но -
вих за собів ко мунікації на суспіль ний роз ви ток ма ють зво ротній бік.

Куль ту ра ре аль ної вірту аль ності зна хо дить відбит тя у політич но му
про цесі. Су часні дослідни ки час то стве рд жу ють: політи ка «медіати -
зуєть ся», політич ний простір «вірту алізуєть ся». Медіати зація політи ки
має такі не га тивні наслідки як: зміна сис те ми предс тав ни цт ва гро ма -
дянсь ких інте ресів відповідно до медійно го фор ма ту; пе рет во рен ня
політи ки у медіа про цес та ство рен ня політич ної та медійної «гіпер -
ре аль ності», що, у свою чер гу, по род жує фе но мен медіак ратії. Вірту -
алізація політич но го прос то ру ви яв ляєть ся у пе реп летінні ре аль ності
з ви га да ни ми подіями. що підри ває ос но ви раціональ ної політич ної
орієнтації, по род жує у лю ди ни еле мен ти скеп си су та іронії.
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От же, пов ноцінне функціону ван ня де мок ра тич ної, пра во вої,
соціаль но орієнто ва ної дер жа ви, не мож ли ве без обміну інфор ма -
цією, яку зби ра ють, оп раць о ву ють і до но сять до гро ма дян за со би
ма со вої інфор мації. Інфор му ю чи про події в світі та дер жавні події,
ЗМІ впли ва ють на фор му ван ня пог лядів лю дей, гро мадсь кої дум ки,
яка є важ ли вим інстру мен том де мок ра тич ної сис те ми. Не за леж ний
роз ви ток ЗМІ є не ли ше пе ре ду мо вою, але й по каз ни ком роз ви не -
ності гро ма дянсь ко го суспільства.

ВПЛИВ РЕК ЛА МИ НА ПОТ РЕ БИ 
ТА ЦІННОСТІ СУ ЧАС НОЇ МО ЛО ДОЇ ЛЮ ДИ НИ

Кан дюк�Лебідь С.В.
вик ла дач ка фед ри соціаль них ко мунікацій 

та інфор маційних тех но логій 
Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни,

к.тел.: 096�339�23�29, interabteilung@ukr.net

У вирі су час но го світу рек ла ма без сумнівно вис ту пає од ним із
ос нов них рушіїв торгівлі. Во на до по ма гає дізна ти ся про нові то ва -
ри і пос лу ги, зорієнту ва ти ся в без меж но му морі ви роб ни цт ва і спо -
жи ван ня. Та рек ла ма не ли ше інфор мує. Фахівці стве рд жу ють, що
во на — мо гутній засіб впли ву і маніпу ляції лю ди ною. Во на здат на
фор му ва ти і зміню ва ти світог ляд і по ведінку лю дей. Са ме то му на -
у ковці нині так ре тель но вив ча ють це яви ще.

Термін «рек ла ма» по хо дить від ла тинсь ко го сло ва «reklamare» —
«го лос но кри ча ти або сповіща ти» [3, с. 3]. Рек ла ма дав но вже ста ла
фак то ром куль тур но го, політич но го та еко номічно го жит тя суспільст -
ва. Во на завж ди бу ла од ним з важ ли вих ва желів, що сти му лю ють
про цес ви роб ни цт ва, вдос ко на лен ня то варів, і в цій якості вис ту пає
не тіль ки як «дви гун торгівлі», а й як своєрідний «дви гун прог ре су»
[1, с. 49]. Сь о годні не має єди но го підхо ду до виз на чен ня да но го
соціаль но го, куль тур но го і еко номічно го фе но ме на, ад же у кож но -
го фахівця у цій га лузі своє ба чен ня рек ла ми.

Бу ло вста нов ле но, що для збіль шен ня ефек тив ності рек ла ми
на спо жи ва ча рек ламісти ви ко рис то ву ють струк ту ру, що скла даєть -
ся з нас туп них ком по нентів: мо ти ваційний, візу аль ний, аудіаль -
ний, текс то вий, сим волічний.

Існує та кож поділ рек ла ми на ви ди, ви хо дя чи з пси хо логічно го
впли ву на свідомість по куп ця: інфор маційна, пе ре кон ли ва, імідже -
ва, раціональ на та емоційна [3, с. 145].
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Рек ла ма по вин на бу ти тво ром мис те цт ва, звер та ти ся до ду хов -
них ціннос тей.

Рек лам ну інфор мацію мо лодь в ос нов но му от ри мує під час пе -
рег ля ду те ле ба чен ня, а та кож за до по мо гою зовнішньої рек ла ми,
з пре си і радіо. По ло ви на мо лоді вва жа ють, що рек ла ма впли ває на
них пев ною мірою, а інша по ло ви на — вза галі за пе ре чує вплив на
се бе рек ла ми. З по зи тив но го у впливі рек ла ми відзна чаєть ся інфор -
му ван ня про то ва ри і пос лу ги, але не га тив ним — за ва жає в пе рег -
ляді те левізійних прог рам, чи танні пре си то що. В ос нов но му мо -
лодь вва жає рек ла му за со бом інфор му ван ня, а не ви дом мис те цт ва
або за со бом маніпу ляції.

Мо лодь не на дає зна чен ня впли ву на них за собів ма со вої ін фор -
мації та рек ла ми, од нак за пе ре чен ня ць о го фак ту мо же вка зу ва ти
на ла те нт ний вплив рек ла ми на спо жи вачів підлітко во го і юнаць -
ко го віку.

Та кож мож на зро би ти вис но вок про те, що як що пот ре би мо -
лоді зна хо дять ся у зоні част ко вої не за до во ле ності, то за ли шаєть ся
віль на ніша для будьJяко го ви ду впли ву інфор мації, що пов’яза на зі
спо жи ваць кою сфе рою, і вид цієї інфор мації за ле жить са ме від за -
собів ко мунікації.

Ак ту аль ною проб ле мою є по ши рен ня псев доціннос тей в рек ламі.
На жаль, рек ла ма по ки що не за до воль няє ви щих пот реб і ціннос тей.
У су часній рек ламі ви ко рис то вуєть ся ли ше при ман ка, т. К. Рек ла -
ма обіцяє ба га то, але не дає прак тич но нічо го. У ре зуль таті цих рек -
лам них хит рощів спо жи вач ку пу ва ти не кос ме ти ку, а «кра су», не
си га ре та, а «мужність», не ав то мобіль, а «солідність» і т.д. Та ким чи -
ном, лю ди на ку пує ри си влас но го «я» — та ко го, яким во но йо му ви -
даєть ся в світлі іде алів, ство ре них рек ла мою. Рек ла ма замінює лю -
бов сек сом, спілку ван ня стіль ни ко вим зв’яз ком або комп’юте ром,
чис то ту праль ним по рош ком, а мрію шо ко ла дом.
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ЗА СО БИ МА СО ВОЇ ІНФОР МАЦІЇ: 
ВІДГУК НА ВИК ЛИ КИ

Нкіаве те Н.М.
V курс, гру па МІ�51/15, спеціальність «Міжна род на інфор мація»

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка I. Г.,

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

За со би ма со вої інфор мації про тя гом ба гать ох століть бу ли дже ре-
лом інфор мації, натх нен ня і освіти. За со би ма со вої інфор мації віді -
гра ють важ ли ву роль у роз вит ку су час но го суспільства. Інфор мація,
що пе ре даєть ся, мо же діяти інфор ма тив но, або нав па ки — руйнівно.

Кож на час ти на інфор мації по вин на ма ти пев ну ме ту і пев ну
гру пу, для яких го туєть ся інфор мація. БудьJяка інфор мація по вин -
на ма ти відправ ни ка і прий мач. За ко до ва на в повідом ленні інфор -
мація має бу ти та кою, щоб одер жу вач або гру па, якій надісла но
інфор мацію, бу ли здатні її де ко ду ва ти і зро зуміти. В двад цять пер -
шо му столітті ЗМІ сти ка ють ся з но ви ми проб лем май же на що ден ній
ос нові. Спо чат ку ЗМІ бу ли га зе ти, радіо і те ле ба чен ня. Сь о годні,
з роз вит ком інфор маційних тех но логій і Інтер не ту, роз пов сюд жен ня
інфор мації стає все більш і більш склад ним зав дан ням. Це пов’яза но
з тим, що, інфор мація за раз публікуєть ся кож ну се кун ду в порів -
нян ні з інтер ва лом 30 хв, який був стан да рт ним до не дав на. Завж ди
є якісь пе реш ко ди або фак ти, які мо жуть впли ну ти на інфор мацію.
ЗМІ сти каєть ся з та ки ми проб ле ма ми, як інфор маційної війни, віру -
си, ха ке ри, гло балізація та су часні інфор маційні тех но логії. Іноді
фінан со вий ре сурс та кож мо же ста ти проб ле мою для за собів ма со вої
інфор мації. По мірі то го як світ пе ре жи ває фінан со ву кри зу, ЗМІ на ма -
га ють ся об ме жи ти свої вит ра ти, і в ре зуль таті якість інфор ма ції або по -
ши рен ня інфор мації погіршу ють ся. Я хотіла б та кож до да ти, що іноді
важ ко про вес ти різни цю між про па ган дою і ре аль ни ми но ви на ми.

Завж ди є якісь пе реш ко ди або фак ти, які мо жуть впли ну ти на
роз поділ інфор мації. Це го лов на при чи на, чо му фахівець, який
пра цює в га лузі за собів ма со вої інфор мації по ви нен бу ти доб ре озб -
роєний знан ня ми для по до лан ня цих проб лем.

В су час них умо вах роз вит ку ук раїнсь ко го суспільства, за на яв -
ності еко номічної та політич ної кри зи в дер жаві, з відчут ним впли -
вом про цесів гло балізації та євроінтег рації, ак ту алізуєть ся проб ле -
ма збе ре жен ня ду хов ноJрелігійної, куль тур ної та гро ма дянсь кої
са моіден тифікації ук раїнсь ко го на ро ду. Ця са моіден тифікація
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є немож ли вою без універ саль ної ціннісної сис те ми, що спи раєть ся
на вищі ду ховні та мо ральні за са ди.

Крім то го, ду ховні цінності, функціону ю чи як спе цифічні сен -
соут во рю ючі дже ре ла існу ван ня лю ди ни та сер це ви на ме ханізму са -
мо ор ганізації без пе ки суспільства на бу ва ють зна чен ня важ ли во го
чин ни ка соціаль ноJполітич ної стабіль ності дер жа ви та ста ють про -
відни ми кри теріями її ста ло го про су ван ня.

ЗА СО БИ МА СО ВОЇ ІНФОР МАЦІЇ: 
ВІДГУК НА ВИК ЛИ КИ СЬ О ГО ДЕН НЯ

Сол да тен ко Ю.Г.
5 курс, гру па МІ�51/15, спеціальність «Міжна род на інфор мація»

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г,

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

Ак ту альність об ра ної те ми по ля гає у то му, що ха рак тер ною оз на -
кою су час но го ета пу на у ко воJтехнічно го прог ре су є стрімкий роз ви-
ток інфор маційних тех но логій, їх ви ко рис тан ня як у пов сяк ден но -
му житті, так і в уп равлінні дер жа вою. Інфор мація та інфор маційні
тех но логії все біль ше виз на ча ють роз ви ток суспільства і слу гу ють
но ви ми дже ре ла ми національ ної мо гут ності.

Найбіль шу роль у фор му ванні й по ши ренні гро мадсь кої дум ки
відігра ють за со би ма со вої інфор мації — су купність су час них ка налів
зв’яз ку (пре са, те ле ба чен ня, радіо мов лен ня, кіно, відео, Інтер нет
то що), за до по мо гою яких по ши рюєть ся різно манітна інфор мація
у суспільстві.

У су час но му суспільстві за со би ма со вої інфор мації (далі — ЗМІ)
ви ко ну ють низ ку функцій, важ ли ви ми се ред яких є: ко муніка тив на —
спос те ре жен ня за подіями і фор му ван ня суспіль ної дум ки сто сов но
їх сут ності; інфор маційна — зби ран ня, ре да гу ван ня, ко мен ту ван ня
та по ши рен ня інфор мації; рет ра нс ляційна — відтво рен ня пев но го
спо со бу жит тя з відповідним на бо ром політич них, ду хов них,
соціаль них ціннос тей.

Зав дя ки ре алізації заз на че них функцій ЗМІ справ ля ють вплив
на всі сфе ри життєдіяль ності суспільства, на соціаль ноJпси хо логіч -
ний і ду хов ноJкуль тур ний роз ви ток кож но го чле на суспільства.

Вод но час слід заз на чи ти, що ши ро ке про ник нен ня ЗМІ в жит тя
суспільства мо же відігра ва ти як об’єдну ю чу роль, так і дезінтег ра ційну,
руйнівну, уп ро вад жу ю чи в суспіль ну свідомість не га тивні сте ре о ти пи.
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Фор му ван ня і зміцнен ня національ ної свідо мості за со ба ми ЗМІ
знач ною мірою за ле жить від їх по зиції у суспільстві. За умо ви, як що
за со би ма со вої інфор мації є не за леж ни ми й здатні зба га чу ва ти за -
галь но дер жавні й національні цінності в умо вах гло балізації, від тво -
рю ва ти істо ричні та куль турні тра диції, ут ве рд жу ва ти національ ну
мо ву, куль ту ру, — во ни спри я ють тво рен ню єди но го інфор мацій -
ноJкуль тур но го прос то ру дер жа ви.

Але як що в суспільстві ЗМІ є за леж ни ми від дер жа ви, конт ро -
люють ся пев ни ми фінан со ви ми чи політич ни ми гру па ми, во ни ста -
ють зна ряд дям маніпу ляції суспіль ною свідомістю, провідни ка ми
пев ної іде о логії і, що є най не без печнішим, — час то спри я ють уп ро -
вад жен ню чу жих, не влас ти вих суспільству ду хов ноJмо раль них і полі -
тич них ціннос тей, що руй нує ду хов ний фун да мент йо го існу ван ня.

За раз пе ред ЗМІ пос тає низ ка проб лем, такі як: за лежність від
олігархів та влад них струк тур, не дот ри ман ня стан дартів, відсут ність
медіарин ку, інфор маційна війна, не досвідченість.

У зв’яз ку з різним рівнем роз вит ку країн, нерівномірним техніч -
ним за без пе чен ням та не дос татнь ою ор ганізацією, ЗМІ висвітлю -
ють інфор мацію нерівномірно. Го лов ну по зицію зай ма ють країни,
які ма ють роз ви ну тий інфор маційний простір, роз ви ну ту сис те му
інфор му ван ня та власні інфор маційні аген т ства.

От же, за со би ма со вої інфор мації — це унікаль ний ме тод звер -
нен ня до ау ди торії.

Це по ле політич но го, соціаль но го, куль тур но го та еко номічно го
діало гу, де мож ливі різні ма нев ри, зміни по зицій, зміни у стра тегії
і так тиці, ви ко рис тан ня ве ли чез но го ба га т ства за собів ко ду ван ня
і пе ре дачі інфор мації.

За со би ма со вої інфор мації пос та ють не ли ше як ініціатор діало -
гу, але і як дійо ва осо ба зміни політич ної ре аль ності. Дії ЗМІ спря -
мо вані не на пе ре мо гу однієї із сторін, а на до сяг нен ня за галь но го
по зи тив но го ре зуль та ту.

У су час но му суспільстві ЗМІ — це простір де мок ра тич но го су -
спільства, який ство рює фун да мен тальні умо ви зміни ре аль ності
че рез ко муніка тив ну взаємодію.
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«МЕ ЖЕ РА ТУ РА» ЯК НО ВИЙ ВИД ПИ СЕМ НОСТІ

Чер нець кий В.Д.
гру па ВСР�31, курс ІІІ, 

спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,

к.тел.: 063�435�99�95.
На у ко вий керівник: Кан дюк�Лебідь С.В., вик ла дач

Роз ви ток інфор маційно го суспільства, роз ши рен ня технічних
мож ли вос тей знач ною мірою впли ну ли на функціону ван ня ЗМІ.
З’явив ся но вий різно вид жур налісти ки — інтер нетJжур налісти ка. Її
час ти ною ста ла по я ва елект рон них літе ра тур ноJху дожніх ви дань.
Літе ра тур ноJху дожні ви дан ня в Інтер неті зуміли поєдна ти в собі су -
час ний фор мат, ко рис ту ван ня ос танніми технічни ми мож ли вос тя -
ми та куль тур ну місію, яку не суть вже півто ри сторіччя.

Літе ра турні ре сур си Інтер не ту мож на поділи ти на елект ронні
пор та ли та на онJлай нові версії па пе ро вих ви дань. По пу лярність
літе ра тур ноJху дожніх ви дань ук раїнсь ко го сег мен ту Інтер не ту не -
ви со ка і знач но ниж ча за по пу лярність ви дань інших типів, а он -
лайнJверсії па пе ро вих ви дань ко рис ту ють ся біль шим ав то ри те том,
ніж са мостійні інтер нетJви дан ня.

Інтер нетJви дан ня во лодіють усією су купністю кла сич них оз нак,
не обхідних для відне сен ня їх до роз ря ду за собів ма со вої інфор мації,
а та кож варіаціями цих оз нак: во ни ма ють свою соціаль ну нішу, яка
відрізняєть ся від ау ди торії «ста рих» ЗМІ (це пе ре важ но мо лоді, ма -
теріаль но за без пе чені лю ди з освітою); в Інтер неті у за собів ма со вої
інфор мації з’яви ли ся нові мож ли вості у швид кості і опе ра тив ності
онов лен ня своєї інфор мації, при більш гнуч ко му підході до фіксо -
ва ної періодич ності; Інтер нетJЗМІ ма ють особ ли вий аре ал роз пов -
сюд жен ня, їх інфор мація по ши рюєть ся но ви ми інфор маційноJко -
мунікаційни ми ка на ла ми, які гло бальні за своєю при ро дою; зо ни
інфор маційної ува ги цих ЗМІ відрізня ють ся як універ салізмом, так
і вузь кою спеціалізацією, яка обс лу го вує інте ре си пев них сег ментів
ау ди торії; в Інтер неті роз ши рю ють ся змістовні мож ли вості ЗМІ для
ви ко нан ня та ких функцій, як інфор маційна і роз ва жаль на.

Ви ок рем лен ня без по се редньо «ме ре же вої» літе ра ту ри, до реч ність
про тис тав лен ня та порівнян ня її з літе ра ту рою па пе ро вою є про б -
лем ним з точ ки зо ру особ ли вос тей ти по логії. Нап рик лад, Дмит ро
Би ков вис лов лює нас туп ну дум ку: ніякої «ме ре же вої» літе ра ту ри не
існує, ско ро па пе рові ви дан ня пе рей дуть у елект рон ний фор мат
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і та ким чи ном чітко поділять літе ра турні ви дан ня у інтер неті на про -
фесійні та маргінальні, по су нув ши пись мен никівJгра фо ма нів, які
вико рис то ву ють інтер нет як ко лишній «сам се бе ви дав» [1]. А, на дум-
ку Ге надія Ря бо ва, «ме ре же ва» літе ра ту ра існує. «Ме ре же ра ту ра» —
зас но ва ний на ви ко рис танні пи сем ності вид твор чості, кінце вий
про дукт яко го (твір) мо же розміщу ва ти ся на роз не се них в прос торі
вуз лах комп’ютер ної ме режі, ви дозміню ва ти ся (ре да гу ва ти ся) у часі
і бу ти дос туп ним ба гать ом спо жи ва чам з різних місць одно час но.
Інтер нетJліте ра ту ра — це но вий вид твор чості, корін ням за ну ре ний
в літе ра ту ру, який ви ко рис то вує нові тех но логії, які без ме режі
прос то не мож ливі [2].

До літе ра тур но го про це су в ук раїнсь ко му сег менті Інтер не ту
відно сять ся: он лайнJбібліоте ки, фо ру ми з літе ра тур ною те ма ти кою,
літе ра турні бло ги, сай ти ви дав ництв, вебJсервіси літе ра тур но го спря -
му ван ня, пер со нальні сторінки пись мен ників, літе ра турні сторінки
на но вин них та куль тур них сай тах, елект ронні ви дан ня, он лайнJверсії
па пе ро вих ви дань. Але з точ ки зо ру вирішен ня зав дань, влас ти вих
дру ко ва ним за со бам ма со вої інфор мації, літе ра тур ноJху дожні ре -
сур си ук раїно мов но го сег мен ту Інтер не ту мож на поділи ти на влас -
не елект ронні пор та ли та на онJлай нові версії па пе ро вих ви дань.

Літе ра ту ра

1. Бы ков Д. Де ти ра ту ра [Елект рон. ре сурс] / Дмит рий Бы ков. // «Ли те -
ра тур ная га зе та» № 28–29. — Ре жим дос ту пу: http://www.lgz.ru/archives/
html_arch/lg28292000/Literature/art9.htm#no6

2. Ря бов Г. Се теJ или Jту ра? [Елект рон. ре сурс] / Ген на дий Ря бов // Се -
те вая сло ве ст ность. Те о рия се те ра ту ры. — Ре жим дос ту пу: http://www.net -
slova.ru/ryabov/setetura.html
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СЕКЦІЯ VІ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ 
ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ ГО ТОВ ЛЕН НЯ ПАЛІТУР КИ

Бон да рен ко Юлія
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Ви го тов лен ня палітур ки — це ос нов на час ти на зовнішнь о го
оформ  лен ня ви дан ня, післяд ру карсь кий про цес ви го тов лен ня об -
кла дин ки та скріплен ня її з бло ком книж ко во го ви ро бу.

Палітур ка кни ги впли ває на термін її ви ко рис тан ня, зручність
чи тан ня, зовнішній виг ляд і вартість. Прин ци по во розрізня ють два
основ них ти пи палітур ки: м’який і твер дий. Твер да обк ла дин ка кни -
ги дає змо гу знач но про дов жи ти термін служ би ви дан ня і ство рює
найбільш пре зен та бель ний виг ляд. М’яка ж палітур ка знач но еко -
но мить вартість ви дан ня, але мен ше за хи щає кни гу від зовнішнь о го
впли ву. При за мов ленні книж ко вої про дукції слід приділи ти особ -
ли ву ува гу пи тан ню, яко му ти пу палітур ки на да ти пе ре ва гу.

Скріплен ня на ско би
Скріплен ня на ско би — відмінне рішен ня для бро шур та книг

з не ве ли кою кількістю сторінок, яке не пот ре бує зас то су ван ня склад-
них тех но логічних про цесів. Обк ла дин ка та кої палітур ки заз ви чай
ви го тов ляєть ся з па пе ру щільністю 160–300 г/м2. Во на скріплюєть -
ся з бло ком за до по мо гою однієї або двох ме та ле вих скоб. Ми ре ко -
мен дуємо оби ра ти та кий тип скріплен ня для ви дань з кількістю
сторінок не біль ше 80.
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М’яка палітур ка на прок лей ку
М’яка палітур ка на прок лей ку — найбільш по пу ляр не і од не

з най дос тупніших рішень у ви дав ничій справі.
Обк ла дин ка палітур ки ви го тов ляєть ся з па пе ру, по пе редньо за -

д ру ко ва но го та за ламіно ва но го, щільністю від 160 до 300 г/м2. Після
то го, як обк ла дин ка го то ва, її прик ле ю ють до бло ку на спеціальній
клейовій ма шині. Ду же важ ли во зро би ти бігов ки обк ла дин ки «на
відкрит тя».

Для зміцнен ня м’якої палітур ки ви ко рис то вуєть ся тер мок лейо -
ве скріплен ня з по пе реднім шит тям бло ку на нит кош вей них ма ши -
нах. Та ка палітур ка заз ви чай тро хи до рож ча, од нак міцніша, більш
дов говічна. До то го ж її вартість ниж ча від ціни ви го тов лен ня твер -
дої обк ла дин ки. Це іде аль не рішен ня у співвідно шенні ціна/якість.

Шит тя в зо ши ти
Шит тя зо шитів нит ка ми дав но за ре ко мен ду ва ло се бе як най кра -

щий спосіб скріплен ня книж ко во го бло ку. Блок ділить ся на кіль ка
зо шитів (по 16, 24, або 32 сторінки), які про ши ва ють ся нит ка ми
і з’єдну ють ся з нас туп ни ми зо ши та ми, по ки весь блок не бу де
скріп ле ний в од не ціле. Зши ва ють ся ар куші між со бою в зо шит і зо -
ши ти один з од ним.

Твер да палітур ка
Твер ду палітур ку кни ги заз ви чай оби ра ють для ви го тов лен ня

ви со ко ху дожніх, серйоз них на у ко вих ви дань та підруч ників. Во на
відрізняєть ся ви со ки ми експлу а таційни ми ха рак те рис ти ка ми і має
найк ра щий ес те тич ний виг ляд. Кни га скла даєть ся з внутрішнь о го
бло ку (збро шу ро ва них па пе ро вих ар кушів або зо шитів) і обк ла дин -
ки (криш ки).

Обк ла дин ка твер дої палітур ки ви го тов ляєть ся із палітур но го
кар то ну, що об тя гуєть ся по пе редньо зад ру ко ва ним та за ламіно ва -
ним па пе ром. Внутрішні сто ро ни обк ла дин ки з’єднані з бло ком
фор за ца ми (во ни та кож мо жуть бу ти з дру ком). Блок кни ги про ши -
ваєть ся нит кою, че рез що виріб стає міцнішим і дов говічнішим.

Після про шив ки бло ку на нь о го збо ку (на корінець) нак ле ю ють
мар лю чи інший корінце вий ма теріал. На верхні і нижні час ти ни
бло ку нак ле ю ють кап тал — тась му з по тов ще ним краєм. Далі блок
скріплюєть ся з обк ла дин кою.

При ви го тов ленні жур налів обліку та дип лом них робіт для об -
гор тан ня криш ки ви ко рис то вуєть ся бумвініл (ма теріал, схо жий на
штуч ну шкіру), а замість про шив ки бло ку — прос то прок лей ка.



АВ ТОР, РЕ ДАК ТОР ТА РЕ ЦИПІЄНТ: 
ВЗАЄМОДІЯ У ТЕКСТІ

Воз не сенсь ка Н.О.
ІV курс, гру па ВСР�41/12, 

спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»,
Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, к. тел. (093)� 4233017

На у ко вий керівник: Дро бо тен ко В.Ю., к.філол.н., до цент

Текст — це витвір мов леннєво го про це су, що ха рак те ри зуєть ся
за вер шеністю, об’єкти во ва ний у виг ляді пись мо во го до ку мен та.

Ав тор — це фізич на осо ба, твор чою пра цею якої ство ре но твір.
Ре дак тор — це твор чий працівник ви дав ни цт ва чи ре дакції, об’єк -

том діяль ності яко го є ав торсь кий оригінал (твір).
Ре ципієнт — це об’єкт ко мунікації, досліджен ня яко го умож лив -

лює ро зуміння то го, як кон тент впли ває на ау ди торію, яки ми є мо -
ти ви чи тачів.

Та ким чи ном, текст — це ре зуль тат про це су ро бо ти ба гать ох лю -
дей — ціло го ви дав ни чо го відділу, у яко му над текс том пра цю ють
голов ний ре дак тор, ре дак тор, ко рек тор, технічний і ху дожній ре дак-
то ри та інші. Ав торсь кий оригінал має прой ти об роб ку ви дав ни чо -
го відділу, а вже потім дійти до чи та ча.

Усе по чи наєть ся з ав то ра, йо го ідеї та натх нен ня, йо го твор чих
здібнос тей та вмінь. Для то го, щоб зро би ти го то вий текст чи та бель -
ним, не обхідно усу ну ти йо го не доліки, пра виль но йо го офор ми ти
та пре зен ту ва ти світові. А та кож ро зуміти чи таць ку ау ди торію —
скіль ки гро шей чи тач го то вий вит ра ти ти на ту чи іншу кни гу, що
са ме йо го ціка вить, а що відштов хує. Ці пи тан ня по вин но фа хо во
виріши ти ви дав ни цт во. Тож, звер та ю чись до ви дав ни цт ва пись -
мен ник сподіваєть ся, що ав торсь кий оригінал відре да гу ють та ким
чи ном, щоб індивіду аль ний стиль ав то ра зберігся, а твір кра ще
функціону вав се ред ре ципієнтів.

Од нак для то го, щоб співпра ця над твор чим ма теріалом вва жа -
ла ся ефек тив ною, важ ли во на ла го ди ти про дук тивні творчі сто сун -
ки між ав то ром і ре дак то ром, що є ва го мим чин ни ком впли ву на
кінце вий ре зуль тат, який за ле жить від ба жан ня до сяг ти успішно го
ре зуль та ту та го тов ності удос ко на лю ва ти ся.

Труд нощі сто сунків між ав то ром і ре дак то ром мож на ок рес ли -
ти так:

1) Чи ро зуміє ре дак тор са ме ту дум ку, яку хотів до нес ти пись -
мен ник?
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2) Чи вва жає за не обхідне ав тор дот ри му ва ти ся по рад ре дак то -
ра та чи мо же пос ту пи ти ся ав торсь ким оригіна лом і внес ти прав ки?

3) Чи по ва жа ють во ни один од но го як про фесіона ли?
4) Чи го тові йти на комп роміси?
Ав тор і ре дак тор — дві про ти лежні сто ро ни, які праг нуть до сяг -

ти спіль ної ме ти. А от же, довіра у цих сто сун ках ду же важ ли ва. Для
взаємо ро зуміння між дво ма знав ця ми своєї спра ви, ав то рові, перш
за все, не обхідно об ра ти відповідне до змісту тво ру ви дав ни цт во,
оз найо ми тись з йо го нап ря мом діяль ності та сти лем ху дожньої й тех -
нічної об роб ки. На томість ре дак тор по ви нен оз найо ми ти ся з дру -
ко ва ни ми пра ця ми са мо го ре дак то ра, оз найо ми тись з йо го влас ним
сти лем (ав торсь кою домінат ною).

Відштов ху ю чись від ць о го, мож на сподіва ти ся, що ре дак тор
зна ти меть ся на темі тво ру пись мен ни ка та з про фесійної точ ки зо ру
більш пог либ лен но оп ра цює твор чий ма теріал. Тоді пе реш код для
ви дан ня текс ту бу де мен ше ще до по чат ку оп ра цю ван ня.

У разі, ко ли ре дак тор не оз найом ле ний з те мою тво ру, або не
знаєть ся на тон ко щах спра ви, — він звер таєть ся до спеціаліста. Як -
що ав тор не дот ри муєть ся по рад ре дак то ра — тре ба зро зуміти — чи
по ва жає ав тор йо го як про фесіона ла і як що так — то спро бу ва ти
мак си маль но по яс ни ти свою дум ку та дійти до комп ромісу. Ре дак -
тор та кож по ви нен по ва жа ти пись мен ни ка та поділя ти йо го дум ку.
Як що ав тор та ре дак тор не го тові на логічні комп роміси — за ли -
шаєть ся об ра ти іншо го ре дак то ра або ви дав ни цт во.

От же, дослідив ши проб ле му сто сунків ав то ра та ре дак то ра, мож -
на зро би ти та кий вис но вок — за умов, ко ли ав тор го то вий співпра цю-
вати, а ре дак тор знаєть ся на своїй справі та вміє так тов но й з по ва гою
ста ви ти ся до твор чості пись мен ни ка — текст бу де зат ре бу ва ним і чи -
та бель ним.

ФУНКЦІЇ ДИ ТЯ ЧОЇ ЛІТЕ РА ТУ РИ

Во ли нець Те тя на
3 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н. В.. к.ф.н., до цент

Ди тя ча літе ра ту ра — ор ганічна час ти на всієї ху дожньої літе ра -
ту ри, поз на че на спільністю істо рич но го роз вит ку, твор чо го ме то ду
та ідей ної спря мо ва ності, жанрів, ос нов ної те ма ти ки, ху дожніх за -
собів літе ра ту ри для до рос лих і дітей.
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Своєрідність ди тя чої літе ра ту ри і ди тя чо го чи тан ня зу мов ле на пе-
ре дусім їх ви хов ною функцією та особ ли вос тя ми дітей різно го віку.

Кни ги пок ли кані роз ши ри ти уяв лен ня про світ, поз найо ми ти
з при ро дою і ре ча ми, які постійно ото чу ють ди ти ну. Во ни до по ма -
га ють ак тив но опа ну ва ти мо ву, відчу ти кра су і ви разність рідно го
сло ва.

Дослідни ки різно го ча су виділя ли ба га то функцій ди тя чої літе -
ра ту ри. Розг ля не мо де які з них на су час но му етапі.

Пе да го ги, керівни ки ди тя чо го чи тан ня на пер ше місце став лять
вихов ну та освітню функції, що є пер шо ос но вою будьJяко го нав чан ня.

Ак ту алізація ко муніка тив ної функції при вер тає юно го чи та ча до
кни ги, до по ма гає кра ще зро зуміти се бе, нав чає вис лов лю ва ти свої
дум ки та по чут тя.

Без пе реч но, ви хо ван ня ес те тич но го сма ку, по чут тя прек рас но -
го, ро зуміння справжніх ціннос тей — зав дан ня кла сич ної ди тя чої
літе ра ту ри. Надз ви чай но важ ли во це за умо ви на си чен ня інфор ма -
ційно го прос то ру псев до ху дожнь ою літе ра ту рою. То му пер шо ряд ного
зна чен ня на бу ває ес те тич на функція літе ра ту ри як мис те цт ва сло ва.

По си лює кож ну з ви ще заз на че них функцій ге доністич на (функ -
ція на со ло ди, за до во лен ня). Без за без пе чен ня цієї функції ди ти на
з ча сом втра чає інте рес до чи тан ня.

Ще од на функція ди тя чої літе ра ту ри — ри то рич на. Ди ти на під
час чи тан ня на со лод жуєть ся тво ром і ми мохіть стає співав то ром
пись мен ни ка. Історія літе ра ту ри має ба га то прик ладів, як вра жен -
ня від чи тан ня, от ри мані в ди тинстві, ста ва ли пош тов хом до влас -
ної твор чості. Не ви пад ко во ви датні пе да го ги вка зу ють на взаємну
за лежність між про це сом нав чан ня гра мо ти та ди тя чою творчістю.

Ос но ва ж ви хов ної функції ди тя чої літе ра ту ри, ма буть, най важ -
ливішої зJпоміж інших, — ви хо ван ня ви со ких мо раль них якос тей
ди ти ни, спри ян ня фор му ван ню цілісної, всес то рон ньо роз ви не ної
осо бис тості. Це має ста ти ме тою будьJякої ди тя чої книж ки, ад же
ди тячій літе ра турі при та ман на ди дак тичність, пе да гогічна нас на -
женість — це й вирізняє її зJпоміж інших текстів.
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ВЕРЛІБР ЯК ФОР МА ВІРШІВ БО РИ СА ГУ МЕ НЮ КА
(на прик ладі збірки «Вірші з війни»)

Го лов чен ко Н.І.
к.пед.н., до цент, Універ си тет «Ук раїна», м. Київ

В ук раїнській на у ковій літе ра турі дав но три ває дис кусія що до
верлібру (верлібр (франц. vers libre — віль ний вірш) — не ри мо ва ний
нерівно на го ло ше ний віршо ря док (і вірш як жанр) як фор ми вірша,
що до доціль ності ма со во го ви ко рис тан ня та ко го пись ма но ви ми
по коління ми по етів. Цієї проб ле ми тор ка ли ся у своїх пра цях А. Тка -
чен ко, Н.На у мен ко, М. Вінгра новсь кий, І. Ка чу ровсь кий, Н. Кос -
тен ко, Г. Си до рен ко, О. Ки цан та інші на у ковці, котрі про пи су ва ли
ґене зу верлібру, провідні жан рові ха рак те рис ти ки йо го, доцільність
і рівень ху дож ності та ко го вірша на прик ладі твор чості пев но го по -
е та, нап рик лад, В.Вітме на чи В.Го ло бо родь ка.

Нині у прак тиці ви ко рис тан ня верлібру най частіше спос те рігаємо
два підхо ди: пе ре ва жан ня та кої фор ми вірша, бо во на простіше пе -
рек ла даєть ся іно зем ни ми мо ва ми (кон’юк тур ноJпраг ма тич ний
під хід) і ка те го рич не несп рий ман ня верлібру як фор ми тонічно го
вірша на про ти ва гу тра диційній си ла боJтонічній сис темі віршу ван -
ня (емоційний підхід).

Ос таннім ча сом особ ли вої ак ту аль ності на бу ла дис кусія що до
фор ми «Віршів з війни» Б.Гу ме ню ка (2015): верлібр — не верлібр;
но ве ла чи вірш?.. І вза галі, чи по езія?..

Шля хом струк тур ноJстиль о во го аналізу ху дожньої прак ти ки
су час но го ук раїнсь ко го по е та (на прик ладі текстів «За повіт», «Ко ли
чис тиш зброю», «Со ня хи») нам вда ло ся до вес ти, що у тво рах Б. Гу -
ме ню ка ми спос терігаємо кла сич ний віршо ря док верлібру, де по ет
ви ко рис то вує увесь ар се нал ху дожніх за собів цієї фор ми по езії:
син так сич ний па ра лелізм, ан ти те зу, ка та логізацію, реф рен, ана фо -
ру, епіфо ру то що.

Нам ви даєть ся, що верлібр є цілком ор ганічною фор мою вірша
Б.Гу ме ню ка, кот рий без по се редньо, як учас ник АТО (Ан ти те ро рис -
тич ної опе рації), відчув ат мос фе ру війни з Росією на Дон басі
2014–2016 р.р. і, при ць о му, як ав тор за ли шив ся по е том. Про такі
тяжкі ча си, нес подівані досвіди і бо лючі вра жен ня на жи во інак ше
і ліпше нав ряд чи ска жеш. «Вірші з війни» Б. у ме ню ка ма ють цілком
адек ват ну до вик ликів ча су ху дож ню фор му «на ра тив но го верлібра
роз мов ною мо вою» (за В.Ге ра сим’юком). Ви со ко ес те тичні об ра зи
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і гли бинні філо софські роз ду ми капіту лю ють, ко ли цивілізо ва ний
світ вчер го ве за ну рюєть ся у якусь первісну, тва рин ну, жорс то ку
бійню. За усієї по ва ги до Д.Джой са і М.Прус та, са ме ма не ра Б.Гу ме -
ню ка нині є ак ту аль ною, зро зумілою та дос туп ною усім ка те горіям
ук раїнсь ких чи тачів: і ви со ко чо ло му про фе со ру, й епа таж но му по -
лі ти ку, і зви чай но му сол да ту, кот рий доб ре ро зумієть ся на безпілот -
ни ках і теп ловізо рах, але ніко ли не за мис лю вав ся над тим, що та ке
си ла боJтоніка, ямб чи амфібрахій.

Як твер дить сам Бо рис Гу ме нюк: «Ко ли в країні війна, у пер шу
чер гу міняєть ся оп ти ка, кут зо ру, ска за ти б — кут ба чен ня; міняєть -
ся — все, у то му числі мис те цт во. (Хо ча, мо же, мис те цт во — у пер -
шу чер гу). Ко ли ви вдив ляєте ся в го ри зонт, вас біль ше не хви лює
вечірнє не бо, захід сон ця, пта хи, які хо ва ють ся за обрієм; вас ціка -
вить відстань, яка відділяє вас від во ро га, і час, за який цю відстань
до лає ку ля калібру 5.45…»

Го лов ним об ра зом збірки є об раз не па фос но го шля хет но го ук -
раїнсь ко го воїна, кот рий став на за хист своєї землі, своєї ро ди ни,
своїх дітей.

Уза галь ню ючи спос те ре жен ня над сти лем по езії Б. Гу ме ню ка,
мо же мо заз на чи ти нас туп не. Кла сичні тра диції — епічний го ме рівсь -
кий спокій ав то раJвоїна і по туж ний вплив на емоції чи та ча, котрі
не зни щу ють, а нав па ки, — жив лять і зцілю ють зневірені душі гли -
бо ким співпе ре жи ван ням (ка тар сис, за Арісто те лем); мо дер на фор ма
(верлібр), гус то на си че на су час ни ми ук раїнсь ки ми ре аліями і ко ло -
ри том, — оце і є фор му ла сти лю пись мен ни ка Бо ри са Гу ме ню ка.
Па ра док сальність творів Б. Гу ме ню ка по ля гає в то му, що про ЖИТ ТЯ
як го лов ну цінність твер дять нам у йо го віршах УЧАС НИ КИ ВІЙНИ.

Чи по чу ють, на решті, це не пер ше по е тич не зас те ре жен ня лю -
ди 21 століття?..

ПЕ РЕХІД ПА ПЕ РО ВИХ ВИ ДАНЬ ДО ЕЛЕКТ РОН НИХ
У КОН ТЕКСТІ ЕКО ЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНО ГО ПРОГ РЕ СУ

Гре бе нюк С.
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Боб рен ко Р.В., ст. вик ла дач

У наші ча си, ча си стрімко го на у ко воJтехнічно го прог ре су, над -
з ви чай но ак ту аль ним є пе рехід па пе ро вих (оф лай но вих) ви дань до
елект рон них (он лай но вих). У своєму дослідженні ми спро буємо
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до вес ти пе ре ва гу елект рон них ви дань над па пе ро ви ми, спи ра ю чись
на конк ретні циф ри та досліджен ня.

Сь о годні елект ронні циф рові тех но логії у спо лу ченні з Інтер -
не том виз на ча ють май бутнє ко мунікацій. Звичні пос та чаль ни ки
інфор маційних про дуктів, по чи на ю чи з ком паній, що ви пус ка ють
слов ни ки й ен цик ло педії і закінчу ю чи масJмедіа, на ма га ють ся йти
у но гу з ча сом й постійно збіль шу ють кількість елект рон ної про дукції.

Інтер нет упев не но відвойо вує собі життєвий простір в інших за -
собів по ши рен ня й обміну інфор мацією. У цій си ту ації ба гать ом га -
зе там і жур на лам до во дить ся терміно во ро би ти вибір: чи пе ре хо ди ти
в елект рон ний фор мат, чи зник ну ти з рин ку інфор маційних пос луг.

До се ре ди ни 90Jх років кількість елект рон них ви дань світо вої
Ме режі наб ли жа ла ся до ти сячі. Се ред них — «The New York Times»,
«The Washington Post», «The Guardian», «The Economist», «Der Spiegel»
то що.

Елект ронні ви дан ня най частіше ви яв ля ють ся навіть більш функ -
ціональ ни ми. Так, довідко ве або нав чаль не елект рон не ви дан ня
доз во ляє більш ди намічно по бу ду ва ти про цес вив чен ня ма теріалу
і підси ли ти йо го мо ти вацію, що в кінце во му ра хун ку доз во ляє при -
с ко ри ти про цес сприй нят тя і за пам’ято ву ван ня інфор мації. Як що
ху дож ня літе ра ту ра по ки що пе ре важ но по ши рюєть ся у формі па -
пе ро вих ви дань, то ди тячі елект ронні ви дан ня вже істот но потісни -
ли свої па пе рові ана ло ги, так як ос танні не во лодіють ба гать ма
мож ли вос тя ми елект рон них комп’ютер них тех но логій. Пос ту по во,
але не у хиль но про дов жуєть ся нас туп елект рон них ви дань у нав -
чальній сфері, по чи на ю чи зі шкіль но го нав чан ня і до ви щої освіти.
Най важ ливішою пе ре ва гою елект рон них ви дань у порівнянні
з дру ко ва ни ми є мож ливість їх інте рак тив но го оформ лен ня. Циф -
ро ве ви дан ня мо же бу ти нав чаль ним, на у ко воJпо пу ляр ним або ху -
дожнім. Це ви дан ня в яко му спо жи ва чеві, відво дить ся не па сив на
роль чи та ча, а роль ак тив но го учас ни ка.

На решті пос тає пи тан ня еко логії. Чи за ду му ва ли ся ви ко лись,
скіль ки де рев щорічно ви ру бу ють, щоб ви мог ли на со ло ди ти ся своїм
папе ро вим ви дан ням? Ли ше для ви го тов лен ня па пе ру на нашій пла -
неті щорічно ви ру бу ють біль ше 125 мільйонів де рев. Ліси — один
з найбіль ших скарбів на шої пла не ти. Во ни очи щу ють повітря, на -
си чу ють йо го ок си ге ном, знеш код жу ють шкідли вий радіаційний
фон. Ліси є невід’ємною скла до вою на шої еко сис те ми, во ни є при -
тул ком для со тень ти сяч видів жи вих істот і наш обов’язок збе рег ти
їх, щоб й наші на щад ки змог ли ни ми ми лу ва ти ся.
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Навіщо про дов жу ва ти зни щу ва ти при ро ду на шої пла не ти, за ра ди
па пе ро вих ви дань, як що в нас є елект ронні, що за своїми мож ли -
вос тя ми та ха рак те рис ти ка ми знач но їх пе ре вер шу ють? Пам’ятай -
те, що ко жен з вас має мож ливість зро би ти свій вне сок у спіль ну
бо роть бу, за ра ди кра що го май бутнь о го для нас і на ших на щадків!

ПРОБ ЛЕ МИ РЕ ДАК ТОРСЬ КОЇ ПІДГО ТОВ КИ ВИ ДАНЬ
ДЛЯ ДОШКІЛЬ НИХ ЗАК ЛАДІВ

Жда новсь ка Ка те ри на
3 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

Проб ле ма літе ра тур но го ре да гу ван ня творів для дітей є особ ли -
во ак ту аль ною в наш час, оскіль ки ми жи ве мо в період відкри то го
інфор маційно го прос то ру, прис ко рен ня ди наміки жит тя, а та кож
пев них змін у пси хо логії лю ди ни. Су час на ди ти на за пси хофізи кою
та ди намікою роз вит ку ду же відрізняєть ся від своїх по пе ред ників.
Ди ти на ХХІ століття швид ше «до рослішає». Звідси вип ли ває проб -
ле ма текс тот во рен ня і літе ра тур но го ре да гу ван ня дошкіль ної літе -
ра ту ри. Ха рак тер і ступінь роз вит ку цієї віко вої гру пи зу мов лює
особ ли вості лек сич но го, стилістич но го та те ма тич но го ас пектів ук -
ла дан ня текс ту.

Пред ме том досліджен ня є ди тя ча книж ка для дошкіль нят, яка
по вин на не тіль ки заціка ви ти ма лень ких ре ципієнтів, а найв даліше
нав чи ти та до нес ти певні знан ня, не обхідні для фор му ван ня світог -
ля ду ди ти ни.

Ре дак тор має опи ра ти ся не ли ше на свої знан ня як ре дак то ра
і філо ло га, він му сить зна ти пси хо логію та пе да гогіку. Ад же кни га
по вин на нав ча ти дітей так, щоб текст ро зумівся адек ват но. Для
кож ної ди ти ни вра жен ня мо жуть відрізня ти ся, а ме та нав чан ня —
за без пе чи ти міцний фун да мент знань.

Надз ви чай но важ ли вою є та кож стилістич на та син так сич на
ор ганізація текс ту. Ди ти на у ран нь о му віці не здат на сприй ма ти
довгі, з гра ма тич ни ми зво ро та ми ре чен ня, складні тлу ма чен ня та
«су хий» вик лад текс ту. Слід уни ка ти пе ре на си чен ня інфор мації. То -
му стилістич ноJсин так сич на ор ганізація текс ту для ма лень ко го чи -
та ча по вин на бу ти прос тою.

Сь о годні ди тя че кни го ви дан ня в Ук раїні має низ ку проб лем,
які не обхідно по бо ро ти. Йдеть ся про брак творів су час ної те ма ти ки,
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но вих ге роїв; дисп ро порцію у ви дав ни чо му ре пер ту арі на ко ристь
ху дожньої літе ра ту ри, до то го ж пе ре ви дань; надмір од них жанрів
(каз ка, по езія) при май же повній відсут ності інших; дисп ро порцію
у за без пе ченні літе ра ту рою всіх ка те горій ди тя чої чи таць кої ау ди -
торії; надз ви чай но зву же ну і збідне ну палітру ху дожньоJтехнічно го
вирішен ня ди тя чих ви дань, нех ту ван ня но ви ми спо со ба ми верс -
тан ня, ма ке ту ван ня, функціональ ноJефект ної інтерп ре тації текс ту,
дру карсь ки ми й ри со ва ни ми графічни ми за со ба ми, що про по ну -
ють ся новітніми комп’ютер ни ми тех но логіями; відсутність но вих
конструк тив них ідей, прин ци по вих змін у ма теріальній конструкції
ди тя чої книж ки та її еле ментів то що.

Бу ло ви яв ле но, що на сь о годні книж ко ва спра ва в Ук раїні пот ре -
бує якісно но во го підхо ду до фор му ван ня ви дав ни чо го ре пер ту а ру для
дітей. Не обхідно пе рег ля ну ти існу ючі тра диції підго тов ки ви дан ня,
оскіль ки існує ряд су пе реч нос тей, які спри чи ня ють ви ник нен ня
суттєвих по ми лок під час роз роб ки кон цепції ви дань для дітей до -
шкіль но го віку та їх по даль шо го ре дакційноJви дав ни чо го втілен ня.

Підсу мо ву ю чи, за у ва жи мо, що су час ний книж ко вий ри нок Ук -
раїни ак тив но по пов нюєть ся всіма ви да ми літе ра ту ри, про те якісної
ди тя чої літе ра ту ри пос та чаєть ся ма ло, оскіль ки в країні не ба га то
ви дав ництв, що спеціалізуєть ся на ви пус ку ди тя чої літе ра ту ри.
Пріори тет ним нап ря мом ро бо ти ук раїнсь ких ви дав ництв мо же ста -
ти ви пуск книж ко вих серій для дітей, що га ран тує рен та бельність,
оскіль ки ця ніша кни год ру ку ван ня ще не повністю ос воєна та є ду -
же ак ту аль ною.

ПО Я ВА МУЛЬ ТИ МЕДІЙНИХ ЗМІ

Зо зу ля К.А., ІV курс, гру па ВСР�41/12, 
спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій (м.Київ),
к.тел. (093)�0680128

На у ко вий керівник: Дро бо тен ко В.Ю., к.філол.н., до цент

Те ма взаємозв’яз ку роз вит ку інфор маційно го суспільства,
стрімко го по ши рен ня муль ти медійних тех но логій і, як наслідок,
змін в ус та ле них підхо дах до функціону ван ня медіа та но вих за собів
ма со вої ко мунікації на сь о годні є вкрай важ ли вою для ро зуміння
су час но го ста ну і перс пек тив роз вит ку ук раїнсь ких за собів ма со вої
інфор мації. Муль ти медійність як май бутнє медіа, транс фор мація по -
т реб ау ди торії, нові ви мо ги до масJмедіа не од но ра зо во розг ля да ли ся
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в досліджен нях В. Кіхта на, К. Ка рякіної, М. Мак лю е на, С. Куїнна
та В. Філа ка.

«Муль ти медіа» з’яви лось до сить дав но, влас не, з часів ви ник -
нен ня пи сем ності. Са ме по собі «медіа» оз на чає «спосіб ко муні ка -
ції», тоб то про цес пе ре дачі інфор мації (кни ги, кіно, му зи ка то що).

З по я вою мо ви медіа ста ли муль ти медійни ми, то му що в чис то му
виг ляді мо ва існує ли ше у формі аудіоза пи су, а в по буті суп ро во -
джуєть ся до дат ко ви ми фор ма ми ко мунікації (зок ре ма, жес та ми,
мімікою).

Са ме роз ви ток комп’ютер ної техніки, комп’ютер них носіїв і ком -
п’ютер них ме реж як спо со бу транс ляції доз во лив об’єдна ти в од но му
носії раніше не поєдну вані за со би ко мунікації — візу альні, текс тові
і зву кові.

Спе цифіка мо ви муль ти медіа по ля гає у поєднанні різних мов,
бо для всіх інших за собів ко мунікації існує своя спе цифічна мо ва
(зоб ра жен ня, звук, пись мо).

У наш час муль ти медійне ви дан ня — це су купність графічної,
текс то вої, циф ро вої, мов ної, му зич ної, відеоJ, фо тоJ та іншої ін -
фор мації, а та кож дру ко ва ної до ку мен тації ко рис ту ва ча.

Муль ти медійні ЗМІ — це нові елект ронні медіа, до яких на ле жать
комп’юте ри зо вані за со би ко мунікації ти пу Інтер нет, здатні діяти
в гло баль но му масш табі і в ре жимі індивіду аль но го дос ту пу, інди -
віду аль но го відбо ру та індивіду аль но го опе ру ван ня з інфор мацією.

Пер ший етап пе рет во рен ня зви чай них ЗМІ на муль ти медійні —
муль ти медіати зація капіта лу ЗМІ і поєднан ня влас ності кла сич них
за собів ма со вої інфор мації (га зе ти, радіо, те левізійні станції)
з власністю у сфері комп’ютер них індустрій (книж ко вий бізнес, ін -
дустрія зву ко за пи су, кіноіндустрія) і те ле ко мунікацій (опе ра то ри
су пут ни ко во го, ка бель но го, пізніше — мобіль но го зв’яз ку).

Дру гим ета пом муль ти медіати зації стає взаємне про ник нен ня
змісту од них муль ти медійних ви дань в інші. Са ме тоді у 1980Jті ро -
ки га зе ти по ча ли до да ва ти колір, а у Європі особ ли во по пу ляр ним
ви дом дру ко ва них ЗМІ ста ли ілюст ро вані тиж не ви ки (ета лон —
фран цузь кий жур нал «Парі Матч»).

Нас туп ним, третім, ета пом мож на наз ва ти по я ву інтер нетJсай -
тів тра диційних ЗМІ і по я ву спеціалізо ва них інтер нетJЗМІ.

Пе рет во рен ня тра диційних ЗМІ на муль ти медійні на базі Інтер -
не ту суттєво зміни ло тра диційні ре дакційні про це си. Як що до ць о -
го інтер нетJре дакція бу ла відок рем ле ним все ре дині ЗМІ відділом,
який «пе ре па ко ву вав» (точніше — розміщу вав) тра диційний кон тент
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в он лайн, то з муль ти медіти зацією змісту ви ник ла пот ре ба в гли бо -
ко му про ник ненні прин ципів ство рен ня муль ти медіа в сам ре дак -
ційний про цес.

Так пос ту по во з’яв ля ють ся муль ти медійні, або, як їх на зи ва ють,
кон вер гентні ре дакції — ре дакції, в яких зміст за ви да ми ЗМІ роз по -
діляєть ся цент ралізо ва но, і в яких ок ремі ре дакції конк рет них видів
ЗМІ не настіль ки ав то номні, як у зви чай них хол дин го вих струк ту рах.

Зміна палітри ко мунікаційних тех но логій приз ве ла до то го, що
ви ник ла ау ди торія, яка в прин ципі не чи тає га зе ти, а інфор мацію
от ри мує з Інтер не ту або мобіль них сервісів. Для то го, щоб не втра -
ча ти цих лю дей з по ля зо ру, тра диційні га зе ти бу ли ви му шені про -
по ну ва ти кон тент, який відповідає їхнім пот ре бам — в он лай но во -
му се ре до вищі. Та ким ком по нен том ста ло не зви чай не «дзер ка ло»
дру ко ва но го ЗМІ в Інтер неті, а дійсно но вий про дукт, який поєднує
в собі відео, аудіо, по си лан ня, анімацію й інфог рафіку. Так по ча ли
з’яв ля ти ся муль ти медійні або кон вер гентні ре дакції за собів ма со вої
інфор мації, по бу до вані на базі ве ли ких га зет (нап рик лад, га зе та
«Daily Telegraph» у Ве ли коб ри танії), інфор маційних агентств (РІА
«Но ви ни» в Росії) або те ле радіомов них ком паній (ВВС).

ЗНА ЧЕН НЯ ЕЛЕКТ РОН НИХ ВИ ДАНЬ
У ВИ ДАВ НИЧІЙ СПРАВІ

Ка уліц Мет
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Ос танні де ся тиліття зна ме ну ють ся стрімким технічним прог ре -
сом, що зачіпляє всі сфе ри діяль ності, вклю ча ю чи ви дав ни чу спра ву.
Роз ви ток комп’ютер них інфор маційних тех но логій стає пош тов хом
для роз вит ку но во го ви ду ви дань — елект рон но го. З йо го по я вою
ви дав ни цт ва пе ре хо дять на комп’ютер ний набір і верстку га зет, жур-
 налів та книг. Відте пер ви дан ня зберіга ють ся в пам’яті комп’юте ра
весь час, будьJто набір чи верстка. Тоб то ви дан ня на бу ває мож ли -
вості за ли ша ти ся в елект ронній, а от же й не ма теріальній формі
про тя гом всь о го про це су ре дакційної підго тов ки. Повністю відре -
да го ва не, зверс та не й підго тов ле не до дру ку ви дан ня мож на наз ва -
ти «елект рон ним ви дан ням».

Елект рон не ви дан ня — елект рон ний до ку мент (або гру па елект -
рон них до ку ментів), що прой шов ре дакційноJви дав ни чу об роб ку,
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має вихідні відо мості та приз на че ний для роз пов сюд жен ня в не -
змінно му виг ляді.

Од нак справжнім кон ку рен том для дру ко ва но го ана ло гу елект -
рон не ви дан ня стає з по я вою новітніх за собів йо го по ши рен ня, ви -
дан ня стає настіль ки кон ку ре нт ним, що част ко во витісняє де я ку
част ку дру ко ва но го ма теріалу, заміня ю чи йо го на більш дос туп ний
елект рон ний кон тент. Періодичні елект ронні ви дан ня ста ли по ши -
рю ва ти ся пе ре важ но по ме ре жах, зок ре ма, по гло бальній Інтер нет.
Не періодичні ви дан ня та кож зна хо дять свою нішу у ме режі, з’яв ля -
ю чись спо чат ку у виг ляді «піратсь ких» ска ну вань, а зго дом і в офі -
ційних версіях елект рон них ви дань.

Елект ронні ви дан ня ха рак те ри зу ють ся ди намічним роз вит ком,
їх кількість збіль шуєть ся постійно, а якість — ра зом із ро зуміння
не обхідності оциф ру ван ня інфор мації ви дав ни цт ва ми та ре дакція ми.
Їх кількість збіль шуєть ся швид ки ми тем па ми, а якість без пе ре рв  но
поліпшуєть ся.

Симбіоз ви дав ни чої спра ви з елект рон ни ми до ку мен та ми при -
но сить свої пло ди та ви го ди. Пе рехід на циф ро ве відтво рен ня ін -
фор мації доз во ляє не тіль ки збе рег ти до ку менті, а й істо ричні пам’ят -
ки, чий носій має об ме жен ня терміну при дат ності. Термін зберіган ня
та кої інфор мації мо же бу ти прак тич но не об ме же ний. На решті,
зберіган ня до ку ментів і ви дань в елект ронній формі доз во ляє ор -
ганізо ву ва ти елект ронні ба зи да них, чітка струк ту ра і роз ви нені за -
со би по шу ку та навігації в яких по лег шу ють про цес ви яв лен ня по -
трібних ма теріалів та їх фраг ментів. Це влас не про во кує по я ву
елект рон них бібліотек, які ма ють мож ливість за лічені се кун ди зна -
хо ди ти потрібну інфор мацію чи ви дан ня, в ре зуль таті чо го бу ла до -
сяг ну то знач ної еко номії ча су і ма теріаль них за собів.

По я ва елект рон них ви дань та пе рехід до них ЗМІ фак тич но
сти рає ге ог рафічні інфор маційні кор до ни, ви дан ня мо же роз ши ри -
ти свою ау ди торію зав дя ки оциф ру ван ню кон тен ту, що є нев пин -
ним та пот ре бує та кої ж ре акції від ви роб ників поліграфічної про -
дукції. Ви дав ни ча спра ва має повністю підлаш то ву ва ти ся під да ний
фак тор, ад же він на бує все біль шої ма со вості.

По даль ша інтег рація елект рон них ви дань у ви дав ни чу спра ву
та поліграфічну про дукцію ство рює єди ний простір медіаJіндустрії,
де ви дан ня існує і як дру ко ва не кла сич не, і ево люціонує згідно з ос -
танніми новітніми тех но логіями, що ма ють ся ве ли ке зна чен ня для
по даль шо го роз вит ку та пе ревтілен ню са мо го по нят тя «ви дан ня».

290

Секція 6       Редакційно-видавничі процеси: теорія та практика 



291

ДЕ ЯКІ АС ПЕК ТИ ХУ ДОЖНЬО�ТЕХНІЧНО ГО
РЕ ДА ГУ ВАН НЯ ДИ ТЯ ЧИХ ВИ ДАНЬ

Ко не люк Н.
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

Тер нопільсь кий ко ледж
На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Тво рен ня кни ги — склад ний тех но логічний про цес. Ви дан ня
ви хо дить у світ внаслідок копіткої праці ба гать ох учас ників ць о го
дійства — від ав то ра до поліграфіста, і для кож но го з них кни га і сам
комп ле кс ний про цес її тво рен ня виг ля дає поJрізно му. Поєднан ня
усіх то чок зо ру є ви роб ни чою не обхідністю, яка ба зуєть ся на єдності
різно го ви ду твор чої діяль ності: ху дожнь о го констру ю ван ня, ілюст -
ру ван ня та ху дожнь о го оформ лен ня ви дан ня, що здійснюєть ся фа -
хівця ми різно го профілю.

З про фесійної по зиції ху дожньоJтехнічно го ре дак то ра оче вид -
но, що він прин ци по во, з ог ля ду на свою діяльність, пов’яза ний
з усіма учас ни ка ми ви дав ни чоJполіграфічно го про це су.

Успіх ху дожньоJтехнічно го оформ лен ня ви дан ня на пер шо му,
най важ ливішо му етапі йо го тво рен ня за ле жить пе ре важ но від пра -
цівників трь ох спеціаль нос тей — ху дож ни ка, ху дожнь о го та техніч -
но го ре дак торів, від їх здібнос тей, знань, та лан ту та вміння пра цю -
ва ти в ко манді.

На су час но му етапі ці три спеціаль ності ор ганічно впліта ють ся
в ко ло творців кни ги, ад же без участі ху дож ни ка, ху дожнь о го та тех -
нічно го ре дак торів вихід ес те тич но оформ ле но го ви со коп ро фе -
сійно го ви дан ня не мож ли вий. Не ви пад ко во їх іме на та прізви ща
вхо дять обов’яз ко во у вихідні дані кож ної кни ги.

У зв’яз ку з комп’юте ри зацією ви дав ни чо го про це су в біль шості
ви дав ництв ро бо ту ху дожнь о го та технічно го ре дак торів ви ко нує
один працівник — ху дожньоJтехнічний ре дак тор. До нь о го стіка ють ся
звідусіль роз по ро шені оригіна ли, він вирішує важ ливі ком по зи -
ційні пи тан ня ви дан ня, роз роб ляє йо го кон цепцію оформ лен ня,
ре да гує ілюст ра тив ний ма теріал, пра цює з ав то ром та ре дак то ром.

Фор ма ор ганізації про це су ху дожньоJтехнічно го оформ лен ня
за ле жить від спе цифіки та умов праці ви дав ни чої струк ту ри і зміню -
єть ся ра зом з нею. Сам про цес тво рен ня кни ги по суті незмінний.

У спілку ванні ди ти ни з кни гою май же не має праг ма тиз му, на -
томість ду же ба га то емоцій. То му кож не ди тя че ви дан ня по вин но
впли ва ти на сво го чи та ча змістом, легкістю вик ла ду, ви разністю
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мов нос тилістич ної фор ми, ціка вим ілюст ра тив ним вирішен ням,
коль о ром, нез вич ною плас тич ною фор мою, ма теріаль ною конст -
рукцією.

За без пе чен ня ефек тив но го функціону ван ня склад но го комп лек -
су текс то вих і не те кс то вих чин ників за ле жить від спіль них зу силь
ав то ра, ху дож ни ка, ви дав ця. Щоб ство ри ти якісний ви дав ни чий
про дукт для дітей, їм усім слід бу ти обізна ни ми з пси хо логічни ми та
лінгво ди дак тич ни ми за са да ми про це су текс тот во рен ня для дітей,
зна ти мож ли вості впли ву на юно го ре ципієнта че рез сло во і зоб ра -
жен ня, гли бо ко ро зуміти сутність ди тя чо го світосп рий нят тя, відчу ва-
ти пот ре би і праг нен ня су час ної ди ти ни, твор чо підхо ди ти до ре дак -
ційноJви дав ни чо го втілен ня ав торсь ко го оригіна лу, ма ти особ ли ве
ди зай нерсь ке мис лен ня, ши ро ко зас то со ву ва ти най су часніші ви -
дав ничі та поліграфічні тех но логії.

Підго тов ка до ви дан ня творів ди тя чої літе ра ту ри є од ним із
найскладніших нап рямів ви дав ни чої діяль ності. Для про фесійної
оцінки ав торсь ких оригіналів, для мо де лю ван ня май бутнь о го ви -
дан ня ви дав цевіJре дак то ру, окрім за галь них кри теріїв і ме то дик,
не обхідно вміти зас то со ву ва ти ще й сис те му спе цифічних підходів,
які б спри я ли пог либ лен ню та роз ши рен ню мож ли вос тей впли ву
кни ги на фор му ван ня юної осо бис тості.

Су час но му по колінню ди тя чих ви давців вкрай потрібне й но ве
мис лен ня, здатність до ла ти сте ре о ти пи, сміли во шу ка ти оригі нальні
рішен ня. Ад же сь о годні книж ковій тра диції до во дить ся постійно
вит ри му ва ти двобій із те ле ба чен ням, відео, комп’юте ром — ат ри бу -
та ми аудіовізу аль ної куль ту ри, які все гостріше ок рес лю ють проб -
ле му ди тя чо го чи тан ня і ди тя чої кни ги.

ПРАК ТИ КА РЕ ДА ГУ ВАН НЯ ЕЛЕКТ РОН НИХ ВИ ДАНЬ

Кулінічен ко О.А., гру па ВСР�32, курс ІІІ, 
пеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

Ми ко лаївсь кий ко ледж, к.тел.: 063�611�25�07
На у ко вий керівник: Кан дюк�Лебідь С.В., вик ла дач

У наш час елект роні ви дан ня по ши рю ють ся й прий ма ють обо -
ро ти, заміню ють тра диційні пе чатні ви дан ня. То му й ре дак то рам
у наш час тре ба ма ти потрібні на вич ки і знан ня для ро бо ти з елект -
рон ни ми ви дан ня ми та спеціаль ни ми прог ра ма ми, які приз на чені
для ре да гу ван ня ав торсь ких текстів і верстки книг.
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Елект ронні ви дан ня суттєво відрізня ють ся від дру ко ва них як
на етапі ство рен ня, так і на ета пах ре да гу ван ня та про су ван ня. Ме та
будьJяко го ви дан ня — до нес ти не обхідну інфор мацію до сво го чи та -
ча, а спе цифіка та но виз на елект рон но го нав чаль но го ви дан ня як
ви ду літе ра ту ри вно сить ко рек ти ви до кож но го ета пу підго тов ки
ви дан ня. Так, редaкцiйнoJвидaвни чий прoцес рoбoти з електрoн ним
видaнням дещo вiдрiзняєть ся вiд звичнoгo прoце су рoбoти з дру кo -
вaним видaнням.

На сь о годні як раз для елект рон но го нав чаль но го ви дан ня
невід’ємним ета пом підго тов ки є йо го ав то ма ти зо ва не ре да гу ван ня
(АР) за до по мо гою комп’ютер них прог рам. Нез ва жа ю чи на те, що
су часні ме то ди АР за без пе чу ють ви со кий рівень ре да гу ван ня текс -
ту, во ни все ж не мо жуть заміни ти лю ди нуJфахівця, то му комп’ютер
мо же вис ту па ти ли ше як засіб по лег шен ня ро бо ти ре дак то ра. Мак -
си маль но підви щи ти рівень ре да гу ван ня комп’ютер ни ми прог ра мами
ре дак тор мо же, на лаш ту вав ши прог ра му відповідно до спе цифіки
ре да го ва но го текс ту — внес ти до слов ни ка ма ловідомі або ав торські
терміни, ха рак терні для текс ту, по пов ни ти спис ки ав то ма тич ної
заміни сим волів ти по ви ми для ав то ра по мил ка ми. Та ким чи ном, знач-
но підви щуєть ся ефек тивність ав то ма ти зо ва но го ре да гу ван ня —
комп’ютер вип рав ляє мак си маль ну кількість по ми лок, доз во ля ю чи
авто рові чи ре дак то рові не «роз по ро шу ва ти» ува гу на не суттєві огріхи
та зо се ре ди тись на то му, що комп’ютер відре да гу ва ти не спро мож -
ний — на се ман тич них, ком по зиційних, логічних по мил ках.

Роз роб ка та вдос ко на лен ня комп’ютер них прог рам, приз на че -
них для ро бо ти над оригіналJма ке том, ста ють не замінною ос но вою
у ро боті су час но го ре дак то ра елект рон них ви дань і єди ним мож ли -
вим спо со бом йо го ро бо ти. Найбільш еле мен тар ним є вне сен ня
прав ки відра зу в елект рон ну версію ав торсь ко го оригіна лу за до по -
мо гою всім відо мої прог ра ми Microsoft Office Word. Во на містить
у собі функції ре цен зу ван ня, пе ре не сен ня прав ки в елект рон ну
версію ав торсь ко го оригіна лу, а потім і звірку [1].

Та кож існує ба га то прог рам верстки, але се ред них най по ши -
реніші: Adobe PageMaker, Quark XPress, Adobe FrameMaker, Corel
Ventura Publisher і, зви чай но ж, Adobe InDesign. У кож ної з них свої
особ ли вості, про які не обхідно зна ти ре дак то ру, аби виб ра ти оп ти -
маль ний варіант для ви ко рис тан ня при ро боті [2].

Що ж сто сов но са мих ре дак торів, то во ни по винні ма ти ком пе -
тенції, які поз во ля ють їм кра ще ви ко ну ва ти свою ро бо ту. Нап рик лад,
прак тичні ком пе тенції да ють змо гу ре дак то рам зро би ти ма теріал
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більш гра мот ним, ціка вим та лег ко дос туп ним для чи тачів,у той час
як інно ваційні ком пе тенції за без пе чу ють здатність ство рен ня і вдос-
ко на лен ня елект рон них ви дань, вве ден ня пор та лу кни жок, де лю -
ди на мо же ска ча ти кни гу або про чи та ти її онJлайн, та кож це за без -
пе чує збіль шен ня чи таць кої ау ди торії.

Після усь о го ска за но го раніше ми мо же мо прий ти к вис нов ку,
поJпер ше ре да гу ван ня елект рон них ви дань все ще на ранній стадії
фор му ван ня, але вже більш роз пов сюд же не ніж тра диційні пе чатні
ви дан ня, поJдру ге інно ваційні тех но логії да ють змо гу нам ре дак то -
рам ви ко ну ва ти свою ро бо ту тро хи лег ше і у той й же час кра ще.

Літе ра ту ра

1. Крайніко ва Т.С. Ко рек ту ра: підруч ник / Т.С. Крайніко ва. — К.: На ша
на у ка і куль ту ра, 2004. — 252 с.

2. Ти мо шик М.С. Кни га для ав то ра, ре дак то ра, ви дав ця: практ. посібн. /
М.С. Ти мо шик. — К.: На ша куль ту ра і на у ка, 2006. — 560 с.

МОЖ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
ТРА ФА РЕТ НО ГО СПО СО БУ ДРУ КУ

Ку цен ко Світла на
3 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Боб рен ко Р.В., к.п.н., ст. вик ла дач

Тра фа рет ний друк (шов ког рамфія) — друк че рез фор му, ви ко -
на ну на спеціальній сітці. Відби ток ство рюєть ся в ре зуль таті про -
дав лю ван ня фар би крізь дру ку вальні еле мен ти фор ми на зад ру ко -
ву ва ний ма теріал у про цесі ру ху ра ке ля по формі. Тра фа рет ний друк
прин ци по во відрізняєть ся від ос нов них спо собів дру ку: ви со ко го,
плос ко го, гли бо ко го.

Про цес одер жан ня зоб ра жен ня на відбит ку спо со бом тра фа рет-
но го дру ку яв ляє со бою послідов не відли ван ня під тис ком фар бо -
вих еле ментів зоб ра жен ня на по верхні зад ру ко ву ва но го ма теріалу
по хо ду ра ке ля, що скла даєть ся з чо тирь ох стадій:

1) ут во рен ня відлив ної фор ми;
2) за пов нен ня її фар бою;
3) ви до бу ван ня фор ми (ни ток сітки) з відли тих на зад ру ко ву ва -

но му ма теріалі фар бо вих еле ментів зоб ра жен ня;
4) закріплен ня фар бо во го зоб ра жен ня до пов но го йо го зат вер -

діння.
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Якість еле мен та зоб ра жен ня на відбит ку за ле жить від:
— якості відлив ної фор ми;
— сту пе ня за пов нен ня її фар бою;
— умов роз’єднан ня відлив ної фор ми, що за без пе чу ють ут ри -

ман ня мак си маль ної кіль кості фар би на зад ру ко ву ва но му ма теріалі
зі збе ре жен ням ге о мет рич них форм еле ментів зоб ра жен ня;

— струк тур ноJме ханічних влас ти вос тей фар би.
Фар ба за до по мо гою фар бо жи виль них сис тем на но сить ся спо чат -

ку на дру карсь ку фор му, де відбу ваєть ся фор му ван ня фар бо во го зоб ра -
жен ня. Далі при кон такті із зад ру ко ву ва ним ма теріалом за до по мо гою
тис ку час ти на фар би ли ше пе ре но сить ся з фор ми на ма теріал шля хом
ша ро во го поділу, що й ста но вить ос но ву дру карсь ко го про це су.

При при тис ку ванні ра ке лем дру карсь кої фор ми до зад ру ко ву -
ва но го ма теріалу ко жен дру ку валь ний еле мент ут во рює особ ли ву
відлив ну фор му, об ме же ну зни зу зад ру ко ву ва ним ма теріалом,
з боків — бо ко ви ми гра ня ми пробіль них діля нок фор ми. Звер ху во -
на пе рек ри та сіткою.

У про цесі дру ку ван ня фар ба, що пе реміщуєть ся ра ке лем по фор -
мі, че рез ча рун киJфільєри сітки за пов нює цю відлив ну фор му еле мен -
та зоб ра жен ня, вхо дить у кон такт із зад ру ко ву ва ним ма теріалом.
При про ход женні ра ке ля над дру ку валь ним еле мен том за ли шок
фар би зрізаєть ся йо го ро бо чою кром кою.

Після про ход жен ня ра ке ля нит ки сітки вий ма ють ся з фар би, що
при лип ла до зад ру ко ву ва но го ма теріалу. Час ти на фар би підіймаєть ся
ра зом із сіткою. На зад ру ко ву ва но му ма теріалі ли шаєть ся об’ємний
фар бо вий еле мент зоб ра жен ня.

Після ць о го відбу ваєть ся фор му ван ня фар бо во го еле мен та —
затікан ня фар би в місця, де бу ли нит ки, а та кож розтікан ня фар бо -
во го еле мен та.

Тра фа рет ний друк відо мий ба гать ма своїми мож ли вос тя ми, од -
нак інко ли скла даєть ся вра жен ня, що ко рис ту ють ся ци ми мож ли -
вос тя ми в Ук раїні да ле ко не в пов ну си лу.

Най по ши реніші спо со би ви ко рис тан ня тра фа рет но го дру ку:
— на візитівках,
— на са мок ле ю чих ма теріалах,
— на тка ни нах з не ве ли кою пло щею зад ру ко ву ван ня.
У порівнянні з кла сич ни ми і де я ки ми но ви ми спо со ба ми дру -

ку, мож ли вості яких об ме жені ви бо ром фор ма ту, зад ру ко ву ва них
ма теріалів і тов щи ною фар бо во го ша ру, тра фа рет ний друк має знач ні
пе ре ва ги, зок ре ма:
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— вибір у ши ро ких ме жах фор ма ту;
— май же не об ме жені мож ли вості дру ку ва ти на різно манітних

ма теріалах і ви ро бах, плос ких і об’ємних фор мах;
— ши ро кий інтер вал ре гу лю ван ня тов щи ни фар бо во го ша ру;
— віднос но де ше вий і прос тий спосіб ви го тов лен ня дру карсь -

ких форм.
Тож вва жаємо, що фахівцям ще на ле жить гідно оціни ти ці пе -

ре ва ги з тим, щоб мак си маль но пов но ви ко рис то ву ва ти їх у су час -
них умо вах ви дав ни чо го рин ку.

РОЛЬ ЧИ ТАН НЯ 
У ФОР МУ ВАННІ ОСО БИС ТОСТІ ДИ ТИ НИ

Мосійчук Вікторія
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

Аналіз літе ра ту роз нав чих, ме то дич них, лінгво ди дак тич них
дже рел засвідчує, що єди но го підхо ду до виз на чен ня змісту по нят тя
«ди тя ча літе ра ту ра» не існує. До неї на ле жать різні жан ри фольк ло ру
(лічил ки, драж нил ки, ігрові пісні та ін.), а та кож перші спро би пе -
ра юних по чатківців (по езія, про за, то що), опубліко вані в періодиці
для дітей. Ху дожні, на у ко воJпо пу лярні та публіцис тичні тво ри, на -
пи сані пись мен ни ка ми без по се редньо для мо лод шо го чи та ча різ -
них віко вих ка те горій, по чи на ю чи з дошкіль нят, най частіше поз на -
ча ють терміном «літе ра ту ра для дітей».

Дослідни ця Дзю би ши наJМель ник Н. (ен цик ло педія «Ук -
раїнсь ка мо ва») до ди тя чої літе ра ту ри за ра хо вує оригіналь ну та пе -
рек лад ну ху дож ню, ху дожньоJна у ко ву й ху дожньоJпубліцис тич ну
літе ра ту ру, орієнто ва ну на ди ти ну від на род жен ня (як що в по нят тя
ди тя чої літе ра ту ри вклю ча ти фольк лор) або від двох років (як що під
ди тя чою літе ра ту рою ро зуміти ли ше ав торсь ку) до 10–11 років (при
вузь ко му тлу ма ченні ди ти н ства), чи до 13–14 років (при шир шо му
тлу ма ченні). То му вва жаєть ся, що зміст по нят тя «ди тя ча літе ра ту -
ра» має місти ти літе ра ту ру для дітей віком до 18 років.

Ша на і лю бов до кни ги по чи наєть ся з ко лис ки, іде від бать каJ
ма тері. Сім’я, у якій не чи та ють кни жок, — ду хов но не пов ноцінна.
Ве ли кий пе да гог Ва силь Су хом линсь кий заз на чав, що куль турні
лю ди ви рос та ють у сім’ях, де па нує гли бо ка по ва га до кни жок.

Че рез чи тан ня ди тя чої літе ра ту ри відбу ваєть ся фор му ван ня пер -
вин но го уяв лен ня про прек рас не, про мис тецькі жан ри та нап рям ки,
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відчут тя кра си по е тич но го чи про зо во го тво ру; Са ме чи тан ня має
вплив на пог либ ле не вив чен ня мис те цт ва, ху дожньої літе ра ту ри,
фольк ло ру; на сти му лю ван ня влас ної твор чості ди ти ни, національ -
них пог лядів.

Че рез ди тя чу літе ра ту ру кож на ди ти на по вин на ма ти змо гу роз -
к ри ти свої творчі здібності, ре алізу ва ти по таємні за ду ми що до про -
би сил у літе ра турній твор чості, в мис тецтві, роз ши ри ти світ своїх
за хоп лень.

У своєму ес те тич но му роз вит ку ди ти на про хо дить певні ета пи:
оз найом лен ня, пізнан ня, творчість. Се ред де я ких пси хо логів навіть
по бу тує дум ка, що ті кни ги, які чи тає ди ти на перші сім років сво го
жит тя, у по даль шо му фор му ють її по даль шу до лю.

Ме тою ди тя чих кни жок має бу ти не стіль ки за нят тя дітей пев -
ною спра вою, не стіль ки за побіган ня по га ним звич кам, як роз ви ток
да них їм від при ро ди та лантів, по чут тя лю бові й гар монії зі світом.
Пря ма і без по се ред ня дія та ких кни жок має бу ти звер не на на по -
чут тя дітей, а не на їх ро зум, ад же по чут тя пе ре дує знан ням. Ди тячі
книж ки ма ють по ка за ти, що світ і жит тя прек расні, навіть як що
трап ля ють ся труд нощі і проб ле ми.

Ди тячі книж ки по винні пе ре да ва ти своїм ма лень ким чи та чам
в оповідан нях та ма люн ках пов но ту жит тя, зігріва ти теп лом по чут -
тів, пи са ти ся лег кою мо вою, віль ною, грай ли вою, квіту чою в самій
прос тоті своїй, — і тоді во ни змо жуть слу гу ва ти од ним із най міц -
ніших фун да ментів і найдієвіших за собів ви хо ван ня.

Ди тячі книж ки по винні відрізня ти ся особ ли вою легкістю, чис -
то тою і пра вильністю мо ви. З ог ля ду на це пред ме том по даль шо го
вив чен ня мо же бу ти роль сім’ї в ор ганізації ди тя чо го чи тан ня; ви -
ко рис тан ня ди тя чої літе ра ту ри як чин ни ка роз вит ку мов леннєвої
куль ту ри дітей.

СУ ЧАС НА УК РАЇНСЬ КА ДИ ТЯ ЧА КНИ ГА: 
ПРОБ ЛЕ МИ ТА ПЕРС ПЕК ТИ ВИ

Про ко пен ко Діана
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

Ви дан ня, приз на чені для юних чи тачів, по винні віддзер ка лю ва ти
їх світ, впли ва ю чи на них своїм змістом, легкістю вик ла ду та ви раз -
ністю мов нос тилістич ної фор ми. Щоб за без пе чи ти цей склад ний
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комп лекс текс то вих і не те кс то вих чин ників, не обхідне доб ре знан ня
ди тя чої душі, пот реб і праг нень су час ної ди ти ни, справжній твор -
чий підхід, нет ра диційне ди зай нерсь ке мис лен ня, ви со ко якісні
тех но логії.

Прос те жи мо, як на зламі століть сфор му ва ло ся «об лич чя» ук -
раїнсь кої ди тя чої кни ги і як це впли ну ло на візу алізацію в ній світу
су час них дітей.

Ко ли Ук раїна відно ви ла не за лежність, ди тя че кни го ви дан ня
ра зом з інши ми сег мен та ми національ но го ви дав ни чо го рин ку об’єк -
тив но зре а гу ва ло на серйозні соціаль ноJполітичні, еко номічні та
куль турні транс фор мації у суспіль но му житті: на по чат ку 90Jх пе ре -
жи ло май же пов ний за не пад, у се ре дині 90Jх — на ма га ло ся «про -
три ма ти ся», постійно реп ро ду ку ю чи старі «кла сичні», пе ревірені
ча сом літе ра турні текс ти та ілюст рації. Нап рикінці 90 х — на по чат -
ку 2000Jх років спро би ство ри ти но ву оригіналь ну ди тя чу кни гу
ста ють помітніши ми та, на жаль, ще не дос татніми, щоб кар ди наль -
но зміни ти стан ре чей.

У ре пер ту арі ук раїнсь кої ди тя чої кни ги, сфор мо ва но му за ос -
танні п’ят над цять років, пе ре ва жа ють ви дан ня творів, на пи са них
дав но. Най по ши ренішим ар гу мен том на ко ристь та ких ви дав ни чих
про ектів є те, що це ви дан ня справді та ла но ви тих ди тя чих пись -
мен ників ми ну ло го — Г.JК.Ан дер се на, братів Ґримм, Ш. Пер ро,
О. Вайль да, Р. Кіплінґа, С. Мар ша ка, К. Чу ковсь ко го, О. Вол ко ва,
М. Но со ва то що.

Без пе реч но, виз на на кла си кою ук раїнсь ка і світо ва літе ра ту ра
для дітей містить ви со кий ду хов ноJпси хо логічний роз ви валь ний
по тенціал, ад же в той чи той спосіб нав чає ди ти ну за сад ни чих мо -
раль них норм людсь ко го бут тя. Од нак прийо ми і фор ми розк рит тя
ти по вих для ди тя чих творів проб лем, відтво рен ня тих чи інших мо -
раль них і соціаль них конфліктів, ви ко рис то ву ва на сис те ма пер со -
нажів, об ра зот вор чий ряд, де які нас та но ви що до ди тя чо го сприй -
нят тя не мо жуть бу ти вічни ми, а го лов не — ефек тив ни ми у «всі
ча си». Ад же су час ний світ надз ви чай но стрімко змінюєть ся,
об’єктив но зміню ючи і світ ди ти н ства. А от же, су час на ди тя ча кни -
га, аби бу ти ефек тив ною, по вин на на це ре а гу ва ти.

Постійна ви дав ни ча «експлу а тація» дав но ство ре них творів для
дітей є ре зуль та том аб со лют но го ігно ру ван ня особ ли вос тей пси хо -
логії су час них дітей, їх підви ще ної здат ності до сприй нят тя абст -
ракцій, сим волів, ме та фор, ви що го, ніж у їхніх од нолітків де сять,
двад цять чи трид цять років то му, рівня роз вит ку та інфор мо ва ності.
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У щорічно му ви пус ку ук раїнсь кої літе ра ту ри для дітей на пер шо му
місці пе ре ви дан ня ка зок — фольк лор них та ав торсь ких, ук раїнсь -
ких і світо вих. При чо му спи сок назв та ав торів ко рот кий і стан да -
рт ний: «Ук раїнські на родні каз ки», «Каз ки на родів світу», збірки
ка зок ок ре мих країн та на родів, що час то об’єдну ють ся у серії.

Без сумніву, світ каз ко вої літе ра ту ри надз ви чай но ба га тий і різ -
но манітний. Кож на каз ка, і ав торсь ка та кож, — своєрідний жи вий
ор ганізм, який містить у собі ши ро кий спектр пізна валь них, етич -
них і ес те тич них еле ментів, здат них вип роміню ва ти певні імпуль си
різної по туж ності, приз на чені чи та чам різно го віку. Про те, як що
тра диційні ди тячі сма ки, що по ля га ють в особ ливій при хиль ності
до жанрів фан тас ти ки і при год, інерційно за до воль ня ють ся пе ре -
важ но каз ка ми, це суттєво зву жує ар се нал за собів літе ра тур ноJес те -
тич но го впли ву на юних чи тачів. Ство рю ють ся до сить схе ма тичні,
спро щені уяв лен ня про світ: пер со нажі най частіше чітко поділя -
ють ся на «по га них» і «доб рих», точ но вка зу ють ся при чи ни зла і бід.
Чи тан ня ли ше ка зок не мо же спри я ти всебічно му роз вит ку осо бис -
тості юно го чи та ча, оскіль ки в них не має ак ту аль них проб лем,
з яки ми су час на ди ти на сти каєть ся щод ня, у них не відби то ре аль -
них сто сунків між са ми ми діть ми, діть ми і до рос ли ми, діть ми і дов -
кіл лям. Змаль о ва на ре альність слаб ко співвідно сить ся з справжнім
світом ди ти н ства, во на час то вво дить у, не хай і приємну, та все
ж ома ну. Та ким чи ном, книж ки ка зок не по винні сто я ти в «ме ню»
ди тя чо го чи тан ня на сніда нок, обід, ве че рю. Од но час но ди ти на ма ла
б відкри ва ти для се бе літе ра тур ноJху дожні тво ри й інших жанрів —
вірші, оповідан ня, повісті су час ної те ма ти ки і су час них ав торів.

Зви ка ю чи зма леч ку, що книж ка — це ли ше каз ка, яку час од ча су
на ніч чи та ють бать ки, ди ти на не ви роб ляє ні звич ки, ні відповідних
на ви чок ро бо ти з іншою — так зва ною функціональ ною (діло вою)
літе ра ту рою, яку мог ла б за лу ча ти, скажімо, як дже ре ло потрібної
інфор мації для са мо роз вит ку чи під час нав чаль но го про це су. У до -
рос ло му віці, без відповідно го по пе реднь о го досвіду та ку звич ку ви -
ро би ти ще важ че. Уяв лен ня ви давців про чи тацькі пот ре би і мож ли -
вості по тенційної чи таць кої ау ди торії надз ви чай но уза галь нені
й не точні. Во ни по бу до вані здебіль шо го на до сить спро щеній віковій
ди фе ренціації, з орієнтацією на та ку собі абстра кт ну ди ти ну без яв них
оз нак статі, національ ності, усе ред не но го пси хо логічно го, ро зу мо во -
го, емоційно го та освітнь о го рівня, єди но го на всі ча си «стан дар ту».

Ось так, на жаль, не поJсу час но му виг ля дає «дзер ка ло», пок ли -
ка не відтво рю ва ти світ су час ної ук раїнсь кої ди ти ни. На жаль, бо
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кни га ли ше тоді здат на впли ва ти на ви хо ван ня гар монійної осо бис -
тості, тоб то пов ною мірою ре алізу ва ти свою го лов ну соціаль ну
функцію, ко ли при хо дить до ди ти ни в потрібний час. На кож но му
етапі жит тя ди ти на ма ла б от ри му ва ти свою кни гу — кни гу, яка
б від повіда ла її чи таць ким пот ре бам, тор ка ла ся най важ ливіших для
ць о го періоду тем, справді зацікав лю ва ла.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ДАК ТОРСЬ КОЇ ПРАВ КИ ТЕКС ТУ

Ра ковсь ка Анас тасія
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Ме то ди ка ре дак торсь кої прав ки пе ред ба чає на явність низ ки
пра вил, доцільність яких підтве рд жуєть ся досвідом. Ок рес ли мо ко -
рот ко го ловні з них.

1. Не мож на по чи на ти пра ви ти, не оз найо мив шись із текс том
за га лом, не ви я вив ши йо го за гальні особ ли вості, пе ре ва ги і не -
доліки, не виз на чив ши го ловні ре дакційні зав дан ня.

2. Пра ви ти слід тіль ки після то го, як вста нов ле на і точ но ви -
зна че на при чи на не за до во ле ності текс том і про ду ма ний шлях її
усу нен ня.

3. Не доз во ляєть ся ви хо ди ти за рам ки до пус ти мо го ре дак торсь -
ко го втру чан ня в текст, тоб то прав ку не обхідно чітко уз год жу ва ти із
ав торсь ким за ду мом.

4. По мож ли вості слід об ме жу ва ти ся мініму мом поп ра вок, які
не відда ля ють від ав торсь ко го текс ту, і ко рис ту ва ти ся для прав ки
ав торсь ки ми мов ни ми за со ба ми.

5. Не обхідно кри тич но ста ви ти ся до кож ної вне се ної прав ки,
зістав ля ю чи її з первісним текс том, зберіга ю чи ав торсь кий сенс
фраз, фраг ментів текс ту.

6. Вар то по год жу ва ти вип рав лен ня з ав то ром, це до по мо же
уник ну ти не по ро зумінь.

Сто сов но ж техніки ре дак торсь кої прав ки, то во на прос та:
— пра ви ти без по се редньо в тексті, зак рес лю ючи сло ва і бук ви

тон кою рис кою і впи су ю чи нові сло ва і бук ви над ни ми між рядків;
— впи су ва ти текст розбірли во;
— ве ликі встав ки впи су ва ти на по лях або на ок ремій сторінці,

підклеєній до ос нов ної;
— вик рес лю ючи текст, з’єдну ва ти стрілкою ос таннє сло во пе -

ред зак рес ле ним і пер ше після нь о го;
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— ви ко рис то ву ва ти зна ки, що зас то со ву ють ся при ви чи ту ванні.
За сту пе нем і ха рак те ром вне се них у текст змін розрізня ють

кіль ка видів ре дакційної прав ки:
— вип рав лен ня технічних по хи бок без пе ре роб ки, при підго -

тов ці пе ре ви дань, а та кож офіційних і до ку мен таль них ма теріалів;
— ско ро чен ня з ме тою об ме жи ти текст пев ним об ся гом;
— об роб ка — вне сен ня смис ло вих, фак тич них, ком по зицій них,

логічних, стилістич них вип рав лень, але без до корінно го пе рет во -
рен ня текс ту;

— пе ре роб ка — корінні зміни ав торсь ко го текс ту, який слу гує
ли ше ос но вою для ос та точ но го варіан ту.

Як пра ви ло, пра цю ючи над текс том, ре дак тор ви ко рис то вує всі
пе ре ра хо вані ви ди прав ки в різних поєднан нях.

У те орії та прак тиці ре да гу ван ня скла ли ся ос новні пра ви ла
вип рав лен ня текс ту:

— вип рав лен ня є до реч ним тоді, ко ли йо го потрібність мож на
до вес ти (ре дак тор має по яс ни ти, чо му він прий няв те чи інше рі шен-
ня; при ць о му фор му лю ван ня на кшталт «зву чить», «не зву чить», «не
по до баєть ся» то що, зви чай но, не мож на виз на ти пе ре кон ли ви ми);

— вип рав лен ня має бу ти од нос ту пе не вим: вип рав ля ю чи ру ко -
пис, тре ба на ма га ти ся усу ну ти всі (навіть дрібні!) по мил ки од ра зу;

— усі вип рав лен ня тре ба вно си ти ду же ре тель но; во ни по винні
лег ко чи та ти ся й зай ма ти на сторінці що най мен ше місця.

СТА НОВ ЛЕН НЯ І РОЗ ВИ ТОК
ДИ ТЯ ЧОЇ ПЕРІОДИЧ НОЇ ПРЕ СИ В УК РАЇНІ

Ру бан В.
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

Ди тя ча періоди ка є важ ли вою скла до вою ви дав ни чої спра ви.
Не зва жа ю чи на бурх ли вий роз ви ток но вих інфор маційних тех но ло -
гій, во на здат на заміни ти ди тячі кни ги, ен цик ло педії та роз маль ов ки,
ад же су часні ви дан ня, здебіль шо го, звер та ють ува гу са ме на роз ви -
ток інте лек ту ди ти ни. Ви дан ня для дітей сь о годні в Ук раїні надз ви -
чай но різно манітні. Фахівці заз на ча ють, що кількість періодич них
ви дань для дітей у дер жаві свідчить про рівень її цивілізо ва ності,
куль ту ри, інте лек ту, а та кож про перс пек ти ви роз вит ку. Світог ляд
ди ти ни по ви нен фор му ва тись під впли вом тих дже рел інфор мації,
які за без пе чу ва ли б її пов ноцінний і всебічний роз ви ток.
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Пи тан ням ста нов лен ня ди тя чої літе ра ту ри за га лом у різні ча си
зай ма ли ся Б. Го шовсь кий, Р. Зо зу ляк, Л. Кілічен ко, П. Ле щен ко,
Е. Огар. Сис те ма ти зації та роз вит ку ук раїнсь кої ди тя чої періоди ки
приділя ли ува гу М. Про цик, Н. Зелінсь ка, І. Кузнєцов, І. Мо но -
латій й інші. А де які ас пек ти ди тя чої періодич ної пре си розг ля да ли
Г. Корнєєва, Н. Кіт, У. Леш ко, В. Лу чук.

В пер шу чер гу, слід виз на чи ти по нят тя «ди тя ча періоди ка». Це ма -
сив періодич них ви дань, ство ре них спеціаль но для ди тя чої чи таць кої
ау ди торії з ура ху ван ням віко вої ди фе ренціації, пси хо фізіо ло гічних
мож ли вос тей, когнітив них пот реб та особ ли вос тей сприй нят тя.

Пер шим дру ко ва ним ви дан ням для ук раїнсь кої ди тя чої ау ди -
торії мож на вва жа ти «До мо ву шкілку» за ре дакцією Юліана Вис ло -
боць ко го, яке з’яви лось у 1854 році як до да ток до ча со пи су
«Вісник», що ви да вав ся у Відні для «Ру синів австрійсь кої дер жа ви».
У ви данні про по ну ва ли ся вірші, каз ки, бай ки, за гад ки, оповідан ня.

На сь о годнішній день, су час ний ри нок ди тя чих періодич них
ви дань в Ук раїні ду же на си че ний. За да ни ми Держ ком те ле радіо Ук -
раїни, в нашій країні за реєстро ва но по над 305 дру ко ва них ви дань для
дітей та юнацт ва за галь но дер жав ної сфе ри роз пов сюд жен ня, тоді
як за галь на кількість за реєстро ва них га зет та жур налів ся гає 23 ти -
сяч назв.

Ди тя ча пре са в Ук раїні за раз зна хо дить ся ще на стадії роз вит ку.
Ос нов ни ми проб ле ма ми, на дум ку фахівців, є здебіль шо го низь ка
якісь ви дань в порівнянні з ціною, од но манітність та відсутність
інте ре су вже зі сто ро ни чи та ча. Ад же су час не мо ло де по коління
звер таєть ся за інфор мацією до елект рон них дже рел.

Вис нов ки. Із прий нят тям не за леж ності Ук раїни знач но зрос ла
кількість періодич них ви дань для дітей, зміни лось їх змісто ве на -
пов нен ня. Ук раїнсь кий ри нок ди тя чої періодич ної літе ра ту ри за раз
зна хо дить ся ще на стадії роз вит ку і, на пре ве ли кий жаль, не всі ви -
дан ня на сь о годнішній день мо жуть кон ку ру ва ти із за рубіжни ми.
До то го ж, не дос ко налість за ко но дав чої ба зи впли ває на роз ви ток
та якість ди тя чої періоди ки.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ДА ГУ ВАН НЯ 
ГА ЗЕТ НО�ЖУР НАЛЬ НИХ ВИ ДАНЬ

Са вен ко ва Поліна
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Ре дак торсь ка про фесія пе ред ба чає уміння і на вич ки кваліфіко -
ва но пра цю ва ти з текс та ми, які ма ють різне ціль о ве приз на чен ня,
на ле жать до різних те ма тич них груп, ма ють різну зна ко ву при ро ду,
різний ха рак тер інфор мації. Інши ми сло ва ми, йдеть ся про ре да гу -
ван ня ба гать ох видів текстів, кож ний з яких має свою спе цифіку
струк тур ної і змісто вої по бу до ви, а та кож відповідно го ви ко рис тан -
ня мов ноJстилістич них за собів.

Пе ред ре дак то ромJпо чатківцем періодич них ви дань ви су ва ють-
ся пе ре дусім, дві ви мо ги:

1) гли бо ке ро зуміння ти по логії цих ви дань;
2) дос ко на ле знан ня те орії і прак ти ки жанрів.
Ти по логія га зет ноJжур наль них (або періодич них) ви дань вклю-

чає в се бе та кий пе релік: га зе ти, жур на ли, бю ле тені, ка лен дарі, ре -
фе ра тивні збірни ки. Кож ний із цих видів має свою періодичність,
приз на чен ня, фор мат, стиль предс тав лен ня ма теріалів, нак лад.

Сто сов но жанрів (а це три гру пи: інфор маційні, аналітичні і ху -
дожньоJпубліцис тичні), то ґрун тов не ово лодіння ни ми ре дак то ром
не обхідно для то го, щоб на прак тиці спов на ви ко рис та ти мож ли -
вості кож но го з цих жанрів, ос мис ле но ре да гу ю чи і констру ю ючи
відповідний текст.

Пе ред ре дак то ром постійно стоїть пи тан ня: як до сяг ну ти то го,
щоб ма теріали не прос то бу ли про чи тані, а вик ли ка ли інте рес чи -
таць кої ау ди торії, за пам’ято ву ва ли ся?

Тут мож на ви ко рис та ти де які пра ви ла, ви роб лені фахівця ми
про тя гом ба гать ох де ся тиліть ре дак торсь кої ро бо ти.

1. Яс ний і прос тий стиль — це найк ра щий стиль.
2. Потрібно пи са ти так, щоб чи тачі зро зуміли на пи са не.
3. Ду ма ти про ясність вик ла ду слід пе ред по чат ком на пи сан ня

і ре да гу ван ня.
4. Завж ди не обхідно пам’ята ти, що на пи са не мо же чи та ти на -

віть не зовсім підго тов ле ний чи тач.
5. «По пу ляр ний» вик лад завж ди ко рисніший, ніж «на у ко вий».
6. Не має сти лю «на у ко во го» і «не на у ко во го» — є стиль яс ний

і не яс ний.
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Прис ту па ю чи до ре да гу ван ня га зет ноJжур наль них текстів, яке
по чи наєть ся після обов’яз ко во го пер шо го наскрізно го чи тан ня, ре -
дак тор, пе ре дусім, по ви нен оціни ти ці текс ти з трь ох по зицій:

— фак та жу;
— струк ту ри;
— ма не ри вик ла ду.
Стис ло розг ля не мо змістов не на пов нен ня кож ної з цих по зицій.
Го лов ним еле мен том змісту жур налістсь ко го ма теріалу є факт

(або гру па фактів). Він і бе реть ся ав то ром за ос но ву для по даль шо го
ко мен ту ван ня, аналізу або по яс нен ня. Ре дак то ру важ ли во на по чатку
з’ясу ва ти ак ту альність ць о го фак ту, йо го но виз ну. Для ць о го, звісно,
потрібно бу ти обізна ним з ви пус ка ми ос танніх но вин, публіка ціями
кон ку рентів. Цілком зро зуміло, що факт, про який бу ло повідом ле -
но на день раніше в іншо му дру ко ва но му ви данні, по ви нен вик ли -
ка ти у ре дак то ра по си ле ну ува гу. То му що як інфор мація та кий факт
вже без надійно зас тарів. Інша річ — ко мен ту ван ня йо го в аналітич -
но му жанрі.

Пе ревірка дос товірності фак ту та кож на ле жить до сфе ри ком -
пе те нт ності ре дак то ра. З са мо го по чат ку потрібно ви ро би ти скеп -
тич не став лен ня до предс тав ле них ре пор те ром фактів. У та ко му ви -
пад ку з’явить ся пот ре ба пе ревіря ти всі дані на дос товірність: точні
по са ди, ініціали, іме на ге роїв, наз ви політич них ор ганізацій, ге ог -
рафічні наз ви, ад ре си, да ти і циф ри.

Щоп рав да, в жур налістській прак тиці без ско ро чень обійти ся
ніяк не мож на. Цю неп риємну для ав торів про це ду ру до во дить ся
ви ко ну ва ти ре дак то рам до сить час то. Складніше бу ває з без до ган -
но «скла де ни ми» ма теріала ми, які не вміщу ють ся на заз де легідь
відве де но му місці. Тоді до во дить ся ско ро чу ва ти, але ду же обе реж -
но: ок ремі ре чен ня, фра зи і сло ва.

Ре да гу ван ня ма не ри вик ла ду — це вже сфе ра літе ра тур но го ре -
да гу ван ня, яке пе ред ба чає удос ко на лен ня мо ви і сти лю тво ру, вип -
рав лен ня гра ма тич них, син так сич них і стилістич них по ми лок. На
ць о му етапі ро бо ти є та кож свої особ ли вості. Пе ре дусім, ре дак то ру
потрібно розрізня ти явні мовні і стилістичні по мил ки, які ви хо дять
за межі пра во пис них норм, а та кож особ ли вості індивіду аль ної ма -
не ри пись ма ав то ра. Ко ли та ка різни ця усвідом люєть ся, мож на лег -
ко уник ну ти не по ро зумінь з ав то ром і ре дак то ром че рез не завж ди
вип рав дані ре дак торські вип рав лен ня. Ад же де які ре дакції га зет,
у яких пра цює літе ра тур ний ре дак тор, нерідко «грішать» зай вим
«причісу ван ням» індивіду аль ної ма не ри пись ма ав торів.
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Ре дак тор по ви нен бу ти своєрідним чер го вим, який не до пус кає
на га зетні шпаль ти не вип рав дані жар го ни, модні сло га ни то що. Цим
він тіль ки підви щує куль тур ний рівень ви дан ня. На ць о му етапі та -
кож потрібно по тур бу ва ти ся про уніфікацію ви дан ня.

ВПЛИВ РЕК ЛА МИ НА ДИ ТЯ ЧУ АУ ДИ ТОРІЮ

Саль ни ко ва Т.
2 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Рек ла ма є постійним су пут ни ком лю ди ни щод ня, во на ма со во діє
на суспільство, на всі верстви йо го на се лен ня, в то му числі і на дітей.
Вплив рек ла ми на юне по коління тур бує сь о годні не ли ше батьків,
а й пси хо логів, пе да гогів, оскіль ки не до пус ка ти чад до те левізо ра
вдаєть ся ли ше до яко гось пев но го віку, ад же діти ста ють все більш ак -
тив ни ми спо жи ва ча ми. У ць о му кон тексті особ ли во го ак ту аль но го
зна чен ня на бу ває вив чен ня ефек тив ності впли ву рек ла ми, роз ра хо ва -
ної на ди тя чу ау ди торію, її спе цифіки та тен денцій роз вит ку.

Перш ніж розг ля да ти ефек тивність рек ла ми, ске ро ва ної на ді -
тей, ко кот ко оха рак те ри зуємо по нят тя «ефек тивність» та «вплив».

У те орії і прак тиці рек лам ної ко мунікації виділя ють заз ви чай
два нап ря ми ефек тив ності рек ла ми.

Еко номічний ас пект ефек тив ності рек ла моз навці пов’язу ють
з оцінка ми фінан со вих ко мерційних ре зуль татів, що от ри мані від
вкла дан ня ре сурсів у рек лам ну діяльність, тоб то вимірю ють її впли -
вом на роз ви ток то ва ро обігу. Од нак, навіть ті вчені, які зай ма ють ся
досліджен ня ми еко номічних ефектів рек ла ми, заз на ча ють, що ос -
нов ною тен денцією су час но го мар ке тин гу по вин но ста ти пе -
реміщен ня го лов но го об’єкту впли ву і досліджен ня від ма теріаль ної
сто ро ни на спо жи ва ча.

Всю рек ла му ди тя чих то варів, що транс люєть ся по те ле ба чен ню,
слід розділи ти на 3 гру пи: рек ла ма, приз на че на тіль ки для дітей, рек -
ла ма, приз на че на тіль ки для батьків (а це рек ламні повідом лен ня за -
собів гігієни чи ігра шок для не мов лят. Як пра ви ло, са ме в цій рек ламі
мо гутнім за со бом ва же лю є ви ко рис тан ня ма те ринсь ких, батьківсь -
ких інстинктів), рек ла ма, приз на че на і для батьків, і для дітей.

Досліджен ня по ка зу ють, що ли ше 5% дітей ніяк не фор му лю -
ють своє ба жан ня і не вит ра ча ють свої ки шень кові гроші, а прос то
спо жи ва ють те, що їм да ють бать ки. Інша час ти на тим чи іншим
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спо со бом впли ває на по куп ку до рос лих. Бе зу мов но, цей сег мент
ау ди торії до сить ціка вий для рек ламістів.

За у ва жи мо, що пря ма рек ла ма зму шує ук раїнсь ких дітей вит ра -
ча ти гроші на дрібниці. Ще декіль ка то му се ред вітчиз ня них ком -
паній існу ва ла хиб на дум ка, що діти не мо жуть бу ти пер вин ною ціль -
о вою ау ди торією тор го вель них ма рок че рез свою низь ку купівель ну
спро можність. Про те су час на ди ти на не прос то по ку пець, що во лодіє
не ве ли кою су мою, — во на здат на впли ва ти на зроб лені до рос ли ми
по куп ки, а ви рос та ю чи, стає спо жи ва чем із біль ши ми за пи та ми.

Ефек тивність рек лам ної ко мунікації з ди ти ною, як заз на ча ють
фахівці, за ле жить від ба гать ох фак торів. Це час то та рек лам них звер -
нень, вра ху ван ня віку, на явність пер со на жу в рек ламі то що. На пер -
ший пог ляд, во ни прості, про те дот ри му ва тись їх, мо дернізу ва ти
й вміти підлаш ту ва ти ся під ди ти ну в рек ламній ко мунікації не лег ко,
ад же ди тя ча ау ди торія — це спе цифічна ау ди торія, яка до сить лег ко
відчу ває неп рав ду. Са ме то му розг ля нуті на ми ас пек ти пот ре бу ють
по даль шої мо дернізації в ро бо тах прак тиків та те о ре тиків рек ла ми.

От же, на ми розг ля ну то важ ливі фор ми ефек тив ності впли ву рек -
ла ми на ди тя чу ау ди торію, уза галь не но ос новні дум ки фахівців з пи -
тань то го, якою по вин на бу ти ефек тив на «ди тя ча» рек ла ма. Про те за -
зна чи мо, що в те орії та прак тиці рек ла ми ані ко муніка тив на, ані
еко номічна ефек тивність рек лам но го звер нен ня не вив чені на леж ним
чи ном. Вплив рек ла ми на ди ти ну сь о годні пот ре бує де таль но го й ґрун -
тов но го вив чен ня, яке, вва жаємо, в май бутнь о му має ба зу ва ти ся на
соціологічних замірах юної ау ди торії та ма те ма тич них об чис лен нях.

ІНТЕР НЕТ�ЗМІ В УК РАЇНІ

Сам чук А.
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Ли сен ко В.М., ст. вик ла дач

Муль ти медійні ме ре жеві тех но логії зро би ли ре во люцію в сис темі
тра диційних ЗМІ і при ве ли до по я ви їх но во го ви ду — елект рон них
видань та ме ре же вих ЗМІ. Сь о годні — це новітні тен денції, що на бу -
ва ють все біль шої по пу ляр ності і ма со вості. Ме ре же ве ви дан ня стає
тим дже ре лом інфор мації, що є пер вин ним для ба гать ох лю дей, на -
сам пе ред че рез свою дос тупність та мож ливість от ри му ва ти найбільш
но ву інфор мацію. Са ме вик люч но че рез Інтер нет та ме ре жеві ви -
дан ня за раз кур сує найбіль ша кількість інфор мації, що пе ре ви щує
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кількістю та об’ємом будьJякі дру ко вані ви дан ня. Ме ре же ве ви дан -
ня стає дійсно про ри вом у жур налістиці та ви дав ничій справі.

По нят тя ме ре же во го ви дан ня — це ви дан ня, що роз та шо ва не на
пев но му інфор маційно му сайті, який як пра ви ло предс тав ляє со -
бою Інтер нетJЗМІ, ре гу ляр но онов люєть ся та ви ко нує функції за -
со бу ма со вої інфор мації.

При чи ною зрос тан ня по пу ляр ності ме ре же вих ви дань стає ряд
чин ників, що ма ють ве ли ке зна чен ня у су час но му інфор маційно му
прос торі:

— швид ке онов лен ня інфор мації, опе ра тив не розміщен ня но -
ви ни та її до пов нен ня по мірі роз вит ку подій;

— пер со налізація інфор мації, тоб то її не об ме женість спе ци фі -
кою пев но го періодич но го ви дан ня. Чи тач має мож ливість сам оби -
ра ти те ма ти ку інфор мації, її дже ре ло та важ ливість влас не для се бе;

— мож ливість об го во рю ва ти стат тю чи ви дан ня у ре жимі он-
лайн.

Го во ря чи про особ ли вості мо ви ме ре же вих ви дань, слід заз на -
чи ти, що ха рак тер ни ми ри са ми «ме ре же во го текс ту» є ши ро та ін -
фор мації, ад же ме ре же ве ви дан ня рідко об ме же не по ло са ми, що
виділив ре дак тор, або ж кількістю па пе ру. Ме ре же вий текст заз ви -
чай розч ле но ва ний на час ти ни, кож на з кот рих має свій за го ло вок.
І од на з най важ ливіших оз нак ме ре же во го ви дан ня — на явність
гіпер те кс то вих і муль ти медійних по си лань, що виз на чаєть ся спе -
цифікою ме режі як медійно го се ре до ви ща й особ ли вос тя ми сприй -
нят тя інфор мації з ек ра на моніто ра.

Ме ре жеві ви дан ня є новітнім за со бом пе ре дачі та от ри ман ня
інфор мації, що ха рак те ри зу ють ся ди намічним роз вит ком та швид -
ким на бут тям по пу ляр ності. Ме ре жеві ви дан ня, як по род жен ня
поєднан ня Інтер не ту та за собів ма со вої інфор мації є ево люційним
ви дом ви дан ня, що на разі є найбільш прис то со ва них до су час них
умов ко мунікаційної сфе ри. Ме ре жеві ви дан ня стрімко роз ви ва -
ють ся, все більш витісня ю чи свої дру ко вані ана ло ги, ад же є більш
дос туп ни ми, інфор ма тив ни ми, а в особ ли вості ма ють змо гу на да -
ва ти найбільш ак ту альні та свіжу інфор мацію з будьJякої сфе ри.
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РЕ ДАК ТОРСЬ КИЙ АНАЛІЗ 
ЕН ЦИК ЛО ПЕ ДИЧ НО ГО ВИ ДАН НЯ

Сах но Т.Ю.
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Довідкові ви дан ня — це тво ри дру ку, що містять ко роткі відо мості
на у ко во го, на у ко воJпо пу ляр но го або прик лад но го ха рак те ру, вик ла -
дені, оформ лені та розміщені так, щоб їх мож на бу ло швид ко знай ти.

Ен цик ло педія як жанр на у ко воJпо пу ляр ної довідко вої літе ра -
ту ри має певні особ ли вості. По пу лярність вик ла ду, роз ра хо ва на на
ши ро ке ко ло чи тачів, має поєдну ва ти ся з на у ко вою чіткістю та
логікою вик ла дан ня ма теріалу. Неп ри пус ти ме од нобічне висвітлен -
ня явищ і фактів.

Ен цик ло педії ма ють бу ти аку му ля то ра ми знань і відрізня ти ся
від інших довідко вих ви дань на у ко вою дос товірністю, ґрун тов ніс -
тю, вивіреністю інфор мації, пев ною «без дис кусійністю».

Якісна та ґрун тов на підго тов ка довідко во го ви дан ня до дру ку
за ле жить від ба гать ох ас пектів про це су ре дакційно го оп ра цю ван ня.
Клю чо вий мо мент підго тов чо го періоду довідко во го ви дан ня —
роз роб ка кон цепції май бутнь о го ви дан ня.

Під час аналізу кон цепції май бутнь о го ви дан ня ре дак тор по чи -
нає від най за гальніших ха рак те рис тик (ціль о во го приз на чен ня та
ау ди торії) і пос ту по во пе ре хо дить до конк рет них (роз та шу ван ня
еле ментів статті один що до од но го, уніфіко ва на сис те ма виділень,
поз на чень, ско ро чень).

Ре дак тор має сумлінно сте жи ти, щоб статті не дуб лю ва ли од на
од ну. Кри теріями ре дакційно го аналізу ста ють інфор маційна на си -
ченість та ступінь роз гор нен ня інфор мації.

Після от ри ман ня ста тей від ав торів, їх сис те ма ти зації згідно зі
слов ни ком, а та кож після ре цен зу ван ня (пот ре бу в ць о му виз на чає
ре дак тор ви дан ня, керівник ре дак торсь кої гру пи чи го лов ний ре -
дак тор) по чи наєть ся без по се реднє ре дак торсь ке оп ра цю ван ня.

Ілюст рації в довідко вих ви дан нях — од не із істот них прийомів
зба га чен ня їх інфор ма тив ності. Ви мо га до ілюст ру ван ня — логіч -
ний та ор ганічний зв’язок зі змістом.

Ре дак тор не по ви нен за бу ва ти, що при підго товці ілюст рацій
не мож на об ме жу ва ти ся оцінкою їх оригіналів. Та кож вар то вра хо -
ву ва ти, яким бу де якість ви ко нан ня ілюст рацій при друці та чи ви -
ко на ють во ни пос тав ле не пе ред ни ми зав дан ня пов ною мірою.
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СУ ЧАСНІ ТЕН ДЕНЦІЇ ВИ ДАН НЯ НАВ ЧАЛЬ НИХ КНИГ
З УК РАЇНСЬ КОЇ ЛІТЕ РА ТУ РИ

Скурсь ка Та ма ра
3 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

Сь о годні пе ред освітою стоїть гост ра проб ле ма но во го підруч -
ни ка з літе ра ту ри, який би був поз бав ле ний не доліків ра дянсь кої
епо хи та увібрав у се бе найк ращі здо бут ки вітчиз ня ної і за рубіжної
ме то ди ки констру ю ван ня аль тер на тив ної нав чаль ної кни ги. Су час -
ний підруч ник з літе ра ту ри є ре зуль та том роз вит ку пе да гогічних
і літе ра тур них про цесів, він не тіль ки по дає адап то вані для учнів
знан ня, а й про по нує на у ко воJме то дич но шля хи їх зас воєння.
У сис темі освіти підруч ник ре алізує зміст нав чан ня і діяльність учи -
те ля й учнів.

Су час ний підруч ник з літе ра ту ри відповідає двом ти пам прог -
рам з літе ра ту ри: для се редніх класів — це літе ра тур не чи тан ня, для
стар ших — вив чен ня кур су історії літе ра ту ри. Підруч ник для се -
редніх класів містить у собі, крім істо ри коJте о ре тич но го ма теріалу,
ху дожні текс ти для вив чен ня. У підруч ни ках для стар ших класів уч -
ням про по нуєть ся істо рич ний, те о ре тич ний та довідко воJліте ра -
тур ний ма теріал, а ху дожні текс ти по да ють ся у посібни куJхрес то -
матії. Вузівські підруч ни ки з літе ра ту ри зорієнто вані на ши ро кий
істо рич ноJте о ре тич ний ма теріал, який за фор мою вик ла ду мак си -
маль но наб ли жаєть ся до струк ту ри са мої літе ра ту роз нав чої на у ки
(влас не те орії літе ра ту ри та історії).

Вар то до да ти, що сь о годні, крім підруч ників, уч ням і сту ден там
про по нуєть ся низ ка посібників з історії і те орії літе ра ту ри, які до пов -
нюють знан ня. У ба гать ох шко лах, гімназіях і ліце ях, де вирі шу єть ся
зав дан ня пог либ ле но го вив чен ня літе ра ту ри, пред ме том нав чан ня
ста ють серйозні літе ра ту роз навчі досліджен ня, літе ра ту роз нав чоJ
філо логічна періоди ка.

Най вищі по зи тивні до сяг нен ня у су час но му підруч ни кот во ренні
вис ту па ють для на шо го досліджен ня кри теріями оцінки дов го т ри -
ва ло го істо рич но го про це су роз вит ку підруч ни ка літе ра ту ри від
дав ни ни до су час ності. Ос нов ни ми нап ря ма ми досліджен ня ста ли:

— вплив суспіль но го, пе да гогічно го і літе ра ту роз нав чо го про -
цесів, а та кож суміжних дис циплін на ме то ди ку вив чен ня літе ра ту -
ри і зміст підруч ників літе ра ту ри;
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— транс фор мація підруч ників сло вес ності у нав чальні книж ки
з літе ра ту ри;

— з’ясу ван ня місця й ролі в підруч ни кот во ренні пси хо ло гоJпе -
да гогічних особ ли вос тей шко лярів у про цесі відбо ру нав чаль но го
ма теріалу і з ме тою ак тивізації пізна валь ної діяль ності учнів;

— з’ясу ван ня ролі гу маністич ноJреф лек сив но го фак то ра як про -
відної пе да гогічної тен денції в освіті, що пе ред ба чає орієнтацію
у на у ко вих досліджен нях і пе да гогічній прак тиці не тіль ки на вив -
чен ня ос нов са мої на у ки, а й на реф лексії пізна валь но го про це су,
а та кож вра ху ван ня за галь но людсь ких, на у ко вих і осо бистісних цін -
нос тей і цілей, які в по пе редні епо хи до ува ги не бра лись і вва жа ли ся
зай ви ми, не потрібни ми, навіть шкідли ви ми.

У наш час пред ме том на у ко вої реф лексії ста ють зв’яз ки пізнан -
ня з про це са ми, які досліджу ють ся. То му є не обхідним прос те жи ти
роз ви ток змісту підруч ни ка з ук раїнсь кої літе ра ту ри хо ча б у такій
йо го час тині, як ди дак тич ний апа рат та добір і нор му ван ня ма -
теріалу, який вив чаєть ся уч ня ми.

По зи тивні до сяг нен ня у сфері освіти у по пе редні де ся тиліття
ви ма га ють по даль шо го удос ко на лен ня нав чаль ної книж ки з літе ра ту -
ри з ура ху ван ням де мок ра тич них тен денцій у на шо му суспільстві, йо -
го гу манізації на за са дах національ них та за галь но людсь ких іде алів.

СПЕ ЦИФІКА РЕ ДА ГУ ВАН НЯ РЕК ЛАМ НИХ ТЕКСТІВ

Ткаліч Ан на
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Ре да гу ван ня рек лам них текстів є ак ту аль ною те мою, ад же на разі
цей вид ви дав ни чої про дукції роз ви ваєть ся стрімко, а проб ле ма
нег ра мот ної рек ла ми пос тає до сить гост ро.

Рек лам не ви дан ня — особ ли вий вид ви дань, що містить ос -
новні відо мості про то вар, ідею чи пос лу гу, предс тав ля ю чи (рек ла -
му ю чи) їх по тенційно му по куп цеві.

Однією з особ ли вос тей рек лам но го текс ту, яка вирізняє йо го
зJпоміж інших, є, як пра ви ло, відсутність кри тич них фактів, суцільні
пе ре ва ги та плю си пред ме ту рек ла ми. Рек ламні ви дан ня різно ма ніт ні
за інфор ма тив ни ми ма теріала ми, за приз на чен ням, за полігра фіч -
ни ми ха рак те рис ти ка ми та спо со ба ми роз пов сюд жен ня.

За ха рак те ром інфор мації рек ла ма мо же бу ти ко мерційна, по -
лі тич на, соціаль на та при хо ва на.
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Нег ра мот на рек ла ма, як пра ви ло, є ре зуль та том не ком пе те нт -
ності ре дак торів чи вза галі відсут ності її ре дакційно го оп ра цю ван -
ня. Та ка си ту ація зу мов ле на тим фак том, що ба га то рек ла мо давців
вва жа ють се бе дос татньо обізна ни ми у сфері своїх пос луг чи то -
варів, то му відмов ля ють ся від до по мо ги ре дак торів.

Са ме від ре дак то ра за ле жить якість рек лам но го ви дан ня. А від
якості рек лам но го ви дан ня, у свою чер гу, за ле жить йо го еко но міч на
ефек тивність. Ре дак тор по ви нен про а налізу ва ти рек лам ний текст
на дос товірність фактів, струк ту ру та ма не ру вик ла ду.

Рек лам ний текст має зберіга ти логічність вик ла ду та бу ти зро зу -
мілим для об ра ної ціль о вої ау ди торії. Особ ли вої ува ги при ре да гу -
ванні рек лам но го текс ту зас лу го вує сло ган, ад же він є однією з пе -
ре ду мов успішної рек ла ми.

За по ру ка ефек тив ної рек ла ми — вда ла ком по зиція текс ту: влуч-
ний та доціль ний за го ло вок, ціка вий та унікаль ний текст, що вик ли-
кає у спо жи ва ча ба жан ня ку пи ти, кінцівка, яка зак ли кає зро би ти це
яко мо га швид ше.

Ос новні гру пи по ми лок у рек лам них текс тах: стилістичні не -
точ ності, а та кож гра ма тичні та син так сичні по мил ки.

Однією з ос нов них умов якісно го ре да гу ван ня рек лам но го текс -
ту є зла год же на співпра ця з йо го ав то ром, а та кож із за мов ни ком
рек ла ми та ху дож ни комJди зай не ром.

СТВО РЕН НЯ ЕЛЕКТ РОН НО ГО ПІДРУЧ НИ КА 
В СИС ТЕМІ НАВ ЧАЛЬ НО ГО КОМП ЛЕК СУ

Філю ко ва І.
5 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

Кіро вог радсь кий інсти тут роз вит ку лю ди ни.
На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Су час не нав чан ня — це ба га тог ран ний про цес фор му ван ня осо -
бис тості за до по мо гою ба га торічних нап ра цю вань фахівців в ок ре -
мих га лу зях знань.

Для нав чан ня учнів сь о годні зас то со ву ють пов ний спектр потріб -
них за собів та ме тодів нав чан ня. Для дітей мо лод шо го віку (шко ля рів
мо лод ших класів) у нав чаль но му про цесі ви ко рис то ву ють не тіль ки
підруч ни ки, а й цілі нав чальні комп лек си, до яких на ле жать ро бочі
зо ши ти, на очні до дат кові ма теріали та муль ти медійні до дат ки.

Од ним із пріори тет них нап рямів удос ко на лен ня сис те ми осві -
ти є ви ко рис тан ня інфор маційноJко мунікаційних тех но логій, що
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за без пе чує по даль ше удос ко на лен ня нав чаль ноJви хов но го про це су,
дос тупність, ефек тивність освіти.

Ре зуль та ти те о ре тич них досліджень з те ми засвідчу ють, що
потрібно вив ча ти і по ши рю ва ти досвід ви ко рис тан ня елект рон них
підруч ників у нав чаль но му про цесі та про во ди ти ро бо ту зі ство рен -
ня елект рон них нав чаль них підруч ників.

Ви ко рис тан ня елект рон но го підруч ни ка як ос нов но го за со бу
нав чан ня пе ред ба чає змен шен ня кіль кості тра диційних книг, що
оз на чає змен шен ня фізич но го на ван та жен ня на ди тя чий ор ганізм.

Сь о годні учні но сять у шко лу ве ли ку кількість тра диційних
підруч ників, що слу гує над ве ли ким на ван та жен ням на опор ноJру -
ховий апа рат, особ ли во дітей мо лод шої шко ли. Ви ко рис тан ня елект -
рон них підруч ників дасть змо гу відмо ви ти ся від пев ної кіль кості
па пе ро вих носіїв інфор мації та по пе ре дить мож ливі фізичні трав ми
в май бутнь о му.

Елект рон ний підруч ник дав но ви ко рис то вуєть ся сту ден та ми та
уч ня ми стар ших класів по ряд із тра диційни ми за со ба ми нав чан ня,
оскіль ки він є зруч ним та мобіль ним, йо го мож на ви ко рис то ву ва ти
в будьJякий час та в будьJяко му місці за до по мо гою мобіль но го при -
ст рою. Тож пос та ла не обхідність транс фор мації існу ю чих ма те ріаль -
 них підруч ників для мо лод ших шко лярів у елект рон ний ана лог
шля хом адап тації існу ю чо го ма теріалу в но во му виг ляді після кри -
тич но го аналізу ре дак то ра ма теріаль но го підруч ни ка та порівняль -
них вис новків от ри ма них прак тич них ре зуль татів.

КУЛЬ ТУ РА КНИ ГИ НА ШЛЯ ХУ 
ДО ПО ДО ЛАН НЯ КРИ ЗИ ДИ ТЯ ЧО ГО ЧИ ТАН НЯ

Хох ло ва Марія
4 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Адам чук Н.В., к.ф.н., до цент

У наш час, у зв’яз ку із швид кою транс фор мацією суспіль них орі -
єнтирів, зрос та ють ви мо ги до ду хов но го роз вит ку дітей. Той факт,
що кни ги, які чи тає ди ти на, без по се редньо впли ва ють на її ви хо -
ван ня, не пот ре бує зай вих до казів. Але, як що ми за ну ри мо ся в це
пи тан ня глиб ше, то зро зуміємо, що кни га — це один із най важ ли -
віших чин ників фор му ван ня осо бис тості юно го чи та ча.

Кни га — носій куль ту ри. Во на суп ро вод жує ма лень ку лю ди ну
з ран нь о го ди ти н ства, да ру ю чи їй знан ня, які з ро ка ми ста нуть за -
род ка ми муд рості. Кни га вчить ди ти ну мис ли ти, знайо мить її із ка -
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лей дос ко пом усіх мож ли вих емоцій та по чуттів, а от же, фор мує її
ду хов ний світ, ви роб ляє певні нор ми по ведінки та впли ває на
світосп рий нят тя. Про те не кож на кни га мо же по зи тив но впли ну ти
на роз ви ток юно го чи та ча. ПоJспра вжнь о му заціка ви ти ди ти ну мо -
же ли ше якісна, майс тер но і з лю бов’ю зроб ле на кни га.

Куль ту ра кни ги — по нят тя, яке охоп лює декіль ка го лов них
ком  по нентів: куль ту ру апа ра ту кни ги, куль ту ру ху дожнь о го оформ -
лен ня, куль ту ру поліграфічно го ви ко нан ня, куль ту ру ви ко рис тан ня
і спо жи ван ня кни ги. Усі ці чин ни ки, що фор му ють кни гу, є надз ви -
чай но важ ли ви ми, особ ли во, як що спра ва сто суєть ся ди ти ни — ще
не сфор мо ва ної осо бис тості.

Інши ми сло ва ми, куль ту ра кни ги вимірюєть ся сту пе нем впли -
ву на чи та ча са мою ідеєю ав то ра та ви дав ни цт ва, зав дан ням, які бу -
ли пос тав ленні пе ред кни гою. Чим ви щий ступінь впли ву, тим ви -
щою вва жаєть ся куль ту ра пев ної кни ги.

У наш час помітно змен ши ло ся зна чен ня ди тя чої кни ги, бо за -
мість чи та ти ка зоч ку, лег ше увімкну ти диск із за пи сом ць о го тво ру,
і ди ти на бу де не тіль ки чу ти текст, а й ба чи ти «живі» ілюст рації до
нь о го.

Подібний вибір тяг не за со бою цілу низ ку проб лем.
ПоJпер ше, у та ко му разі ди ти на поз бав ле на мож ли вості фан та -

зу ва ти та до мис лю ва ти, оскіль ки навіщо нап ру же но уяв ля ти та
мис ли ти, як що все це вже зро бив хтось інший?

ПоJдру ге, про цес чи тан ня сприяє ду хов но му спілку ван ню
батьків із ди ти ною — це один із най важ ливіших чин ників фор му -
ван ня її як осо бис тості. Поз бав ля ю чи ди ти ну цієї скла до вої час ти -
ни ди ти н ства, до рослі у май бутнь о му самі собі ство рю ють проб ле -
ми, оскіль ки без ду хов но го зв’яз ку із ди ти ною спілку ван ня із нею
бу де вкрай важ ким.

Не вик ли кає по ди ву, що ди ти на, між кни гою та те левізійною
прог ра мою оби рає ос таннє, більш яск ра ве та більш вра жа ю че. У наш
час заціка ви ти чи зди ву ва ти ди ти ну кни гою — зав дан ня ду же важ -
ке. Те ле ба чен ня ду же стрімко змінюєть ся, а кни ги за ли ша ють ся ти -
ми са ми ми. Для то го, щоб ма лень ку лю ди ну ва би ло не до те левізо -
ра, а до кни ги — ос тан ня по вин на бу ти чи мось більш ціка вим. А для
ць о го ви дав ни цт ва по винні пра цю ва ти над куль ту рою кни ги, що,
як ми вже з’ясу ва ли, вклю чає в се бе усі скла дові про це су ви дан ня.

От же, чи тан ня — од не із важ ли вих чин ників фор му ван ня ди ти ни
як осо бис тості. Не обхідно постійно вдос ко на лю ва ти куль ту ру кни -
ги, ви бо рю ючи для неї першість се ред фак торів ви бо ру мож ли вих
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роз ваг для ди ти ни. Ви дав ни цт ва по винні зро зуміти, що сь о годні ве -
 деть ся спра вж ня війна між ни ми та те ле ба чен ням. Щоб не прос то
за ли ши ти ся на пла ву, а ще й виг ра ти у цій війні за ра ди май бутнь о -
го світу, яке тво рять, як відо мо, діти, потрібно ду же на по лег ли во
пра цю ва ти. А бать ки по винні пам’ята ти, що ди тя ча психіка ней -
мовірно чут ли ва та враз ли ва, то му слід ду же уваж но сте жи ти за тим,
щоб кни га, яка пе ре бу ває в ру ках їхньої ди ти ни, не заш ко ди ла їй.

НОВІ МЕДІА І ТРА ДИЦІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИ ДАН НЯ:
ШЛЯ ХИ СПІВІСНУ ВАН НЯ

Ясь ко Маріан на
2 курс, спеціальність «Ви дав ни ча спра ва та ре да гу ван ня»

На у ко вий керівник: Яро шо вець Т.І., до цент

Як відо мо, ос таннім ча сом ста ли по ши рю ва ти ся та по пу ля ри -
зу ва ти ся нові медіа — це такі собі liveJжур на ли, бло ги у соц ме ре -
жах, де мож на швид ко, а го лов не, без кош тов но розмісти ти ав торсь -
ку інфор мацію. Та, як відо мо, однією з най важ ливіших оз нак но вих
медіа є ма ле вкла ден ня фінансів у їх ви ко рис тан ня (без кош тов на
реєстрація, відкри тий дос туп, мож ливість швид кої публікації ма те -
ріалу). Пос тає пи тан ня: як що все це є без кош тов ним і має стіль ки
пе ре ваг, то й по тенційно му чи та чеві (спо жи ва чеві) простіше чер па -
ти інфор мацію з елект рон них, а не па пе ро вих дже рел, тоб то з но вих
медіа? Ад же для ць о го не потрібно ку пу ва ти примірник потрібно го
жур на лу чи га зе ти, а от же — це, на сам пе ред, де шев ше.

У такій неп ростій для ук раїнсь ких га зет них та жур наль них ви -
дань си ту ації ви дав цям вар то серйоз но за мис ли ти ся над вирішен ням
цієї «нез нач ної» проб ле ми. Ад же чер па ти з тра диційних га зет і жур -
налів інфор мацію так са мо не обхідно, як чи та ти па пе рові кни ги
(по ряд з елект рон ни ми). Ви бо ру в су час них га зет і жур налів різно го
ти пу особ ли во не має: ста ном на 2015 рік нак ла ди змен ши ли ся при -
б лиз но втричі, ад же нові медіа є дос туп ним, зруч ним замінни ком
па пе ро вих періодич них ви дань.

Ось, нап рик лад, жур нал Pink, який ще зовсім не дав но роз хо -
див ся ней мовірни ми нак ла да ми, сь о годні не має та кої по пу ляр -
ності, ад же мож на відкри ти блог або ж сторінку із інтерв’ю тієї чи
іншої ціка вої осо би в Інтер неті, а про но вин ки кос ме ти ки дізна ти -
ся з віде о ро ликів. То му ку пу ють жур нал тіль ки постійні при хиль ни -
ки, при чо му біль ше за звич кою, ніж че рез не обхідність. А гро шові
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ак ти ви зо се ред жу ють ся в са мих соц ме ре жах, які на да ють віль ну
мож ливість про су ван ня та ким но вим медіа. Роз роб ни ки інно вацій
у по шу ко вих сис те мах от ри му ють ве ликі при бут ки, і та ким чи ном,
по тенційні гро шові по то ки ви дав ни чо го рин ку йдуть у Інтер нетJ
ме режі. Ад же це ду же зруч но — на пи са ти, поділи ти ся без кош тов но,
не дру ку ва ти те, що, мож ли во, й не ку пу ва ти муть зовсім або ку пить
нез нач на ау ди торія.

Вва жаємо, що найбільш дієвим спо со бом ви жи ти в умо вах по я ви
но вих медіа ціка вим жур на лам та чес ним не у пе ред же ним га зе там
є за лу чен ня до цієї проб ле ми рек ла ми, у то му числі й на дер жав но -
му рівні. Ще один важ ли вий ас пект по ля гає у вмінні до не сен ня до
лю дей, що дру ко вані га зе ти й жур на ли — це завж ди ціка во і су час -
но (навіть як що па ра лель но існу ють бло ги з іден тич ною те ма ти -
кою), і во ни ма ти муть влас ну нішу завж ди, як і дру ко ва на кни га по -
ряд із елект рон ною.

Не слід та кож ігно ру ва ти той факт, що Інтер нет, з од но го бо ку,
витісняє тра диційні періодичні ви дан ня, а з іншо го — до по ма гає їх
по ши рю ва ти, то му вар то про ду ма ти стра тегію мак си маль но го ви ко -
рис тан ня елект рон них ре сурсів зад ля збіль шен ня чи таць кої ау ди -
торії влас не па пе ро вих ви дань.
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Секція 8 Сходознавство:

СЕКЦІЯ VIII

СХОДОЗНАВСТВО: 
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СТА НОВ ЛЕН НЯ 
ТА ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ СУСПІЛЬ НО�ПОЛІТИЧ НО ГО 

І ЮРИ ДИЧ НО ГО ТЕРМІНО ЛОГІЧНИХ МА СИВІВ 
ЛЕК СИ КИ (НА МА ТЕРІАЛІ АРАБСЬ КОЇ МО ВИ)

Дєдковсь ка О.
7 курс, гру па ЗПР�71, спеціальність «Пе рек лад»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ве лич ко М.П., кан ди дат філо логічних на ук

У су часній арабській літе ра турній мові лек се ми, те ма тич но ви з на -
чені як суспіль ноJполітичні і юри дичні, за час ти но мов ною на леж ніс -
тю ос нов предс тав лені та ки ми імен ни ми ка те горіями, як імен ни ки,
мас да ри, іме на діяча та осо би, що заз нає дії, іме на відносні, а також діє -
сло ва ми. Як суспіль ноJполітичні терміни функціону ють та кож і при -
слівни ки, терміно логізація яких, од нак, не має час тот но го ха рак те ру.

Се ман тич ний аналіз низ ки ко ранічних лек сем, які зго дом ужи ва-
ли як суспіль ноJполітичні терміни, свідчить про те, що во ни зде біль -
шо го ще не на бу ли своїх кла сич них терміно логічних зна чень [5].

У пізнь ок ла сич ний, посткла сич ний період (XI–XVIII ст.) та про -
тя гом ХІХ ст. зрос тає кількість суспіль ноJполітич них термінів — за -
по зи чень із персь кої та тюрксь ких мов. Че рез персь ку, а зго дом —
ос мансь коJту рець ку мо ву бу ло за по зи че но знач ну кількість політич -
них термінів — ком по зитів арабсь коJперсь ко го по ход жен ня. Пев ну
час ти ну лек сич но го ма си ву, арабсь ко го за по ход жен ням, бу ло пов -
тор но за по зи че но з ос мансь коJту рець кої мо ви з но вою терміно ло -
гічною се ман ти кою.
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Особ ливістю функціону ван ня суспіль ноJполітич ної та юри дич -
ної лек си ки кін. ХІХ — сер. ХХ ст. є вжи ван ня си нонімічних тер -
мінів, зок ре ма, про тис тав лен ня пи то мих та за по зи че них терміно -
логічних оди ниць із то тожнім зна чен ням, ви ко рис тан ня пев ної
кіль кості ко но та тив но го лек сич но го ма теріалу, який відби ває то го -
часні істо ричні ре алії [7].

Суспіль ноJполітич на та юри дич на лек си ка ут во рюєть ся за сло -
вот вор чи ми за ко на ми арабсь кої мо ви. Сло вот вор чих за собів, ха -
рак тер них для арабсь кої мо ви та відмінних від за галь ноліте ра тур -
ної, не ви яв ле но.

При фор му ванні суспіль ноJполітич ної та юри дич ної лек си ки
су час ної арабсь кої літе ра тур ної мо ви про дук тив ни ми є афіксаль -
ний сло вотвір, каль ку ван ня, син так сич ний спосіб сло вот во ру, роз -
ви ток но вих терміно логічних зна чень у лек се мах кла сич ної арабсь -
кої мо ви внаслідок се ман тич них змін [4].

Суспіль ноJполітичній та юри дичній лек сиці су час ної арабсь кої
літе ра тур ної мо ви при та ман на нез нач на кількість си нонімічних
слів, які ма ють то тожні або близькі зна чен ня (11% терміно логічно -
го ма си ву). До си нонімічних на ле жать і регіональ но мар ко вані
суспіль ноJполітичні та юри дичні лек се ми.
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КОН ЦЕП ТУ АЛЬ НИЙ ПРОСТІР ФРА ЗЕ О ЛОГІЗМІВ 
НА ПОЗ НА ЧЕН НЯ НЕ ГА ТИВ НИХ ЕМОЦІЙ 

З КОМ ПО НЕН ТА МИ�СО МА ТИЗ МА МИ 
В ПЕРСЬКІЙ МОВІ

Трофімчук А.Ю.,
IІІ курс, спеціальність «Східні мо ви»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ве лич ко М.П., кан ди дат філо логічних на ук

Емоція яв ляє со бою склад ний фе но мен з ней рофізіологічним,
нер  во воJм’язо вим та фе но ме но логічним ас пек та ми. Емоції мо жуть
поJрізно му впли ва ти на лю дей. Це ви яв ляєть ся зок ре ма у то му, що ті
ж самі об’єкти мо жуть вик ли ка ти різні емоції не ли ше у різних лю дей,
а навіть у тієї ж са мої лю ди ни у різні мо мен ти жит тя. Ре зуль та ти со -
ціаль них досліджень свідчать, що певні емоції є універ саль ним, за -
галь  но людсь ким фе но ме ном. І ко ду ван ня, і де ко ду ван ня низ ки емо -
ційних ви разів од на кові для лю дей усь о го світу, не за леж но від їхньої
куль ту ри, мо ви або освітнь о го рівня. Про те соціокуль турні фак то ри
відігра ють важ ли ву роль у виз на ченні ви ра жаль но го ком по нен та емо -
ції. Мож на го во ри ти про вплив національ но го, соціаль но го, куль тур -
но го се ре до ви ща на ха рак тер експресії емоцій, на по я ву в ній спеці -
аль  них за ба рв лень, по ши ре них са ме в ць о му се ре до вищі. У пев но му
се ре до вищі спос теріга ють ся сте ре о ти пи ви ра жен ня емоцій, во ни влас   -
тиві пев ним куль тур ноJсоціаль ним гру пам і доб ре ни ми ро зуміють ся.

Емоції містять два якісні ком по нен ти: емоційний тон та оцінку.
Особ ливість емоційно го то ну по ля гає у ви ра женні не емоції вза галі,
а пев ної конк рет ної емоції: ра дості, су му, злості то що. Спе цифіка
емоційної оцінки по ля гає в на яв ності біль шої кіль кості її різно видів
порівня но з раціональ ною: по зи тив ної, не га тив ної, амбіва ле нт ної
та не виз на че ної. Емоції на ле жать до іде аль них об’єктів і у мові відоб-
 ра жа ють ся че рез зна ки. Емоції мо жуть поJрізно му відоб ра жа ти ся мов -
ни ми за со ба ми. Во ни на зи ва ють ся, ви ра жа ють ся й опи су ють ся мов -
ни ми оди ни ця ми. Фра зе о логізм ви ра жає, як пра ви ло, не емоцію
вза галі, а пев не пе ре жи ван ня чи комп лекс пе ре жи вань, що якісно
відрізня ють ся від інших, нап рик лад: — гнів, —
відра зу, — радість.

Фра зе о логічна сис те ма яв ляє со бою біль шу гра дацію ви ра жен ня
емо тив ності порівня но з лек си кою. Та ким чи ном, фра зе о логізми
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здатні точніше ніж сло ва пе ре да ва ти шка лу по чуттів лю ди ни. Фра -
зе о логія будьJякої мо ви має ве ли чез ний вне сок у збе ре жен ня уяв -
лень про наші емоції і по чут тя, оскіль ки фра зе о логічні оди ниці во -
лодіють стійкою фор мою.

Фра зе о логічні оди ниці — яви ще са мо бутнє і спе цифічне. Во ни
не стіль ки опи су ють нав ко лишній світ, скіль ки інтерп ре ту ють йо го,
ви ра жа ю чи суб’єктив не, емоційне став ленні носія мо ви до
дійсності. Окрім то го, між фра зе о логізма ми і свідомістю на ро ду,
а та кож йо го куль ту рою та історією існує особ ли вий, надз ви чай но
міцний зв’язок. Фра зе о логічна сис те ма ха рак те ри зуєть ся ве ли кою
кількістю і різно манітністю ФО на поз на чен ня емоційних станів і
пе ре жи вань, що свідчить про здатність лю ди ни зо се ред жу ва ти ся на
внутрішньоJіндивіду аль но му світі, про важ ливість адек ват ної вер -
балізації най тон ших по рухів душі і вод но час про ба га т ство мов них
за собів та варіативність асоціатив ноJоб раз но го мис лен ня.

Не га тив ноJемо тивні ФО кількісно пе ре ва жа ють у всіх існу ю -
чих те оріях. Це виз на чає здатність до емоційно го співпе ре жи ван ня,
ви со кий рівень фізич ної та психічної ре акції на не га тивні зовнішні
под раз ни ки не тіль ки фізич но го, а й мо раль но го ха рак те ру.

МУ ЗИ КА ЯПОНІЇ

Че ба ну А.Є.,
IІІ курс, спеціальність «Східні мо ви»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна».

На у ко вий керівник: Ве лич ко М.П., кан ди дат філо логічних на ук

Му зи ка суп ро вод жує нас від са мо го на род жен ня й про тя гом
всь о го на шо го жит тя. У кож но го на ро ду є свої, особ ливі, мо ти ви.
Ці мо ти ви пе ре да ють ся з по коління в по коління, зміню ючись, але
не втра ча ю чи свою суть.

В ціло му, му зи ка Японії поділяєть ся на тра диційну, так зва ну
«бруд ну му зи ку», до якої окрім прид вор ної чи те ат раль ної му зи ки
ста ро ви ни і се реднь овіччя інко ли за ра хо ву ють на родні му зичні
прак ти ки, та по пу ляр ну або су час ну му зи ку, яка вклю чає в се бе
різно манітні му зичні жан ри і нап рям ки, що бу ли за по чат ко вані
з се ре ди ни 20 століття та існу ють по сь о годні.

До тра диційної му зи ки Японії відно сять такі му зичні мис те цт -
ва і прак ти ки, які скла ли ся на Японсь ких ост ро вах до 20 століття:
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«Му зи ка Сілла», «му зи ка Ко гурьо», «му зи ка Пек че», «му зи ка Тан»
і «му зи ка Бо хай» — так на зи ва ли ся кон ти нен тальні му зич ноJтан -
цю вальні мис те цт ва, за по зи чені у дер жав Ко рейсь ко го півост ро ву
і Ки таю.

Різно ви дом буд ди стсь кої му зи ки бу ли релігійні гімниJлітанії
сь омьо, ана лог євро пейсь ко го цер ков но го співу часів се реднь овіччя
в Японії. Ці гімни бу ли мо лит ва ми прос лав лен ня будд, свя щен ним
текс том сутр пок ла де ним на ме лодію, які імпор ту ва ли ся з Ки таю
з 8 по 10 століття. Текс ти пер ших сь омьо бу ли на пи сані санскри -
том, ки тайсь кою пи сем ною вень янь і ста ро давнь ою японсь кою мо -
ва ми. За га лом, існу ва ло два стилі ви ко нан ня цих гімнів, які сфор -
му ва ли ся на тра диціях найбіль ших ста ро давніх буд ди стсь ких сект
Японії — Тен дай і Сінґон. Ці стилі спра ви ли ве ли чез ний вплив на
ма не ру співу і ви ко нан ня ме лодій не ли ше у релігійно му, а й світсь -
ко му му зич но му мис тецтві пізніших епох.

По чи на ю чи з 11 століття пісні сай ба ра і прок ла мації віршів
пос ту по во вийш ли з мо ди. Їх заміни ли «пісні сь о го ден ня» імайо,
які бу ли по пу ляр ни ми у се ре до вищі прид вор них до кінця 12 сто літ -
тя. По ход жен ня цих пісень тісно пов’яза не із буд ди стсь ки ми гімна -
ми сь омьо — різно ви ди гімнів, так звані «японські літанії» бу ли
ско ро чені і при ве дені до фор ми японсь ко го чо ти ровірша. Імайо ви -
ник ли се ред прос то лю динів, на сам пе ред се ред бан них слу жа нок
юдзьо і танцівниць для роз ваг сірабь осі. У 12 столітті, зав дя ки за хоп -
лен ням імпе ра торів танцівни ця ми, но ва пісен на куль ту ра знайш ла
виз нан ня при дворі і бу ла підхоп ле на місце вою знат тю. У 13 сто -
літті імайо пос ту по во зник ли.

Денґаку ут во ри ло ся шля хом поєднан ня сільсь ких об ря до вих
танців, що ви ко ну ва ли ся під час про ве ден ня роз са ди на ри со вих за -
лив них по лях, з му зич ни ми і ак ро ба тич ни ми прак ти ка ми за по зи че ни -
ми з Ки таю. Це мис те цт во ви ко ну ва ло ся про фесійни ми майст ра ми
денґакуJхосі. Во но на бу ло ши ро кої по пу ляр ності у 13–14 сто літтях
у се ри до вищі арис ток ратії і ви що го са му рай ства. Відо мо, що японські
мож нов ладці Ходзьо Та ка токі і Асікаґа Та ка удзі ви со ко ціну ва ли
денґаку. Про те «поль о ва му зи ка» не змог ла роз ви ти ся у ок ре ме те ат -
раль не мис те цт во і, врештіJрешт, пос ту пи ла ся мис те цт ву са ру ґа ку,
відомішо му сь о годні як японсь кий те атр но.

Сло вом са руґаку по за ча ли жартівли ве мис те цт во пан томіми,
«мав пу ван ня», яке бу ло по ши ре не в Японії з 11 століття. Му зи кан ти
сто лич но го регіону поєдна ли йо го з тан ця ми кур ти за нок і пісня ми
імайо, давши по ча ток но во му те ат раль но му мис те цт ву. Во но на бу ло
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піку своє по пу ляр ності у другій по ло вині 14 століття. Най відо мі -
шим упо ряд ни ком і дра ма тур гом ць о го мис те цт ва був Дзе амі, який
вва жаєть ся од ним із зас нов ників се реднь овічно го те ат ру но. Зав дя -
ки підтримці цент раль ної вла ди у особі Асікаґи Йосіміцу, цей те атр
укріпив свої по зиції, пе рет во рив шись мис те цт во японсь кої знаті.
До 19 століття во но вва жа ло ся офіційним му зич ним мис те цт вом
са му райсь ких урядів.
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СЕКЦІЯ ІX

ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ 
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ТАЙМ ШЕР ТУ РИЗМ 
ЯК НО ВИЙ НАП РЯМ ТУ РИС ТИЧ НОЇ ГА ЛУЗІ

Бєло у со ва Н.В.
к.ге огр.н, до цент ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му 

Інсти ту ту філо логії та ма со вих ко мунікацій 
Універ си те ту «Ук раїна»

До спеціаль них видів ту риз му мож на та кож віднес ти тайм шер.
Да ний вид ту риз му з’явив ся на рин ку ту рис тич них пос луг не що дав -
но, але вже на був по пу ляр ності у зв’яз ку зі спе цифічни ми умо ва ми
та по пи том ок ре мих верств на се лен ня. Да ний вид ту риз му при та -
ман ний для за мож них лю дей.

Тайм шер (англ. Timeshare, «поділ ча су») — пра во од но го з влас -
ників ба га то влас ниць кої влас ності на ви ко рис тан ня са мої влас ності
впро довж відве де них йо му ділян ки ча су. Най частіше зас то со вуєть ся
на рин ку не ру хо мості як міжна род на сис те ма обміну відпо чин ком
се ред співвлас ників ку ро рт них го телів клуб но го ти пу. Час ви ко рис -
тан ня вимірюєть ся в тиж нях, які згру по вані в 3 коль о ри: чер во ний
(най до рож чий — ха рак тер ний для се зо ну відпус ток), білий (для
міжсе зон ня), бла кит ний (не ту рис тич ний се зон).

Да на сис те ма, в наш час по ши ре на на аме ри кансь ких ку рор тах,
в євро пейсь ких і азіатсь ких містах, з’яви ла ся ще в 60Jі ро ки XX сто -
ліття. Найбіль шим по пи том ко рис туєть ся тайм шер в Те неріфе (Іс -
па нія), Ізраїлі та Таїланді.

Схе ма тайм ше ра має свої пе ре ва ги:
— зви чай не не ру хо ме май но для тайм ше ра — апар та мен ти або

студії, які відрізня ють ся ви со ким рівнем;
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— во ло дар тайм ше ра має пра во відкла да ти відпускні тижні в ра -
хунок нас туп них років, щоб збіль ши ти час во лодіння апар та мен та ми;

— влас ник тайм ше ра мо же пе ре да ти дру зям, пос ту пи ти ся або
пе реп ро да ти свої тижні;

— ко рис ту вач тайм ше ра має пра во ре гу лю ва ти час відпо чин ку;
— ке ру ю ча ком панія на дає бо ну си — до дат кові дні;
Од нак, існу ють і не доліки:
— тайм шер — до сить до ро ге за до во лен ня. Крім ць о го, влас ник

апар та ментів зо бов’язуєть ся вип ла чу ва ти щорічні по дат ки;
— ко рис ту вач тайм ше ра має пра во на об ме же ний час про жи -

ван ня в апар та мен тах;
— тайм шер до сить склад но пе реп ро да ти че рез ви со ку вартість;
— після закінчен ня час орен ди пра во влас ності за влас ни ком

тайм ше ра не зберігаєть ся;
— ви сокі ри зи ки — при банк рутстві ком панії, що уп рав ляє клі -

єнт втра чає свій капітал;
Дані ту ри част ко во або повністю ха рак те ри зу ють ся нас туп ни -

ми оз на ка ми:
1) не ма сові, дос татньо рідкі ви ди ту риз му;
2) тру домісткі зі ство рен ня кінце во го турп ро дук ту;
3) капіта ломісткі ви ди ту риз му;
4) ту ри, які містять оз на ки різних видів ту риз му;
5) нові ви ди ту риз му, зу мов лені вто рин ни ми пот ре ба ми лю ди ни;
6) ви ди ту риз му з ви ко рис тан ням нет ра диційних дже рел фі -

нан  су ван ня.
Ка те горії та кількість спеціаль них видів ту риз му не є постійни ми.

Во ни мо жуть зміню ва тись відповідно до змін в соціаль ноJеко но -
мічно му та політич но му житті лю ди ни, внаслідок чо го зміню ють ся
пот ре би лю ди ни. А низ ка спеціаль них видів ту риз му пос ту по во мо -
же пе рей ти в роз ряд ор ди нар них і звич них.

СІЛЬСЬ КИЙ ТУ РИЗМ ВО ЛИНСЬ КОЇ ОБ ЛАСТІ

Кушнірук О.В.
5 курс, гру па Тр�51, нап рям підго тов ки «Ту риз моз на в ство»
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (093)1254914

На у ко вий керівник: Тер лець кий В.К., к.б.н., до цент

Во линь — це зем ля з маль ов ни чи ми ланд шаф та ми, за повідни -
ми те ри торіями, безліччю річок та озер та чу до ви ми ліса ми, які зай -
ма ють тре ти ну те ри торії об ласті. Найбільш виз нач ною пам’ят кою



при ро ди Во лині є Шаць кий національ ний при род ний парк, де ві до мо
чи ма ло унікаль них видів рос лин і тва рин, за не се них до Чер во ної
кни ги Ук раїни. У Во линській об ласті є всі пе ре ду мо ви для ак тив но -
го роз вит ку сільсь ко го ту риз му. Вже ста ном на сь о годнішній день
у кож но му районі є такі спеціалізо вані са ди би, які прий ма ють ту -
ристів і за без пе чу ють їм ви со кий рівень пос луг обс лу го ву ван ня та
рек ре ацій. В об ласті, за публікаціями у місце вих ЗМІ, за раз налі чу -
єть ся по над 220 суб’єктів підприємниць кої діяль ності, які зай ма ють -
ся сільсь ким зе ле ним ту риз мом. Най чи сельніши ми такі суб’єкти
є у Шаць ко му (ад же са ме тут зна хо дить ся наз ва ний ви ще НПП),
Лю бешівсь ко му та Ко вельсь ко му райо нах. Са ме тут, на Поліссі, зо -
се ред жені найбільш при ваб ливі для ту ристів при родні та ет но куль -
турні ре сур си, що сприяє ви со ко му рей тин гу місце вих суб’єктів
сільсь ко го зе ле но го ту риз му. З кож ним ро ком в об ласті налічуєть ся
все біль ше са диб та ко го ро ду діяль ності. Зрос тає й кількість ту рис -
тів, які спо жи ва ють про дук ти сільсь ко го ту риз му на Во лині.

Влас ни ки маєтків, са диб, обійсть, що на да ють ту рис тичні пос лу -
ги в сільській місце вості, поділя ють ся за пріори те та ми. Одні на да -
ють відпо чи ва ю чим ком фортні умо ви відпо чин ку, у т.ч. мож ливість
ко рис ту ва ти ся ка бель ним те ле ба чен ням і WiFi, тоб то дос ту пом до
Інтер не ту. Інші є прибічни ка ми впро вад жен ня в сис те му обс лу го -
ву ван ня еле ментів на род них тра дицій у кулінарії, по буті, сільсь ких
зви ча ях і фольк лорі. Ви яв ляєть ся, поліські на родні тра диції надз ви -
чай но цікаві для ту ристів, які праг нуть поз найо ми ти ся з ет но куль -
тур ною та ле ген да ми місце во го на се лен ня. Та не за леж но від об ра -
них пріори тетів, усі гос по дарі сільсь ких осель праг нуть настіль ки
до го ди ти ту рис там, щоб во ни не ли ше по бу ва ли од но ра зо во на та -
ко му відпо чин ку, а й схотіли зно ву по вер ну ти ся до полісь ко го се ла,
де знайш ли та по ба чи ли стіль ки ко рис но го та ціка во го для се бе.

Ще декіль ка років то му, май же до 2010 ро ку, більшість сільсь -
ких осель на да ва ли ту рис там і відпо чи ва ю чим ли ше нічліг і, за до -
мов леністю, хар чу ван ня. За декіль ка ос танніх років вибір пос луг
істот но збіль шив ся та вдос ко на лив ся. Нині ту рис ту, окрім пос луг
розміщен ня та хар чу ван ня, про по ну ють чи ма ло при ваб ли вих видів
пос луг відповідно до осо бис тих йо го упо до бань: по лю ван ня, ри бо лов -
лю, ка тан ня на чов нах або ка та ма ра нах, їзду на ко нях (вер хи або на
возі), са мостійне при го ту ван ня їжі за тра диційни ми ре цеп та ми, зби -
ран ня грибів та ягід, участь у зби ранні ме ду та обс лу го ву ванні пасік,
сеан си апіте рапії або тра воліку ван ня, участь у релігійних та тра ди -
ційних сільсь ких свят ку ван нях, кур си з гон ча р ства, ло зоп летіння,
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ви ши ван ня, кулінарії, пасічницт ва — чи ма ло ціка вих про по зицій
мож на зустріти на Во лині в суб’єктів сільсь ко го зе ле но го ту риз му.

І все ж ми зму шені конс та ту ва ти, що при на яв ності постійно
зрос та ю чо го по пи ту, на пре ве ли кий жаль, роз ви ток сільсь ко го ту -
риз му на Во лині галь муєть ся різни ми чин ни ка ми. Ос нов ною пе -
реш ко дою на йо го шля ху, у пер шу чер гу, є не дос тат ня підтрим ка
з бо ку дер жав них ор ганів вла ди, які не ви яв ля ють зацікав ле ності
що до роз вит ку га лузі в регіоні. Слід відміти ти й нечітке пра во ве за -
без пе чен ня нор ма тив ної ба зи сільсь ко го зе ле но го ту риз му, нес -
табіль ну еко номічну та політич ну си ту ацію в країні, не за довіль ну
ме ре жу шляхів спо лу чен ня, відсутність гро мадсь ко го транс пор ту до
відда ле них на Поліссі сіл та ху торів, низь кий рівень інфор маційної
за без пе че ності на се лен ня, відсутність на леж ної рек ла ми в суб’єктів
сільсь ко го зе ле но го ту риз му то що.

Ми вва жаємо, що сільсь кий зе ле ний ту ризм у Во линській об -
ласті, як і в ціло му в Ук раїні, пот ре бує онов лен ня нор ма тив ної ба зи.
Ця перс пек тив на га лузь гос по да р ства не мо же успішно роз ви ва ти -
ся без на леж ної підтрим ки з бо ку місце вих ор ганів вла ди, у пер шу
чер гу сільсь ких рад, які по винні без по се редньо спри я ти діяль ності
суб’єктів сільсь ко го ту риз му на місцях. Ад же цей нап рям ту риз му
здат ний змен ши ти рівень без робіття на селі, спри я ти збе ре жен ню
та відрод жен ню на род них тра дицій, збіль ши ти ре алізацію сільсь ко -
гос по дарсь кої про дукції та за лу чен ня коштів до місце вих бюд жетів,
пок ра щи ти рівень жит тя сільсь ко го на се лен ня та ство ри ти до дат -
кові дже ре ла до хо ду для се лян.

Во линсь ка об ласть має знач ний по тенціал, який досі ма ло ре -
алізуєть ся особ ли во у сільській місце вості. Для роз вит ку сільсь ко го
ту риз му потрібно приділи ти ба га то зу силь ор га нам місце вої вла ди.
Не обхідно роз ши ри ти межі се зон ності сільсь ко го ту риз му в об ласті,
де він здійснюєть ся пе ре важ но у літній період. Зраз ком ак тивізації
по тенціалу сільсь ко го зе ле но го ту риз му мо же слу жи ти досвід
сусідніх країн — Польщі та Біло русії, де ця га лузь ви со ко роз ви не -
на і по пу ляр на се ред ши ро ких верст на се лен ня та іно земців.
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ПІДВИ ЩЕН НЯ ЕФЕК ТИВ НОСТІ ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ
МІСЬ КО ГО РЕК РЕ АЦІЙНО�КУ РО РТ НО ГО 

ТА ТУ РИС ТИЧ НО ГО ГОС ПО ДА Р СТВА

Лей бик А.В.
ІV курс, гру па Трз.-41, нап рям підго тов ки «Ту ризм»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (097)�7767809
На у ко вий керівник: Су шик О.Г., к.пед.н., до цент

У су час них умо вах гос по да рю ван ня особ ли ву ак ту альність при
роз робці стра тегії роз вит ку місь ко го рек ре аційноJку ро рт но го та ту -
рис тич но го гос по да р ства (РКТГ) на бу ває дов го ст ро ко вий прог рам -
ний підхід, який пе ред ба чає:

— комп лекс за ходів, що спри я ти муть раціональ но му ви ко рис -
тан ню рек ре аційноJку ро рт них та ту рис тич них ре сурсів регіону, роз -
ши рен ню фінан со вої ба зи регіональ но го роз вит ку, за лу чен ню ін -
вес тиційних ре сурсів;

— впро вад жен ня про по зицій що до вдос ко на лен ня струк ту ри
та сис те ми уп равління місь ким РКТГ;

— фор му ван ня якісно но вих еко номічних взаємовідно син між
суб’єкта ми РКТГ на ос нові рест рук ту ри зації гос по да р ства та вдос -
ко на лен ня тех но логій;

— підви щен ня якості та роз ши рен ня асор ти мен ту на да ва них
пос луг;

— роз ви ток інфра ст рук ту ри РКТГ за галь но го ко рис ту ван ня.
Ре алізація за ходів дов го ст ро ко вої прог ра ми роз вит ку рек ре ацій -

ноJку ро рт но го та ту рис тич но го гос по да р ства міста по вин на здійсню -
ва ти ся за підтрим кою дер жа ви, місце вих ор ганів вла ди та ту рис тич -
них підприємств міста.

Го лов ни ми зав дан ня, які не обхідно виріши ти місь ко му РКТГ
з ме тою підви щен ня ефек тив ності йо го функціону ван ня є: роз роб ка
кон цепції роз вит ку рек ре ації та ту риз му в місті; роз ви ток га лу зе вої
інфра ст рук ту ри, у то му числі транс по рт них ко мунікацій, за лу чен ня
з цією ме тою інвес торів; транс фор мація РКТГ у підприємниць ку
кор по рацію; ос воєння кор по ра тив них прин ципів та форм уп рав лін -
ня; збе ре жен ня та раціональ не ви ко рис тан ня рек ре аційноJку ро рт -
них та ту рис тич них ре сурсів; збе ре жен ня та роз ви ток ви роб ни чо го
по тенціалу; збе ре жен ня та зрос тан ня кад ро во го по тенціалу фахівців
рек ре аційноJку ро рт но го та ту рис тич но го бізне су; роз ви ток технічної
ко опе рації, про ве ден ня семінарів, нав чаль них прог рам і прог рам
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ста жу вань у сфері діяль ності РКТГ; вирішен ня пи тань, пов’я за них із
ство рен ням комп ле кс но го рек ре аційноJку ро рт но го та ту рис тич но го
про дук ту; роз ви ток діяль ності, спря мо ва ної на ство рен ня но вих при-
ваб ли вих прог рам для спо жи вачів ку ро рт них пос луг, ту ристів та рек -
ре антів; віднов лен ня ринків на дан ня пос луг у краї нах близь ко го
і дальнь о го за рубіжжя; за без пе чен ня кон ку рен то сп ро мож ності то -
варів та пос луг РКТГ на національ но му та міжна род но му рин ках.

В да ний час слід розг ля да ти участь міста у міжна род них про ек -
тах і прог ра мах, що зок ре ма про во дять ся у рам ках Євро регіону «Буг»
еко номічно го співробітницт ва в сфері рек ре аційноJку ро рт ної та ту-
рис тич ної діяль ності. Це дасть мож ливість вирішу ва ти такі ак ту альні
проб ле ми як: по шук шляхів і за собів роз вит ку рек ре аційноJку ро рт -
ної та ту рис тич ної діяль ності в регіоні; за лу чен ня рек ре антів та ту -
ристів у рек ре аційноJку ро рт ну та ту рис тич ну зо ну регіону; роз ви -
ток співробітницт ва, вклю ча ю чи ор ганізацію семінарів, тренінгів,
обмін кад ра ми і ноуJхау, пла ну ван ня спіль них дій, спря мо ва них на
ре алізацію спе цифічних про ектів.

Однією із скла до вих ефек тив ності функціону ван ня місь ко го
РКТГ має ста ти рівень підго тов ки і кваліфікації кад ро во го скла ду,
вдос ко на лен ня на у ко воJме то дич но го та кад ро во го за без пе чен ня
функ ціону ван ня місь ко го РКТГ, а та кож оп тимізує про цес фор му -
вання, роз поділу, пе ре роз поділу і ви ко рис тан ня ро бо чої си ли не тіль -
ки у рам ках рек ре аційноJку ро рт но го та ту рис тич но го гос по да р ства,
але й міста в ціло му.

От же, вве ден ня спеціаль но го ре жи му діяль ності та гос по да рю ван-
ня доз во лить виріши ти комп лекс еко номічних, еко логічних і со -
ціаль них проб лем місь ко го гос по да р ства, підви щить при ваб ливість
міста для ту ристів.

ПЕРС ПЕК ТИ ВИ СТВО РЕН НЯ 
НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПРИ РОД НО ГО ПАР КУ 

«БЕ РЕС ТЕЧ КО ВИЙ»

Лю би то вець У., Пет рук С.
4 курс, гру па Тр�41, спеціальність «Ту ризм»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (066)�7829956
На у ко вий керівник: Тер лець кий В.К., к.б.н., до цент

Ме тою на шо го досліджен ня бу ло ви я ви ти цінні при родні ре сур-
си ланд шафтів нав ко ло Хрінниць ко го во дос хо ви ща та істо рич но го
за повідни ка «Бе рес течківсь ка бит ва», які мо жуть ста ти об’єктом
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но во го національ но го при род но го пар ку (НПП). На ша ро бо та ба зу -
єть ся на публікаціях С. Ку ку руд зи, І. Свєшніко ва, В. Ху до би, а та кож
на ви ко на них на ми поль о вих обс те жен нях об’єкта. При родні ланд -
шаф ти про ек то ва но го НПП надз ви чай но різно манітні та ба гаті ре сур -
са ми. Лісо пок ри та пло ща в ме жах НПП ста но вить 62,3 км2, тоб то
лісистість те ри торії пе ре ви щує 20,3%. Се ред них значні ма си ви сос но -
вих, ду бо вих і ду бо воJгра бо вих лісів, ба га тих ви до вим скла дом місце -
вої фло ри та фа у ни. Хрінниківсь ке во дос хо ви ще пло щею 16 км2 ство -
ре не в до лині річки Стир на межі Во линсь кої та Рів ненсь кої об лас тей.

На те ри торії НПП зна хо дить ся 8 об’єктів ПЗФ: бо танічні пам’ят -
 ки при ро ди «БукJве ле тень», «Бук — патріарх», «Ділян ка лісу» поб -
ли зу с.Зе ле на, парк-пам’ят ка са до воJпар ко во го мис те цт ва «Бе рес -
течківсь кий», орніто логічний за каз ник «Хрінни ки», бо танічний
за каз ник «Уро чи ще Со лонівсь ке», за галь но зо ологічний за каз ник
«Бу жанівсь ка да ча», гідро логічний за каз ник «Гни ла Ли па».

Ми обс те жу ва ли луч ноJбо ло тя ний ма сив р.Гни ла Ли па з во до -
охо рон ною зо ною, дов жи ною 43 км, ши ри ною до 1 км, се ред яко го
зна хо дить ся 21 дже ре ло, що має ве ли ке зна чен ня як ре гу ля тор вод -
но го ба лан су, вклю чає цінні рос линні і фа уністичні уг ру пу ван ня.
Тут зрос та ють такі ти пові ви ди зла ко воJосо ко вих асоціацій, як бак -
манія зви чай на, тон коніг бо ло тя ний, ле пе ха зви чай на, не за буд ка
луч на та ба га то інших. У при бе режній смузі річки зрос тає вер ба ко -
зя ча, віль ха, кру ши на, оче рет, рогіз та ряд видів осо ки. Вся зап ла ва
є місцем меш кан ня і розм но жен ня біль ше як 100 видів ссавців, пта -
хів, пла зунів та зем но вод них. З рідкісних видів тут зустріча ють ся:
вид ра річко ва, чернь біло ока, жу ра вель сірий (на проль о тах), які за -
не сені до Чер во ної кни ги Ук раїни, а та кож чап ля ру да.

Про ек то ва ний НПП важ ли вий ще й розміщен ням тут істо рич -
но го за повідни ка «Бе рес течківсь ка бит ва». Ад же са ме тут відбу лась
бит ви ко заків під про во дом Бог да на Хмель ниць ко го з війсь ка ми ко -
ро ля Речі Пос по ли тої. На місці тра гедії функціонує му зей, пам’ят -
ний храм та інші важ ливі для на шої історії об’єкти.

Хрінниківсь ке во дос хо ви ще бу ло ство ре но у 1956 р. на місці пе -
ре ти ну Во линсь кої ви со чи ни р. Стир. За раз во но має бе ре го ву лінію
дов жи ною 37 км і пло щу дзер ка ла 16 км2, а об’єм во ди 52 млн. м3

при гли бині біля греблі — 8–10 м. Хрінниківсь ке во дос хо ви ще роз -
та шо ва не в еко логічно спри ят ли во му районі, де у 2004 р. вчені Ук -
раїнсь ко го на у ко воJдослідно го інсти ту ту во до гос по дарсь коJеко ло -
гічних проб лем вста но ви ли пер ший клас якості во ди. Во дос хо ви ще
ста ло спри ят ли вим об’єктом для літнь о го відпо чин ку — ку пан ня,

328

Секція 9 Туризм



329

ри бо ловлі, ка тан ня на чов нах та ка та ма ра нах. На бе резі во дос хо ви -
ща у сос но во му лісі роз та шо ва ний са на торій «Хрінни ки». Най го -
ловніше в са на торії — це унікаль ний вид ме дич них пос луг — гря -
зеліку ван ня. Грязі Де мидівсь ко го краю — єдині в Ук раїні за своєю
ліку валь ною та оз до ров чою дією, яки ми ліку ють такі зах во рю ван ня
як хво ро би опор ноJру хо во го апа ра ту.

Од но час но на бе ре гах во дос хо ви ща зрос тає не ор ганізо ва на
рек ре ація. Про ве де не на ми ан ке ту ван ня місце во го на се лен ня по -
ка за ло, що се зон не збіль шен ня рек ре антів є не без печ ним для при -
род них ре сурсів і навіть са мих гос по дарств. Те ри торія на якій ак -
тив но зрос тає прип лив не ор ганізо ва них рек ре антів, є не дос татньо
об лаш то ва на, внаслідок ць о го тут спос терігаєть ся ви топ ту ван ня
трав’яно го пок ри ву, засмічен ня уз бе реж жя, що не га тив но впли ває
на нав ко лишнє се ре до ви ще. В ос танні ро ки нав ко ло во дос хо ви ща
спос терігаєть ся стрімкий ріст ха о тич ної за бу до ви при ват ни ми бу -
дин ка ми. Най суттєвішим не доліком є відсутність ге не раль но го пла ну
об лаш ту ван ня те ри торії. Дру гим суттєвим не доліком є та кож від -
сутність цент ралізо ва ної ка налізаційної сис те ми. Все це ра зом мо же
зго дом не га тив но поз на чи ти ся на якості во ди у Хрінниківсь ко му
во дос хо вищі. То му для збе ре жен ня цієї рек ре аційної пер ли ни не -
обхідно найб лиж чим ча сом підго ту ва ти ге не раль ний план за бу до ви
уз бе реж жя Хрінниківсь ко го во дос хо ви ща та виріши ти проб ле ми
цент ралізо ва но го во до пос та чан ня та во довідве ден ня.

Та ким чи ном, ство рен ня но во го національ но го при род но го пар-
ку на при бе реж них до Хрінниківсь ко го во дос хо ви ща ланд шаф тах
спри я ти ме не ли ше збе ре жен ню цієї унікаль ної при род ної місце -
вості, а й при вер нен ню ува ги до цінних об’єктів національ ної історії,
куль ту ри та ет ног рафії, сти му лю ва ти ме роз ши рен ня ме режі місце -
вих рек ре аційних об’єктів та ак тивізацію краєзнав чо го ту риз му.

ЕТНІЧНИЙ ТУ РИЗМ В УК РАЇНІ: 
ПЕРС ПЕК ТИ ВИ РОЗ ВИТ КУ

Мак сим чук І.Г.
ІV курс, гру па Трз. 41, нап рям підго тов ки «Ту ризм»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (097)�7767738
На у ко вий керівник: Су шик О.Г., к.пед.н, до цент

Ту рис тичні ре сур си в Ук раїні для етнічно го ту риз му ба гаті й своє -
рідні, але цей вид ту риз му ще не на був знач ної по пу ляр ності. Це
пов’яза но з тим, що учас ни ка ми відповідних турів є лю ди треть о го
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віку, тоб то пенсіоне ри. Оскіль ки у нашій дер жаві ця ка те горія ту -
ристів по до ро жує на ба га то мен ше, аніж предс тав ни ки інших віко -
вих груп, то ет но ту ризм не є та ким по ши ре ним, як інші ви ди ту риз -
му. В Ук раїні етнічний ту ризм час то на зи ва ють нос тальгійним
ту риз мом, який пов’яза ний з відвіду ван ням місця на род жен ня,
місця про ве ден ня ди ти н ства, або де я ко го періоду зі жит тя учас ни -
ка по до рожі. Такі ту ри пе ре важ но ор ганізо ву ють ся для іно земців,
що по хо дять із те ри торій, що за раз пе ре бу ва ють у складі Ук раїни.

Ук раїна має хо роші перс пек ти ви для роз вит ку етнічно го ту риз -
му, що ба зу ють ся на ба га тих істо ри коJкуль тур них ту рис тич них ре -
сур сах, які вклю ча ють близь ко 130 тис. пам’яток куль ту ри, зок ре ма:
56206 пам’яток ар хе о логії; 51364 пам’яток історії; 5926 пам’яток мо -
ну мен таль но го мис те цт ва; 16293 пам’ят ки архітек ту ри, місто бу ду -
ван ня, са до воJпар ко во го мис те цт ва та ланд шафтні [1, с. 141].

Ук раїна дос татньо ба га та на ет но ту рис тичні ре сур си. Для то го,
щоб спри я ти роз вит ку етнічно го ту риз му в країні слід підви щу ва ти
попит на цей турJпро дукт, як спря мо ву ю чи ува гу ту ристів на істо рію
сво го краю, так і оз найом лю ючи з істо ри коJкуль тур ни ми пам’ят ка -
ми інших регіонів.

В Ук раїні є ет ног рафічні му зеї, які і вив ча ють і екс по ну ють ет -
ног рафічні ко лекції та знайом лять су час ників із про це са ми ет но ге -
не зу, по бу том і куль ту рою різних етнічних спіль нот та істо рич них
періодів. Більшість су час них ет ног рафічних му зеїв країни реп ре -
зен ту ють відвіду ва чам те ма тичні екс по зиції тра диційної куль ту ри
ук раїнсь ко го на ро ду (ужит ко воJпо бу тові й мис тецькі пред ме ти
XVIII — по чат ку XX ст.) та її ло каль них варіантів, зібра них з усіх ет -
ног рафічних зе мель Ук раїни [2, с. 41].

Пе ре ду мо вою роз вит ку ет но ту риз му в Ук раїні є та кож ба га та різ -
но манітність діас пор: російсь кої, польсь кої, грець кої, біло русь кої,
мол давсь кої, єврейсь кої, угорсь кої, ру мунсь кої, ци гансь кої, га га узь -
кої вірменсь кої та ін. У Кри му про жи ває ве ли ка кількість та тарсь -
ко го на се лен ня й у зв’яз ку з анексією Кри му ве ли ка кількість на се -
лен ня ви му ше на по ки ну ти півострів. При бут тя до ро дичів та друзів
та тарсь ких сімей, оз найом лен ня з місце вою куль ту рою, де гус тація
національ ної кухні доз во лить не ли ше зміцнен ню міжетнічних сто -
сунків, але й роз вит ку етнічно го ту риз му.

Для за лу чен ня іно зем них та вітчиз ня них ту ристів до ук раїнсь кої
етнічної куль ту ри про во дять ся фольк лорні свя та, фес ти валі. Зав дан-
ням та ких за ходів є: роз ви ток куль ту ри і куль тур них тра дицій; про -
па ган да на род но го мис те цт ва, фольк лор ної і тра диційної куль ту ри;
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оз найом лен ня за рубіжних учас ників фес ти валів з фольк лор ною куль -
ту рою ук раїнсь ко го на ро ду; про па ган да здо бутків ук раїнсь кої куль -
ту ри; зміцнен ня куль тур них зв’язків з ук раїнця ми за рубіжних країн.
На сь о годнішній день в Ук раїні про во дять ся такі фес ти вальні дійства
етнічно го спря му ван ня як Міжна род ний фес ти валь «Полісь ке літо
з фольк ло ром», Міжна род ний фес ти валь «Ка ли но ве літо на Дніп -
рі», Міжна род ний фес ти валь «Ет но вир».

От же, етнічний ту ризм є од ним із перс пек тив них видів ту риз му
в Ук раїні. Йо го роз ви ток стає но вим ціка вим нап рям ком діяль -
ності, по пит на етнічні ту ри, які мо жуть здійсню ва тись у рідні місця
для ту ристів або з ме тою оз найом лен ня з куль ту рою краю, постійно
зрос тає. Зі сво го бо ку ту рис тичні фірми роз роб ля ють нові крає -
знавчі марш ру ти, для то го, щоб заціка ви ти ша ну валь ників етнічно -
го ту риз му. Для за лу чен ня іно зем них ту ристів про во дять ся фес ти -
валів або різні свят кові за хо ди. В Ук раїні ет но ту ризм є но вим і ще
не до кінця ос воєним, але на бу ває по пу ляр ності і в май бутнь о му
мо же ста ти од ним з най по пу лярніших виді ту рис тич ної діяль ності,
як се ред мо лоді так і лю дей треть о го віку.

Літе ра ту ра

1. Бож ко Л.Д. Куль тур ний ту ризм як важ ли вий чин ник соціаль -
ноJкуль тур но го роз вит ку регіонів Ук раїни / Те орія та історія куль ту ри
(філо софські й куль ту ро логічні виміри) // [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу: http://archive.nbuv.gov.ua

2. Рож но ва В. Проб ле ми та перс пек ти ви роз вит ку ет но ту риз му: за -
рубіжний та ук раїнсь кий досвід / В. Рож но ва, Н. Те рес // Етнічна історія
на родів Євро пи. — 2013. — Вип. 39. — С. 35–44.

3. Чер чик Л.М., Ко лен да Н.В. Куль тур на спад щи на як скла до ва ту рис -
тич ноJеко номічно го співробітницт ва. // На у ко вий вісник Уж го родсь ко го
універ си те ту. — Сер. «Еко номіка». — Спец вип. 33. — Ч. 3. — 2011. — С. 210.

РЕК РЕ АЦІЙНІ РЕ СУР СИ ВО ЛИНІ

Пет рук С. С.
4 курс. гру па Тр. 4.1. нап рям підго тов ки «Ту ризм»

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (050) 1601918
На у ко вий керівник: Гро мик О.М., ст. вик ла дач ка фед ри ту риз му

У су час но му світі відпо чи нок, рек ре ація, ту ризм, оз до ров лен ня —
що врештіJрешт оз на чає здо ров’я — є най ви щою соціаль ною цін ніс -
тю. То му за ос танні кіль ка де сятків років у світі пос ту по во зрос тає
зна чен ня ту риз му і рек ре ації. Це пов’яза но в пер шу чер гу із знач ним
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зрос тан ням до ходів на се лен ня еко номічно роз ви ну тих країн, зрос -
тан ням за галь но освітнь о го рівня лю дей, роз вит ком транс по рт но го
спо лу чен ня.

Крім то го, індустріаль ний роз ви ток цивілізації, заб руд нен ня еко-
логічних сис тем нав ко ло ве ли ких про мис ло вих районів, збіль шен -
ня пси хо логічно го на ван та жен ня на лю ди ну че рез прис ко рен ня
тем пу жит тя, зму шує все біль шу кількість лю дей шу ка ти відпо чи -
нок та оз до ров лен ня в по ки що еко логічно бла го по луч них регіонах
світу [2]. Та ким чи ном, у ба гать ох дер жа вах обс лу го ву ван ня рек ре -
антів ста ло не ли ше са мостійною га луз зю еко номіки, але й життєво
не обхідною фор мою за до во лен ня пот реб лю ди ни [1].

Ме та досліджен ня — про а налізу ва ти ос новні рек ре аційні ре -
сур си Во лині та їх вплив на роз ви ток ту риз му.

Пло ща лісо вих угідь Во линсь кої об ласті ста но вить 695 тис. га,
з них ліси дер жав но го зна чен ня зай ма ють пло щу 447 тис. га, в то му
числі 368,8 тис. га пок риті лісом (88,2%), де функціону ють 14 держ -
лісгоспів та Шаць кий національ ний при род ний парк.

В об ласті є ро до ви ща міне раль них вод 4Jх типів, що дає мож ли -
вість роз ви ва ти са на тор ноJку ро рт не ліку ван ня. Так, в районі
смт. Рат не, біля с. Ос ни ця, с. Тур, са на торію «Лісо ва пісня» по ши -
рені гідро кар бо нат ноJкальцієві, гідро кар бо нат ноJнатрієві та хло -
рид ноJкальцієві міне ральні во ди.

До істо ри коJкуль тур них пам’яток Во лині на ле жать:
— ар хе о логічні знахідки, що поділя ють ся на дві гру пи: місця

по се лен ня ста ро давніх лю дей і місця по хо вань. Найбіль ше пам’я -
ток ар хе о логії ви яв ле но у Луць ко му та Во ло ди мирJВо линсь ко му
район;

— пам’ят ки архітек ту ри: куль тові спо ру ди, зам ки, па ла ци, су часні
архітек турні ан самблі. В об ласті налічуєть ся біль ше 150 пам’я ток
архітек ту ри, 101 з нихJдер жав но го зна чен ня [3].

Важ ли ве зна чен ня в історії ма ють зам ки Во линсь кої об ласті,
які ся га ють фун да мен та ми дулібсь ких та давнь о русь ких часів. Тра -
диційні ка но ни давнь о русь ко го обо рон но го зод че ст ва збе рег ли ся
в них найк ра ще, порівня но з інши ми регіона ми Ук раїни. Кра щи ми
твер ди ня ми краю є Луць кий (1340—1452 рр.), Лю бо мильсь кий
(XV–XVI ст.) й Олиць кий (1564 р.) зам ки

Найцікавішим ту рис тич ним об’єктом міста Луць ка є архітек тур -
ноJісто рич ний за повідник «Ста ре місто». На йо го те ри торії зна хо -
дять ся найцікавіші архітек турні пам’ят ки. Перш за все, це Луць кий за -
мок, який яв ляєть ся фор тифікаційною спо ру дою ХIII–ХIV ст., в якій
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виділя ють ся три вежі: В’їзна, або Ве жа Лю бар та, що во лодів Луць -
ком (1340–1380 рр.), Сти ро ва (або Ве жа Свид ри гай ла) та Вла ди ча.

От же, Во линсь ка об ласть ба га та на цінні рек ре аційні та істо ри -
ко — куль турні ре сур си, які за без пе чу ють роз ви ток ос нов них нап -
рямків рек ре аційної діяль ності. Але невміле ви ко рис тан ня ре сурсів
не дає мож ли вості от ри ма ти очіку вані ре зуль та ти та мак си маль ний
при бу ток. На явні ре сур си не охо ро ня ютьсь і зберіга ють ся на леж -
ним чи ном, то му що на ша за ко но дав ча ба за не сприяє ць о му. З бо -
ку дер жа ви тут потрібна всебічна підтрим ка і спри ян ня, в пер шу
чер гу тим лю дям які зацікав ленні у збе ре женні та ви ко рис танні ре -
сурсів з ме тою про су ван ня регіону на національ ний та міжна род -
ний ту рис тич ний ри нок.

Як що оціню ва ти при род но ре су рс ний по тенціал з еко номічної
точ ки зо ру, йо му не має ціни, те що він в собі має — безцінне! Еко -
номічний роз ви ток на шо го регіону не мож ли вий без раціональ но го
ви ко рис то ву ван ня при род них ре сурсів, без розк рит тя дійсно го ве -
ли ко го по тенціалу при ро ди.

Літе ра ту ра

1. Бей дик О. О. Слов ник — довідник з ге ог рафії ту риз му, рек ре а логії та
рек ре аційної ге ог рафії / О. О. Бей дик. — К.: Палітра, 1997. — 130 с.

2. Бей дик О. О. Рек ре аційноJту рис тичні ре сур си Ук раїни: Ме то до логія
та ме то ди аналізу, терміно логія, райо ну ван ня / О. О. Бей дик — К.: ВПЦ
«Київсь кий універ си тет», 2001. — 395 с.

3. Ма цо ла В. І. Рек ре аційноJту рис тич ний комп лекс Ук раїни / НАН Ук раї -
ни; Інсти тут регіональ них досліджень / В. І. Ма цо ла. — Львів, 1997. — 259 с.

ВИ КО РИС ТАН НЯ ІННО ВАЦІЙ 
У ГО ТЕЛЬ НО МУ КОМП ЛЕКСІ «КЛЕ О ПАТ РА»

Рже пу шевсь ка Т.В.
ІІ курс, гру па ГРС�21�14, 

нап рям підго тов ки «Го тель но�рес то ран на спра ва»,
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни

На у ко вий керівник: Кра ма рен ко І.С., к.е.н., до цент

Го тель «Кле о пат ра» нaдaє пoслу ги з тимчaсoвoгo poзміщeння.
«Кле о пат ра» був зaснoвaний фізичнoю oсoбoю — пpивaтним під -
пpи ємцeм у 2010 poці. Сфepa діяльнoсті — здaчa в opeнду нepухoмoсті,
інші пoслу ги з пpoживaння. Го тель «Кле о пат ра» — цe гoтeль ний
комп лекс, щo poзтaшoвaний: Ук раїна, Хмель ниць ка обл. м. Ка м’я -
нецьJПодільсь кий, вул. Та тарсь ка, 19 (32300).
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Не обхідність і мож ливість виз на чен ня рівня інно ваційно го по -
тенціалу підприємства за зап ро по но ва ним ал го рит мом є важ ли вою
пе ре ду мо вою для ви роб ни цт ва кінце вої кон ку рен тоз дат ної про -
дукції в умо вах об ме же них ре сурсів.

Для за без пе чен ня без пе ре рв ності інно ваційно го про це су не -
обхідно, в пер шу чер гу, ство рен ня ме ханізму роз роб ки і ре алізації
ор ганізаційноJуп равлінсь ких інно вацій у ви роб ничій діяль ності
підприємства.

Інно вації, які бу ли вве денні у ГК «Кле о пат ра» (рис. 1):
1. Елект ронні ме ню в рес то рані (EJMenu) — з до дат ко вих мож -

ли вос тей особ ли во вар то виділи ти те, що да не ме ню доз во ляє, не
відхо дя чи від ка си, за мо ви ти таксі пря мо до рес то ра ну. Но ва тех но -
логія за мов лен ня страв за до по мо гою сен сор них ек ранів приз ва на
заміни ти не завж ди ввічли вих і, які ча сом по ми ля ють ся, офіціантів.
Крім то го, що елект рон не ме ню до по ма гає зни зи ти вит ра ти, во но
при ваб ли ве для мо ло дих клієнтів, а чарівні фо то страв слу гу ють їм
наг ляд ною рек ла мою.

2. Ме ню «5–10–20» — в да но му ме ню мож на ви би ра ти стра ви,
для при го ту ван ня яких потрібно всь о го 5, 10 або 20 хви лин. Да не
ме ню ко рис туєть ся особ ли вим по пи том се ред бізнес менів, а та кож
тих, хто запізнюєть ся на ро бо ту, зустріч або прос то забіг по обіда ти
в рес то ран го те лю. Подібний фор мат ме ню відмінно при жив ся, так
як рес то ран ГК «Кле о пат ра» ак тив но про по нує бізнесJланч.

Рис. 1 — Інно вації, що вве дені у діяльність го тель но го гос по да р ства «Кле о пат -
ра»**** за 2012–2014 рр.

3. Аро ма те рапія — ту рис там на да ють пра во са мостійно оби ра -
ти, яким аро ма том бу де пах ну ти їхній но мер про тя гом усь о го дня.
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Пе ред за се лен ням гос тя адміністрація з’ясо вує, які па хощі йо му до
душі, а вже тоді втілює в жит тя ба жан ня відвіду вачів.

4. АртJконсьєрж — лю ди на, яка окрім на дан ня інфор мації що до
са мо го го те лю, змо же роз ка за ти гос тям про ос танні тен денції в світі
су час но го мис те цт ва і ак ту аль них куль тур них подій. Окрім ць о го
в обов’яз ки цієї лю ди ни вхо дять роз роб ка прог рам і про ве день екс -
курсій, шопінгJтурів, ено га ст ро номічних ве черь, де гус тацій, мис -
тець ких за ходів.

От же, за 2012–2014 рр. досліджу ва не гос по да р ство постійно
ви ко рис то вує інно ваційний підхід до уп равління впро вад жу ю чи
інно вації, зок ре ма: елект рон не ме ню в рес то рані (EJMenu), ме ню
«5–10–20», аро ма те рапія у но ме рах та артJконсьєрж.

ЕКС КУРСІЯ НА ДИ РИ ЖАБЛІ

Сав чен ко І.Ю.
4�й курс, спеціальність «Ме не дж мент ту риз му»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, 
Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Без но сюк О.І., стар ший вик ла дач

За моїм за ду мом ця екс курсія бу де не на зви чай но му літа ку чи
на повітряній кулі. Ідея більш ціка ва та нез ви чай на — це мандрівка
на ди ри жаблі.

Ме та мо го про ек ту — це по ка за ти місто Київ з іншо го бо ку,
тоб то з не ба. Про де мо н стру ва ти за не ве ли кий час всю кра су та ве -
лич йо го. Заціка ви ти ту ристів та ки ян дізна ва ти ся щось но ве і ро -
би ти це зовсім нез ви чай ним спо со бом.

Ди ри жаблі (так звані «це пеліни») — це літальні апа ра ти, які
ши ро ко ви ко рис то ву ва ли ся на по чат ку XXJго століття для транс -
пор ту ван ня па са жирів, по до ро жей до по лю са, ве ден ня воєнних дій
і обо ро ни, роз ваг і рек ла ми. В 1937 році 6 трав ня найбіль ший це -
пелін в світі «Гин ден бург», котрій був на пов не ний ви бу хо не без печ -
ним вод нем, заз нав ка та ст ро фи, після чо го по пу лярність ди ри жаб -
ля зни зи ла ся на нуль. В наш час такі екс курсії про во дить не ба га то
країн, найбільш по пу ляр ною країною є Німеч чи на.

Ве ли кою гордістю Фрідріхсха фе на (батьківщи на Це пеліна, міс -
то в Німеч чині) є фаб ри ка з ви роб ни цт ва ди ри жаблів або цеп пелі -
нів, яка бу ла зас но ва на ще в кінці 19 століття німець ким гра фом
Фер ди нан дом фон Цеп пеліном звідси і наз ва ди ри жаблів). По бу ва -
ти в місті Фрідріхсха фені, відвіда ти всі виз начні місця та яр мар ки,
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і не політа ти на всім відо мо му ди ри жаблі прос то не мож ли во. Ко -
жен ту рист по ви нен по бу ва ти на па лубі відо мо го «Гінден бур га» та
по ми лу ва ти ся краєви дом міста з ди ри жаб ля. Сто сов но са мої екс -
курсії, во на відкри та для всіх ба жа ю чих. Вартість екс курсії різна:
півго ди ни поль о ту кош тує 200 ев ро, півто ри го ди на по чи наєть ся
від 500 і ви ще.

Предс тав ляю ще та кий ана лог як, політ на ди ри жаблі «Ев ри ка»
над «Зо ло тим мос том» в СанJФран цис ко. Ком панія Airship Ventures
пре зен ту ва ла пер ший ко мерційний па са жирсь кий ди ри жабль.
Поль о ти для ту ристів ви ко ну вав ди ри жабль під наз вою «Ев ри ка»,
зроб ле ний ком панією Zeppelin NT. Він вміщу вав 12 па са жирів. Повіт -
ря ний ко ра бель пра цю вав з жовт ня 2008 ро ку по лис то пад 2012 ро ку.
Цією про по зицією ско рис та ло ся по над 20 000 па са жирів. Екс кур -
сантам бу ли га ран то вані зди ву ван ня та радість поїздки на ди ри жаблі.
Рей си ви ко ну ва лись над Каліфорнією і за її ме жа ми. Кош ту вав та -
кий політ від 495 до ларів на 1 осо бу за го ди ну поль о ту.

Проб на екс курсія — це зак люч ний етап ство рен ня но вої екс -
курсії, са ме то му у рам ках цієї час ти ни я звер ну лась по до по мо гу до
свої рідних. Ми ра зом уяв но пройш ли ся марш ру том екс курсії, по
за вер шен ню якої я про ве ла ан ке ту ван ня, щоб дізна ти ся про вра -
жен ня від марш ру ту та ви ко рис та ти за у ва жен ня для по даль шої ро -
бо ти з роз роб ки про ек ту. На ос нові цих опи ту вань, я дійшла вис нов -
ку, що екс кур сан там тре ба по да ва ти мен ше інфор мації, та да ва ти
біль ше ча су са мостійно ог ля ну ти екс курсійні об’єкти.

Київ — це чу до ве місто, прек рас на сто ли ця Ук раїни. Він поєд нує
у собі істо рич не ми ну ле та ди намічне су час не. Ко жен меш ка нець
Ук раїни або світу має хоч раз обов’яз ко во тут по бу ва ти. Тим па че
я роз ро би ла но вий про ект для на шої країни — екс курсія на ди ри -
жаблі. Це но ве та ду же ціка ве для всіх нас. В за ко но давстві на шої
країни, всі до ку мен ти та доз во ли на про ве ден ня цих поль отів є, але,
на жаль, є суб’єктивні при чи ни че рез які, на да ний мо мент, втіли ти
цей про ект в жит тя — не мож ли во. В житті все мо же зміни ти ся, то -
му я та кож бу ду сподіва ти ся, що ми з ва ми по ди ви мо ся на на ше
рідне місто з ілюміна то ра ди ри жаб ля.
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МІЖНА РОД НИЙ ТУ РИЗМ 
У СИС ТЕМІ РЕГІОНАЛЬ НОЇ ЕКО НОМІКИ

Су шик О.Г.
кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент ка фед ри ту риз му

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (096)�7393646

Міжна род ний ту ризм для еко номіки Во линсь ко го регіону має
ста ти од ним із пріори тет них нап рямків зовнішнь о е ко номічної діяль -
 ності й ефек тив ною фор мою інтег ру ван ня в міжна род ну еко номічну
сис те му. За да ни ми об лас но го уп равління ста тис ти ки у 2013–2014 ро-
ках за обс лу го ву ван ня іно зем них і вітчиз ня них ту ристів до бюд же ту
об ласті надійшло 2,7 млн. грн., тоді як в за кор донні ор ганізації з місь -
ко го бюд же ту бу ло пе ре ра хо ва но приб лиз но 12,1 млн. грн., що на
су час но му етапі свідчить про по ки що нез нач ну при ваб ливість Во -
лині як ту ри стсь ко го регіону.

За ос танні ро ки у за галь но му об сязі зовнішнь о е ко номічної
діяль ності регіону збіль ши ла ся част ка країнJімпор терів, меш канці
яких при бу ва ють на Во линь із служ бо ви ми та діло ви ми візи та ми.
Це, в пер шу чер гу, фахівці з Польщі, Біло русії, Німеч чи ни, Швеції,
Ізраілю, Бол гарії, Ту реч чи ни.

Роз вит кові ту рис тич но го бізне су і пок ра щен ню зовнішнь о е ко -
номічних сто сунків між дер жа ва ми сприяє та кий нап ря мок ту рис -
тич но го бізне су як ту ризм з ме тою нав чан ня. Во линсь ка об ласть
завж ди бу ла при ваб ли вою для сту дентів з Ки таю, Па кис та ну, Нігерії,
Біло русії, які про тя гом п’яти років от ри му ють фа хо ву освіту. На но -
вий рівень підня ли ся зовнішнь о тор го вельні сто сун ки об ласті
з країна ми Азії, особ ли во Ки таєм, що та кож пов’яза но з на дан ням
ту рис тич них пос луг предс тав ни кам цієї країни і над ход жен ням іно -
зем ної ва лю ти до об лас но го бюд же ту.

Во линь — один з перс пек тив них ту ри стсь коJрек ре аційних регіо -
нів країни, зав дя ки унікаль ним при род ноJкліма тич ним умо вам,
істо ри коJкуль тур ним і національ ноJет ног рафічним ре сур сам, а та -
кож ге ог рафічно му роз та шу ван ню.

Роз ви ток міжна род но го ту риз му в рек ре аційноJту рис тич но му
комп лексі регіону при пус кає, поJпер ше, близькість до кор до ну
Євро пейсь ко го со ю зу та Біло русії, і поJдру ге, ство рен ня регіональ -
них ту рис тич них кор по рацій і спіль них підприємств за учас тю іно -
зем но го капіта лу, що та кож бу де спри я ти про це су інтег рації регіону
у світо ву сис те му ту рис тич них пос луг.
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Своєрідність ту ри стсь коJрек ре аційної діяль ності у Во линській
об ласті по ля гає в унікаль ності ланд шаф ту да но го регіону, йо го дос -
татньо вигідно му еко номікоJге ог рафічно му по ло женні, роз ви тої
ме режі транс по рт них шляхів, що зв’язу ють Во линь із ве ли ки ми
про мис ло ви ми райо на ми і цент ра ми Євро со ю зу та Біло русії.

На явність на те ри торії краю рек ре аційних ре сурсів да ють мож -
ливість будівницт ва са на тор ноJку ро рт них ус та нов, оз до ров чих пан -
сіонатів, ди тя чих оз до ров чих та борів та різно манітних баз відпо чин ку.

В да ний час ту рис тич на інфра ст рук ту ра регіону зна хо дить ся
в кри зо во му стані, по бу до вані ще за часів існу ван ня СРСР са на тор -
ноJку рортні комп лек си і ту рис тичні ба зи відпо чин ку не рен та бельні,
пот ре бу ють капіталь но го ре мон ту і не експлу а ту ють ся на леж ною
мірою, що приз во дить до заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща.
Неп ро ду ма не роз пи лен ня капіта ло вк ла день, відсутність єди ної ге -
нераль ної лінії са на тор ноJку ро рт но го будівницт ва, відсутність ко ор -
 ди нації в роз вит ку рек ре аційних підприємств, відом ча роз’єдна ність,
нез нач не чис ло інвес торів — усе це зни жує еко номічну ефек -
тивність і зна чимість ту риз му, не сприяє підйо му і при бут ко вості
ту рис тич но го бізне су в регіоні.

Для рішен ня проб лем в га лузі роз вит ку міжна род но го ту риз му
не обхідно ви ко рис то ву ва ти на яв ний світо вий досвід і ре ко мен дації
го лов них міжна род них ор ганізацій ту риз му. В да ний час сис те ма
міжна род но го ту риз му має у своєму роз по ряд женні дос татньо пов -
ну і всебічну інфор маційну ба зу, що дає уяв лен ня про стан роз вит -
ку га лузі та її перс пек тив у ба гать ох країнах світу. Відпраць о ва на
сис те ма збо ру ста тис тич них да них для всебічно го аналізу ту риз му
у виз на че но му регіоні, що доз во ляє за без пе чу ва ти й ство рю ва ти ос -
но ву для адап тації кон цепцій, виз на чень і кла сифікацій, роз роб ле -
них Всесвітнь ою ту рис тич ною ор ганізацією й не ви ко рис то ву ва них
на леж ною мірою в регіональній сис темі міжна род но го ту риз му.

ОЦІНКА ПРИ РОД НИХ РЕ СУРСІВ ЯК СКЛА ДО ВА 
ПРОГ РА МИ ЗБА ЛАН СО ВА НО ГО РОЗ ВИТ КУ

Тер лець кий В.К., к.б.н., до цент ка фед ри ту риз му
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Прог ра ма зба лан со ва но го роз вит ку ра тифіко ва на Ук раїною як
перс пек тив ний нап рям стабілізації вітчиз ня ної еко номіки. Інсти ту-
том проб лем при ро до ко рис ту ван ня та еко логії НАН Ук раїни виз на -
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чені кри терії зба лан со ва но го роз вит ку для різних ланд ша фт них регіо -
нів країни. Але ці кри терії не вра хо ву ють ди наміку при род них ре сурсів
при скла данні Ак ту альність проб ле ми в то му, що в Ук раїні скла ла ся
не раціональ на сис те ма ви ко рис тан ня при род них ре сурсів, не без печ-
на для по даль шо го функціону ван ня ба гать ох га лу зей гос по да р ства.

Ли ше про тя гом ми ну ло го де ся тиріччя у струк турі ВВП Ук раїни
різко зрос ла част ка си ро вин них та енер гоємних га лу зей про мис ло -
вості (з 17,3% у 1991 р. до 59,2% у 2014 р.), тоді як ви роб ни цт во про -
дукції кінце во го спо жи ван ня істот но ско ро ти ло ся. Це свідчить про
те, що Ук раїна де далі ак тивніше стає си ро вин ним при дат ком з еко -
номікою напівко лоніаль но го ти пу, ба зу ю чи її на зрос танні розмірів
спо жи ван ня при род них ре сурсів. То му в Ук раїні енер гоємність
ВВП у 9 разів ви ща за інші євро пейські країни.

Прин ци пи зба лан со ва но го роз вит ку суспільства пе ред ба ча ють
«ди намічне здійснен ня еко номічно го зрос тан ня, соціаль но го прог -
ресу та раціональ но го уп равління ви ко рис тан ням при род них ре сур -
сів». Во но відбу ва ти меть ся на за са дах раціональ но го ви ко рис тан ня
місце вих при род них ре сурсів і стра тегічно го уп равління при ро до -
ко рис ту ван ням. Оз на че на прог ра ма є імпе ра ти вом для Ук раїни, яка
за ли шаєть ся на по зиціях вис на жен ня при род них ре сурсів, постій -
но го по ни жен ня ро дю чості ґрунтів, погіршен ня ста ну вод них за -
пасів, зрос та ю чо го заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща.

У нашій ро боті ви ко рис та но сис те му інди ка торів ста ну при род -
них ре сурсів для фор му ван ня стра тегії раціональ но го при ро до ко -
рис ту ван ня в регіоні. Са ме індустріаль ний роз ви ток регіону ро бить
цю проб ле му особ ли во ак ту аль ною. Інтег ральні кри терії зба лан со -
ва но го роз вит ку «ста ють пріори тет ни ми при на яв ності знач них те -
ри торіаль них відміннос тей у при род них, соціаль ноJеко номічних
умо вах та знач них те ри торіаль них дисп ро порціях».

Те ри торіаль не уп равління при ро до ко рис ту ван ням ба зуєть ся на
4 ос нов них прин ци пах: суб сидіар ності, ко ли вищі щаблі уп рав лін ня
розв’язу ють ли ше ті регіональні проб ле ми, які пе ре бу ва ють в їхній
ком пе тенції; де це нт ралізації, тоб то пе ре роз поділу пов но ва жень
між цент ром і регіона ми для по си лен ня відповідаль ності ос танніх
за стан місце вих при род них ре сурсів; парт не р ства — співробіт -
ницт ва різних те ри торіаль них ви роб ни чих та соціаль них струк тур;
прог ра му ван ня — роз робці стра тегічних нап рямів роз вит ку регіону.

Існу ють різні ме то ди ки оцінки ста ну при ро до ко рис ту ван ня.
Нами ви ко рис тані ме то ди ки З. Ге ра сим чук, А. Ша па ри і В. Ха за но ва,
мо дифіко вані для виз на чен ня са ме ре су рс них по каз ників регіону.
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Така ме то ди ка оцінки ста ну при ро до ко рис ту ван ня пе ред ба чає 4 ета -
пи роз ра хунків: виз на чен ня ба зо вих інди ка торів, що фор му ють роз -
ви ток регіону; виз на чен ня чи сель но го зна чен ня кож но го з ба зо вих
інди ка торів; виз на чен ня інтег раль но го індек су роз вит ку регіону із
су куп ності ба зо вих інди ка торів; виз на чен ня рей тин гу регіону
в прог рамі зба лан со ва но го роз вит ку.

Інтег ральні кри терії зба лан со ва но го роз вит ку «ста ють пріори -
тет ни ми при на яв ності знач них те ри торіаль них відміннос тей у при -
род них, соціаль ноJеко номічних умо вах та знач них те ри торіаль них
дисп ро порціях». То му на ми виз на че но аг ре го вані інди ка то ри трь ох
най важ ливіших при род них ре сурсів регіону: ґрунтів, лісів та вод.
Са ме во ни є найбільш чут ли ви ми що до ста ну те ри торії. Крім то го,
аг ре го вані інди ка то ри пря мо пов’язані з роз вит ком тех но ген них
про цесів. При ць о му ми ба зу ва лись на та ких проміжних інди ка то -
рах: раціональність ви ко рис тан ня ре сур су в регіоні, йо го про дук -
тив ність та якість, еко ло гоJстра тегічна оцінка ре сур су.

Проміжні інди ка то ри раціональ ності ви ко рис тан ня те ри торії
виз на ча ли за ба зо ви ми інди ка то ра ми. Обс те жен ня про во ди ли в пе -
ріод 2000–2013 рр. Інтерп ре тація ре зуль татів обс те жен ня інди ка торів
при род них ре сурсів про во ди ли за уніфіко ва ною вимірною шка лою,
яка пе ред ба чає 5 станів роз вит ку те ри торії: ета лон ний, спри ят ли -
вий, за довіль ний, заг роз ли вий і кри тич ний. За цією шка лою ви -
став ля ли рівні оцінок для кож но го ста ну роз вит ку: ета лон ний —
1.0–0.8; спри ят ли вий — 0.8–0.6; за довіль ний — 0.6–0.4; заг роз ли -
вий — 0.4–0.2; кри тич ний — 0.2–0.

За по каз ни ка ми проміжних інди ка торів вста нов лю ва ли відпо -
відні кла сифікаційні гру пи при ро до ко рис ту ван ня. Пізніше скла да -
ли кар тос хе ми зо ну ван ня регіону за оз на че ни ми по каз ни ка ми аг ре -
го ва них інди ка торів подібний аналіз дає мож ливість склас ти
опе ра тив ну інфор мацію про будьJякий район оз на че ної те ри торії
та зап ро по ну ва ти оп ти мальні варіан ти ліквідації заг роз ли вої си ту -
ації відповідно до стра тегії ЗРС.
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ПРИ РОД НО�РЕК РЕ АЦІЙНИЙ ПО ТЕНЦІАЛ 
ШАЦЬ КО ГО НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПАР КУ

Тка чук А.С.
4 курс. гру па Тр. 4.1. нап рям підго тов ки «Ту ризм»

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (050) 0992003735
На у ко вий керівник: Гро мик О.М., ст. вик ла дач ка фед ри ту риз му

Функціону ван ня ту ри стсь коJрек ре аційно го комп лек су Шаць ко -
го національ но го при род но го пар ку (далі — ШНПП) зу мов ле на ви -
гідним ге ог рафічним по ло жен ням те ри торії, її ба га т ством рек ре ацій -
них ре сурсів — маль ов ничі лісові ланд шаф ти краю і знач на кількість
озер; ви ко рис тан ня яких у рек ре аційних цілях є до сить перс пек -
тив ним. Озе ра — важ ли вий фак тор фор му ван ня те ри торіаль них
рек ре аційних комп лексів. Во ни прик ра ша ють ланд шафт, ство рю -
ють спри ят ли вий мікроклімат, да ють мож ливість зай ма ти ся вод ни -
ми ви да ми спор ту, ри бал кою то що [2]. Ад же сь о годні ку ро рт на спра ва
і ту ризм один з найбільш при бут ко вих нап рямів ви ко рис тан ня озер.
У ць о му плані озе ра об ласті, їх маль ов ничі око лиці мо жуть да ти та -
кий при бу ток, з яким не мо жуть зрівня ти ся при бут ки найбільш
роз ви не них гос по дарств [3]. Ту ри стсь коJрек ре аційне ос воєння зу -
мов ле не надз ви чай но швид ким рос том рек ре аційних пот реб у зв’яз -
ку з кон це нт рацією на се лен ня у містах, збіль шен ням ре аль них при -
бутків та віль но го ча су на се лен ня, а та кож про я вом кри зо вих
еко логічних си ту ацій в інших регіонах Ук раїни. Нині до сить по пу -
ляр ним є відпо чи нок у гумідній зоні, що як свідчить прак ти ка, має
пози тив ний вплив на оз до ров лен ня лю ди ни, але спри чи няє до дат ко-
ве ант ро по ген не на ван та жен ня на при родні ланд шаф ти пар ку [1].

Ме та досліджен ня — аналіз су час но го ста ну при род ноJрек ре ацій -
но го по тенціалу Шаць ко го НПП.

При род ноJрек ре аційний по тенціал райо ну, регіону або іншої те -
ри торіаль ної оди ниці — це од на з невід’ємних скла до вих у за галь но му
комп лексі при род них та соціаль ноJеко номічних ре сурсів, оцінка
якої ви ма гає комп ле кс но го аналітич но го та ста тис ти коJма те ма тич -
но го підходів і ал го ритмів. Те ри торія Шаць ко го НПП вирізняєть ся
знач ним при род ноJрек ре аційним по тенціалом, зна чен ня яко го бу -
де зрос та ти в перс пек тиві.

Ць о му спри я ти муть: унікаль ний озер ний комп лекс з чис тою,
про зо рою во дою, чу до ви ми піща ни ми пля жа ми, ес те тич ною різно -
манітністю ланд шафтів, нез нач ни ми наслідка ми гос по дарсь кої
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діяль ності; м’який, ліку валь ний мікроклімат; на явність у лісах гриб -
них та ягідних місць; мож ли вості нет ра диційно го відпо чин ку в спо -
кійно му при род но му се ре до вищі з бла гот вор ним соціаль ним ото -
чен ням, що за без пе чує мак си маль ну аку му ляцію рек ре ан том всіх
по зи тивів цих фак торів.

По зи тив но впли ває на роз ви ток рек ре ації в Шаць ко му НПП:
ав то номність відпо чин ку, відсутність тран зит них по токів транс пор -
ту по ряд з ос нов ни ми транс по рт ни ми ар теріями і наб ли женістю
дер жав цент раль ної Євро пи; до сить роз ви не на інфра ст рук ту ра та
ма теріаль ноJтехнічна ба за рек ре ації, які не ви ма га ють ве ли ких
капіталь них вит рат на ре ко н струкцію і роз ви ток для наб ли жен ня їх
до світо вих стан дартів.

Усе це за без пе чує мож ли вості ор ганізації в ШНПП та ких суб -
га лу зей рек ре ації, як: ліку валь на, оз до ров ча, ту ри стсь ка, спор тив -
на, пізна валь на.

От же ефек тив не ви ко рис тан ня пе ре ваг при род но го комп лек су
ШНПП мож ли ве ли ше при за без пе ченні ви ко нан ня різноп ла но вих
зав дань: з ор ганізації ко лек тив но го та індивіду аль но го відпо чин ку,
поліпшен ня еко логічної си ту ації, гос по дарсь ко го ос воєння, роз -
вит ку ви роб ни чої та соціаль ної інфра ст рук ту ри. Рек ре ація пе ред -
ба че них за ходів за без пе чить ство рен ня ви со ко роз ви ну тої ку ро рт -
ноJоз до ров чої зо ни, кон ку рен то сп ро мож ної на світо во му рин ку
рек ре аційних пос луг. Функціону ван ня ту ри стсь коJрек ре аційної га -
лузі райо ну на рівні міжна род них стан дартів та кож дасть знач ний
соціаль ноJеко номічний ефект.

Та ким чи ном, рек ре аційна га лузь — од на з най пе рс пек тив ні -
ших га лу зей, роз ви ток якої дасть мож ливість от ри ма ти міжна родні
інвес тиції, сти му лю ва ти підприємниць ку діяльність, кар ди наль но
поліпши ти соціаль ноJеко номічну си ту ацію у Во линській об ласті.

Літе ра ту ра
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лянсь кий. — Луцьк: РРВ ЛДТУ, 2008. — 336 с.
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СТOРІНКИ ІСТОРІЇ РІДНО ГО КРАЮ

Юрків М.М.
І курс, гру па Тр�11, спеціальність «Ту ризм»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (067)�2539442
На у ко вий керівник: Тер лець кий В.К., к.біол.н., до цент

У ту рис тичній діяль ності надз ви чай но важ ли во, у пер шу чер гу,
вив чи ти об’єкти істо рич ної спад щи ни на шо го на ро ду. Са ме во ни,
об’єкти ту рис тич но го краєзнав ства, слу жать пер ши ми схо дин ка ми
до пов ноцінної освіти мо лоді та до фор му ван ня патріотич ної свідо -
мості кож но го підрос та ю чо го гро ма дя ни на.

На моїй Зо лочівщині, не по далік Ль во ва, чи ма ло виз нач них
істо рич них пам’яток, які ак тив но ви ко рис то ву ють ся у ту рис тичній
діяль ності. Я хо чу роз повісти про од ну з них — Зо лочівсь кий за мок,
не по далік яко го ми на ло моє ди ти н ство. Як відо мо, спо чат ку це бу -
ло де рев’яне укріплен ня, яке ви ник ло близь ко 1180 р., тоб то близь -
ко ти ся чоріччя то му на зад. Тоді йо го на зи ва ли Ра де че, бо укріплен -
ня на ле жа ло га лиць ко му ти сяць ко му Ра ди чу, який са ме тут зустрів
на рідній землі та та роJмон гольсь ку на ва лу. Зустрів, бо ро нив ся і за -
ги нув ра зом із Ра де чем…

Ли ше че рез кіль ка сторіч тут зно ву з’яви лось по се лен ня, що
ви ник ло прос то на ко лишнь о му по пе лищі, тоб то на «золі» — ото ж
і Зо лочів. Містеч ко зрос та ло і в 1523 р. от ри ма ло Маг де бурзь ке пра -
во, яке виз на ча ло привілеї для гро ма ди за ра ху нок са мов ря ду ван ня.
Са ме са мов ря ду ван ня да ло місту мож ли вості швид ко роз бу ду ва ти -
ся й ста ти пов ноцінним гро мадсь ким суб’єктом ча су. Уже на по ча -
ток ХVII ст. у Зо ло чеві діяли хра ми різних кон фесій: Воз не сенсь ка
та Ми ко лаївсь ка церк ви, Вірменсь кий і Па рафіяль ний кос те ли,
декіль ка мо нас тирів, семінарії та Зо лочівсь кий за мок — своєрідний
центр міста. Зверніть ува гу, вже в ті да лекі ча си в Зо ло чеві сфор му -
ва лась ба га то національ на гро ма да, яка жи ла і роз ви ва лась у мирі та
зла годі між па рафіяна ми.

У ча си Хмель нич чи ни за мок був за хоп ле ний ко за ка ми та спа -
ле ний. Йо го відбу ду ва ли зно ву вже в другій по ло вині ць о го ж сто річ -
чя. Тоді був збу до ва ний та кож Ки тайсь кий па лац на честь чарівної
Ма рисі — ко ро ле ви Марі Ка зи мирі Луїзі де ля Гранж д’Арк. Він і сь о -
годні, хоч з тих часів й ми ну ло по над трис та років, ди вує ек зо тич -
ністю архітек ту ри, кра сою оз доб лен ня, нес подіваністю зовнішнь о -
го виг ля ду. Подібної спо ру ди не має на західних те ре нах на шої
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Батьківщи ни. Тут що тиж ня про во дять екс курсії з уч ня ми місце вих
шкіл і з приїжджи ми ту рис та ми. Мені самій до во ди ло ся чу ти, ко ли
екс кур со вод роз повідав по ля кам про історію по бу до ви па ла цу, як
один із відвіду вачів нес подіва но за я вив: «Та ке гар не, та ке чарівне!
От би нам щось подібне у Польщі…» І по ка зав ру кою на ста ту ет ки
амурів, що «гра ють ся» по руч із спо ру дою…

Але не все в нашій історії ми на ло так прос то і так без тур бот но,
як про це мож на по ду ма ти, спог ля да ю чи зам кові спо ру ди. Ли ше те -
пер ста ло відо мо, що у ро ки австроJугорсь ко го па ну ван ня у Зо ло -
чівсь ко му зам ку розміщу ва лась … в’яз ни ця. Тоді замість про жи ван ня
га лиць ких вель мож, які й відбу ду ва ли за мок до й після та та роJмон -
гольсь кої руїни, там три ма ли дер жав них зло чинців, знач на час ти на
яких бу ла патріота ми рідно го краю і са ме за це бу ла по ка ра на тор -
ту ра ми. Та ким за мок за ли шав ся й у пізніші ча си: за Польщі, Ра -
дянсь ко го Со ю зу й навіть за ча си фа ши стсь кої Німеч чи ни. Тоб то,
вла да зміню ва лась, а виз нач на архітек тур на пам’ят ка все за ли ша -
лась дер жав ною в’яз ни цею. Ду маєть ся, це бу ло до сить по ка зо вим
яви щем, що єдна ло між со бою ці до сить різні, на пер ший пог ляд, за
ідей ни ми дек ла раціями та про го ло ше ни ми прог ра ма ми дер жа ви.
І са ме цей ас пект вітчиз ня ної історії, на на шу дум ку, є ду же важ ли -
вим для висвітлен ня йо го пе ред мо лод дю з по зицій патріотич но го
ви хо ван ня на прик ла дах краєзнав чих істо рич них об’єктів.

Ли ше у по воєнний період, з 1953 р., Зо лочівсь кий за мок пе рес -
тав бу ти в’яз ни цею. Йо го пе ре да ли у роз по ряд жен ня про фесій -
ноJтехнічно го учи ли ща, тоб то він став нав чаль ним зак ла дом. Ціка -
во ли ше, чи зна ли учні ць о го учи ли ща, хто пе ред ни ми зай мав їхні
нав чальні ау ди торії та чо му тут «учи ли» лю дей…

Ре ко н струкції Зо лочівсь ко го зам ку роз по ча лись у 80Jх ро ках ми -
нуло го сторіччя, ко ли йо го пе ре да ли, на решті, до відомства Львівсь -
кої га ле реї мис тецтв. І що ціка во: са ме Ки тайсь кий па лац був пер -
шим об ра ний для ре ко н струкції в складі спо руд зам ку. А у 1995 р. тут,
на те ри торії Зо лочівсь ко го зам ку, бу ло вста нов ле но пам’ят ник жерт -
вам сталінсь ко го те ро ру, що за ги ну ли в му рах від рук поплічників
НКВС. Хіба не слу жить це все цінним пам’ят ним об’єктом історії
на шо го на ро ду, що сторіччя ми по невіряв ся під утис ка ми різних
кро во жер ли вих імперсь ких сис тем і на решті от ри мав мож ливість
са мостійно бу ду ва ти влас не жит тя — своє май бутнє.

Отак, на прик ладі од но го істо рич но го об’єкта, ми мо же мо по -
ка за ти мо лоді ми ну ле, су час не і май бутнє рідно го краю. І тіль ки тоді,
ко ли пе ред очи ма мо ло дих проп ли ва ти муть ве личні спо ру ди — німі
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свідки важ ко го ми ну ло го Ук раїни, її важ ко го сь о го ден ня, тіль ки тоді
ми мо же мо по го ди ти ся: уро ки історії на шим на щад кам є з чо го чер -
па ти. Тіль ки тоді ми мо же мо бу ти спокійни ми: такі уро ки для мо -
лоді є ос нов ни ми й во на ніко ли не до пус тить, щоб рідний край зно -
ву опи нив ся у кай да нах не волі — бай ду же чиїх: північних, західних
або східних «сусідів».

На решті, в кож но му ку точ ку Ук раїни знай деть ся свій «зо ло -
чівсь кий за мок», на прик ладі яко го ми мо же мо не ли ше вив ча ти
історію рідно го краю, а й вчи ти на йо го прик ладі мо лодь зна ти і па -
м’ята ти те, що бу ло, як жи ти по винні та ку ди віднині «йде» Ук раїна.
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СЕКЦІЯ Х

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

РОЛЬ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯХ НЕР ВО ВОЇ СИС ТЕ МИ

Бар да шевсь кий Ю.В.
к.н. з фіз. ви хо ван ня і спор ту, до цент

Жи то мирсь ко го еко номіко�гу манітар но го інсти ту ту

В ос танні ро ки в суспільній свідо мості на го ло шуєть ся про цес
пос ту по вої зміни відно шен ня до проб лем не пов но сп рав ності.
Відбу ваєть ся зсув ак цен ту з підкрес лен ня об ме же ності мож ли вос -
тей інвалідів до усвідом лен ня не обхідності ви ко рис тан ня і збіль -
шен ня на яв но го знач но го по тенціалу для мак си маль но го про я ву
індивіду аль них мож ли вос тей цих лю дей.

Інтег рація не пов но сп рав них лю дей в суспільство мож ли ва
тіль ки за умов пев но го рівня їх фізич ної не за леж ності, підго тов ки
до спіль но го жит тя ра зом із інши ми чле на ми суспільства, об’єднан -
ня в гру пи для спіль ної діяль ності в тій чи іншій га лузі, адап тації до
умов жит тя, які постійно зміню ють ся [1, 2].

За раз відо мо що фізич на ре абілітація відно сить ся і до соціаль -
них видів діяль ності, які доз во ля ють за до воль ни ти пот ре би лю дей
у фізич но му вдос ко на ленні, фор му ванні ру хо вих умінь та на ви чок,
раціональ но му про ве денні віль но го ча су [2]. Не обхідність та праг -
нен ня не пов но сп рав них за до воль ни ти свої пот ре би у ру ховій діяль -
ності скла дає од ну з ос нов них рушійних сил, яка виз на чає вплив
фізич ної ре абілітації на про це си соціалізації.

Зах во рю ван ня нер во вої сис те ми ство рю ють спе цифічні проб ле-
ми фізич ної, тру до вої, і соціаль ної адап тації, які в значній мірі мо -
жуть бу ти вирішенні в про цесі ру хо вої діяль ності.
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Особ ли вості ру хо вих по ру шень ви ма га ють оцінки ефек тив ності
ліку ван ня чи ре абілітації. То му мож на по яс ни ти що по ру шен ня ру хо-
вої функції, а особ ли во, пов’яза них зі зни жен ням си ли м’язів, як пра -
вило приз во дять до функціональ них по ру шень, які в свою чер гу ви ма -
га ють до по мо ги сто ронніх осіб в найп ростіших по бу то вих умо вах.

Су час ний стан роз вит ку фізич ної ре абілітації ста вить проб ле му
виз на чен ня рівня фізич ної не за леж ності осіб з зах во рю ван ня ми
нер во вої сис те ми. Ба га то вче них та спеціалістів схи ля ють ся до дум ки
що од ним з ефек тив них та діючих спо собів виз на чен ня рівня фізич ної
не за леж ності є тес ту ван ня ру хо вих вмінь та на ви чок [1,2]. Але в нев -
ро логії од ним з пер ших і го лов них зав дань при оцінці ста ну хво ро -
го є оцінка си ли м’язів. Вра хо ву ю чи це, на у ко ве обґрун ту ван ня сис -
те ми оцінки фізич но го ста ну не пов но сп рав них на бу ває важ ли во го
зна чен ня у комп лексі з інши ми спо со ба ми та ме то да ми ліку ван ня.

Про те на сь о годнішній день в зак ла дах охо ро ни здо ров’я Ук -
раїни не завж ди пе ред ба че но виз на чен ня рівня фізич ної не за леж -
ності осіб з нев ро логічни ми зах во рю ван ня ми шля хом ви ко рис тан -
ня ру хо вих тес ту вань. Більшість оцінку ефек тив ності фізич ної
ре абілітації роз роб ля ли вра хо ву ю чи клініко нев ро логічні по каз ни -
ки та ступінь віднов лен ня пра цез дат ності.

Літе ра ту ра

1. Бе ло ва А. Н. Ще пе то ва О. Н. Шка ли, тес ти, та опи ту валь ни ки в ме -
дичній ре абілітації // Моск ва: «Ан ти дор», 2002. — 440 c.

2. Част ные ме то ди ки адап тив ной фи зи чес кой куль ту ры: Учеб ное по со -
бие / Под ред. Л. В. Шап ко вой. — М.: Со ве тс кий спорт, 2004. — 464 с., ил.

3. Ока мо то Г. Ос но ви фізич ної ре абілітації [пер. з англ.] / Гері Ока мо то —
Львів: Га лиць ка ви дав ни ча спілка, 2002. — 325 с.

КОМП ЛЕ КС НА ПРОГ РА МА ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ РАН НЬ О ГО ВІКУ 

ІЗ СИНД РО МОМ РОЗ ЛА ДУ РУ ХО ВИХ ФУНКЦІЙ

Безс ме рт на Ж. В.
V курс, гру па 51ФР, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, 0999198612
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

На су час но му етапі в Ук раїні спос терігаєть ся тен денція до
зрос тан ня кіль кості дітей із зах во рю ван ня ми, що суп ро вод жу ють ся
роз ла да ми ру хо вих функцій, зу мов ле ни ми різни ми не га тив ни ми
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чин ни ка ми, які діяли на нер во ву сис те му ди ти ни під час внут ріш -
нь о ут роб но го роз вит ку, на род жен ня та впро довж пер ших місяців чи
років жит тя. Поп ри інтен сив не досліджен ня ура жен ня цент раль ної
нер во вої сис те ми, нерідко йо го про я ви за ли ша ють ся не поміче ни -
ми про тя гом пер ших днів та місяців жит тя, а гіпок сич ноJішемічне
ура жен ня цент раль ної нер во вої сис те ми мо же бу ти при чи ною дов -
гот ри ва лих нев ро логічних уск лад нень й інвалідності дітей.

Аналіз на у ко воJме то дич ної літе ра ту ри та прак тич но го досвіду
з проб ле ми ор ганізації ко рекційних за нять дітей ран нь о го віку із
синд ро мом роз ла ду ру хо вих функцій дав змо гу стве рд жу ва ти, що
на яв на об’єктив на не обхідність більш пог либ ле но го вив чен ня та
вдос ко на лен ня про це су фізич ної ре абілітації дітей з ура ху ван ням
кри теріїв ура жен ня нер во вої сис те ми.

Спеціаль но роз роб ле на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілі -
тації дітей ран нь о го віку із синд ро мом роз ла ду ру хо вих функцій вклю -
ча ла за галь но роз ви вальні (реф лек торні, па сивні, па сив ноJак тивні,
ак тивні з до по мо гою та ак тивні), ко рекційні впра ви ліку валь ної
фізич ної куль ту ри, ліку ван ня по ло жен ням, ігро те рапію (ак тив ну,
ак тив ну з до по мо гою, па сив ну за ме то ди кою «ру ка в руці»), гідрокі -
не  зо те рапію, ма саж; прог ра ма фор му ва ла ся з ура ху ван ням індиві -
ду аль них особ ли вос тей дітей, за без по се редньої парт нерсь кої участі
батьків, пе ред ба ча ла конт роль якості та ефек тив ності ко рекції.

За нят тя про во ди ли про тя гом дня: на спеціальні ко рекційні впра -
ви відво ди ли 25% ча су, на за галь но роз ви ва ючі впра ви — 25%, на
гідрокіне зо те рапію — 15%, на ігро те рапію — 35%. Ма саж ви ко ну ва -
ли кур са ми по 10–15 про це дур че рез 1,5–2 місяці.

Ре алізація зап ла но ва них ре абілітаційних дій про во ди ла ся що -
ден но, сис те ма тич но, бу ла дос туп ною, дов гот ри ва лою, зу мов ле ною
клінічною не обхідністю, бу ла без печ ною для ди ти ни та прий нят ною
для ро ди ни. За леж но від клінічної кар ти ни та ви ра же ності роз ла ду
ру хо вої сфе ри, для кож ної ди ти ни скла да ли індивіду аль ний план
фізич ної ре абілітації, ви ко рис то ву ва ли відповідну ме то ди ку, серію
вправ, їхню кількість, інтен сивність ви ко нан ня, по чер говість, за со -
би, не обхідні для вирішен ня конк рет них зав дань.

Ос нов ни ми ціля ми ко рекційної діяль ності бу ло об ра но нас тупні:
ор ганізація життєдіяль ності для оп ти маль но го ста токіне тич но го та
осо бистісно го роз вит ку дітей з ура ху ван ням їхніх індивіду аль них
відміннос тей та не обхідної ко рекції по ру шень шля хом чіткої пов то -
рю ва ності та постійності ру хо вих дій; роз ви ток мо тор них функцій
за прин ци пом он то ге не тич ної за леж ності; роз ви ток здат ності до
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спілку ван ня; ви роб лен ня у ди ти ни фізіологічної схе ми ру ху; підго тов -
ка м’язо вої сис те ми та опор ноJру хо во го апа ра ту до вер ти каль но го пе -
ре бу ван ня тіла та фор му ван ня аль тер на тив но го пе реміщен ня;
профілак ти ка конт рак тур та ту го рух ли вості суг лобів, па то логічно го
по ло жен ня тіла та сте ре о ти пу рухів; роз ви ток ігро вої діяль ності, ува ги,
фор му ван ня прос то ро вих уяв лень, стабілізація пси хо е моційної сфе ри.

Зап ро по но ва на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації від -
різня ла ся від стан да рт них на яв них прог рам тим, що да ла змо гу фор -
му ва ти ме ту ре абілітаційно го про це су з ура ху ван ням ди фе ренційо -
ва но го підхо ду до вирішен ня проб ле ми ре абілітації дітей із різним
сту пе нем тяж кості роз ладів ру хо вих функцій. Прог ра ма пе ред ба ча -
ла зас то су ван ня за собів і ме тодів, що впли ва ють і на мо тор ний роз -
ви ток, і на пси хо е моційний стан ди ти ни, її мо ти вацію.

ТЕ О РЕ ТИЧНІ АС ПЕК ТИ 
ПСИ ХОФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 

ХВО РИХ ІЗ ЦУК РО ВИМ ДІАБЕ ТОМ

Бер ке та Є.С.
сту де нт ка 4 кур су, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

В Ук раїні за реєстро ва но приб лиз но 1 млн. ви падків цук ро во го
діабе ту. Важ ли ва соціаль на зна чущість проб ле ми цук ро во го діабе ту,
роз пов сюд жен ня зах во рю ван ня се ред пра цез дат но го на се лен ня
Ук раїни, ве ли ка роль пси хо ген них фак торів в етіології зах во рю ван -
ня, не обхідність вдос ко на лен ня прог рам ліку ван ня і ре абілітації
хво рих на цук ро вий діабет, зу мов лює по даль шу роз роб ку ефек тив -
них ме то дик, що за без пе чу ють ак тив не пов ноцінне жит тя хво рих
на інсуліно за леж ний цук ро вий діабет.

Деп ре сив ний пси хоз із три во гою або без неї — най по ши рені -
ший роз лад у хво рих на цук ро вий діабет. Ба га то вче них звер та ють
ува гу на на явність у осіб з цук ро вим діабе том деп ресій. Зва жа ю чи
на знач ну роль психічних чин ників по ход жен ня і роз вит ку цук ро -
во го діабе ту пси хо те рапія та пси хо ко рекція при нь о му на бу ва ють
особ ли во го зна чен ня. А.Л. Гройс ман, 1998, М.А. Лайн гер виділяє
нас тупні прин ци пи пси хо те рапії при цук ро во му діабеті:

1. Не обхідно вра хо ву ва ти своєрідність діабе ту се ред інших хро -
нічних зах во рю вань, спе цифіку осо бис тості хво рих на цук ро вий
діа бет, їхні сто сун ки, емоції, ти пи ре акцій.
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2. Облік пси хо логічних проб лем, пов’яза них із що ден ни ми ін’єк -
ціями інсуліну, сис те ма тич ним конт ро лем вмісту цук ру в крові та
сечі, обов’яз ковістю су во ро го дот ри ман ня дієти. Пси хо те рапія по -
вин на спри я ти і мо ти ву ва ти осо бистість хво ро го до са мо ко нт ро лю.
На дум ку М.А. Лайн ге ра, пси хо те ра пев тич на ак ту алізація сис те ма -
тич но го конт ро лю за своїм ста ном при цук ро во му діабеті не вик ли -
кає іпо хо нд рич ної фіксації.

3. Не обхідно вра хо ву ва ти стадію роз вит ку цук ро во го діабе ту та
ета пи роз вит ку пси хо па то логічних про явів.

У комп ле кс но му ліку ванні цук ро во го діабе ту знач не місце при -
діляєть ся за со бам фізич ної ре абілітації, що діють не тіль ки симп то -
ма тич но, а і де які з них націлені на ок ремі лан ки па то ге не зу. Ви ко -
рис то ву ють ЛФК, ліку валь ний ма саж, фізіоте рапію, пра це те рапію.

Ком пен са тор ний вплив за собів фізич ної куль ту ри по ля гає в пе-
ре бу дові па то ге не тич них прис то су валь них ре акцій з обов’яз ко вим
збіль шен ням ком пен са тор но го ефек ту [1]. Фізичні на ван та жен ня
підви щу ють ско рот ли ву функцію міокар ду, вик ли ка ю чи кон це нт рич-
ну гіперт рофію і збіль шен ня кінце во го діас толічно го об’єму; ко ла -
те раль ний ко ро нар ний кро во обіг, ефек тивність пе ри фе рич но го
кро во обігу, го лов ним чи ном капіляр но го кро во то ку в м’яз кої тка нині,
і ве ноз не во рот тя до сер ця; фібри нолітич ну ак тивність крові. Най -
більш вра жа ю чим мож на вва жа ти 10Jрічне досліджен ням, у яко му
порівню ва лись рівні вмісту глю ко зи в крові у 100 хво рих цук ро вим
діабе том II ти пу, приб лиз но по ло ви на з яких ре гу ляр но зай ма ли ся
фізкуль ту рою. Після закінчен ня досліджен ня вчені відміти ли суттєве
зни жен ня рівня цук ру в крові і гліко зо ва но го ге мог лобіну у тих хво -
рих, які ре гу ляр но зай ма лись фізич ни ми впра ва ми.

От же, цук ро вий діабет є однією з найбільш роз пов сюд же них хво -
роб ен док рин ної сис те ми, що ха рак те ри зуєть ся хронічним пе ребігом
і зу мов лює ви ник нен ня гост рих і хронічних зах во рю вань. Фізич на ре -
абілітація під час ліку ван ня хво рих на цук ро вий діабет ІІ ти пу дає змо -
гу ліку ва ти цю хво ро бу не ме ди ка мен тоз но, що по зи тив но впли ває на
ро бо ту всіх ор ганів і сис тем ор ганізму в ціло му. Ви ко рис тан ня пси хо -
логічної ко рекції дає змо гу лю дині швид ше прис то су ва ти ся до змін
у пов сяк ден но му житті, що пов’язані з ви яв лен ням цук ро во го діабе ту.

Літе ра ту ра
1. Де дов И. Фи зи чес кая ак тив ность и са хар ный ди а бет / Де дов И., Ку -

ра е ва Т., Пе тер ко ва В., Щер ба че ва Л. — К.: Укр ти п про ект, 2004. — 42 с.
2. Мар чен ко О. К. Ос но вы фи зи чес кой ре а би ли та ции / О. К. Мар чен -

ко. — К. : Олімпійсь ка літе ра ту ра, 2012. — 528 с.
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СУ ЧАС НЕ РО ЗУМІННЯ РОЛІ СТРУК ТУ РО ВА НОЇ ВО ДИ
В ОР ГАНІЗМІ ЛЮ ДИ НИ

Біло шиць кий С. В., к. тел. 096�870�83�52,
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.пси хол.н., про фе сор

Су час не за галь ноп рий ня те ро зуміння ролі во ди в ор ганізмі. Во да
в ор ганізмі лю ди ни — це елект роліт є провідною сис те мою енергії
жит тя. При біохімічних про це сах в ор ганізмі ут во рюєть ся ве ли ка
кількість різних проміжних ре чо вин в то му числі і при роз щеп ленні
жир них кис лот в про цесі трав лен ня. Во ни так са мо є пос та чаль ни ка -
ми віль них ра ди калів. Інши ми сло ва ми вільні ра ди ка ли, бу ду чи про -
міжни ми про дук та ми обміну ре чо вин (ме та болізму) пош код жу ють
важ ливі за своїми функціями біомо ле ку ли клітин ор ганізму лю ди -
ни. У ре зуль таті уш код жень, кліти ни по чи на ють «старіти». Ан ти ок -
си дантні влас ти вості во ди і їжі доз во ля ють уник ну ти роз вит ку ба -
гать ох па то логічних про цесів. В їх чис ло вклю чені сер це воJсу динні
зах во рю ван ня, рев ма тоїдний арт ри ти, хво ро ба Альц гей ме ра та ін.

Усім відо мо, що во да — прос та хімічна спо лу ка, що скла даєть ся
з двох атомів вод ню та од но го ато ма кис ню. За раз ста ло відо мо, що
мо ле ку ли во ди ут во рю ють рідкі крис та ли, об’єдну ю чись в клас те ри.
Умо вою ут во рен ня рідкок рис талічної струк ту ри є вод неві зв’яз ки, ко -
ли два сусідніх ато ма вод ню ут во рю ють між со бою кут прос то ро во го
зв’яз ку рівний 104,7°. Клас те ри ут во рю ють по рож нис ту струк ту ру во -
ди, і ці осе ред ки розміра ми в 0,5 мікро на доб ре вид но в фа зо воJконт -
ра ст ний мікрос коп. Варіантів скла дан ня осе редків безліч, що й по яс -
нює унікальні інфор маційні здат ності во ди. Стан цей до сить стійкий,
нез ва жа ю чи на вплив дес табілізу ю чих фак торів. Кип’ятіння усу ває
струк ту ру во ди. Ета ло ном при род ної струк ту ро ва ної во ди є во да клю -
чо вих дже рел, та ла во да ль о до виків, во дох рес на во да.

Ос новні життєві се ре до ви ща ор ганізму (кров, лімфа, між клі тин -
на і спин но моз ко ва ріди ни) ма ють сла бо луж ну ре акцію. Нап ри к лад,
кис лот ноJлуж ну рівно ва гу крові підтри муєть ся ор ганізмів в до сить
вузь ких ме жах від 7.35 до 7,45. Як що рН се ре до ви ща ор га нізму зсу -
ваєть ся в більш кис ле се ре до ви ще, то ор ганізм «за кис ля єть  ся»,
«заш ла ко вуєть ся». Ос таннє не у хиль но ве де до роз вит ку хво роб. Це
один з важ ли вих ар гу ментів не обхідності спо жи ван ня лю ди ною
якісної пит ної во ди.

Іншою най важ ливішою ха рак те рис ти кою во ди є її ОВП (окис -
ноJвіднов ний по тенціал) або ре докс по тенціал. Ре доксJпо тенціал
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це похідне від англійсь ко го сло ва Redox — Reductio — Oxidation.
Йо го пе рек лад зву чить як окис ноJвіднов ний по тенціал. ОВП — це
здатність во ди всту па ти в біохімічні ре акції в кліти нах лю ди ни або
кількість енергії в мВ (мілівольт), вит ра че них на відрив елект ронів
від досліджу ва ної ріди ни. У внутрішнь о му се ре до вищі ор ганізму
лю  ди ни ОВП має від’ємне зна чен ня від — 100мВ до — 200 мВ, а во -
да, яку ша ну ють в усіх країнах (прак тич но завж ди) має ве ли чи ну
біль ше 0, тоб то по зи тив не зна чен ня від + 100 до + 200 мВ. Окис лю -
валь ноJвідновні про це си, як відо мо, за без пе чу ють життєдіяльність
організму лю ди ни. Во ни відбу ва ють ся за ра ху нок окис лю валь ноJвід -
нов них ре акцій (ОВР). ОВР — ре акціями на зи ва ють ся ре акції, які
пов’язані або з приєднан ням або з відда чею елект ронів мо ле ку лам, які
бе руть участь в обміні ре чо вин, та ким чи ном, окис ноJвіднов ний по -
тенціал во ди — це її здатність всту па ти в біохімічні ре акції, на га -
даємо, що в одній клітині ор ганізму лю ди ни кож ну се кун ду від бу -
ваєть ся близь ко 100 біохімічних ре акцій. Та ким чи ном, на по до лан ня
цієї різниці від 200 до 400,0 мВ кліти ни ор ганізму лю ди ни по винні
зат ра ти ти свою енергію тіль ки на біологічну сумісність спо жи ва ної
во ди і рідин внутрішніх се ре до вищ ор ганізму. Під час протікан ня
окис лю валь них і віднов них ре акцій змінюєть ся елект рич ний по -
тенціал ре чо ви ни. Як що ре чо ви на віддає елект рон, во но за ряд жаєть -
ся по зи тив но, тоб то окис люєть ся. Як що ре чо ви на на бу ває елект рон,
то во но за ряд жаєть ся не га тив но, тоб то віднов люєть ся. Різни ця між
окис ле ни ми і віднов ле ни ми ре чо ви на ми в се ре до ви щах ор ганізму
влас не і на зи ваєть ся окис лю валь ноJвіднов на по тенціалом. Ос танній
слу жить мірою ак тив ності еле ментів і їх з’єднань в обо рот них хіміч -
них про це сах, пов’яза них зі зміною за ря ду іонів в роз чи нах.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, 
ХВО РИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУК ТИВ НИЙ БРОНХІТ

Боб ко Олек са нд ра, 6 курс, гру па ЗФР-61/14, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

ка фед ра ре абілітації, Інсти тут соціаль них тех но логій, 
к. тел. 098�656�33�45,

На у ко вий керівник: Ко ва лен чен ко В.Ф., к.мед.н., до цент.

Хронічний обструк тив ний бронхіт (ХОБ) — хронічне ди фуз не
не а лергічне за па лен ня бронхів, що приз во дить до прог ре су ю чо го
по ру шен ня ле ге не вої вен ти ляції і га зо обміну обструк тив но му ти пу
і про яв ляєть ся каш лем, виділен ням мок ро тин ня і віддиш кою, не
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пов’яза ни ми з ура жен ням інших ор ганів і сис те мз до ров’я, ви со кої
про фесійної і функціональ ної здат ності ма са жис та.

Не виліку ва ний гост рий за тяж ний і ре ци ди ву ю чий бронхіт мо же
пос лу жи ти при чи ною роз вит ку в по даль шо му хронічно го бронхіту,
особ ли во у схиль них до нь о го осіб і при на яв ності фак торів, які ць -
о му спри я ють.

У роз ви ток хронічно го обструк тив но го бронхіту відігра ють спад -
кові фак то ри і конс ти туціональ на схильність. Во ни спри я ють ви ник -
нен ню зах во рю ван ня при впливі ви ще наз ва них етіологічних фак -
торів, а та кож в умо вах зміне ної алергічної ре ак тив ності ор ганізму.

Хронічні обструк тивні зах во рю ван ня ле гень на ле жать до най -
більш по ши ре них у світі зах во рю вань: во ни зустріча ють ся у 4–6%
до рос ло го на се лен ня. Ос нов ним етіологічним фак то ром хронічних
обструк тив них зах во рю вань ле гень є по лю тан ти (тю тю но куріння та
вди хан ня заб руд не но го повітря).

Ос нов ни ми па то ге не тич ни ми чин ни ка ми хронічно го обструк -
тив но го бронхіту є: по ру шен ня функції сис тем но го місце вої брон хо -
пуль мо наль но го за хис ту і сис те ми імуніте ту; струк тур на пе ре бу до -
ва сли зо вої обо лон ки бронхів, роз ви ток кла сич ної па то ге не тич ної
тріади (гіперк ринія, диск ринія, му кос таз) і виділен ня медіаторів за -
па лен ня і ци то кинів.

На разі од ним з го лов них зав дань пуль мо но логії є поліпшен ня
якості ме дич ної до по мо ги та за без пе чен ня ефек тив ності втра че них
функцій ор ганізму хво рих хронічни ми зах во рю ван ня ми ле гень.

Са на тор ноJку ро рт не ліку ван ня зай має особ ли ве місце в сис темі
ре абілітації ле ге не во го хво ро го. Во но за без пе чує найбільш ви со кий
рівень віднов лю валь ної те рапії, але об ме же не в часі і то му по вин но
бу ти особ ли во на си че ним і доціль но спла но ва ним.

Го лов ною ме тою ре абілітації хво рих ХОБ є до сяг нен ня стійкої
ре місії зах во рю ван ня, яка пе ред ба чає мак си маль ну ліквідацію клі -
нічних симп томів хво ро би, зни жен ня ак тив ності за паль но го про -
це су в брон хах, поліпшен ня імун ної ре ак тив ності ор ганізму, нор -
малізацію за галь ної ак тив ності хво рих. Не менш важ ли вою ме тою
є віднов лен ня функціональ ної і соціаль ної дієздат ності пацієнтів.

Го лов на умо ва ре абілітації — спад коємність і взаємодія етапів,
пря мий і зво рот ний інфор маційний зв’язок між ни ми, єди не ро зу -
міння па то ге не зу та клініки, діаг нос ти ки, ліку ван ня і в кінце во му
підсум ку ре абілітації

Для оцінки ефек тив ності ре абілітаційних за ходів на всіх ета пах
спос те ре жен ня та ліку ван ня хво рих ХОБ не обхідно вив ча ти та кий
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інтег раль ний по каз ник, як «якість жит тя» (ЯЖ) хво рих. Ре зуль та ти
про ве де них досліджень доз во ля ють зро би ти вис но вок, що важ ли вим
є не тіль ки оцінка ЯЖ в ціло му або по ок ре мих сфе рах життєдіяль -
ності хво рих, а й вимір по каз ни ка все ре дині кож но го нап ря му ре -
абілітаційної прог ра ми в за леж ності від: ви ко рис тан ня тієї чи іншої
освітньої прог ра ми; спря мо ва ності ан тис мокінго вої прог ра ми;
фар ма ко логічної струк ту ри зас то со ву ва но го лікарсь ко го пре па ра ту,
ви ду прист рої дос тав ки, три ва лості те рапії; ме то ди ки підви щен ня
си ли ди халь ної мус ку ла ту ри; ре жимів за галь них тре ну валь них за хо -
дів; ме то ду про ве де ної хірургічної маніпу ляції; ви ду фізіоте ра пев -
тич но го ліку ван ня, три ва лості йо го про ве ден ня і т.д.

Та ким чи ном, роз роб ка ме тодів фізич ної ре абілітації, їх по пу ля -
ризація та ши ро ке впро вад жен ня в прак ти ку по винні, з од но го бо ку,
змен ши ти кількість по тенційних хво рих ХОБ, з іншо го — змен ши -
ти тя гар еко номічних вит рат як для індивіду ума, так і для дер жа ви
в ціло му, а та кож спри я ти поліпшен ню якості жит тя хво рих і зміц нен -
ню здо ров’я на се лен ня країни. Са на тор ноJку ро рт не ліку ван ня зай -
має особ ли ве місце в сис темі ре абілітації ле ге не во го хво ро го. Во но
за без пе чує найбільш ви со кий рівень віднов лю валь ної те рапії, але
об ме же не в часі і то му по вин но бу ти особ ли во на си че ним і до ціль но
спла но ва ним. Ць о му сприяє пра виль ний відбір хво рих, спад  ко єм -
ний зв’язок з дис пан сер ноJполіклінічним ета пом, а в са мо му са на то -
рії — уточ нен ня синд ро мо логічної кар ти ни хво ро би, сту пе ня ремісії,
оцінка адап тації та функціональ них ре зервів хво ро го, об’єктив на
оцінка по точ них і зак люч но го ре зуль татів ліку ван ня на ку рорті.

ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ МЕ ДИЧ НИХ ЗАК ЛАДІВ
ПО РО БОТІ З ІНВАЛІДА МИ ТА ВДОС КО НА ЛЕН НЯ

ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Бре ус Вікторія Во ло ди мирівна,
2 курс спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
на чаль ник на у ко во го відділу 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

За по каз ни ка ми ста тис тич них обс те жень, в Ук раїні 2 млн. лю -
дей (за ос танніми да ни ми — 2,5 млн.) офіційно за ра хо вані до осіб
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з фізич ни ми та ро зу мо ви ми ва да ми. Це оз на чає, що май же кож ний
20Jй гро ма дя нин Ук раїни пот ре бує спеціаль ної підтрим ки. З них
фізкуль тур ноJре абілітаційною ро бо тою охоп ле но всь о го 16,7 тис.
осіб, що скла дає мен ше 1% від кіль кості неп ра цез дат них.

У Кіро вог радській об ласті на ра хо вуєть ся близь ко 40,0 ти сяч лю-
дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми (на далі інвалідів), що
ста но вить 15,9% від усь о го на се лен ня об ласті, з них 4102 мо ло дих
інвалідів, які мо жуть при відповідних умо вах за роб ля ти собі на жит тя.

За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я (ВОЗ) по -
каз ник кіль кості інвалідів всієї зем ної кулі скла дає 10% від усь о го
на се лен ня пла не ти.

В нашій країні гу ман не став лен ня до інвалідів зна хо дить ся по -
ки що в ак тивній фазі роз вит ку. Не обхідно біль ше за лу ча ти во лон -
терів та фахівців, які біль ше ке ру ють ся мо раль ни ми сти му ла ми, ніж
ма теріаль ни ми.

От же, в на шо му досліджен ня бу ло доціль ним при тес ту ван нях
на до пуск до ро бо ти з інваліда ми виз на ча ти особ ли вості мо ти вацій
та на явність врод же них альт руїстич них рис ха рак те ру, які за раз при
ви борі про фесії ре абіліто ло га прак тич но не вра хо ву ють ся.

Сис те ма по пе реднь о го про фесійно го відбо ру доз во ли ла змен -
ши ти відсо ток не доб ро якісної «про дукції» се ред ви пу ск ників
спеціаль них зак ладів освіти та за о ща ди ти кош ти.

Знач ний вклад у те орію та ме то ди ку про фесійно го відбо ру абі -
турієнтів зро бив ко лек тив вик ла дачів ка фед ри «Здо ров’я лю ди ни»
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна».

По ба жан ня, щоб кож ний абітурієнт пе ред вступ ни ми іспи та ми
скла дав комп лекс про фесійноJпси хо логічних тестів, за ре зуль та та -
ми яких йо го за ра хо ву ють до інсти ту ту, а са ме:

а) абітурієнти з ви со кою про фесійноJпси хо логічною при дат ністю;
б) абітурієнти із хо ро шою про фесійноJпси хо логічною при дат -

ністю;
в) абітурієнти із по се реднь ою про фесійноJпси хо логічною при -

датністю;
г) про фесійно не при датні абітурієнти.
Ре зуль та ти та ко го досліджен ня ак ту альні для спеціаліста з фі -

зич ної ре абілітації, лю ди ни, яка крім знан ня пред ме ту ро бо ти, зо -
бов’яза на так са мо, як і лікар, співпра цю ва ти зі своїм пацієно том.
Дав но відо мо, що по зи тив ний емоційний кон такт ліка ря з хво рим
ство рює спри ят ли вий фон для кра що го оду жан ня та по даль шої йо -
го ре абілітації.
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Вис но вок. За раз у ву зах країни діють 4 спеціалізо вані нав чальні
підрозділи та де сят ки ка федр фізич ної ре абілітації, які го ту ють пер ше
по коління про фесіоналів, пла нуєть ся відкрит тя но вих фа куль тетів.

Та ким чи ном, фізич ною ре абілітацією лю дей з об ме же ни ми фі -
зич ни ми мож ли вос тя ми зай ня ли ся фахівці фізич ної куль ту ри і спор -
ту, які відчут но роз ши ри ли межі у ме то дах, за со бах та нап ря мах ре абі -
літації.

У співпраці з ліка ря ми і працівни ка ми соціаль них служб, во ни
зак ла да ють ос но ви національ ної сис те ми фізич ної ре абілітації лю -
дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ХВО РИХ 
З ПОСТІНСУЛЬТ НИ МИ РУ ХО ВИ МИ РОЗ ЛА ДА МИ

Во ло шин Г.І., V курс, гру па ФР�51, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація», тел. 0992100773

Інсти тут соціаль них тех но логій універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Адир хаєва Л.В., к.пед.н., до цент

Інсульт в да ний час є однією з ос нов них при чин смерт ності та
інвалідності в світі. Щорічно близь ко 16 млн. лю дей впер ше хво ріють
моз ко вим інсуль том, а близь ко 7 млн. — по ми ра ють внаслідок нь о -
го. Він є дру гою, а в де я ких країнах — треть ою при чи ною смерт ності
на се лен ня. Зах во рю ваність і смертність від нь о го ши ро ко варію єть -
ся в різних країнах світу. У се реднь о му час то та інсуль ту скла дає
150–200 ви падків на 100 тис. на се лен ня.

Віднов лен ня ко лишньої пра цез дат ності після моз ко во го інсуль -
ту у біль шості лю дей проб ле ма тич но. Тіль ки 10–20% по вер та ють ся
до праці, з них близь ко 8% зберіга ють свою про фесійну при дат -
ність, 25% пот ре бу ють сто рон ньої до по мо ги. До кінця ро ку після
пе ре не се но го інсуль ту у 25–30% хво рих роз ви ваєть ся де менція.

Час то та роз вит ку інсуль ту зрос тає зі збіль шен ням віку хво рих.
Це хво ро ба осіб пе ре важ но се реднь о го і по хи ло го віку. У лю дей віком
60 років і біль ше час то та інсуль ту дорівнює час тоті ішемічної хво ро -
би сер ця (ІХС), а в осіб віком по над 70 років по ши реність моз ко во -
го інсуль ту пе ре ви щує по ши реність ІХС. Май же тре ти на інсультів
роз ви ваєть ся в осіб до 60 років. При чо му час то та гост рих по ру шень
моз ко во го кро во обігу (ПМК) у чо ловіків зрос тає про порційно віку,
а у жінок — здебіль шо го в період ме но па у зи. У віці до 55 років ін сульт
у жінок зустрічаєть ся в 2 ра зи рідше, ніж у чо ловіків. На віко ву гру -
пу до 40 років при хо дить ся ли ше 3–5% інсультів.
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Го лов ним фак то ром роз вит ку інсуль ту є ар теріаль на гіпер тен -
зія, але, ба га то лю дей прос то не зна ють рівень сво го ар теріаль но го
тис ку і не підоз рю ють про мож ли ву не без пе ку. І це нез ва жа ю чи на
те, що в зоні ри зи ку цієї хво ро би в Ук раїні зна хо дять ся 11,5 млн. чо -
ловік. Тоб то інсульт заг ро жує кож но му чет вер то му ук раїнцю, і ця
заг ро за мо же бу ти фа таль ною.

За да ни ми ста тис ти ки в світі кож ну дру гу се кун ду у ко гось трап -
ляєть ся інсульт, ко жен шос тий по ми рає в ре зуль таті нь о го.

Ук раїна по ча ла ак тив ну бо роть бу з ар теріаль ною гіпер тензією,
яка є го лов ним фак то ром ви ник нен ня інсуль ту. Май же два ро ки
в Ук раїні діє пілот ний про ект, що до дер жав но го вре гу лю ван ня цін
на ліки для ліку ван ня осіб з гіпер тонічною хво ро бою, за яким на -
віть де які з пре па ратів відпус ка ють ся дис пан сер ним хво рим (гру па
ри зи ку з ар теріаль ною гіпер тензією) вза галі без кош тов но.

Все біль ше на би рає обертів по бу до ва відділень при нев ро логіч них
лікар нях, або навіть цілих центрів зад ля ре абілітації, де все при сутнє
і ме дич не об лад нан ня, лікарсь кий наг ляд ціло до бо вий, інтен сив на
прог ра ма фізич ної ре абілітації, якісне зба лан со ва не хар чу ван ня.
Ліку ван ня в да но му зак ладі кош тує від 1тис. гри вень, то му хоч спра ва
зат рат на в усіх пла нах, але во на потрібна, ад же дер жаві вигідніше,
щоб мен ше бу ло інвалідів (йде еко номія ви датків на соціаль не за -
без пе чен ня да ної ка те горії хво рих), але що го лов не — це здо ров’я
лю ди ни, і це є най важ ливішим ас пек том всіх інсти тутів дер жа ви.

По ки три ває сис те ма мо дернізації на дан ня суп ро во ду у віднов -
лю валь но му ліку ванні кількість хво рих на інсульт на жаль не мен шає,
то му, це спо ну кає до роз роб ки доціль ної комп ле кс ної прог ра ми
фізичній ре абілітації, де б знач на роль уділя ла ся ліку ван ням ру ха -
ми, тоб то ліку вальній фізкуль турі.

Ре абілітація по чи наєть ся з пер шо го дня інсуль ту, як що хво рий
усвідом лює цей про цес, то мо же прий ма ти в нь о му участь. Екст -
рен на те рапія та ре абілітація не роз рив но че ре ду ють ся. Проб ле ми,
які мо жуть уск лад ни ти ре абілітаційний про цес — це пнев монія,
пов тор ний інсульт, тром бо ем болія ле ге не вої ар терії. До ве де но, що
більш раніший по ча ток ре абілітації приз во дить до кра що го ре зуль та ту.
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АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ ПРО ФЕСІЙНОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Во ля нюк Юлія Олек сандрівна
ІV курс, гру па СР�41, нап рям підго тов ки «Соціаль на ро бо та»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. 0669371219
На у ко вий керівник: Бун дак О.А., к.істор.н., до цент

Про фесійна ре абілітація лю дей з інвалідністю у нашій дер жаві
є надз ви чай но ак ту аль ною, оскіль ки ство рює умо ви для підви щен -
ня рівня зай ня тості, ство рен ня до дат ко вих ро бо чих місць та інтег -
рації цієї ка те горії лю дей в суспільство. Об ра на на ми для вив чен ня
проб ле ма має знач ну за ко но дав чоJнор ма тив ну ба зу, зок ре ма: за ко -
ни Ук раїни «Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні», «Про ос но ви
соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні», Національні прог ра ми
про фесійної ре абілітації та зай ня тості осіб з об ме же ни ми фізич ни -
ми мож ли вос тя ми (діяла з 2001 по 2005 р.), Кон цепція ранньої
соціаль ної ре абілітації дітейJінвалідів.

Про фесійна ре абілітація по вин на вклю ча ти в се бе цілий комп -
лекс взаємо пов’яза них за ходів, які ре алізу ють ся на всіх рівнях та
вклю ча ють ос новні скла дові еле мен ти су час ної освіти: про фесійна
освіта у про фесійноJтехнічних та ви щих нав чаль них зак ла дах, про -
фесійне нав чан ня че рез Дер жав ну служ бу зай ня тості, про фесійна
ре абілітація у цент рах про фесійної ре абілітації інвалідів, ство рен ня
спеціаль ної дер жав ної прог ра ми про фесійної ре абілітації для лю -
дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

На наш пог ляд, особ ли во важ ли ви ми є різно манітні за хо ди,
зініційо вані дер жа вою та при ват ни ми ініціати ва ми що до мож ли -
вості от ри ман ня освіти осіба ми з ва да ми здо ров’я. Освіта є од ним
з найе фек тивніших шляхів ви хо ду лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба -
ми зі ста ну ізоль о ва ності від суспільства, і са ме новітні освітні прог -
ра ми, в то му числі нав чан ня дис танційно, ма ють ста ти об’єктом
комп ле кс но го дер жав ноJуп равлінсь ко го впли ву.

В Ук раїні ство ре но ряд спеціаль них нав чаль ноJви хов них зак ладів
(а в існу ю чих нав чаль них зак ла дах 1–4 рівнів ак ре ди тації ство рю -
ють ся (або уже існу ють) спеціальні умо ви), які доз во ля ють лю дям
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми от ри ма ти пов ноцінну освіту та про фе -
сійну кваліфікацію. Зок ре ма, знач ним осе ред ком нав чан ня цієї ка -
тегорії лю дей є Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни
«Ук раїна», філіали яко го функціону ють у всіх об лас них цент рах Ук -

358

Секція 10 Сучасні технології 



359

раїни. Са ме цей зак лад ство рив усі умо ви не ли ше для нав чан ня,
а й для пра цев лаш ту ван ня лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Керівницт во ць о го нав чаль но го зак ла ду ініціюва ло дис танцій -
ну фор му нав чан ня, яка є оп ти маль ною, ре аль ною мож ливістю
освіти для інвалідів. Дис танційна освіта є «освітою без кор донів» та
прак тич но мінімізує пе реш ко ди, які роб лять не мож ли вим здо бут тя
освіти у нав чаль но му зак ладі тра диційним спо со бом. З на шої точ ки
зо ру, го лов ним здо бут ком дис танційної освіти для осіб з об ме же ни -
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми є вирівню ван ня освітніх та життєвих
шансів, по до лан ня пси хо логічних і суспіль них бар’єрів у лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, які іншим спо со бом не мо жуть роз -
ра хо ву ва ти на освітній успіх у зви чайній освітній сис темі.

Про те вар то на го ло си ти і на проб ле мах, які пе реш код жа ють от ри -
мати освіту. На сам пе ред, це: низь кий рівень охоп лен ня про фос вітою
та нерівномірність регіональ но го розп риділен ня; не дос татній
рівень відповідних спе цифічних форм ор ганізації нав чан ня для та -
ких дітей; не дос татнє ма теріаль ноJтехнічне за без пе чен ня; не дос -
татність спеціалізо ва них кадрів, які здійсню ють нав чан ня; низь кий
рівень пра цев лаш ту ван ня і т.д. З ог ля ду на все ви ще заз на че не, як
на у ков цям, дер жав ним струк ту рам, нав чаль ним, про фесійним зак -
ла дам, так і прак ти кам (ре абіліто ло гам, сур доп рек ла да чам, пси хо -
ло гам, соціаль ним працівни кам) потрібно ак тивізу ва ти діяльність
що до ство рен ня найоп ти мальніших умов для вклю чен ня лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми в суспіль не жит тя. Політи ка дер жа ви по -
вин на спри я ти мак си мальній ак тивізації по тенційних сил осіб з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми у кон тексті про фесійної, тру до вої ре абі -
літації та пра цев лаш ту ван ня.

КО РЕКЦІЯ БЛИ ЗО РУ КОСТІ У ДІТЕЙ 
ЗА СО БА МИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Га бер Олек са нд ра Ігорівна
Інсти тут соціаль них тех но логій, Універ си тет «Ук раїна»,

тел. 0971551607, е�mail: oleksandragaber@gmail.com

Зiр це склад ний фiзiологiчний про цес, який за без пе чує виз на чен -
ня свiтла, коль о ру, фор ми, ве ли чи ни, ру ху, вiдда ле ностi, мiжпрос -
то ро вих вiдно шень пред метiв i об’єктiв в ото чу ю чо му свiтi. Зо ро вий
аналiза тор здiйснює орiєнтацiю в нав ко лишнь о му се ре до вищi знач -
но бiль шою мiрою порiвня но з iнши ми аналiза то ра ми (лю ди на
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отри мує 75–85% iнфор мацiї че рез зо ро вий аналiза тор). Адек ват ним
сти му лом для сiткiвки ока слу жить ви ди мий спектр елект ро маг нiт -
них хвиль в ме жах вiд 400 до 800 нм. У ць о му дiапа зонi рiзнi дов жи -
ни хвиль сприй ма ють ся як рiзнi коль о ри.

Зо ро ва ко ра здiйснює аналiз i син тез зо ро вих об разiв. Цей про -
цес по чи наєть ся з на род жен ня лю ди ни, по си люєть ся на пер шо -
муJдру го му роцi жит тя в зв’яз ку з функцiональ ним фор му ван ням
зо ро во го аналiза то ра, прог ре сив но зрос тає про тя гом зрiлостi лю ди -
ни, зни жу ю чись в iнтен сив ностi в ста ре чо му вiцi.

Ор га ну зо ру на ле жить ду же ве ли ке мiсце i в тру довiй дiяль ностi
лю ди ни, по чи на ю чи з ди тя чо го, особ ли во шкiль но го вiку. У школi
дiти впер ше в життi по чи на ють ви ко ну ва ти що ден ну дос татньо довгу
з ро ка ми ве ли ку пра цю, без по се редньо зв’яза ну з нап ру жен ням ор га -
на зо ру. От же, ак ту аль ним є вив чен ня особ ли востi ор га на зо ру у дiтей.

На гост ро ту зо ру дiє якiсть освiтлен ня в умо вах мо нох ром но го
свiтла зiр ви щий, над то в жовтiй час тинi спект ра. Чiткiше сприй -
ман ня пред метiв i при бiно ку ляр но му зо ровi, нiж пiд час розг ля дан ня
їх кож ним оком ок ре мо. Це мож на по яс ни ти тим, що в разi зак рит -
тя од но го ока зiни ця дру го го роз ши рюєть ся, i гост ро та зо ру вiдтак
зни жуєть ся.

Тоб то, дослiджен ня засвiдчи ло, що при зак ри ваннi од но го ока
ма то вою заслiнкою бiно ку ляр на гост ро та зо ру не пе ре ви щу ва ти ме
мо но ку ляр но, а дорiвню ва ти ме гост ротi зо ру ока, кот ре ба чить кра -
ще. З ць о го вип ли ває, що навiтъ за од на ко вої гост ро ти зо ру обох очей
од не з них має пе ре ва гу над iншим i є провiдним. Як що зiр «не од -
на ко вий», то роль «провiдно го» бе ре на се бе око з кра щим зо ром.

На жаль, особ ли во у шкiль но му вiцi у дiтей час то по яв ля ють ся
зо ровi роз ла ди, i в пер шу чер гу, ко рот ко зорiсть. При ко рот ко зо ростi
реф ракцiя по ни жен ня гост ро ти зо ру по чи наєть ся вже пiсля дру го -
го чи треть о го уро ку. Тоб то, у шко лярiв, якi стра да ють на бли зо -
рукість, пра цез датнiсть ока при ви ко наннi зо ро вих зав дань швид ко
зни жуєть ся.

Та кож вста нов ле но, що у шко лярiв пер ших класiв час то та бли -
зо ру кості приб лиз но вiдповiдає час тотi при род же ної бли зо ру кості.
Вва жаєть ся, що бли зо рукість, яка ви яв ляєть ся у дiтей дошкiль но го
вiку, зви чай но при род же на. Рiдше спос терiгаєть ся ра но на бу та бли -
зо рукість у дошкiль но му вiцi внаслiдок травм го ло ви, хреб та, хво роб
ди тя чо го вiку. Зi збiль шен ням вiку кiлькiсть шко лярiв iз бли зо ру кістю
збiль шуєть ся, а ступiнь її зрос тає то му, що в час тинi ви падкiв оч не
яб лу ко дiтей про дов жує рос ти i пiсля 10–12 рокiв. Прог ре су ван ня

360

Секція 10 Сучасні технології 



361

бли зо ру костi мо же приз вес ти до нез во рот них змiн в оцi й знач но втра -
ти зо ру, який пiд впли вом оку лярiв пок ра щуєть ся нез нач ною мiрою
або це пок ра щуєть ся зовсiм. Мiопiчнi ко ну си пос ту по во збiль шу -
ють ся i охоп лю ють диск зо ро во го нер ва у виг лядi кiль ця, частiше
неп ра виль ної фор ми. Iнодi змiнюєть ся i сам диск. Вiн стає по дов -
же ним, збiль ше ним, плос ким, на бу ває сiру ва то го вiдтiнку. Як що
ступiнь бли зо ру кості ду же ви со кий, у дiлянцi заднь о го по лю са ока
мо же спос терiга ти ся справжнє ви пи нан ня скле риJстафiло ма. Во на
вiдме жо ва на ду го подiбною лінією, кон це нт рич но розмiще ною що -
до дис ка зо ро во го нер ва, че рез яку пе ре ги на ють ся су ди ни сiткiвки.

Ба жан ня хво ро го мак си маль но наб ли зи ти до очей об’єкт зо ро -
вої ро бо ти приз во дить до по си лен ня кон вер генцiї, знач но го збiль -
шен ня на ван та жен ня на внутрiшнi прямi м’язи. Це спри чи няє їх
утом лен ня i про я ви ас те нопiї. Як що м’язи не вит ри му ють та ко го
на ван та жен ня, бiно ку ляр ний зiр втра чаєть ся. Од не око вiдхи ляєть -
ся вбiк, i ви ни кає розбiжна ко со окiстъ.

АНАЛІЗ СУ ЧАС НОЇ СИС ТЕ МИ 
ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ ПІДЛІТКІВ

Гав ри люк Іван Во ло ди ми ро вич
2 курс, гру па 2.1., спеціальність «Здо ров’я лю ди ни»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни.
На у ко вий керівник: Гордійчук В.І., к.на ук з фiз. ви хо ван ня та спopту,

до цент ка фед ри фізич ної ре абілітації

Зміцнен ня та збе ре жен ня здopoв’я пiдлiткiв, підви щен ня piвня
їхньої pухoвoї ак тивнoстi є найак ту альнiши ми з гoлoвних зав дань,
якi те пеp гoстpo стoять пеpед укpаїнсь ким суспiльствoм.

На укoвцi вва жа ють, щo oдним iз oснoвних зав дань фiзичнoгo
вихoван ня є пiдви щен ня pухoвoї ак тивнoстi як невiд’ємнoї час ти ни
спoсoбу жит тя та пoведiнки дiтей. Piвень pухoвoї ак тивнoстi в шкiль -
нoму вiцi за ле жить вiд opганiзацiї фiзичнoгo вихoван ня в шкoлi,
участi дiтей у спецiальнo opганiзoва них та самoстiйних за нят тях фi -
зичнoю куль туpoю в пoза нав чаль ний час [Благiй O. Л., 2005; Вась -
кoв Ю. В., 2009; Гpинiв O., 2011].

На дум ку Н. Мoска ленкo [2005] та Г. Глoби [2007], су час на сис те -
ма фiзичнoгo вихoван ня, де теpмiнoва на зав дан ня ми пpик ладнoї фi -
зичнoї пiдгoтoвки, всу пеpеч кoмплекснoму пiдхoду дo pеалiзацiї всiх
цiннoстей фiзичнoї куль туpи не в змoзi за без пе чи ти oпти маль ний
piвень pухoвoї ак тивнoстi та poзвит ку фiзич них мoжливoстей та
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вима гає удoскoна лен ня. З метoю пoкpащен ня фiзичнoгo ста ну шкo -
ляpiв на су часнoму етапi poзвит ку суспiльства ви ни кає гoстpа
неoбхiднiсть на укoвих пoшукiв метoдiв пiдви щен ня, удoскoна лен -
ня сис те ми фiзичнoгo вихoван ня, ве дуть ся пoшу ки пpин ципoвo
нoвих пiдхoдiв, засoбiв, технoлoгiй.

Вихoван ня з ди ти н ства пoтpеб дo за нять фiзич ни ми впpава -
ми пoвиннo ствopити pеаль ну ба зу для здopoвoгo спoсoбу жит тя
у пoдальшoму [Махoв А. С., 2005; Чуб А. А., 2006].

Pезуль та ти на укoвих дoслiджень ВOOЗ за oснoвни ми пoказ ни -
ка ми здopoв’я на се лен ня i в пеpшу чеpгу пiдpoста ючoгo пoкoлiння
пoка за ли, щo на ша деpжа ва на ба гатo вiдстає вiд пеpедoвих євpo -
пейсь ких кpаїн. Цi pезуль та ти бу ли уза галь ненi у на укoвих poбoтах
С. В. Тpачу ка [2011]. ЗJпoмiж iншoгo автop звеpтає ува гу на те, щo
знач на час ти на шкoляpiв має вiдхи лен ня в станi здopoв’я, а ли ше
20% дiтей шкiльнoгo вiку мoжна вва жа ти здopoви ми. У пеpших кла -
сах дo спецiальнoї ме дичнoї гpупи вiднoсять 5–6% дiтей, у стаpших
кла сах — кoжнoгo тpетьoгo шкoляpа, а сеpед сту дентiв цей пoказ -
ник пеpеви щує 40%. Pазoм iз тим се ред дiтей мoлoдшoгo шкiльнoгo
вiку пoшиpенi piзнi захвopюван ня oпopнoJpухoвoгo апаpату,
сеpцевoJсу диннoї сис те ми, opганiв ди хан ня, неpвoвoї сис те ми. 

Не га тивнi тен денцiї, вiдзна ченi ви ще, oбумoвленi тим, щo су -
час ний piвень pухoвoї ак тивнoстi бiльшoстi шкoляpiв деpжа ви не
вiдпoвiдає фiзioлoгiчним нopмам, якi за без пе чу ють неoбхiдний piвень
фiзичнoгo ста ну як пiдлiткiв, так i дiтей. За гальнoвiдoмим фак том
є те, щo кoжна п’ята ди ти на шкiльнoгo вiку i кoжен де ся тий сту дент
ма ють дoстатнiй piвень фiзичнoї ак тивнoстi pухoвoї спpямoванoстi.
На жаль, цей пoказ ник є oдним iз най ниж чих у Євpoпi. Сеpед
пpичин цьoгo не га тивнoгo яви ща видiлимo: низь ку ефек тивнiсть
уpoкiв фiзичнoї куль туpи, вiдсутнiсть пoзак ласнoї poбoти й зацiкав -
ленoстi дo самoстiйних за нять фiзич ни ми впpава ми.

Для змiцнен ня здopoв’я пiдлiткiв oсoбли ву poль вiдiгpає за стoсу -
ван ня piзнoманiтних pацioналь них pухoвих pежимiв i oздopoв чoJ
фiзич них впpав, якi б задoвoль ня ли вимoги нав чальнoгo пpoце су
й вiдпoвiда ли закoнoмipнoстям poзвит ку фiзич них якoстей шкoляpiв.
Oсoбливoгo зна чен ня на бу ває opганiзацiя i пpoве ден ня нав чальнoгo
пpoце су з фiзичнoгo вихoван ня шкoляpiв з уpаху ван ням pегioну
пpoжи ван ня, [Гopдiйчук В., 2009, 2010].

На укoвцi вва жа ють, щo найбiльш pацioналь ний i пеpспек тив -
ний типoвий пiдхiд за умoви на укoвo oбґpунтoванoгo застoсу ван ня
пpoгpесив них засoбiв i метoдiв фiзичнoгo вихoван ня, щo ви ма га ють
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напpуженoї, але адек ватнoї дiяльнoстi всiх життєвo важ ли вих сис -
тем. Oднак та ких кpитеpiїв у да ний час не має, а iсну ючi пе дагoгiчнi
пiдхoди не вpахoву ють вiкoвi, ста тевi, сoма тичнi та психiчнi
oсoбливoстi дiтей [Ха ху ля В. М., 2011].

От же, фак ти невтiшнoгo ста ну здopoв’я пiдлiткiв вка зу ють на
те, щo нинi найак ту альнiши ми пи тан ня ми фiзичнoгo вихoван ня слiд
вва жа ти пpoбле му poзвит ку їхнiх pухoвих якoстей та адап тив них мoж -
ливoстей функцioналь них сис тем, за гальнoї фiзичнoї пpацез дат нoстi
та пoзи тивнoї мoти вацiї дo за нять фiзич ни ми впpава ми. Неoбхiд нiсть
пiдви щен ня piвня здopoв’я засoба ми фiзичнoї куль туpи засвiдчує
пoтpебу но вих на у ко вих дoслiджень у ць о му нап рям ку.

КО РЕКЦІЯ ПО РУ ШЕНЬ РУ ХО ВОЇ СФЕ РИ ДІТЕЙ 
ІЗ ЦЕ РЕБ РАЛЬ НИ МИ ПА РАЛІЧА МИ

Дер кач О.В.
IV курс, гру па ФР�41, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

За на у ко ви ми да ни ми, рух є ос нов ною біологічною влас ти -
вістю жи вої ма терії, він роз ви ваєть ся та вдос ко на люєть ся ра зом
з ево люцією жи вої при ро ди. Най ви щої до вер ше ності рух на бу ває
в філо ге не тич но му роз вит ку лю ди ни, ор ганізм якої є са мо ре гуль о -
ва ною підсис те мою в сис темі «ор ганізмJзовнішнє се ре до ви ще». Рух
є од ним з ос нов них ме ханізмів урівно ва жен ня в цій сис тем [1, 2].
У ре алізації кож но го ру хо во го зав дан ня, за леж но від йо го змісту
і смис ло вої струк ту ри, бе ре участь той чи інший рівень, або сен сор -
ний син тез, найбільш адек ват ний за якістю і скла дом афе рен тацій,
що йо го ут во рю ють. От же, рівні, задіяні у про ек ту ванні рухів, виз на-
ча ють ся сен сор ни ми по ля ми, або син те за ми. У тойJже час, за свід -
чен ня ми на у ковців, термін «ди тячі це реб ральні па ралічі» (ДЦП)
об’єднує гру пу різних за клінічни ми про я ва ми синд ромів, що ви ник -
ли внаслідок по ру шен ня роз вит ку моз ку і йо го уш код жен ня у пре -
на таль ний, на таль ний і пост на таль ний періоди [2]. Унаслідок ДЦП,
пе ре дусім, пош код жу ють ся ру хові зо ни го лов но го моз ку. В ре зуль -
таті по ру шен ня склад них взаємозв’язків і послідов ності дозріван ня
нер во вих струк тур, ви ни кає своєрідна ано малія фор му ван ня ме -
ханізмів ке ру ван ня ру ха ми. У зв’яз ку з цим у дітей да ної но зо логії
спос теріга ють ся не тіль ки оз на ки ура жен ня ру хо вої сис те ми у виг ляді
об ме жен ня чи не мож ли вості ви ко нан ня довіль них рухів, на яв ності
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ми мовіль них ру хо вих ре акцій, а й оз на ки по ру шен ня роз вит ку ру -
хо вої функції в ціло му. За су час ни ми ста тис тич ни ми відо мос тя ми,
кількість дітей із по ру шен ня ми опор ноJру хо во го апа ра ту ней ро ген -
ної етіології, вклю ча ю чи й ДЦП, ся гає 65–97%. Са ме то му проб ле ма
фізич но го ви хо ван ня та ре абілітації дітей із по ру шен ня ми опор ноJ
ру хо во го апа ра ту (ОРА) завж ди бу ла до сить гост рою. На сам пе ред,
це сто суєть ся осіб, які страж да ють на ДЦП. Вста нов ле но, що різні
ас пек ти фізич ної ре абілітації та ких дітей вив чені до сить де таль но.
Од нак, не дос татньо дослідже ни ми за ли ша ють ся пи тан ня роз роб ки
ефек тив ної сис те ми ко рекційно го фізич но го ви хо ван ня дітей із
різни ми фор ма ми і сту пе ня ми тяж кості ру хо вих по ру шень ней ро -
ген ної етіології, пов’яза них із ДЦП. На дум ку вче них, по ру шен ня
мо тор ної сфе ри у та ких дітей є ос нов ною проб ле мою, вирішен ня якої
доз во лить їм швид ше адап ту ва ти ся до нав ко лишнь о го се ре до ви ща
та успішно ре алізу ва ти свій осо бистісний по тенціал. В ук ра їнській
дефек то логії за гальні те о ре ти коJме то до логічні ос но ви ко рекції роз -
вит ку дітей з об ме жен ня ми життєдіяль ності бу ло зак ла де но у дослі -
джен нях Віт. Бон да ря, В. За сен ка, С. Ми ро но вої, Б. Сермєєва,
В. Синь о ва, Л. Фомічо вої, А. Шев цо ва, М. Ше ре мет та ін.

Різні ас пек ти ме дич ної та фізич ної ре абілітації (вклю ча ю чи й за -
со би ЛФК) осіб із по ру шен ня ми ОРА досліджу ва ли Л. Ба да лян,
Л. Ва сильєва, В. Дуб ровсь кий, О. Дутіко ва, О. Євту шен ко, С. Єв -
ту шен ко, О. Ко ган, В. Ко жев ни ко ва, В. Ко зявкін, О. Ме женіна,
В. Польс кой, С. По пов, Н. Чор ная, Л. Шипіци на, О. Ште рен герц
та ін. У цих досліджен нях біль ше ува ги приділя ло ся ме дичній скла -
довій проб ле ми і не дос татньо висвітлю ва ла ся пе да гогічна скла до ва
фізич но го ви хо ван ня та ких дітей в умо вах освітніх зак ладів. Од нак,
в Ук раїні до ос тан нь о го ча су відсут ня прог ра ма ко рекційно го фі -
зич но го ви хо ван ня дітей із ДЦП. От же, роз пов сюд женість ви падків
ДЦП се ред ди тя чо го на се лен ня Ук раїни, важ ливість по шу ку шляхів
оп тимізації ко рекційно спря мо ва но го фізич но го ви хо ван ня дошкіль -
ників з ДЦП ука зу ють на ак ту альність те ми досліджен ня.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ КО РЕКЦІЇ ПО РУ ШЕНЬ ПОС ТА ВИ
У ДІТЕЙ

За но зд ра О.О.
сту дент 4 кур су нап ря му підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Пос та ва предс тав ляє со бою важ ли вий комп ле кс ний по каз ник
ста ну здо ров’я та гар монійно го фізич но го роз вит ку ди ти ни. Пра виль-
на пос та ва за без пе чує оп ти маль не по ло жен ня та нор маль ну діяль -
ність внутрішніх ор ганів, ство рю ючи спри ят ливі умо ви для діяль ності
всь о го ор ганізму. В ос танні де ся тиліття відзна чаєть ся заг роз ли ве
збіль шен ня чис ла дітей та підлітків з тим чи іншим сту пе нем по ру -
шен ня пос та ви. Ши ро ка по ши реність по ру шень пос та ви ви ма гає
роз роб ки надійних і ефек тив них ме тодів фізич ної ре абілітації.

Ос но вою ліку ван ня по ру шень пос та ви, особ ли во на по чат ко -
во му етапі, є за галь не тре ну ван ня м’язів ос лаб ле ної ди ти ни. Во но
по вин не здійсню ва ти ся на тлі оп ти маль но ор ганізо ва но го ліку валь -
ноJру хо во го ре жи му, який скла даєть ся з ура ху ван ням ви ду по ру шень
опор ноJру хо во го апа ра ту ди ти ни, йо го віку. Усу нен ня по ру шень
пос та ви є не обхідною умо вою для пер вин ної та вто рин ної профі -
лак ти ки ор то пе дич них зах во рю вань та внутрішніх хво роб ор ганів.
Розрізня ють такі зав дан ня ЛФК при по ру шен нях пос та ви: нор ма -
лізація трофічних про цесів м’язів ту лу ба, ство рен ня спри ят ли вих
умов для збіль шен ня рух ли вості хреб та, здійснен ня цілесп ря мо ва -
ної ко рекції по ру шен ня пос та ви, сис те ма тич не закріплен ня на вич ки
пра виль ної пос та ви, ви роб лен ня за галь ної та си ло вої вит ри ва лості
м’язів ту лу ба та підви щен ня рівня фізич ної пра цез дат ності. ЛФК по-
ка за на всім дітям з по ру шен ням пос та ви, це єди ний провідний ме тод,
який доз во ляє ефек тив но зміцню ва ти м’язо вий кор сет, вирівню ва -
ти м’язо вий то нус пе редньої і задньої по верхні ту лу ба, сте гон.

Виділя ють підго тов чу (1–2 тижні), ос нов ну (4–5 тижнів) і за -
ключ ну (1–2 тижні) час ти ни кур су ЛФК. У підго товчій час тині кур -
су ви ко рис то ву ють ся впра ви з ма лою та се реднь ою кількістю пов -
то рень. Ство рюєть ся зо ро ве сприй нят тя пра виль ної пос та ви і уяв не
її по дан ня, підви щуєть ся рівень за галь ної фізич ної підго тов ле ності.
В ос новній час тині кур су ЛФК збіль шуєть ся кількість пов то рень
кож ної впра ви. Вирішу ють ся ос новні зав дан ня ко рекції на яв них
по ру шень пос та ви. У зак лючній час тині кур су ЛФК на ван та жен ня
зни жуєть ся. Кількість пов то рень кож ної впра ви — се ред ня. Про тя гом
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всь о го кур су зас то со ву ють ся роз ван та жу вальні вихідні по ло жен ня
ле жа чи на спині, жи воті, боці, сто я чи, на чет ве рень ках. Че рез кожні
2–3 тижні за нять онов люєть ся 20–30% вправ. Для дошкіль нят скла -
даєть ся 2–3, для шко лярів — 3–4 комп лек си ЛГ на один курс ЛФК.

На за нят тях з діть ми, що ма ють по ру шен ня пос та ви, не обхідно
дот ри му ва ти ся двох обов’яз ко вих ор ганізаційноJме то дич них умов.
Пер ше — на явність глад кої стіни без плінту са (ба жа но на про ти леж -
ній від дзер ка ла сто роні), що доз во ляє ди тині, встав ши до стіни,
прий ня ти пра виль ну пос та ву, ма ю чи 5 то чок до ти ку — по ти ли цю,
ло пат ки, сідниці, лит кові м’язи, п’яти і відчу ти пра виль не по ло -
жен ня влас но го тіла в прос торі. Зго дом на вич ка пра виль ної пос та -
ви закріплюєть ся не тіль ки в ста тич но му (вихідно му) по ло женні,
але і в ходьбі, при ви ко нанні вправ. Дру ге: в залі для за нять по вин -
на бу ти ве ли ке дзер ка ло, щоб ди ти на мог ла ба чи ти се бе в пов ний
зріст, фор му ю чи і закріплю ючи зо ро вий об раз пра виль ної пос та ви.
Діти шкіль но го віку по дум ки опи су ють пра виль ну пос та ву на ос -
нові уяв лень про ге роїв ка зок, тва рин, пос ту по во пе ре хо дя чи до
опи су влас ної пос та ви, пос та ви друзів [2].

Під ко рекцією слід ро зуміти комп лекс ліку валь них та оз до ров чих
за ходів (ре жим дня, за гар то ву ван ня, гігієна меблів, хар чу ван ня, за -
галь но роз ви ва ючі впра ви, ор то пе дичні за хо ди то що), які зас то со ву -
ються для пов но го або част ко во го усу нен ня по ру шень опор ноJру хо -
вого апа ра ту. Розрізня ють за галь ну і спеціаль ну; ак тив ну та па сивну;
мор фо логічну і функціональ ну ви ди ко рекції по ру шень пос та ви.

Вис нов ки. При підборі за собів фізич ної ре абілітації для вирі шен-
ня зав дан ня ліквідації по ру шень пос та ви у дітей не обхідно дот ри -
му ва тись нас туп них прин ципів: мобілізації та ви тяжіння хре бет но го
стов па (ре алізуєть ся че рез ви ко нан ня фізич них вправ на роз тяг -
нен ня зв’яз ко во го апа ра ту хреб та); ви ги нан ня хре бет но го стов па
в нап рям ку вик рив лен ня; ство рен ня м’язо во го кор се ту (ре алізуєть -
ся че рез ви ко нан ня фізич них вправ, спря мо ва них на зміцнен ня ос -
лаб ле них м’язів ту лу ба, підви щен ня рівня їх си ло вої вит ри ва лості).
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ПРИНЦИ ПИ АДАП ТИВ НО ГО ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ
ГЛУ ХИХ І СЛА БО ЧУ Ю ЧИХ ДІТЕЙ

За но зд ра Ю. А.
cту де нт ка 4 кур су, нап ря му підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Во лош ко Л. Б., к.пед.н., до цент

Важ ли вим нап рям ком фізкуль тур ноJоз до ров чої ро бо ти се ред ді -
тей з по ру шен ня ми слу ху є пок ра щен ня здо ров’я, профілак ти ка та
ко рекція по ру шень у про цесі їхнь о го роз вит ку. Особ ли во ак ту аль ним
це пи тан ня є для глу хих дітей. Дис гар монійність роз вит ку дітей з роз -
ла да ми слу ху зна хо дить свій ви яв у ниж чо му, порівня но з нор мою,
рівні роз вит ку фізич них якос тей і ре алізуєть ся у виг ляді різно ма -
нітних ру хо вих по ру шень. У зв’яз ку з цим важ ли во го зна чен ня на -
бу ває впро вад жен ня у спеціальній школі для дітей оз на че ної но зо -
логії відповідної сис те ми пе да гогічних за ходів, яка б за без пе чу ва ла
на леж ний рівень роз вит ку фізич них якос тей в поєднанні з ко рек -
ційноJоз до ров чою спря мо ваністю про це су адап тив но го фізич но го
ви хо ван ня.

Ко рекційноJроз ви ва ю чий нап рям адап тив ної фізич ної куль ту -
ри має ши ро кий діапа зон вирішен ня пе да гогічних за дач, які умов -
но на у ковці об’єдну ють в нас тупні гру пи: ко рекція ос нов них рухів
у ходьбі, бігу, пла ванні, ме танні, стриб ках, пе ре су ванні на ли жах,
впра вах з пред ме та ми; ко рекція і роз ви ток ко ор ди наційних здіб -
нос тей; ко рекція і роз ви ток фізич ної підго тов ле ності, ко рекція
і профілак ти ка со ма тич них по ру шень; профілак ти ка, ко рекція,
роз ви ток психічних і сен сор ноJпер цеп тив них здібнос тей; роз ви ток
пізна валь ної діяль ності; роз ви ток осо бис тості.

Ово лодіння ме то ди кою ор ганізації адап тив но го фізич но го ви -
хо ван ня глу хих і сла бо чу ю чих дітей, уміння ми ви ко рис то ву ва ти
спе ціальні за со би адап тив но го фізич но го ви хо ван ня з ме тою вирі -
шен ня оз до ров чих, ви хов них, освітніх і ко рекційних зав дань, здійс -
нюєть ся на підставі та ких ос нов них прин ципів: 1) діаг нос ти ки та
ко рекції — ви ма гає вра ху ван ня ста ну збе ре же них функцій, особ ли вос-
тей пси хо мо то ри ки з ура ху ван ням віку, ос нов но го ви ду діяль ності,
ха рак тер но го для кож но го віко во го періоду; 2) ди фе ренціації та
індивіду алізації — ди фе ренційо ва ний підхід пе ред ба чає об’єднан ня
дітей у віднос но од норідні гру пи. Індивіду аль ний підхід пе ред ба чає
вра ху ван ня особ ли вос тей, що при та манні лю дині; ура ху ван ня віко -
вих особ ли вос тей дітей із ва да ми слу ху — ру хо ва функція лю ди ни
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ха рак те ри зуєть ся етапністю роз вит ку сис тем рухів лю ди ни, ко ли валь -
ним ха рак те ром цих сис тем, ви со ким сту пе нем індивіду аль ності
ру хо вих про явів; прин ци пу ком пен са тор ної спря мо ва ності пе да го -
гічних дій — по ля гає у відшко ду ванні не до роз ви не них, по ру ше них
або втра че них функцій за ра ху нок пе ре бу до ви або по си ле но го ви -
ко рис тан ня збе ре же них функцій і фор му ван ня «обхідних шляхів»;
3) прин ци пу роз ви ва ю чо го нав чан ня, що пов’яза ний із не обхід -
ністю не ли ше по до лан ня відста ван ня та нор малізації роз вит ку, але
і йо го зба га чен ня; 4) прин ци пу ко рекційної спря мо ва ності ви хо -
ван ня та нав чан ня: ко рекційна спря мо ваність фізич но го ви хо ван ня
ви ра жаєть ся у ви ко рис танні різних за собів для фор му ван ня пра -
виль ної пос та ви та ритмічності рухів, по до ланні бо язні ви со ти, збе -
ре жен ня рівно ва ги, вдос ко на лен ня орієнтації в прос торі та часі; під
час нав чан ня ши ро ко зас то со вуєть ся опо ра на збе ре жені аналіза то -
ри; важ ли вою умо вою ре алізації да но го прин ци пу є ранній по ча ток
ко рекційної ро бо ти; 5) прин ци пу роз вит ку слу хо во го сприй нят тя,
що пе ред ба чає мак си маль ний роз ви ток за лиш ко во го слу ху в про -
цесі ви ко рис тан ня зву ко по си лю ючої апа ра ту ри індивіду аль но го та
ко лек тив но го ви ко рис тан ня; ви ко рис тан ня зву ко во го суп ро во ду на
за нят тях з фізич ної куль ту ри до по ма гає роз вит ку відчут тя рит му, віб -
раційної чут ли вості, що та ким чи ном сприяє роз вит ку слу хо во го
сприй нят тя; 6) прин ци пу адек ват ності та оп ти маль ності пе да го -
гічних впливів, що оз на чає ре алізацію однієї з най важ ливіших за ко -
номірнос тей нав чаль ноJпе да гогічно го про це су: вирішен ня ко рек цій -
ноJроз ви валь них, ком пен са тор них, ліку валь ноJвіднов них зав дань;
7) прин ци пу пріори тет ної ролі мікро соціуму — єдності ко рекційної
ро бо ти з ди ти ною із ва да ми слу ху та її найб лиж чим ото чен ням.

ВПЛИВ ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ 
НА ФУНКЦІОНАЛЬ НИЙ СТАН ОР ГАНІЗМУ ШКО ЛЯРІВ

ІЗ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ

Ісаєнко Т.М., V курс, гру па ФР�51, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація», к. тел. (095)3165487

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни.
На у ко вий керівник: Ту зо ва О.В., к.мед.н., до цент

Проб ле ма погіршен ня ста ну здо ров’я дітей в Ук раїні є однією
з най гостріших у соціальній прог рамі суспільства. Л. Беш заз на чає,
що май же 90% учнів за галь но освітніх шкіл ма ють відхи лен ня в стані
здо ров’я, у 60% дітей та підлітків діаг нос ту ють ся різно манітні
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дефек ти фізич но го роз вит ку. За да ни ми ме дич ної ста тис ти ки, тіль -
ки 10% шко лярів в Ук раїні є прак тич но здо ро ви ми. Зах во рю ван ня
ор ганів ди хан ня, особ ли во хронічні, зав да ють ве ли кої шко ди ор га -
нізму дітей і підлітків. Од ни ми з найбільш по ши ре них у ць о му віці
є хронічний бронхіт.

Зрос та ю ча час то та хронічних брон хо ле ге не вих зах во рю вань
у шкіль но му віці в ос таннє де ся тиріччя ро бить ак ту аль ним вив чен -
ня но вих, ви со ко е фек тив них, поJмож ли вості, індивіду аль них та
без печ них ме тодів ліку ван ня. То му на сь о годні у різних га лу зях ме -
ди ци ни по ряд з тра диційною ме ди ка мен тоз ною те рапією ви ко рис -
то ву ють ся і не ме ди ка мен тозні ме то ди ліку ван ня та ре абілітації
(В. Дь я чен ко, В. Кар хут, В. По горєлов, В. Че пур на). При комп ле кс -
 но му ліку ванні шко лярів на хронічний бронхіт, фізич на ре абілі та -
ція є важ ли вим фак то ром оз до ров чо го впли ву на ор ганізм. В те пе ріш -
ній час по ши рю ють ся нет ра диційні за хо ди фізич ної ре абілітації,
у то му числі і ліку валь на фізич на куль ту ра (ЛФК), яка ґрун туєть ся на
ви ко рис танні еле ментів гімнас ти ки Хат хаJЙо га (О. Зуб ков, М. Смір -
но ва, Р. Белл, Т. Цю пак). Найбільш гли бо ко вплив гімнас ти ки Хат -
хаJЙо га висвітле но в пра цях Т. Ва сильєва, Т. Вос то ко ва, Ю. Іва но -
ва, Г. Лах Ман Чун, В. Скуміна, Л. Ла тохіної, Ж. Де ша не. Ме тою
тез є з’ясу ван ня впли ву ме то ди ки ЛФК на функціональ ний стан
ор ганізму шко лярів із хронічним бронхітом.

Між ди халь ною сис те мою й апа ра том ру ху існує тісний фізіо -
логічний і функціональ ний зв’язок. М’язо ва діяльність — го лов ний
фак тор, що змінює функціону ван ня ор ганів ди хан ня в нор маль них
умо вах. Ко жен рух, вик ли ка ю чи зміну хімізму м’язів, реф лек тор но
і гу мо раль но збуд жує функцію ди хан ня. При па то логічних про це сах
в ор га нах ди хан ня за до по мо гою стро го до зо ва них фізич них вправ
мож на вибірко во впли ва ти на функцію ди хан ня: в од них ви пад ках
поліпши ти прис то совні ре акції, в інших — нор малізу ва ти по ру шені
функції. Фізичні впра ви, тонізу ю чи ЦНС, спри я ють поліп шен ню
нер во вих про цесів у корі ве ли ких півкуль го лов но го моз ку і взаємодії
ко ри та підкірки. Під впли вом сис те ма тич но ви ко ну ва них фізич -
них вправ поліпшуєть ся кро воJ і лімфо обіг у ле ге нях та плеврі, що
сприяє більш швид ко му розс мок ту ван ню ек су да ту, ак тивізації ре ге -
не ра тив них про цесів. Це сто суєть ся та кож ле ге не вої тка ни ни, ди -
халь них м’язів, суг лоб но го апа ра ту груд ної клітки і хре бет но го стов-
па. Фізичні впра ви за побіга ють ба гать ом уск лад нен ням, які мо жуть
роз ви ва ти ся в ле ге нях і плев ральній по рож нині (спай ки, абс це си,
емфізе ма, скле роз), а та кож вто ринній де фор мації груд ної клітки.
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Ва го мим ре зуль та том трофічно го впли ву фізич них вправ є віднов -
лен ня елас тич ності ле гень.

Під час до бо ру форм ЛФК ма ють вра хо ву ва тись особ ли вості
ор ганізму дітей і не обхідність впли ву за до по мо гою фізич них вправ
на па то ге не тичні ме ханізми, що приз во дять до зах во рю ван ня. ЛФК
має зас то со ву ва тись у формі ран ко вої гігієнічної гімнас ти ки, ліку -
валь ної гімнас ти ки, са мостійних за нять. У ме то ди ку ЛФК для дітей
із хронічним бронхітом ма ють вклю ча тись за галь ноJзміцню вальні
та спеціальні впра ви, рег ла мен то ва не ди хан ня, зву ко ва гімнас ти ка,
дре наж на ди халь на гімнас ти ка, прості ди хальні впра ви за сис те мою
хат хаJйо ги, ходь ба, біг, рух ливі ігри, впра ви на розс лаб лен ня. Конт -
роль за ефек тивністю зас то со ву ван ня форм ліку валь ної фізич ної
куль ту ри має за ди намікою змін функціональ них по каз ників зов -
нішнь о го ди хан ня в стані спо кою та за ре зуль та та ми спос те ре жень
під час за нят тя.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИС ТАН НЯ ПРОГ РА МИ 
ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ 

ХВО РИХ НА ПНЕВ МОНІЮ

Ка люз няк А.П.
сту де нт ка 6 кур су гру пи ЗФР�61 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій
ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня, 

к.тел. 093�484�25�52.
На у ко вий керівник: Лю бен ко В.О., к.мед.н., до цент.

Про ве де на ап ро бація ефек тив ності комп ле кс но го зас то су ван ня
за собів та ме тодів фізич ної ре абілітації при гострій пнев монії про -
тя гом од но го міся ця. Під час спос те ре жен ня на ми бу ло зроб ле но
аналіз зас то су ван ня впли ву фізич них вправ хво рим на гост ру пнев -
монію. У спос те ре женні бра ли участь 20 пацієнтів, які хворіли на
гост ру пнев монію. Хворі бу ли роз поділені на дві гру пи: конт роль ну
та ос нов ну. Віко ва ка те горія хво рих від 25 до 35 років. Конт роль на
гру па скла да ла де сять хво рих, яким про во ди лось ме ди ка мен тоз не
ліку ван ня, ма саж і ліку валь на фізич на куль ту ра. До ос нов ної гру пи
вхо ди ло де сять хво рих, яким про во ди лось ме ди ка мен тоз не ліку ван -
ня, фізіоте рапія, ліку валь на фізич на куль ту ра, ма саж, дієтич не хар чу-
ван ня і за нят тя з ди халь ної гімнас ти ки. При зас то су ванні фі зич них
вправ у хво рих на гост ру пнев монію ве ли ке зна чен ня має ви яв лен -
ня ре акцій, які свідчать про нор маль ну пе ре но симість фізич но го
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на ван та жен ня. Ці ре акції прос те жу ють ся за да ни ми ЧСС, ар теріаль -
но го тис ку та інши ми по каз ни ка ми [2]. Графічне зоб ра жен ня відпо -
відної ре акції ор ганізму на фізичні впра ви має наз ву кри вої на ван -
та жен ня. Під час спос те ре жен ня особ ли ву ува гу приділя ли та ким
по каз ни кам, які да ва ли змо гу про а налізу ва ти ди наміку пе ребігу
хво ро би: об’єктивні — час то та сер це вих ско ро чень, ар теріаль ний
тиск, час то та ди хан ня, тем пе ра ту ра, екс курсія груд ної кліти ни;
суб’єк тивні — са мо по чут тя хво ро го, ка шель, біль в грудній клітині.

З фізіоте ра пев тич них ме тодів ліку ван ня, ми зас то со ву ва ли
УВЧJте рапію перші 5 днів по 10 хви лин на груд ну кліти ну, нас тупні
10 днів магніто те рапію, а та кож елект ро фо рез з ас корбіно вою кис -
ло тою CaCI2 і KI (за по каз ни ка ми). Та кож всім хво рим про во ди ли ся
інга ляції (ліку вальні за со би та трав’яні ком по зиції). В період оду -
жан ня приз на ча ли ся па рафінові та озо ке ри тові аплікації на об ласть
груд ної кліти ни. За галь ни ми за да ча ми ліку валь но го ма са жу, які ми
ви ко рис то ву ва ли при ліку ванні гост рої пнев монії бу ли: укріпи ти ди -
хальні м’язи, збіль ши ти рух ливість ре бер, збіль ши ти кро воJ і лім -
фо обіг в ле ге нях, пок ра щи ти за галь ний стан хво ро го [1, 2]. Ма саж
приз на ча ли при за лиш ко вих яви щах пнев монії. Час зас то су ван ня
ліку валь но го ма са жу — 12–18 хви лин, курс ліку ван ня — 12 про це дур,
че рез день.

На ми бу ло про ве де но аналіз ди наміки пе ребігу зах во рю ван ня
хво рих, і от ри ма ли такі ре зуль та ти: хворі ос нов ної гру пи ма ли більш
по зи тив ну ди наміку пе ребігу зах во рю ван ня, що до ся га лось раціо -
наль ним і адек ват ним комп лек сом ме ди ка мен тоз но го та фізіоте ра -
пев тич но го ліку ван ня в поєднанні з ма са жем і ліку валь ною гімнас -
ти кою та дієтич ним хар чу ван ням. Хворі конт роль ної гру пи не ма ли
та ко го ви ра же но го ефек ту ліку ван ня, не закріплю ва ли сис те ма тич -
ни ми фізіоте ра пев тич ни ми про це ду ра ми, за нят тя ми ліку валь ною
гімнас ти кою та ма са жем, що в свою чер гу не да ва ло не обхідно го
аку му ляційно го ефек ту та збіль шу ва ло термін ліку ван ня й заг ро зу
пе ребігу хво ро би в хронічну фор му. Конт роль за функціональ ним
ста ном сер це воJсу дин ної та ди халь ної сис тем під час ви ко нан ня
фізич них вправ при пнев монії дає мож ливість відра зу оціни ти ре -
акцію ор ганізму на на ван та жен ня та виз на чи ти адек ватність і по -
даль ший об’єм фізич но го на ван та жен ня, що в свою чер гу змен шує
кількість хво роб ли вих днів та дає змо гу ви ко на ти ос нов ну за да чу фі -
зич ної ре абілітації, а са ме мак си маль но швид ко по вер ну ти хво ро го
до праці та пов ноцінно го жит тя у суспільстві. Ми пла ну ва ли фізичні
впра ви та кож на ос нові ре акції ЧСС, мак си маль но го і мінімаль но го
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ар теріаль но го тис ку і вив ча ли їх у ди наміці у 20 хво рих. Одер жані на -
ми дані свідчать про ме то дич ноJпра виль ну по бу до ву за нять фізич ни -
ми впра ва ми і за довіль ну пе ре но симість на ван та жен ня більшістю
хво рих.

Літе ра ту ра

1. Пи тик Н. В., Бон да рен ко Г. В. При ме не ние раз лич ных ви дов мас са -
жа при пнев мо нии // ЛФК и мас саж. — 2006. — № 3. — С. 45–46.

2. Силь ве ст ров В. П., Фе до тов П. И. Пнев мо ния. — М. : Ме ди ци на,
2008. — 248 с.

ЗДО РОВ’ЯЗ БЕ РЕ ЖУ ВАЛЬ НИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР —
ОС НО ВА СТА НОВ ЛЕН НЯ 

СОЦІАЛЬ НО АК ТИВ НОЇ ОСО БИС ТОСТІ

Кар лен ко Н.В.
ди рек тор ОК ЗО «Кри ворізь ка за галь но освітня са на тор на 

шко ла�інтер нат №8 І–ІІ сту пенів», 
кан ди дат філо софсь ких на ук, к.тел. (0564)36�84�77

Об лас ний ко му наль ний зак лад освіти «Кри ворізь ка за галь но -
освітня са на тор на шко лаJінтер нат № 8 І–ІІ сту пенів» — спеціалізо -
ва ний нав чаль ний зак лад са на тор но го ти пу, де вчать ся і оз до ров лю -
ють ся діти з ма ли ми та за ти ха ю чи ми фор ма ми ту бер куль о зу та
інши ми су путніми брон хоJле ге не ви ми зах во рю ван ня ми.

На базі зак ла ду здійснюєть ся дослідноJекс пе ри мен таль на ді -
яльність за те ма ми: все ук раїнсь ко го рівня, «Здо ров’яз бе ре жу валь ний
освітній простір як фак тор роз вит ку соціаль но ак тив ної осо бис -
тості»; об лас но го рівня, «Фор му ван ня ціннісних орієнтацій осо бис-
тості та стійких мо де лей здо ров’яз бе ре жу валь ної по ведінки в сис темі
ви пе ред жа ю чої освіти для ста ло го роз вит ку». За ро ки дослідноJекс -
пе ри мен таль ної діяль ності й уп ро вад жен ня роз роб ле ної мо делі
Шко ли спри ян ня здо ров’ю, освітній про цес пе ре ве де но у ре жим
пос тійно го роз вит ку, інно вацій, втіле на ідея успішно го здо ров’яз -
бе ре жен ня, що суп ро вод жуєть ся вве ден ням інно ваційних освітніх
тех но логій на ос нові осо бистісно орієнто ва но го, ком пе тентнісно го
підходів та на ос нові роз вит ку життєвих на ви чок.

У ре зуль таті діяль ності пе да гогічно го та ме дич но го ко лек тивів
Кри ворізь кої за галь но освітньої са на тор ної шко лиJінтер на ту № 8
бу ло роз роб ле но та за хи ще но Кон цепцію ство рен ня здо ров’яз бе ре -
жу валь но го освітнь о го прос то ру як фак то ру роз вит ку соціаль но
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актив ної осо бис тості в умо вах са на тор ної шко лиJінтер на ту. Пе да -
гогічний та ме дич ний ко лек ти ви зак ла ду пра цю ють над пи тан ням
збе ре жен ня та зміцнен ня здо ров’я цілесп ря мо ва но, сис тем но та на
очіку ва ний ре зуль тат — ство рен ня ком фо рт но го здо ров’яз бе ре жу -
валь но го освітнь о го прос то ру для роз вит ку соціаль но ак тив ної, фізич -
но, ду хов но і психічно го здо ро вої осо бис тості. Для кож но го уч ня
ство рю ють ся такі умо ви нав чан ня, ви хо ван ня та оз до ров лен ня, ко -
ли він ро зуміє, що має нес ти відповідальність за се бе, своє май бут нє
та май бутнє своєї дер жа ви; ство рюєть ся се ре до ви ще, яке по зи тив -
но впли ває на став лен ня до се бе та сво го здо ров’я.

В нав чаль ноJви хов ний про цес зак ла ду ши ро ко впро вад жу ють -
ся прин ци пи не пе ре рв ності та нас туп ності здо ров’яз бе ре жу валь ної
освіти на ос нові роз вит ку життєвих на ви чок, вра хо ву ю чи вікові,
індивіду альні особ ли вості роз вит ку дітей. Ре алізу ють ся прог ра ми
з профілак ти ки ри зи ко вої по ведінки на за са дах роз вит ку життєвих
нави чок, фор му ван ня куль ту ри та пріори те ту здо ро во го спо со бу жит -
тя осо бис тості у нав чаль ний і по за у роч ний час, у рам ках впро вад жен -
ня про ектів та прог рам «Шко ла про ти СНІДу», «За хис ти се бе від
ВІЛ» (тренінгові за нят тя для учнів 8–9 класів), «Рівний — рівно му»,
«До рослішай на здо ров’я», «Чес на гра — Пер ша ліга» та «Марш рут
без пе ки». В 1–9 кла сах зап ро вад же но інтег ра тив ний курс «Куль ту -
ра життєво го са мо виз на чен ня», ос нов ною ме тою яко го є фор му -
ван ня в учнів життєвих на ви чок соціаль ної ком пе те нт ності — ба зи -
су для адап тив ної та по зи тив ної по ведінки, які да ють змо гу лю дині
адек ват но ви ко ну ва ти нор ми й пра ви ла, прий няті в суспільстві,
ефек тив но вирішу ва ти проб ле ми пов сяк ден но го жит тя.

З пи тань ва ле о логізації нав чаль ноJви хов но го про це су впро ва -
джу ють ся здо ров’яз бе ре жу вальні освітні тех но логії, тра диційні та
інно ваційні тех но логії здо ров’ят вор чої пе да гогіки: ди халь на гімнас -
ти ка, ме то ди ей де ти ки, артJте рапії, мне мо техніки, каз ко те рапії,
му зи ко те рапії, тан цю валь ної те рапії, фізкуль тхви лин ки, ди намічні
пе рер ви, впра ви оз до ров чої і паль чи ко вої гімнас тик, впра ви пси -
хогімнас ти ки, впра виJак ти ва то ри та енергіза то ри, впра виJроз мин -
ки, прийо ми імун ної гімнас ти ки, ліку валь ної фізкуль ту ри, рух ливі
ігри, вра хо ву ю чи якісне за без пе чен ня та дот ри ман ня санітар ноJгі -
гієнічних ви мог, ре жи му дня та ру хо вої ак тив ності.

Ство рен ню єди но го без печ но го здо ров’яз бе ре жу валь но го
освітнь о го прос то ру шко лиJінтер на ту сприяє і упо ряд ко ва на ді -
яльність ме дич но го бло ку зак ла ду, у штат но му розк ладі яко го: стар -
ший лікар ви щої ка те горії, лікарJфтизіатр згідно профілю зак ла ду,
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лікаріJпедіат ри, стар ша ме дич на сест ра ви щої ка те горії, ме дичні сест -
ри. До оз до ров чоJпрофілак тич ної ро бо ти ме дич но го бло ку вхо дять
рух ливі пе рер ви, оз до ров чий біг, за гар то ву ван ня, се зонні оз до ров -
лен ня, за нят тя на су час них спор тив них тре на же рах, санітар ноJпро -
світниць ка ро бо та, го ди ни здо ров’я, за нят тя з ЛФК, ди халь на гім -
нас ти ка, про гу лян ки на свіжо му повітрі, зба лан со ва не 5Jти ра зо ве
хар чу ван ня. З ліку валь ноJре абілітаційної ро бо ти зас то со вуєть ся ва -
леоJ та фіто те рапія, кис неві кок тейлі, аро моJіон на та ди сенбілізу ю ча
ви ди те рапії, фо но ре лак сація, фізіоте ра пев тичні про це ду ри, вітамі но -
те рапія з міне ра ла ми та іму но ко рек то ра ми, зміцню ючий та ліку валь -
ний ма саж, ліку валь на фізкуль ту ра, прийом пре па ратів кальцію,
йо ду, крап ко вий ма саж, вжи ван ня «срібної во ди», спе ле о те рапія та
ла зер ний душ.

Не обхідність зміни сис те ми шкіль ної освіти шля хом впро вад жен -
ня інно ваційних освітніх та здо ров’яз бе ре жу валь них тех но логій —
зна чу щий соціаль ний вик лик сь о го ден ня. І са ме роз ви ток за галь но -
 освітнь о го нав чаль но го зак ла ду з пи тань ство рен ня здо ров’яз бе ре -
жу валь но го освітнь о го прос то ру при во дить до якісно но во го рівня
освітньої діяль ності, суттєво поліпшу ю чи ре зуль та ти діяль ності та
здо ров’яз бе ре жен ня учас ників освітнь о го про це су.

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ МА СА ЖУ ПРИ ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯХ
ЖОВ ЧО ВИВІДНОЇ СИС ТЕ МИ

Ки таєнко О.В.
V курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор, 

завіду вач ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

У су час них умо вах в Ук раїні має місце не у хиль не підви щен ня
зах во рю ва ності на хронічну па то логію жов чо вивідної сис те ми,
при чо му на сь о годнішній день да на па то логія вже ста ла провідною
в за гальній струк турі зах во рю вань гаст ро ен те ро логічно го профілю.
Відо мо, що ліку валь ний ма саж є ефек тив ним за со бом фізич ної ре -
абілітації хво рих на хронічний хо ле цис тит і зас то со вуєть ся на всіх
ета пах віднов но го ліку ван ня у виг ляді кла сич но го, сег мен тар ноJреф -
лек тор но го, точ ко во го або са мо ма са жу.

Ліку валь ний ма саж ре ко мен ду ють при сти ханні за го ст рен ня
про це су для нор малізації діяль ності ве ге та тив ної нер во вої сис те ми,
ліквідації зас тою жовчі й за побіган ня ут во рен ня жовч них ка менів,
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сти му ляції то ну су жовч ної про то ки при гіпокіне тичній формі дис -
кінезії та змен шен ня спаз му при гіперкіне тичній формі; поліпшен -
ня кро воJ і лімфо обміну в печінці, ор га нах трав лен ня, ак тивізації
мо тор ноJева ку а тор ної функції ки шок.

Про ти по ка зан ня ми для про ве ден ня ма са жу жи во та є гост рий хо-
ле цис тит, гнійний про цес у че ревній по рож нині, на явність грижі, ка -
 менів у жовч но му і се чо во му міху рах, період менстру ації та вагітності.

На дум ку де я ких на у ковців [1], мож на зас то со ву ва ти апа рат ний
ма саж — у виг ляді вібраційно го ма са жу, ви ко рис то ву ю чи напів круглі
гу мові або пласт ма сові на сад ки. М’язи пе редньої че рев ної стінки
ма са жу ють кру го ви ми ру ха ми нав ко ло пуп ка ліво руч, пра во руч
і в нап рям ку во ло кон пря мих і ко сих м’язів. При ма сажі печінки,
жовч но го міху ра зас то со ву ють слабкі цир ку лярні вібрації в об ласті
про екції ор га на, який ма са жу ють.

З літе ра тур них дже рел відо мо, що при зах во рю ван нях жов чо ви -
від ної сис те ми зас то со ву ють сег мен тар ноJреф лек тор ний ма саж [2].
Йо го зас то су ван ня ба зуєть ся на ме ханізмі вісце роJсен сор них, віс це роJ
мо тор них та вісце роJвісце раль них реф лексів. Боль ові под раз нен ня,
що над хо дять по сим па тич них во лок нах від внутрішніх ор га нів у спин -
ний мо зок, збуд жу ють чут ливі кліти ни да но го сег мен та. Вста нов ле но,
що шля хом впли ву фізич них фак торів на по ве рх ню тіла у виз на че них
реф лек тор них зо нах мож на впли ва ти на внутрішні ор га ни, трофічні
й обмінні про це си в них, сек ре тор ну, мо тор ну й інші функції ор ганізму.

При сег мен тор ноJреф лек тор но му ма сажі зас то со ву ють ос новні
прийо ми кла сич но го ліку валь но го ма са жу. Для впли ву на печінку
та жовч ний міхур ма са жу ють па ра вер теб ральні зо ни спин но моз ко -
вих сег ментів, реф лек со генні зо ни пра вої по ло ви ни груд ної клітки
і підче рев ну об ласть.

Та ким чи ном, зас то су ван ня всіх видів ма са жу при па то логії жов -
чо вивідної є не обхідною умо вою ефек тив ної ре абілітації хво рих да -
ної но зо логії.

Літе ра ту ра

1. Ба ра но вс кий А. Ю. Ре а би ли та ция гаст ро эн те ро ло ги чес ких боль ных
в ра бо те те ра пев та и се мей но го вра ча / А. Ю. Ба ра но вс кий. — СПб.: Фо -
ли ант, 2001. — 416 с.

2. Бісмак О. В. Зас то су ван ня ліку валь но го ма са жу у жінок 35–50 років,
які страж да ють хронічни ми зах во рю ван ня ми жов чо вивідної сис те ми
в умо вах спеціалізо ва но го відділен ня / О. В. Бісмак // Мо ло да спор тив на
на у ка Ук раїни. — Львів: ЛДІФК, 2003. — С. 309–312.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ МА СА ЖУ 
ТА ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ 

ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ

Ков тун В.В.
V курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор, 

завіду вач ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

Су часні досліджен ня свідчать про те, що до 5–10% дітей страж да -
ють бронхіаль ною аст мою. При ць о му спос терігаєть ся по даль ша тен -
денція до зрос тан ня зах во рю ва ності на бронхіаль ну аст му се ред дітей,
зміщен ня її по чат ку на більш ранній вік і знач но важ чий пе ребіг.

Ви со кий відсо ток ме ди ка мен тоз ної не пе ре но си мості се ред дітей,
хво рих на бронхіаль ну аст му, де далі частіше спо ну кає звер ну ти ува -
гу на не ме ди ка мен тозні ме то ди те рапії та фізич ної ре абілітації, які
доз во лять уник ну ти до дат ко вої сен сибілізації ор ганізму хво ро го на
бронхіаль ну аст му. То му не обхідність роз роб ки но вих ме то дик фі -
зич ної ре абілітації із за галь но оз до ров чим спря му ван ням є ак ту аль -
ним зав дан ням.

Для дітей, хво рих на бронхіаль ну аст му, ліку валь ний ма саж ви ко -
рис то ву ють періодич но для підтрим ки нор маль ної діяль ності ЦНС,
підси лен ня ско ро чу валь ної здат ності ди халь них м’язів, збе ре жен ня
роз тяж ності груд ної клітки та оп ти маль но го співвідно шен ня фаз
ди халь но го ак ту; пок ра щан ня за галь но го ста ну ор ганізму. Зас то со -
ву ють сег мен тар ноJреф лек тор ний ма саж па ра вер теб раль них зон
по пе ре ко вих, верхнь ог руд них і се редньоJший них спин но моз ко вих
сег ментів і кла сич ний ма саж. Ма са жу ють груд ну клітку і спи ну, ви -
ко рис то ву ю чи ос новні прийо ми.

При бронхіальній астмі кла сич ний ма саж про во дить ся в такій по -
слідов ності: за галь ний ма саж груд ної клітки; ма саж комірної об ласті,
шиї і тра пецієподібно го м’яза спи ни; ма саж спи ни; пов тор ний ма саж
пе редньої по верхні груд ної клітки і ди халь ний ма саж (або гімнас ти ка).

Ліку валь на фізич на куль ту ра є дру гим ме то дом ак тив ної, нес -
пе цифічної те рапії бронхіаль ної аст ми, що успішно зас то со вуєть ся
в комп ле кс но му, па то ге не тич но му ліку ванні. Під впли вом спе ціаль-
них прийомів, які зас то со ву ють ся в ліку вальній фізкуль турі при брон -
хіальній астмі, мож ли ве зни жен ня підви ще но го то ну су брон хіаль -
ної мус ку ла ту ри, знят тя брон хос паз му, віднов лен ня та поліпшен ня
бронхіаль ної прохідності. Ос нов ни ми зав дан ня ми ліку валь ної фі зич -
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ної куль ту ри при бронхіальній астмі у дітей є: змен шен ня і ліквідація
спаз му бронхіаль ної мус ку ла ту ри; віднов лен ня по ру ше ної брон -
хіаль ної прохідності; поліпшен ня ева ку а тор ної функції бронхів;
поліпшен ня і нор малізація зовнішнь о го ди хан ня; зни жен ня підви -
ще ної і нор ма лізація по ру ше ної чут ли вості ор ганізму хво рої ди ти ни;
нор малізація ос нов них нер во вих про цесів; підви щен ня нес пе ци фіч -
ної опірності до несп ри ят ли вих чин ників зовнішнь о го се ре до ви ща.

За со ба ми ЛФК для вирішен ня цих зав дань є за галь но роз ви ва ючі
впра ви, рух ливі ігри, спеціальні впра ви, що відповіда ють віко вим
особ ли вос тям ди ти ни. У міжприс туп но му періоді ліку валь на фізич на
куль ту ра у формі індивіду аль них або гру по вих за нять про во дить ся
зра зу ж після зас по коєння ди ти ни та купіру ван ня на па ду бронхіаль -
ної аст ми. У за нят тях ви ко рис то ву ють за галь но роз ви ва ючі впра ви
з не ве ли ким чис лом пов то рень, що не ви ма га ють склад ної ко ор ди -
нації, ди хальні впра ви з по дов же ним ви ди хом, з ви мов лен ням звуків,
впра ви на розс лаб лен ня з по чат ко вих по ло жень ле жа чи на спині, на
бо ку, си дя чи і сто я чи. Три валість за нять — від 8 до 12 хви лин.

При поліпшенні ста ну ди ти ни під впли вом комп ле кс но го ліку -
ван ня за нят тя ЛФК ста ють різно манітніши ми. До них до да ють ся
гімнас тичні впра ви для всіх м’язо вих груп з різних вихідних по ло -
жень, гімнас тичні впра ви, рух ливі ігри з се реднім рівнем фізич но го
на ван та жен ня. Ди хан ня віль не, не фор со ва не. Ви ко рис то ву ють ся
всі ви ди спеціаль них вправ — ди хальні з по дов же ним ви ди хом і ви -
мов лен ням звуків, на розс лаб лен ня.

За нят тя ліку валь ною фізкуль ту рою за без пе чу ють пос ту по ву нор -
малізацію функції ди хан ня, у пер шу чер гу нор малізацію бронхіаль ної
прохідності.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ВАГІТНИХ 
ІЗ ЗАЛІЗО ДЕФІЦИТ НОЮ АНЕМІЄЮ 

В СА НА ТОР НО�КУ РО РТ НИХ УМО ВАХ

Ко за чен ко Н.О.
5 курс, сту де нт ка спеціаль ності «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Проб ле мою су час но го аку ше р ства є залізо дефіцит на анемія (ЗДА),
оскіль ки час то та цієї па то логії се ред вагітних за відо мос тя ми різних
ав торів ста но вить від 20% до 90%. Анемія мо же ви ник ну ти як до по -
чат ку вагітності, так і про тя гом її роз вит ку (частіше в другій по ло вині).
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Ос но ву са на тор ноJку ро рт но го оз до ров лен ня вагітних із ЗДА
скла да ють різно манітні фізичні фак то ри. Роз роб лені комп лек си
са на тор но го ліку ван ня вагітних вклю ча ють ліку валь ноJоз до ров чий
ре жим, кліма то те рапію, ае ро те рапію; ліку валь не хар чу ван ня, фі -
зич  не тре ну ван ня (до зо ва не ходіння, ди фе ренційо ва ну ліку валь ну
фізкуль ту ру в залі і ба сейні); пси хо те рапію (індивіду аль ну і гру по ву,
ау то ген не тре ну ван ня); фіто те рапію у виг ляді ае ро золів, відварів
і на с тоїв трав, кис не ву те рапія (кис неві інга ляції та кок тейлі); баль -
не о те рапію та інші ви ди гідро те рапії; фізіоте ра пев тичні ме то ди
ліку ван ня. На тлі та кої за галь ної прог ра ми вагітним з різни ми зах -
во рю ван ня ми до дат ко во приз на чаєть ся ди фе ренційо ва не ліку ван -
ня за леж но від діаг но зу, клінікоJпа то ге не тич но го варіан ту пе ребігу
зах во рю ван ня.

Кліма то те ра пев тичні за хо ди приз на ча ють ся індивіду аль но за
дво ма ре жи ма ми, вра хо ву ю чи за галь ний фізич ний стан, вік, термін
вагітності, ха рак тер і тяжкість су путньої па то логії. Повітряні ван ни
є важ ли вим еле мен том за гар то ву ван ня, спри я ють тре ну ван ня тер -
мо ре гу ляційних ме ханізмів і більш інтен сив но му на си чен ню кис нем
ор ганізму вагітної, пок ра щу ють ма точ ноJпла цен тар ний кро во обіг.

Ульт рафіоле то ве оп роміню ван ня є од ним з ефек тив них за собів
підви щен ня стійкості ор ганізму до інфекції, ре гу лю ван ня обмінних
про цесів в ор ганізмі, сти му лю ван ня діяль ності нер во вої, ен док рин -
ної, кро вот вор ної сис те ми, профілак ти ки рахіту у пло ду.

ЛФК приз на чаєть ся в за леж ності від терміну вагітності, а та кож
при па то логії. У комп лекс ліку валь ної фізич ної куль ту ри вхо дять:
ран ко ва гігієнічна гімнас ти ка (РГГ), ліку валь ноJдо зо ва на ходь ба
(ЛДХ), ліку валь на фізич на куль ту ра (ЛФК) у залі і ба сейні. Ос нов -
на за да ча вправ — за без пе чи ти вагітних дос татнь ою кількістю кис -
ню та ак ти ву ва ти сер це воJсу дин ну діяльність. Особ ли ву ува гу звер -
та ють на комп лекс вправ для ди хан ня.

Фізіоте ра пев тичні ме то ди, що ви ко рис то ву ють для ре абілітації
вагітних з аку шерсь кої і екстра геніталь ної па то логією, доз во ля ють
без зни жен ня клінічно го ефек ту чи навіть з по си лен ням йо го, об ме-
жи ти кількість побічної дії фар ма ко логічних пре па ратів на плід.

Фіто те рапія приз на чаєть ся у виг ляді ае ро золів, відварів трав,
по лос кань, зро шень для са нації осе редків інфекції, вітамінізації
з ан ти а немічною і се да тив ни ми ціля ми.

Пси хо те рапія є невід’ємним еле мен том ліку ван ня вагітних на
різних термінах вагітності. У са на торії ви ко рис то ву ють ся раціо наль -
но пси хо те рапія та ау то ген не тре ну ван ня.
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У дієто те рапії без су путньої екстра геніталь ної па то логії ви ко -
рис то вуєть ся дієта 10Б. При роз робці дієти вагітних за ос но ву бу ла
взя та дієта № 10, але зі збіль шен ням кіль кості пов ноцінних білків,
калію, заліза, вітамінів С, В1, В2, В6, В12, В15, Е, змен ше ною кіль кіс -
тю вуг ле водів, хло ри ду натрію, віль ної ріди ни. Та ка дієта за без пе -
чує ор ганізм май бутньої ма тері зба лан со ва ним хар чу ван ням з ура -
ху  ван ням особ ли вос тей обміну ре чо вин у різні стро ки вагітності.

Та ким чи ном, у комп лексній фізичній ре абілітації вагітних в умо -
вах са на тор ноJку ро рт но го ліку ван ня ши ро ко зас то со ву ють ся: ЛФК,
РГГ, кліма то те рапія, різно манітні фізіоте ра пев тичні ме то ди, пси хо -
те рапія, фіто те рапія, дієтич не хар чу ван ня та інші за со би фізич ної
ре абілітації.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ РАН НЬ О ГО ВІКУ

Ко ля дич О.І.
стар ший вик ла дач Інсти ту ту соціаль них тех но логій

Універ си те ту «Ук раїна», вул. Львівсь ка, 23,
к. тел. 050 694 98 02, е�mail: o_kolyadich@ukr.net

Ак тивність рос ту та обмінних про цесів, зни жен ня па сив но го
імуніте ту у перші місяці жит тя пред’яв лять ве ликі ви мо ги до фізич но -
го ви хо ван ня ди ти ни. Відо мо, що ди ти на, поз бав ле на дос татньої ру -
хо вої ак тив ності, помітно відстає у фізич но му роз вит ку. Гіпокінезія
ду же швид ко приз во дить до по ру шень си ли, рух ли вості та рівно ва ги
ос нов них кірко вих про цесів — збуд жен ня та галь му ван ня. Ди ти на
стає в’ялою, апа тич ною, не а дек ват но ре а гує на нав ко лишнє ото чен ня.

Ве ликі зміни відбу ва ють ся при нес тачі рухів і в кістко воJм’я -
зовій сис темі: погіршуєть ся ско рот ли ва функція м’язів, во ни швид -
ко ат ро фу ють ся; із кісток внаслідок по ру шен ня обмінних про цесів
ви ми ва ють ся солі, що мо же приз вес ти до роз вит ку па то логічних
явищ. У ди ти ни на пер шо му році жит тя пе ре ва жає діаф раг маль не
ди хан ня. Зни же на рух ли ва ак тивність сприяє по ве рх не во му ди хан -
ню і мо же ста ти при чи ною ви ник нен ня пнев монії.

Ось чо му ве ли ке зна чен ня для по пе ред жен ня зах во рю вань та
укріплен ня здо ров’я ди ти ни має пра виль не фізич не ви хо ван ня.
При ць о му важ ли ву роль відігра ють ор ганізація за галь но го ре жи му,
дос татнє пе ре бу ван ня ди ти ни на свіжо му повітрі, пов ноцінне хар -
чу ван ня. У комп лексі цих за ходів пев не місце зай ма ють гімнас ти ка,
ма саж, за гар то ву ючі про це ду ри. Їх по зи тив на дія зу мов ле на сти му -
ляцією фізіологічних про цесів в ор ганізмі.
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Адек ват но підібра на ЛФК стає важ ли вим ме то дом ре абілітації
дітей, хво рих та груп ри зи ку. Це найбільш універ саль ний ме тод лі -
ку ван ня, який впли ває як на весь ор ганізм ди ти ни в ціло му, так і на
йо го ок ремі ор га ни і тка ни ни.

За со би ЛФК завж ди ви ко рис то ву ють ся у поєднанні з дією на сен -
сорні ре цеп то ри. То му ЛФК ве ли ке зна чен ня має як ме тод ви хо ван ня
пізна валь ної діяль ності ди ти ни, її інте лек ту, мо ви і по вин на вик ли ка -
ти інте рес у дітей, про во ди тись на по зи тив но му емоційно му фоні.

У перші 3–4 міс. жит тя, ко ли у ди ти ни ви ра же ний фізіоло гіч -
ний гіпер то нус м’язівJзги начів нижніх та верхніх кінцівок, зас то со -
ву ють ся тіль ки реф лек торні фізичні впра ви. До то го ж слід ви ко -
рис то ву ва ти пе ре важ но ті реф лек си, які вик ли ка ють ско ро чен ня
м’язів-роз ги начів.

Після 3–4 місяців у комп лекс гімнас ти ки вклю ча ють і па сивні
впра ви (за відсут ності ви ра же ної гіпер тонії кінцівок). Як що збері -
га єть ся нез нач ний гіпер то нус м’язів, потрібно перш за все розс ла -
би ти спас тич но ско ро чені м’язи і тіль ки потім про во ди ти па сивні
впра ви. Для розс лаб лен ня цих м’язів ви ко рис то ву ють не тіль ки роз -
с лаб лю ючі прийо ми ма са жу, але і де які спеціальні па сивні впра ви.

У 2–му півріччі жит тя з’яв ляєть ся вже ба га то умов них зв’язків,
які ви ник ли на базі бе зу мов них, і при нор маль но му роз вит ку ди ти -
на віком стар ше 6 міс. по чи нає ро би ти ак тивні ру хи. То му у комп -
лек си ліку валь ної гімнас ти ки ши ро ко вво дять ся ак тивні фізичні впра-
ви: по во рот зі спи ни на живіт, пов зан ня за пред ме том, підніман ня
рук за іграш кою, відштов ху ван ня м’яча но гою у відповідь на сло -
вес ну ко ман ду, по во ро ти го ло ви і кор пу су в сто ро ни і т.д. На за нят -
тях ши ро ко ви ко рис то ву ють ся кіль ця, об ручі, м’ячі, іграш ки та ін.

У дітей груд но го віку гімнас ти ку, як пра ви ло, поєдну ють ма са -
жем. В ос нові ме ханізму дії ма са жу ле жать складні про це си реф лек -
тор но го, ней ро гу мо раль но го, ен док рин но го, обмінно го ха рак те ру.

Під впли вом ма са жу роз ши рю ють ся су ди ни шкіри, відкри ва -
ють ся ре зервні капіля ри, знач но пок ра щуєть ся кро воJ та лімфо обіг,
ак тивізу ють ся обмінні про це си, нор малізуєть ся м’язо вий то нус. За -
галь ний ма саж з діть ми мож на про во ди ти по чи на ю чи з місяч но го
віку. Ма саж як і гімнас ти ку, ре ко мен дуєть ся про во ди ти у го ди ни, ко-
ли ди ти на не спить, не раніше, ніж че рез 40–60 хв. після го ду ван ня.

При щеп лен ня на ви чок фізич ної куль ту ри у ди тя чо му віці — у пе -
ріод по си ле но го рос ту ор ганізму, ко ли всі ор га ни і тка ни ни най більш
здатні до роз вит ку, а, як що потрібно, і до ре ге не рації, — особ ли во
цінно та ефек тив но.
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ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ХВО РИХ ПІСЛЯ ОПЕ РАЦІЙ
НА ОР ГА НАХ ЧЕ РЕВ НОЇ ПО РОЖ НИ НИ

Кос тю чен ко Олексій Ва силь о вич,
сту дент VI кур су, гру па ЗФР�61, 

спеціальність «Фізич на ре абілітація»
Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Адир хаєва Люд ми ла Вікторівна, до цент

Ос таннім ча сом відзна чаєть ся не у хиль не зрос тан ня зах во рю вань
та уш код жень ор ганів че рев ної по рож ни ни, які пот ре бу ють невідк -
лад но го хірургічно го втру чан ня, приз во дять до серйоз них уск лад -
нень та пот ре бу ють ви ко рис тан ня відповідних ре абіліта цій них за -
ходів на ета пах ре абілітації. Це обу мов ле но та ки ми не га тив ни ми
соціаль но обу мов ле ни ми яви ща ми: як невідповідне нав ко лишнє се-
ре до ви ще, нез ба лан со ва не хар чу ван ня, невідповідні ре жи ми праці
та відпо чин ку, важ ка пра ця, за гальні стре си, ал ко голізм, паління,
нар ко манія та ін.

Після опе рацій до сить час то ви ни ка ють різні уск лад нен ня з бо -
ку ор ганів ди хан ня, трав лен ня, сер це воJсу дин ної й інших сис тем,
а са ме сеп сис, пе ри тоніт, ем болія гілок ле ге не вої ар терії, після о пе -
раційні пнев монії. Раннє зас то су ван ня за собів фізич ної ре абілітації
доз во ляє по пе ре ди ти ці уск лад нен ня.

Ви ко рис тан ня ме тодів та за собів фізич ної ре абілітації (ЛФК,
ма саж, фізіоте рапія, тру до те рапія, дієто те рапія й ін.) у мак си маль -
но му сту пені сприяє віднов лен ню функцій життєво важ ли вих сис тем
ор ганізму, по пе ред жає ви ник нен ня після о пе раційних уск лад нень,
сприяє скорішо му ви ду жу ван ню та віднов лен ню пра цез дат ності,
віднов лен ню їхньої нор маль ної життєдіяль ності.

Ве ду чим фак то ром профілак ти ки мож ли вих уск лад нень і най -
ш вид шої ліквідації наслідків пе ре не се ної опе рації є ЛФК. Ме то ди ки
ЛФК роз роб ля ють ся з ура ху ван ням па то ге не зу зах во рю вань, клі -
ніч ної кар ти ни, віку, статі, ста ну тре но ва ності й пос тав ле них ліку -
валь них зав дань, та має відповіда ти ру хо во му ре жи му.

Кож не за нят тя ЛФК скла даєть ся з трь ох розділів, це вступ ний
(підго тов чий), ос нов ний та зак люч ний.

При про ве дені за нять ЛФК важ ли вим є індивіду аль ний підхід
до кож но го хво ро го, з обліком йо го ру хо вих мож ли вос тей, ха рак те -
ром та сту пе нем по ру шен ня функцій, прис то совністю до фізич них
вправ та на ван та жень.
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Для до сяг нен ня пос тав ле них зав дань пе ред за нят тя ми ЛФК,
не обхідно дот ри му ва ти ся нас туп них прин ципів: пос ту по ве збіль -
шен ня на ван та жень та інтен сив ності вправ про тя гом усь о го кур су
ліку ван ня, сис темність та послідовність ви ко нан ня вправ, дот ри ман -
ня циклічності в чер гу ванні вправ, зас то су ван ня дос туп них вправ
для кож но го хво ро го.

Зав дан ня ми ЛФК у пе ре до пе раційний період є: підви щен ня
пси хо е моційно го то ну су; поліпшен ня функціональ но го ста ну сер -
це воJсу дин ної сис те ми, ор ганів ди хан ня; поліпшен ня діяль ності
шлун ко воJкиш ко во го трак ту; нав чан ня хво рих впра вам ран нь о го
піс ля о пе раційно го періоду, діаф раг маль но му ди хан ню.

Зав дан ням ЛФК у ран нь о му після о пе раційно му періоді є про -
філак ти ка мож ли вих уск лад нень (гіпос та тич ної пнев монії, атонії
шлун ка і ки шеч ни ку, ут во рен ня тром бозів, профілак ти ка спай ко во го
про це су, фор му ван ня елас тич но го рух ли во го руб ця і ін.). Поліп -
шен ня за галь но го і місце во го кро во обігу та лімфо ут во рен ня, підви -
щен ня пси хо е моційно го то ну су хво ро го і нав чан ня на вич кам са мо -
обс лу го ву ван ня.

Зав дан ня ЛФК у пізнь о му після о пе раційно му періоді: віднов -
лен ня життєво важ ли вих функцій ор ганізму (кро во обігу, ди хан ня,
трав лен ня, обміну ре чо вин), сти му ляція про цесів ре ге не рації в об -
ласті хірургічно го втру чан ня, зміцнен ня м’язів че рев но го пре са,
адап тація сер це воJсу дин ної сис те ми й ор ганів ди хан ня до зрос та ю -
чо го фізич но го на ван та жен ня.

Зав дан ням ЛФК у відда ле ний після о пе раційний період є тре -
ну ван ня сер це воJсу дин ної сис те ми й ор ганів ди хан ня до зрос та ю -
чо го фізич но го на ван та жен ня, пов не віднов лен ня пра цез дат ності
хво ро го. Після ви пис ки хво ро го зі стаціона ру вар то про дов жу ва ти
ре гу лярні за нят тя в умо вах поліклініки чи са на торію. У за нят тях ЛГ
ви ко рис то ву ють ся фізичні впра ви, що ма ють за галь но тонізу ю чий
вплив на різні сис те ми ор ганізму, впра ви для зміцнен ня м’язів че рев -
но го пре са (з ме тою профілак ти ки ре ци ди ву після о пе раційної грижі),
ко ри гу ючі впра ви для ви роб лен ня пра виль ної пос та ви, впра ви для
рівно ва ги, на ко ор ди націю рухів, вклю ча ють ся до зо ва на ходь ба на
різні дис танції, те рен кур, еле мен ти спор тив них ігор, ходь ба на ли -
жах, пла ван ня й ін.
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ВПЛИВ ФІЗИЧ НИХ НА ВАН ТА ЖЕНЬ 
РІЗНОЇ ІНТЕН СИВ НОСТІ НА МА СУ ТІЛА ЛЮ ДИ НИ

Ко ше лен ко Оле на Ге оргіївна,
4 курс, спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни»

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
на чаль ник на у ко во го відділу 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Проб ле ма над лиш ко вої ма си тіла і ожиріння на сь о годні ду же ак -
ту аль на. За ос таннє де ся тиліття в ба гать ох еко номічно роз ви не них
країнах по ши реність ожиріння збіль ши ла ся вдвічі. За прог но за ми екс -
пертів Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я, при збе ре женні існу -
ю чих темпів зрос тан ня зах во рю ва ності до 2025 ро ку в світі бу де налічу -
ва ти ся біль ше 300 млн. лю дей, що бу дуть страж да ти на ожиріння.

Се ред чис лен них фак торів нав ко лишнь о го се ре до ви ща, які пос -
тійно впли ва ють на стан ор ганізму та на ма су тіла лю ди ни, хар чу -
ван ня та фізичні на ван та жен ня є од ни ми з най важ ливіших, оскіль ки
во ни за без пе чу ють най ви щу цінність лю ди ни — здо ров’я [4; ст. 24].

Дот ри му ю чись здо ро во го спо со бу жит тя та раціональ но хар чу -
ю чись, мож на по пе ре ди ти ряд зах во рю вань та уник ну ти пе ред час -
но го старіння.

Фізичні на ван та жен ня мо жуть вик ли ка ти в ор ганізмі значні
зміни, в крайніх ви пад ках навіть не сумісні з жит тям (тоб то при во ди ти
до смерті), а мо жуть ду же сла бо впли ва ти на які відбу ва ють ся в нь о му.

Це за ле жить від інтен сив ності і три ва лості фізич них на ван та жень.
Чим інтен сивніша і три валіша на ван та жен ня, тим, відповідно, ве -
ликі зміни во на вик ли кає в ор ганізмі та ма су тіла лю ди ни.

Три валість на ван та жен ня вимірюєть ся в оди ни цях ча су (хви ли -
нах, нап рик лад). Інтен сивність на ван та жен ня вимірюєть ся в оди -
ни цях, що оціню ють ро бо ту — у ват тах, джо у лях, ка лоріях та інших,
су то фізіологічних оди ни цях. Зро зуміти, що та ке інтен сивність ро -
бо ти, зруч но на прик ладі: про тя гом 1хв. мож на йти спокійним кро -
ком або бігти. У дру го му ви пад ку інтен сивність на ван та жен ня бу де
ви ще, а три валість в обох ви пад ках од на ко ва [2; ст. 89].

Як що на ван та жен ня гра нич но інтен сив на або три ва ла, то всі
струк ту ри ор ганізму по чи на ють пра цю ва ти на за без пе чен ня та ко го
ви со ко го рівня життєдіяль ності [3; ст. 137]. У цих умо вах не за ли ша -
єть ся ні однієї сис те ми, ні од но го ор га ну, які бу ли б інди фе рентні
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по відно шен ню до фізич но го на ван та жен ня. Одні сис те ми збіль шу -
ють свою діяльність, за без пе чу ю чи м’язо ве ско ро чен ня, а інші за -
галь мо ву ють, звіль ня ю чи ре зер ви ор ганізму.

Навіть ма ло інтен сив но го м’язо ва ро бо та ніко ли не є ро бо тою
тіль ки од них м’язів, це діяльність всь о го ор ганізму.

Фізіологічні сис те ми, збіль шу ють свою діяльність під час
м’язо вої ро бо ти і до по ма га ють її здійснен ня, на зи ва ють сис те ма ми
за без пе чен ня м’язо вої діяль ності [1; ст. 54].

Фізіологічні зміни в сер це воJсу дин ної сис те ми. До сер це воJсу -
дин ної сис те ми відно сять ся сер це, кро во носні су ди ни та лімфа тич -
на сис те ма.

Ос нов ною функцією сер це воJсу дин ної сис те ми є за без пе чен ня
стру му фізіологічних рідин крові і лімфи.

Рух крові і лімфи — обов’яз ко ва умо ва для жит тя ви щих ор га -
нізмів. Рух крові за без пе чуєть ся ро бо тою сер ця (ско ро чен ням сер -
це во го м’яза). Рух лімфи за без пе чуєть ся інши ми ме ханізма ми, про
які йти меть ся ниж че. Час то сер це воJсу дин ну сис те му на зи ва ють
сис те мою кро во обігу [6; ст. 72].

З ос нов ної функції вип ли ва ють інші функції сер це воJсу дин ної
сис те ми:

За без пе чен ня клітин по жив ни ми ре чо ви на ми і кис нем ви да лен-
ня з клітин про дуктів життєдіяль ності, за без пе чен ня пе ре не сен ня
гор монів і відповідно, участь у гор мо наль ної ре гу ляції функцій ор -
ганізму. Участь у про це сах тер мо ре гу ляції (за ра ху нок роз ши рен ня
чи зву жен ня кро во нос них су дин шкіри) і за без пе чен ня рівномірно го
роз поділу тем пе ра ту ри тіла. За без пе чен ня пе ре роз поділу крові між
пра цю ючи ми і неп ра цю ючи ми ор га на ми. Діяльність сер це воJсу -
дин ної сис те ми ре гу люєть ся влас ни ми ре гу ля тор ни ми ме ханізма ми
сер ця і су дин, а та кож нер во вою сис те мою і сис те мою за лоз внут -
рішньої сек реції [5; ст. 10–16].

Вис нов ки. Над лиш ко ва ма са тіла є ре зуль та том не дос татньої
ру хо вої ак тив ності, надмірно го хар чу ван ня, а та кож по ру шень жи -
ро во го та вуг ле вод но го обміну. Провідний ме ханізм ожиріння —
пе реїдан ня, що приз во дить до різниці між ве ли ким над ход жен ням
енергії і ма лою її вит ра тою і суп ро вод жуєть ся на ко пи чен ням над -
лиш ку енергії у виг ляді тригліце ридів в жи ро вих де по.

Ожиріння мо же бу ти при чи ною ба гать ох зах во рю вань, що при во -
дить до змен шен ня три ва лості жит тя. Найбільш ефек тив ни ми ме то да -
ми по пе ред жен ня по я ви надмірної ма си тіла та ожиріння є конт роль
за ка лорійністю до бо во го раціону і ре гу лярні фізичні на ван та жен ня.
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Для профілак ти ки над лиш ко вої ма си і ожиріння не обхідно від -
да ва ти пе ре ва гу ае роб ним впра вам, які збіль шу ють здатність ор га -
нізму мобілізу ва ти жи ри в якості дже ре ла енергії і спри я ють нор -
малізації обміну ре чо вин.

Проб ле му змен шен ня над лиш ко вої ма си тіла у осіб пра цез дат -
но го віку мож на вирішу ва ти у поєднанні ае роб них циклічних вправ
і раціональ но го хар чу ван ня.

Літе ра ту ра

1. Анохін П.К. На ри си з фізіології функціональ них сис тем / П.К. Ано -
хін — М.: Ме ди ци на, 2008.J 477 с.

2. Ба ликін М., Х. Кар ко ба тов, А. Чон ко е ва, Є. Блаж ко, Р. Юл да шев,
Ю. Пєнкіна. Струк тур на «ціна» адап тації до фізич них на ван та жень в умо вах
ви со когір’я / Лю ди на у світі спор ту: нові ідеї, тех но логії, перс пек ти ви /
Тез. докл. Міжнар. конгр. — М., 24–28 трав ня 2008 р., т.1. — 170 с.

3. Би ковсь ка Л.Б. Вплив оз до ров чо го пла ван ня на ор ганізм шко лярів та
сту дентів, які ма ють над лиш ко ву ва гу / Л.Б. Би ковсь ка, О.О. Бабінець //
Сло бо жансь кий на у ко воJспор тив ний вісник. — 2010. — №1. — 179 с.

ВПЛИВ ОЗ ДО РОВ ЧИХ ЗА НЯТЬ З АЕ РОБІКИ 
НА ФІЗИЧ НИЙ СТАН ЖІНОК 35–45 РОКІВ

Крав чен ко І.П.
сту де нт ка 5 кур су, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

На у кові досліджен ня свідчать, що од ним із ме тодів пок ра щен ня
та зміцнен ня здо ров’я, який се ред жінок на був ве ли кої по пу ляр ності,
є оз до ров ча ае робіка [1]. На ос нові аналізу на у ко воJме то дич ної
літе ра ту ри та осо бис то го прак тич но го досвіду ро бо ти в га лузі оз до -
ров чої ае робіки виз на че но, що підви щен ня рівня фізич но го ста ну
є ос нов ним зав дан ням у роз робці оз до ров чих тех но логій ае робіки
для жінок. Роз роб ле на на ми екс пе ри мен таль на тех но логія є про -
дук том інтег рації інфор маційно го (те о ре тич но го) ком по нен та фіз -
куль тур ної освіти та ру хо во го (прак тич но го) ком по нен та. За нят тя
з ае робіки у зап ро по но ваній тех но логії про во дять ся у виг ляді уро ку.
Пе ре ва ги уроч ної фор ми про ве ден ня за нять по ля га ють у то му, що
нав чаль ний про цес очо лює кваліфіко ва ний інструк торJвик ла дач, що
забез пе чує вирішен ня зав дань і мак си маль ну про дук тивність за нять.
Мета тех но логії: спри я ти підви щен ню рівня фізич ної підго тов ле ності
жінок; зба га ти ти їхній ру хо вий ар се нал; пок ра щи ти пси хо е моційне
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са мо по чут тя. Для діяль ності інструк торів зап ро по но ва но два ти пи
мо де лю ван ня фітнесJпрог рам та про ве ден ня уроків із ае робіки —
віль ний і струк тур ний (хо ре ог рафічний).

Екс пе ри мен таль на тех но логія ба зуєть ся на зас то су ван ня двох ме-
тодів нав чан ня: цілісно го і розч ле но ва но го. Ос нов ни ми ме то дич -
ни ми прийо ма ми нав чан ня ае робіці вис ту па ють нас тупні: 1) опе ра -
тив ний ко мен тар і по яс нен ня; 2) візу аль не уп равління гру пою;
3) му зи ка як фак тор нав чан ня. Ме то ди ка про ве ден ня за нять із оз до -
ров чої ае робіки пе ред ба ча ла зас то су ван ня по точ но го (без пе ре рв но го)
й серійноJпо точ но го ви ко нан ня вправ (із мінімаль ни ми пе рер ва ми
між різни ми впра ва ми). В оз до ровчій ае робіці та кож ви ко рис то вуєть -
ся інтер валь ний ме тод і ме тод ко ло во го тре ну ван ня, суть яких по ля -
гає в чер гу ванні вправ (серій, блоків), спря мо ва них на вдос ко на лен -
ня си ло вих мож ли вос тей різних м’язо вих груп і вправ, що роз ви ва ють
ае роб ну вит ри валість. Їх зас то су ван ня дає мож ливість за без пе чи ти
комп ле кс ний вплив на ор ганізм жінок 35–45 років. Особ ливість тех -
но логії по ля гає в то му, що в її ос но ву пок ла де но ру хові пріори те ти
жінок 35–45 років. Крім ць о го вра хо ву ють ся прин ци пи оз до ров чо го
тре ну ван ня (ре жим ру ху, усвідом лен ня пот ре би в ак тивній діяль ності,
рит ми ак тив ності, відпо чин ку і сну). Три валість ре алізації тех но логії
14 місяців, за нят тя про во дять ся 3 ра зи в тиж день.

Ефек тивність зап ро по но ва ної тех но логії про ве ден ня за нять різ -
ними ви да ми оз до ров чої ае робіки для жінок 35–45 років підтве рд же-
на у фор му валь но му екс пе ри менті. Відміче но збіль шен ня по каз ників
рівня фізич но го ста ну жінок 35–45 років. В ос новній групі рівень фі -
зич но го ста ну оціне но як ви со кий і ста но вить 0,624±0,045 (p<0,05);
на томість у конт рольній групі цей по каз ник ста но вить — 0,561±0,039,
що відповідає ви ще се реднь о му рівню фізич но го ста ну (p>0,05).
Відміче но збіль шен ня рух ли вості хреб та впе ред, у жінок 21–30 ро -
ків, ос нов ної — 25,3±2,8 см (p<0,05) у порівнян ня з конт роль ної
гру пою — 22,4±2,1 см (p>0,05). При дослідженні си ли м’язів спи ни
бу ло вста нов ле но, що дані по каз ни ки відповіда ють нормі і ста нов -
лять у ос новній групі — 168,1±2,5 сек (p<0,05), у конт рольній —
138,2±2,2 сек (p<0,05), си ла м’язів че рев но го пре су в ос новній групі
ста но вить 42±2,1 разів (p<0,05), в конт рольній групі — 35±3,8 разів
(p<0,05). Змен ши ли ся ант ро по мет ричні по каз ни ки — обх ват груд -
ної кліти ни, талії, сте гон.

Та ким чи ном, ми дійшли до вис нов ку, що впро вад же на екс пе -
ри мен таль на тех но логія про ве ден ня за нять з ае робіки для жінок
35–45 років суттєво впли ває на функціональні по каз ни ки опор -
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ноJру хо во го апа ра ту, сер це воJсу дин ної сис те ми, ант ро по мет ричні
по каз ни ки, рівень фізич но го ста ну.

Літе ра ту ра

1. Вакій О. Т. Те о ре тичні за са ди зас то су ван ня оз до ров чої ае робіки з ме -
тою ко рекції функціональ них роз ладів / О. Т. Вакій // Мо ло да спор тив на
на у ка Ук раїни : зб. на ук. ста тей у га лузі фіз. куль ту ри і спор ту. — 2001. —
№ 2. — С. 187–188.

ОБГ РУН ТУ ВАН НЯ ДОЦІЛЬ НОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ
ІПО ТЕ РАПІЇ В РЕ АБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАК ТИЦІ 

З ДІТЬ МИ ІЗ ДЦП

Крав чен ко Н. А.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Іпо те рапія — ме тод ліку ван ня, зас но ва ний на взаємодії ди ти ни
з ко нем, адап то ва ним до мож ли вос тей ди ти ни у нав чанні вер ховій
їзді. При їзді на коні м’язи спи ни тва ри ни, здійсню ючи три вимірні
ру хи, ма са жу ють м’язи ніг ди ти ни: внутрішню сто ро ну сте гон, лит кові
м’язи, го ле нос топ, па хо ву об ласть. Верш ник, на ма га ю чись прий ня ти
на коні надійнішу і зручнішу по сад ку, ви му ше ний щільніше при тис-
ку ва ти но ги до ко ня, що збіль шує си лу дії на йо го м’язи. У про цесі
вер хо вої їзди в ро бо ту вклю ча ють ся всі ос новні гру пи м’язів тіла.
Це відбу ваєть ся на реф лек тор но му рівні, оскіль ки ди ти наJверш ник,
ру ха ю чись ра зом із ко нем, інсти нк тив но праг не збе рег ти рівно ва гу,
аби не впас ти, тим са мим спо ну ка ю чи до ак тив ної ро бо ти як здо -
рові, так і ура жені м’язи, не поміча ю чи ць о го. Ме ханізм дії іпо те ра -
пії на ор ганізм лю ди ни та кий са мий, як і у будьJякої іншої фор ми
ліку валь ної фізкуль ту ри — під впли вом фізич них вправ по си лю -
ють ся функції ве ге та тив них сис тем.

Іпо те рапія діє на ор ганізм пацієнта че рез два по туж них фак то ри:
пси хо ген ний та біоме ханічний. По зи тив ний пси хо ген ний фак тор
обу мов ле ний емоційним зв’яз ком та спілку ван ням з тва ри ною. У про -
цесі нав чан ня вер хо вою їздою потрібно весь час до ла ти труд нощі,
пов’язані з ут ри ман ням рівно ва ги та уп равлінням ко нем. У ре зуль -
таті відсту пає страх, підви щуєть ся то ле рантність до фізич них на -
ван та жень, з’яв ляєть ся впев неність у своїх си лах, зни жуєть ся аг ре -
сивність, розд ра то ваність, знімаєть ся комп лекс не пов ноцінності,
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відсту пає деп ресія, ви ни кає відчут тя стабіль ності. Взаємодія верш -
ни ка з ко нем доз во ляє зня ти у ди ти ни незг рабність, пов’яза ну з ха -
рак те ром зах во рю ван ня, ми нає страх і, як наслідок, змен шуєть ся
нап ру жен ня м’язів. Іпо те рапія за без пе чує роз ви ток по чут тя осо -
бис тої зна чи мості та си ли, ко ли пацієнт з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми поз бав ляєть ся від ме ханічної підтрим ки і зда тен пе -
реміща ти ся вер хи. Іпо те рапію зас то со ву ють та кож для підви щен ня
са мо оцінки (як би виг раш не по ло жен ня верш ни ка: він звер ху, інші —
зни зу), роз вит ку соціаль ної ком пе те нт ності, мобілізації ува ги, знят -
тя деп ре сив но го фо ну у пацієнтів.

Мож на виділи ти кіль ка фак торів впли ву іпо те рапії на інваліда.
При по садці на коні фор муєть ся пра виль ний сте ре о тип фіксації
тіла. Верш ник ут ри муєть ся на сам пе ред нап ру гою м’язів сте гон, що
фіксу ють таз у сідлі чи без по се редньо на тілі тва ри ни. В ут ри манні
тіла у вер ти каль но му по ло женні знач ну роль відіграє сис те ма ко ор -
ди нації й ак тивність м’язів та за і спи ни. На ван та жен ня на м’язи
нижніх кінцівок мо жуть ре гу лю ва ти ся при зміні сту пе ня опо ри на
стре ме на (при їхнь о му ви ко рис танні). При сильній опорі ступінь на -
п ру ги м’язів ниж че, при слабкій — ви ще. Іпо те рапія унікаль на тим,
що на ван та жен ня од них м’язів і розс лаб лен ня інших йде од но час но.

Існує ряд по ка зань що до зас то су ван ня іпо те рапії: по ру шен ня
опор ноJру хо во го апа ра ту (трав ми хреб та, ос те о хо нд ро зи, сколіози
1–2 сту пе ня, по ру шен ня пос та ви); по ру шен ня ро зу мо во го роз вит ку
різної етіології (зат рим ка психічно го роз вит ку, олігоф ренія, синд ром
Да у на т. ін.); психічні зах во рю ван ня (нев ро зи, ши зоф ренія, ау тизм,
роз ла ди по ведінки т. ін.); сер це воJсу динні зах во рю ван ня; у хірур -
гічній прак тиці (для віднов лен ня здат ності до пе ре су ван ня після
важ ких опе рацій); у те рапії внутрішніх хво роб (при по ру шенні
обміну ре чо вин, бронхіальній астмі, емфіземі ле гень, по ру шен нях
ве ге та тив ної нер во вої ре гу ляції, при по ру шенні в ро боті за лоз внут -
рішньої сек реції); комп лексні по ру шен ня роз вит ку ор ганізму.

Відмінною ри сою іпо те рапії є ви со ка ефек тивність та унікаль -
ність її ре абілітаційно го впли ву на фізич ну й соціаль ноAпсихічну
сфе ру ди ти ни з інвалідністю. Ліку валь на вер хо ва їзда особ ли во ефек -
тив на в ди тячій ре абілітаційній прак тиці, зок ре ма в ро боті з діть ми,
які ма ють по ру шен ня опор ноJру хо во го апа ра ту і пси хо соціаль но го
ста ту су, прис ко рю ючи їхню соціаль ну адап тацію.
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ФІЗИЧ НА ПРА ЦЕЗ ДАТНІСТЬ 
ПІДЛІТКІВ�ВО ЛЕЙ БОЛІСТІВ ТА ХЛОПЦІВ, 

ЯКІ НА ЗАЙ МА ЮТЬ СЯ У С ПОР ТИВ НИХ СЕКЦІЯХ

Куліш М.С.
IV курс, гру па Зл-4.1., нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (050)�9515361

На у ко вий керівник: Андрійчук Ю.М., к.н. з фіз. вих. та спор ту

Бу ло обс те же но 380 шко лярі 14–16 років. Конт роль ну гру пу (282)
ста но ви ли шко лярі, які зай ма ють ся фізич ною куль ту рою за шкіль -
ною прог ра мою, за ста ном здо ров’я відне сені до ос нов ної ме дич ної
гру пи. Екс пе ри мен таль ну гру пу (98) скла ли шко лярі, що зай ма ють ся
во лей бо лом зі спор тив ним ста жем від од но го до трь ох років. Фізич -
на пра цез датність виз на ча лась за по каз ни ка ми суб мак си маль но го
тес ту PWC170 та МСК.

Ста тис тич но зна чи мо кра щи ми бу ли по каз ни ки аб со лют ної
фізич ної пра цез дат ності, мак си маль но го спо жи ван ня кис ню бу ли
в хлопців, які зай ма лись во лей бо лом у всіх віко вих гру пах, але ма ли
тен денцію до зни жен ня. Вив чен ня фізич ної пра цез дат ності ви я ви -
ло її погіршен ня з віком у во лей болістів та прак тич но не змінний
ха рак тер у не спор тсменів. МСК на оди ни цю ма си тіла з віком змен -
шу ва лось біль ше у спор тсменів в порівнянні з не тре но ва ни ми.

На дум ку І. В. Ауліка [2], без да них про фізич ну пра цез датність
дітей і підлітків, не мож ли во су ди ти про їх стан здо ров’я та фізич -
ний роз ви ток. Кількісне виз на чен ня фізич ної пра цез дат ності,
перш за все, не обхідне при ор ганізації фізич но го ви хо ван ня дітей
і підлітків різних віко вих груп, при відборі, пла ну ванні і прог но зу -
ванні нав чаль ноJтре ну валь них на ван та жень спор тсменів.

В літе ра турі на явні публікації, які прис вя чені пи тан ню фізич -
ної пра цез дат ності дітей та підлітків [1; 2; 3; 4; 5; 8]. За да ни ми
В. Л. Карп ма на і співав. [4] ве ли чи на PWC170 знач ною мірою за ле -
жить від тре но ва ності та спор тив ної спеціалізації і у різних кон тин -
гентів ко ли ваєть ся в ши ро ких ме жах. Вва жаєть ся, що сис те ма тич -
на м’язо ва діяльність при во дить до до сяг нен ня ви со ких зна чень
PWC170 [1; 8], гіпокінезія, нав па ки, вик ли кає зни жен ня по каз ників
PWC170 [2].

Літе ра тур ний аналіз свідчить, що на сь о годні до сить ши ро ко
висвітлені пи тан ня віко вих та ста те вих особ ли вос тей МСК у шко -
лярів [5; 7].
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От же, вив чен ня фізич ної пра цез дат ності є важ ли вим по каз ни -
ком функціональ но го ста ну дітей та підлітків які зай ма ють ся спор том
і є важ ли вим кри терієм спор тив но го відбо ру у спор тив них іграх,
зок ре ма у во лей болі.

Аб со лютні по каз ни ки фізич ної пра цез дат ності та рівень мак си-
маль но го спо жи ван ня кис ню во лей болістів у період з 14 до 16 років
ста тис тич но зна чи мо вищі у кожній віковій групі в порівнянні з не
спор тсме на ми. Та кож ці по каз ни ки у вка за ний період зрос та ють як
у не тре но ва них так і у во лей болістів, але у спор тсменів мен ши ми
тем па ми ніж у не тре но ва них.

Відносні по каз ни ки фізич ної пра цез дат ності та рівня спо жи ван-
ня кис ню у спор тсменів з віком з 14 до 16 років зни жуєть ся. Від носні
по каз ни ки фізич ної пра цез дат ності за тес том PWC170 на 11,4%. При-
чому з 14 до 16 років зни жен ня пра цез дат ності особ ли во інтен сив не
(р<0,001). Тоді як у не тре но ва них спос терігаєть ся дос товірно зна -
чи мий період інтен сив но го збіль шен ня віднос ної фізич ної пра цез -
дат ності за тес том PWC170 з 14 до 15 років (р<0,05) на 7,4%. МСК
на оди ни цю ма си тіла зни жуєть ся на 25,4% в порівнянні з не тре но -
ва ни ми (4,6%). Між по каз ни ка ми двох груп спос теріга лась ста тис -
тич но зна чи ма різни ця (р<0,001) у 14 років, (р<0,001) у 15 років та
(р<0,01) у 16 років відповідно.

По каз ни ки віднос ної фізич ної пра цез дат ності, мак си маль но го
спо жи ван ня кис ню хлопців, які зай ма лись во лей бо лом у всіх віко -
вих гру пах ма ли тен денцію до зни жен ня.

Літе ра ту ра

1. Апа на сен ко Г. Л. Эво лю ция би о э нер ге ти ки и здо ровья че ло ве ка /
Г. Л. Апа на сен ко. — СанктJПе тер бург: Пет ро по лис, 1992. — 123 с.

2. Ау лик И. В. Оп ре де ле ние фи зи чес кой ра бо тос по соб нос ти в кли ни ке
и спор те / Ау лик И. В. — М.: Ме ди ци на, 1990. — 192 с.

3. Іваськів Б. Спеціалізо вані кла си спор тив но го профілю за галь но -
освіт ніх шкіл як ефек тив на фор ма зміцнен ня здо ров’я учнів і підго тов ки
юних спор тсменів // Фізич не ви хо ван ня, спорт і куль ту ра здо ров’я у су час -
но му суспільстві / Іваськів Б., Бу чинсь кий Б. — Луцьк: Медіа, 1999. —
С. 372–376.

4. Карп ман В. Л. Ис сле до ва ние фи зи чес кой ра бо тос по соб нос ти у спор -
тсме нов / Карп ман В. Л., Бе ло цер ко вс кий З. Б., Гуд ков И. А. — М.: Физ -
куль ту ра и спорт, 1974. — 95 с.

5. Кор ни ен ко И. А. Ха рак те рис ти ка энер ге ти чес ко го об ме на // Фи зи о -
ло гия підрост ка / Кор ни ен ко И. А., Гохб лит И. И., Сонь кин В. Д. — М.:
Пе да го ги ка, 1988. — С. 71–94.
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ная ме ди ци на: Ру ко во д ство для вра чей / Тих ви нс кий С. Б., Боб ко Я. Н. /
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1991. — С. 273–281.

8. Чи жик В. В. Виз на чен ня фізич ної пра цез дат ності шко лярів і спор -
тсменів: ме тод. Ре ко мен дації / Чи жик В. В. — Луцьк: Ве жа, 1999. — 36 с.

ПСИ ХОФІЗИЧ НИЙ РОЗ ВИ ТОК ДІТЕЙ 
ІЗ ВА ДА МИ ЗО РУ

Ле вен цов В. А.
5 курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Обґрун ту ван ня й роз роб ка ди фе ренційо ва них підходів до про -
ве ден ня за нять з адап тив но го фізич но го ви хо ван ня зі сла бо зо ри ми
шко ля ра ми мо лод ших класів в умо вах спеціалізо ва них нав чаль них
зак ладів є ак ту аль ним ас пек том проб ле ми адап тив но го фізич но го
ви хо ван ня інвалідів ди ти н ства. Од нак, це пот ре бує док лад но го ви -
в чен ня особ ли вос тей пси хофізич но го роз вит ку дітей із ва да ми зо ру,
що й зу мов лює ак ту альність да но го досліджен ня.

За да ни ми су час них на у ко вих досліджень, роз ви ток фізич них
якос тей дітей мо лод шо го віку з ва да ми зо ру протікає нерівномірно,
стриб ко подібно. У дітей з гли бо кою па то логією зо ру спос терігаєть -
ся ряд поєдна них па то логій з бо ку сер це воJсу дин ної, ди халь ної,
трав ної сис тем.

Важ кий зо ро вий де фект у ранній період жит тя ди ти ни зни жує
в неї не ли ше пізна валь ну, але й ру хо ву ак тивність; приз во дить до
то го, що ди ти на знач но пізніше, ніж здо ро вий од ноліток, прий має
вер ти каль не по ло жен ня при ходьбі.

Рівень фізич но го роз вит ку і фізич ної підго тов ле ності дітей
з по ру шен ня ми зо ру знач но відстає від од нолітків, які нор маль но
ба чать. Відста ван ня у вазі (від 3 до 5 кг), зрості (від 5 до 13 см), у по -
каз ни ках ок руж ності груд ної клітки у дітей мо лод шо го шкіль но го
віку скла дає у сла бо зо рих до 4,7 см. Помітне відста ван ня від нор ми
відзна чаєть ся і в роз вит ку життєвої ємкості ле генів.

М’язо ва си ла у дітей з по ру шен ням зо ру, в порівнянні з нор мою,
сла бо роз ви не на. У сла бо зо рих шко лярів по каз ни ки кисть о вої
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дина мо метрії ниж че на 28,1%, ніж в од нолітків, які нор маль но ба -
чать; у по каз ни ках гнуч кості во ни пос ту па ють ся здо ро вим дітям
у се реднь о му на 12–15%.

Ав то ра ми [1] досліджені та обґрун то вані при чи ни ви ник нен ня
вто рин них де фектів у фізич но му роз вит ку дітей з гли бо кою па то -
логією зо ру:

— на явність су путніх зах во рю вань (ЗПР, ДЦП, по ру шен ня емо -
ційноJволь о вої сфе ри, со ма тичні зах во рю ван ня);

— по ру шен ня у нез ря чої ди ти ни прос то ро вих уяв лень, прос то -
ро во го орієнту ван ня;

— відсутність зво рот но го візу аль но го зв’яз ку із зовнішнім сві -
том, а, от же, відсутність насліду ван ня;

— не за вер шеність хво роб ли во го про це су, з яким діти при хо дять
в шко лу (у де я ких спос терігаєть ся прог рес провідно го зах во рю ван -
ня, йо го вплив на інші психічні про це си);

— ця ка те горія дітей зна хо дить ся у ви му ше них умо вах дефіци -
ту ру хо вої ак тив ності;

— відсутність мо ти ву до фор му ван ня пра виль ної пос та ви, по -
зи, ру хо вих на ви чок, умінь;

— відсутність соціаль них умов для гар монійно го фізич но го
роз вит ку ди ти ни;

— не а дек ват не відно шен ня до рос лих, що ото чу ють ди ти ну, до
вто рин них відхи лень в її фізич но му роз вит ку.

Вка зані роз ла ди різних функцій опор ноJру хо во го апа ра ту дітей
мо лод шо го шкіль но го віку з важ кою па то логією зо ро во го аналіза -
то ра по винні вра хо ву ва ти ся при скла данні прог рам з адап тив но го
фізич но го ви хо ван ня.

От же, рівень роз вит ку ру хо вих якос тей шко лярів з різни ми
фор ма ми па то логії зо ру за ле жить від сту пе ня та термінів втра ти зо -
ру; соціаль ної за нед ба ності ок ре мих дітей. Ура ху ван ня пси хофізич -
них особ ли вос тей дітей із ва да ми зо ру в про цесі за нять адап тив ною
фізич ною куль ту рою доз во лить підви щи ти рівень їхньої фізич ної
підго тов ле ності.

Літе ра ту ра

1. Сер ме ев Б. В. Фи зи чес кое вос пи та ние де тей с на ру ше ни ем зре ния /
Б. В. Сер ме ев. — К.: Здо ровье, 1987. — 110 с.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ МЕ ТО ДИ КИ 
ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ 

ПРИ ПЕ РЕ ЛО МАХ ЛІКТЬ О ВО ГО СУГ ЛО БА

Ле вен цо ва Ю. А.
5 курс, сту де нт ка спеціаль ності «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Ру ка, в си лу спе цифіки своєї функції як ор ган праці та тон ких
ко ор ди но ва них рухів, найбільш час то трав муєть ся. Лікть о вий суг -
лоб для функції верхньої кінцівки є клю чо вим і втра та йо го функції
стає однією з при чин тяж кої інваліди зації хво рих.

При пош код жен нях лікть о во го суг ло ба доціль не зас то су ван ня
ліку ван ня по ло жен ням, ліку валь ної фізич ної куль ту ри. Ліку валь на
фізич на куль ту ра найбільш фізіологічна і адек ват на, ши ро ко зас то -
со вуєть ся при ре абілітації хво рих у трав ма то логії. По зи тив ний ефект
від ліку валь ної фізкуль ту ри до ся гаєть ся при сис те ма тич них і ре гу -
ляр них за нят тях про тя гом три ва ло го ча су.

Ліку валь на дія фізич них вправ чітко про яв ляєть ся у виг ляді та -
ких ос нов них ме ханізмів: тонізу ю чо го впли ву, трофічної дії, фор -
му ван ня ком пен сацій, нор малізації функцій. ЛФК про тидіє ат рофії
м’язів, роз вит кові конт рак тур, ту го рух ли вості у суг ло бах, анкіло зу;
сприяє ут во рен ню тим ча со вих ком пен сацій, віднов лен ню по ру ше -
них опе рацією або трав мою функцій.

Зас то со ву ють ЛФК після травм і опе рацій за трь о ма періода ми.
У трав ма то логії їх поділя ють на іммобілізаційний, постіммо білі за -
ційний, віднов ний.

Комп лекс вправ скла даєть ся з ура ху ван ням сту пе ня пош код жен -
ня, індивіду аль них особ ли вос тей хво ро го, прин ципів ви ко рис тан ня
фізич них вправ у ліку валь них цілях. Впра ви спеціаль но го ха рак те -
ру ви ко ну ють ся в поєднанні з за галь но роз ви ва ю чи ми, ди халь ни ми
з різних вихідних по ло жень. Приз на ча ю чи фізичні впра ви, спря мо -
вані на поліпшен ня ру хо вої функції, звер та ють ува гу на підго тов -
леність до ре абілітації. Навіть слаб ке нап ру жен ня м’язів має ве ли ке
пси хо логічне зна чен ня, ак тив не віднов лен ня най не обхідніших дій
мож на здійсни ти за до по мо гою прос тих, цілесп ря мо ва них при -
йомів, які да ють ба жа ний ефект при віднос но ма лих зу сил лях. По -
сту по во зас то со ву ють ся впра ви на на ро щу ван ня зу силь об ся гу ак -
тив них рухів.
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За гальнi ви мо ги при здійсненні віднов но го ліку ван ня нас тупні:
на по чат ку за нять ліку валь ною фізич ною куль ту рою обов’яз ко во
ви ко рис тан ня па сив них рухів, що збіль шу ють збуд ливість м’язів
і пе реш код жа ють роз вит ку конт рак тур. У ви пад ках збіль шен ня то -
ну су ви ще вихідно го рівня, а та кож при ру хах у двох і біль ше суг ло бах
за нят тя слід при пи ни ти. Ру хи ви ко ну ють ся від прос тиx до склад ниx
в одній пло щині та нап рям ку і ли ше потім мож ли ве їх поєднан ня
в різних нап рям ках і пло щи нах.

За нят тя бу ду ють та ким чи ном, щоб впра ви врівно ва жу ва ли ру -
хові мож ли вості здо ро вої та пош код же ної кінцівки. Ду же важ ли во
при пош код жен нях лікть о во го суг ло бу по пе ре ди ти роз ви ток конт -
рак тур. Для ць о го зас то со ву ють ма саж та ліку ван ня оп ти маль ним
по ло жен ням, ру хи в суг ло бах з пос ту по во на рос та ю чою ампліту -
дою, не пе ре хо дя чи боль о вий поріг чут ли вості.

Особ ли вості за галь ної ме то ди ки ліку валь ної фізкуль ту ри при
пош код жен нях лікть о во го суг ло бу нас тупні: без пе рервність зас то су-
ван ня про тя гом всь о го кур су ліку ван ня, ме то ди ку зміню ють у за леж-
ності від періодів; своєчас не зас то су ван ня ліку валь ної фізкуль ту ри,
що за без пе чує не тіль ки поліпшен ня за галь но го ста ну хво ро го, але
і по пе ред жає ви ник нен ня уск лад нень і різно го ро ду змін; поєднан ня
ліку ван ня фізич ни ми впра ва ми з іммобілізацією, у то му числі з гіп -
со ви ми пов’яз ка ми, які не є пе реш ко дою до зас то су ван ня ліку валь -
ної гімнас ти ки, а, нав па ки, без боліснo вклю ча ють хво ро го в ру хо ву
діяльність; пос ту по во зрос та ючe на ван та жен ня, що є обов’яз ко вою
умо вою ефек тив ності ліку валь ної фізкуль ту ри; фізич не на ван та -
жен ня при пош код жен нях лікть о во го суг ло бу по виннo бу ти адек -
ватнe функціональ ним мож ли вос тям хво ро го.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЧО ЛОВІКІВ 
ВІКОМ 40–45 РОКІВ З ХРОНІЧНОЮ ПНЕВ МОНІЄЮ 

НА ПОЛІКЛІНІЧНО МУ ЕТАПІ

Лег ко ва Ка те ри на, 6 курс, гру па ЗФР-61/14, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, ка фед ра ре абілітації, 
к. тел. 0984800558

На у ко вий керівник: Ко ва лен чен ко В.Ф., к.мед.н., до цент.

Пнев монія — за па лен ня ле гень, яке ви ни кає як са мостійно, так
і як уск лад нен ня інших зах во рю вань.
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Зах во рю ван ня має гост рий, за тяж ний та хронічний пе ребіг. До
гост рих за па лень відно сять кру поз ну і вог ни ще ву пнев монії. Во ни
ха рак те ри зу ють ся ви со кою тем пе ра ту рою, бо лем у боці при ди хан -
ні, каш лем із мок ро тин ням, за диш кою, по ру шен ням функції сер -
це воJсу дин ної сис те ми, за галь ним пригніче ним ста ном хво ро го.
Ра зом з тим пе ребіг кру поз ної пнев монії більш тяж кий, оскіль ки
па то логічним про це сом ура же на до ля або навіть вся ле ге ня і за галь -
на інток си кація ор ганізму ви ща.

Під хронічною пнев монією — тре ба ро зуміти періодич не за го -
ст рен ня за паль но го про це су в ле ге нях. Во на мо же бу ти наслідком
не пов но го ліку ван ня гост рої пнев монії, уск лад нен ням гри пу, ко ру,
кок лю шу, і при якій не мож ли во до сяг ти пов но го рент ге но логічно -
го розс мок ту ван ня вог ни ще воJінфільт ра тив них змін в ле ге нях на
тлі пок ра щен ня клінічної кар ти ни.

Ме та ро бо ти — по ля гає у роз робці і ви яв ленні ефек тив ності
фізич ної ре абілітації чо ловіків віком 40–45 років з хронічною пнев -
монією на поліклінічно му етапі, роз ро би ти прог ра му фізич ної ре -
абілітації при даній па то логії.

Під дією сис те ма тич но го ви ко нан ня фізич них вправ пок ра -
щуєть ся кро воJ та лімфо обіг в ле ге нях і плеврі. Ак тивізація обмін них
про цесів сприяє більш повній дезінток си кації ор ганізму. Ре зуль та -
том ме ханізму трофічної дії вправ є та кож ак тивізація ре ге не ра тив -
них про цесів. Ат рофічні та де ге не ра тивні зміни мо жуть част ко во
от ри ма ти зво ротній роз ви ток. Це сто суєть ся в рівній мірі бронхів,
ле ге не вої тка ни ни, ди халь них м’язів, суг ло бо во го апа ра ту груд ної
кліти ни та хре бет но го стов па. Фізичні впра ви по пе ред жу ють ряд
уск лад нень, котрі мо жуть роз ви ва ти ся в ле ге нях і в плев ральній по -
рож нині (спай ки, абс це си, емфізе ми, скле роз), вто ринні де фор -
мації груд ної кліти ни. Суттєвим ре зуль та том трофічної дії фізич них
вправ є віднов лен ня елас тич ності ле гені.

Крім ЛГ зас то со ву ють ще ран ко ву гігієнічну гімнас ти ку (РГГ),
про гу лян ки, рух ливі ігри, еле мен ти спор тив них ігор та інших видів
спор ту. За нят тя ЛФК до пов нюєть ся за гар ту ван ням.

В комп ле кс но му ліку ванні хронічної пнев монії важ ли ве зна чен-
ня ма ють різні ме то ди фізіоте рапії, які діють на ок ремі симп то ми
хво ро би, так і на її па то ге не тичні ме ханізми, що доз во ляє ви ко рис -
то ву ва ти фізіоте рапію в різні фа зи зах во рю ван ня.

Хворі на хронічну пнев монію по винні пе ре бу ва ти в умо вах пос -
тійно го спос те ре жен ня ліка ря, пуль мо но ло га і ре абіліто ло га, в разі
за го ст рен ня про це су не обхідно зас то со ву ва ти ос новні ком по нен ти
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яки ми є адек ват на ме ди ка мен тоз на те рапія, фізич на і пси хо логічна
ре абілітація, ре гу ляр ний конт роль сис тем ор ганізму.

Вра хо ву ю чи клінічний пе ребіг зах во рю ван ня ре ко мен дуєть ся
ліку ван ня в са на тор ноJку ро рт них умо вах, з ви ко рис тан ням за собів
і ме тодів фізич ної ре абілітації.

Для профілак ти ки за паль но го про це су зах во рю ван ня хво рим
потрібно уни ка ти ро бо ти в за пи ле них, за га зо ва них та во ло гих при -
міщен нях.

Літе ра ту ра

1. Кор куш ко О. В. Хронічна пнев монія / О. В. Кор куш ко, В. Ю. Лиш -
не вс кая, Г. В. Ду жак // Ук раїнсь кий ме дич ний ча со пис. — 2002. — № 1. —
С. 130–133.

2. Іва сик Н. Фізич на ре абілітація при по ру шенні діяль ності ор ганів ди -
хан ня / Н. Іва сик. — Львів, 2007. — 196 с.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ХВО РИХ З РА ДИ КУ ЛО ПАТІЯМИ

Ло па та Те тя на Ле онідівна
Сту де нт ка 6 кур су, гру па ЗФР 61/15, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація»

На у ко вий керівник: Адир хаєва Л.В., до цент

Хре бет ний стовп є «по туж ною ре со рою» що скла даєть ся
з хребців, міцно спо лу че них між со бою міжхреб це ви ми хря що ви ми
дис ка ми, і по туж ним зв’яз ко вим апа ра том. Пружні і елас тичні між -
хреб цеві дис ки пе рей ма ють на се бе на ван та жен ня, по да ю чи на хре -
бет, амор ти зу ють її і рівномірно роз поділя ють за всією пло щею
хребців. У хре бет но му ка налі роз та шо вуєть ся спин ний мо зок, від
яко го відхо дить безліч нервів, які і відповіда ють за ро бо ту всь о го
ор ганізму. Ана томічні особ ли вості спин но го моз ку по ля га ють в то -
му, що йо го ос нов на ма са поміще на в ка налі хре бет но го стов па,
а спин но моз кові нер ви зна хо дять вихід в міжхреб це вих зо нах. Як -
що ці нер ви уш код жу ють ся або за па лю ють ся ви ни кає зах во рю ван -
ня пе ри фе рич ної нер во вої сис те ми — ра ди ку ло патія.

За ста тис тич ни ми да ни ми, від ра ди ку ло патії страж дає ко жен
вось мий жи тель Землі стар ше за со рок років. Але, на жаль, за ос -
тан ні декіль ка де ся тиріч ця хво ро ба до сить по мо лод ша ла. Сь о годні
не ли ше літнім лю дям до во ди ти ся вип ро бо ву ва ти це зах во рю ван ня,
але і до сить мо лоді лю ди в 20–25 років з ць о го при во ду ста ють
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пацієнта ми нев ро логів. Особ ли во ба га то се ред них про фесійних
спор тсменів і осіб, що зай ма ють ся ро зу мо вою пра цею, нап рик лад,
тих, хто ціли ми дня ми си дить за комп’юте ром.

Для ліку ван ня ра ди ку ло патії зас то со ву ють ся різні за со би. В пер -
шу чер гу для то го, щоб зня ти боль о вий на пад, заз ви чай нев ро лог
приз на чає пацієнтам про ти за пальні і зне бо лю ючі за со би — аналь -
ге ти ки. В той же час ба га то ме дич них фахівців по пе ред жа ють, що
не вар то ни ми злов жи ва ти, як це час то роб лять лю ди, страж да ю чи
від нес те рп ної болі в спині, ПоJпер ше, аналь ге ти ки не усу ва ють
при чи ну хво ро би, а ли ше бо рють ся з її ос нов ним про я вом — бо лем.
ПоJдру ге, час те вжи ван ня ве ли ких доз зне бо лю ючих мо же при вес -
ти до уск лад нень.

То му для біль шої ефек тив ності, ме ди ка мен тоз не ліку ван ня не -
обхідно об’єдну ва ти в комп лексі з фізіоте рапією, ма ну аль ною те ра -
пією, ліку валь ною фізкуль ту рою.

В су куп ності з ма са жем зас то со ву ють впра ви для віднов лен ня
нор маль но го функціону ван ня ор ганізму. Ліку валь ну гімнас ти ку по -
трібно зас то со ву ва ти після то го, як гост ра стадія хво ро би ми ну ла.
Ра зом з ма са жем ліку валь на гімнас ти ка сприяє як найш вид шо му
оду жан ню, во на до по ма гає м’язам до сяг ти нор маль ної рух ли вості,
поз ба ви ти ся від зас тою рідин в ор ганізмі, сприяє пра вильній ро боті
внутрішніх ор ганів, пок ра щує обмін ре чо вин.

Для страж да ю чих хронічни ми і гост ри ми фор ма ми ра ди ку ло -
патії, всіх відділів хреб та, з ме тою тре ну ван ня і зміцнен ня м’язів
хреб та та поліпшен ня йо го функцій ре ко мен ду ють спеціальні впра -
ви.Та кож зас то со ву ют фізіоте ра пев тичні ме то ди ки, що доз во ля ють
поліпши ти кро во обіг у тка ни нах при лег лих до корінця, змен ши ти
біль, поліпши ти про ве ден ня імпульсів по нер во вих во лок нах.

Дані ме дич ної на у ки та ба га торічний досвід до во дять, що фі -
зична куль ту ра — це мо гутній засіб зміцнен ня здо ров’я та підви щен ня
опо ру ор ганізму ба гать ом хво ро бам.Лю ди, які ре гу ляр но зай ма ють ся
фізич ною куль ту рою, дов ше жи вуть, рідше хворіють, про дук тивні -
ше пра цю ють, ма ють кращій фізич ний роз ви ток, більш ак тив ну
адап то ваність до но вих, не завж ди спри ят ли вих умов існу ван ня.

зміцнення здоров’я людини Секція 10



ФІЗИЧ НИЙ РОЗ ВИ ТОК І ЗА ГАР ТУ ВАН НЯ ДІТЕЙ 
З ВА ДА МИ СЛУ ХУ

Ло тоць кий Дмит ро Олек са нд ро вич,
сту ден та 4 кур су нап ря му підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни» 

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
На у ко вий керівник: Ки ри люк В.В.,

асис тент ка фед ри фізич ної ре абілітації, 0666833104,
Victoria_113@mail.ru

Фізич не ви хо ван ня дітей з по ру шен ня ми слу ху — один з важ ли -
вих нап рямків ко рекційноJпе да гогічної ро бо ти — зна хо дить ся в тіс но -
му зв’яз ку з усіма інши ми сто ро на ми ви хо ван ня і нав чан ня. Пра виль -
но ор ганізо ва не фізич не ви хо ван ня ство рює ос но ву для зміцнен ня
здо ров’я дітей, роз ви ває ак тивність, підви щує пра цез датність, стає
ба зою для успішно го про ве ден ня ко рекційноJви хов ної ро бо ти.

Ба гать ом сла бо чу ю чим і глу хим дітям при та манні по ру шен ня
дрібної мо то ри ки (рухів пальців, ар ти ку ляційно го апа ра та), що від -
би ваєть ся на далі на фор му ванні різних видів ди тя чої діяль ності. При
ви ко нанні ба гать ох рухів, у то му числі і по бу то вих, діти з ва да ми
слу ху ство рю ють зай вий шум, не ритмічні уповіль нені ру хи. Це ви -
яв ляєть ся в хибкій ході, чов ганні но га ми, не ко ор ди но ва них і несп -
рит них ру хах. Спос терігаєть ся аси метрія кроків, по хи ту ван ня кор -
пу су, підви ще на різкість рухів. Відсутність вер баль но го спілку ван ня
в про цесі фор му ван ня рухів та кож є однією з при чин, що зни жу ють
якість рухів. Се ред дітей з по ру шен ня ми слу ху виділя ють ся ті, у ко -
го є за лиш кові яви ща ДЦП, що зв’яза но з па раліча ми і па ре за ми ту -
лу ба, різко об ме жу ю чи пе ре су ван ня дітей у прос торі. Не га тив ний
вплив на мо тор ний роз ви ток дошкіль ників з по ру шен ня ми слу ху
ство рює ве ли кий об сяг ста тич них на ван та жень, пов’яза ний з без -
ліч чю за нять у ди тя чо му са ду і бу дин ку. Гіпо ди намія, на дум ку
Г.В. Тро фи мо вої, є однією з при чин не дос татнь о го роз вит ку де я ких
ру хо вих якос тей, вик ли кає і збіль шує по ру шен ня пос та ви, плос -
кос топість у глу хих і сла бо чу ю чих дошкіль ників.

Фізич ний роз ви ток глу хих і сла бо чу ю чих дошкіль ників має де -
я ку своєрідність, при чи на ми яко го є пе ре не сені ди ти ною зах во рю -
ван ня, со ма тич не ос лаб лен ня. У цих дітей відзна ча ють ся більш
низькі в порівнянні з діть ми, що чу ють, по каз ни ки рос ту, ма си тіла,
ок руж ності груд ної клітки, м’язо ва слабкість, зни жен ня то ну су м’язів,
ве ге та тивні роз ла ди. У групі дітей з по ру шен ня ми слу ху відзна ча -
ють ся ве ликі індивіду альні роз ход жен ня усе ре дині однієї віко вої
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гру пи. Ра зом з тим, у фізич но му і мо тор но му роз вит ку та ких до -
шкіль ників відзна ча ють ся тен денції, ха рак терні для дітей, що чу ють.

Досліджен ня фізич но го і мо тор но го роз вит ку дітей ран нь о го
і дошкіль но го віку з по ру шен ня ми слу ху (Р.Д. Ба бен ко ва, А.А. Ка -
та е ва, А.А. Кор жо ва, Н.A. Pay, Л.В. Ря бо ва, Г.В. Тро фи мо ва й ін.)
ви я ви ли де які особ ли вості, обу мов лені зни жен ням слу ху і по ру -
шен ням діяль ності вес ти бу ляр но го апа ра ту, що ви ник ли в ре зуль -
таті важ ких зах во рю вань. У сла бо чу ю чих і глу хих дітей з ра но прид -
ба ни ми чи урод же ни ми не доліка ми слу ху ста тичні і ло ко мо торні
функції відста ють у своєму роз вит ку. На пер шо му році жит тя в глу -
хих дітей відзна чаєть ся відста ван ня в термінах ут ри ман ня го ло ви,
запізню ван ня в ово лодінні ходь бою. Діти час то не во лодіють тим
ру хо вим досвідом, що є до ць о го ча су в дітей, що чу ють: не вміють
швид ко біга ти, стри ба ти, пов за ти, ро би ти найп ростіші ру хи, на слі -
ду ю чи до рос лих. Сфор мо вані ру хи ха рак те ри зу ють ся по ру шен ням
ко ор ди нації, орієнту ван ня в прос торі, ост ра хом ви со ти, сповіль -
неністю і скутістю.

Фізич не ви хо ван ня дітей з по ру шен ня ми слу ху спря мо ва но на
охо ро ну і зміцнен ня здо ров’я, гар монійний фізич ний роз ви ток, за гар -
то ву ван ня ди тя чо го ор ганізму, роз ви ток пот ре би в ру ховій ак тив ності,
фор му ван ня ос нов них рухів і ру хо вих якос тей, ко рекцію і профі -
лак ти ку по ру шень фізич но го роз вит ку. У про цесі ро бо ти з фізич но -
го ви хо ван ня ре алізу ють ся як за гальні з ма со ви ми дошкіль ни ми
зав дан ня, так і спе цифічні, обу мов лені на явністю своєрідності у фі -
зич но му і мо тор но му роз вит ку дітей з по ру шен ня ми слу ху.

СТА ТЕ ВОВІКОВІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ 
ВЕ ГЕ ТА ТИВ НИХ НОР МА ТИВІВ ЮНА ЧО ГО ВІКУ

Ляш ков Олексій Ва лен ти но вич
V курс, гру па ФР�51�15, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (098) 7222464
На у ко вий керівник: Ма кац В.Г., д.мед.н., про фе сор

Проб ле ма су час но го функціональ но го здо ров’я ди тя чо го на се -
лен ня Ук раїни вик ли кає знач не за не по коєння. В пер шу чер гу йо го
обу мов лює зрос та ю ча кількість функціональ ноJве ге та тив них роз -
ладів, які в кінце во му ви пад ку приз во дять до ви ник нен ня різної
функ ціональ ної па то логії та її по даль шої хронізації.

Ак ту аль ним зав дан ням сь о го ден ня вис ту пає впро вад жен ня
новітніх інно ваційних нап рямків, спря мо ва них на конт роль о ва ний
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моніто ринг профілак тич них обс те жень і своєчас не ви ко рис тан ня
су час них ре абілітаційних тех но логій се ред ор ганізо ва них груп дітей
підлітко во го та юна чо го шкіль но го віку.

Вибіркові на у кові дані свідчать, що су час ний фізич ний роз ви ток
дітей юна чо го віку ха рак те ри зуєть ся збіль шен ням кіль кості дефі -
цитів ма си тіла та неврівно ва же ним зрос тан ням ант ро по мет рич них
по каз ників. За досліджен ня ми функціональ но го ста ну сер це воJсу -
дин ної сис те ми, се ред учнів юна чо го віку змен шуєть ся кількість осіб
з спри ят ли ви ми по каз ни ка ми. Вста нов ле но, що погіршен ня ант  ро -
по мет рич них по каз ників фізич но го здо ров’я дітей суп ро во джуєть -
ся зрос тан ням не га тив них функціональ них роз ладів. Як пра ви ло
фізичні не га раз ди з осан кою тіла суп ро вод жуєть ся функціональ ни -
ми по ру шен ня ми з бо ку ди халь ної, шлун ко воJкиш ко вої, імун ної та
інших сис тем ди тя чо го ор ганізму. При ць о му дав но відо мо, що ве -
ге та тивні роз ла ди завж ди вис ту па ють пус ко вим мо мен том для ви -
ник нен ня і фор му ван ня функціональ ної па то логії.

На цій ос нові фор муєть ся су час на не обхідність моніто рин гу за
функціональ ноJве ге та тив ним ста ту сом ди тя чо го ор ганізму і роз роб-
ки функціональ ноJве ге та тив них нор ма тивів для відповідних ста те -
вовіко вих груп ди тя чо го на се лен ня Ук раїни. Це, до речі, обу мов ле но
низ кою до ру чень Кабіне ту Міністрів Ук раїни за № 12010/87 що до
ви ко нан ня дер жав ної прог ра ми «Дво хе тап на сис те ма ре абілітації
ве ге та тив них по ру шень у дітей, які про жи ва ють в зоні радіаційно го
(еко логічно го) конт ро лю Ук раїни».

На шою за да чею в піднятій проб лемі бу ла роз роб ка ста те -
вовіко вих ве ге та тив них нор ма тивів в гру пах дітей юна чо го шкіль -
но го віку. В гру пах спос те ре жен ня бу ла вірогідно дос тат ня кількість
дітей юна чо го шкіль но го віку (1352 осо би жіно чої статі та 370 осіб
чо ловічої). Функціональ ноJве ге та тив на діаг нос ти ка, якою ми ко рис -
ту ва ли ся, доз во ле на до ви ко рис тан ня в ме дичній прак тиці рішен -
ня ми Вче ної ра ди МОЗ Ук раїни і йо го Рес публікансь кої комісії
з но вих ме тодів діаг нос ти ки та ре абілітації.

От ри мані на ми на у ко воJдослідні ре зуль та ти свідчать.
1. Ок ремі вікові нор ма ти ви жіно чих юна чих груп (16–20 років)

прак тич но не відрізня ють ся між со бою і се реднь ос та тис тич ни ми
по каз ни ка ми сис тем ної функціональ ноJве ге та тив ної за леж ності
юна чо го віку.

2. Се реднь ос та тис тичні нор ма тивні по каз ни ки в змішаній за ві -
ком чо ловічій юначій групі (17–21 рік) суттєво відрізня ють ся від нор-
ма тивів жіно чої гру пи. Їх аналіз за ок ре ми ми ро кам жит тя вка зує на
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про ти леж но спря мо ва ну ди наміку ліво го (LU,PC,HT — SI,TE,LI) і
пра во го (SP,LR,KI — BL,GB,ST) кри ла нор ма тив ної се реднь ос та -
тис тич ної гістог ра ми (рис. 1).

Рис. 1 — Змішані за віком чо ловіча і жіно ча юначі гру пи (з по каз ни ка ми сис тем ної
функціональ ноAве ге та тив ної рівно ва ги)

3. Вста нов ле на ста те вовіко ва спе цифічність нор ма тив них по -
каз ників чо ловічої гру пи обу мов лює прин ци по ву ува гу до kJВР,
який ука зує на рівень функціональ но го по ру шен ня ве ге та тив но го
го ме ос та зу. Нас туп ним орієнти ра ми вис ту па ють вікові нор ма ти ви,
які доз во ля ють оціни ти сис тем ну ак тивність по відно шен ню «до»
і «ви ще» зо ни її функціональ ної нор ми.

Літе ра ту ра

1. Makats V., Makats E., Makats D., Makats D. Functional vegetology as a
division of contemporary medicine (VolumeJ1). Ukraine, Vinnytsia, 2012, 322 p.
ISBN 978J966J2770J46J9.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗКУЛЬ ТУ РИ 

ПРИ ЦУК РО ВО МУ ДІАБЕТІ

Ма це горіна На та ля Вікторівна
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. 066�427�67�02,
Natasha_Natasha@meta.ua

Зах во рю ван ня на цук ро вий діабет (ЦД) є од ним з найбільш роз -
пов сюд же них зах во рю вань. За оцінка ми Всесвітньої ор ганізації здо -
ров’я в світі на ра хо вуєть ся 347 млн. чо ловік хво рих на ЦД. В Ук раїні
ста ном на по ча ток 2013 р. за реєстро ва но 1 311 335 хво рих, або
близь ко 2,9% від на се лен ня країни, з яких май же по ло ви на ма ють
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уск лад нен ня. Наслідком пізнь о го діаг нос ту ван ня уск лад нень ЦД
є ран ня інвалідізація, хірургічне втру чан ня, ле тальні ви пад ки.

Од ним з за собів в ліку валь но му комп лексі є ліку валь на фізич -
на куль ту ра, яка відно сить ся до за собів, що діють не тіль ки симп то -
ма тич но, але й де які з них націлені на ок ремі лан ки па то ге не зу.
Вико рис то вуєть ся ЛФК, ліку валь ний ма саж, фізіоте рапія, пра це те -
рапія.

Ліку валь на фізич на куль ту ра при ЦД пок ли ка на виріши ти на -
ступні пи тан ня: пок ра щен ня функцій цент раль ної нер во вої сис те ми
та ней ро ен док рин ної ре гу ляції обміну ре чо вин, сти му ляція тка нин-
но го обміну, утилізація цук ру в ор ганізмі, зни жен ня гіперглікемії та
ком пен сація інсуліно вої не дос тат ності, поліпшен ня функціональ но-
го ста ну сер це воJсу дин ної, ди халь ної та трав ної сис тем, по пе ред -
жен ня або змен шен ня про явів су путніх зах во рю вань. Ос новні по -
казан ня для ви ко нан ня до зо ва них фізич них вправ: ком пен со ваність
вуг ле вод но го обміну у хво рих з лег ким, се реднім и се реднь о важ ким
пе ребігом ЦД (рівень глікемії не по ви нен пе ре ви щу ва ти 14,0 моль/л
на до бу), відсутність ви ра же них і роз пов сюд же них ангіопатій,
фізіологічна ре акція на про ве ден ня ве ло ер го мет рич ної про би,
відсутність ди наміки глікемії під час ве ло ер го метрії.

ЛФК приз на ча ють ди фе ренційо ва но, за леж но від фор ми ЦД.
При легкій формі в за нят тях із ліку валь ної гімнас ти ки, яке три ває
30–45 хв, зас то со ву ють за галь но роз ви ва ючі, ди хальні і впра ви на роз -
с лаб лен ня. Щільність за нять 60–65%. Ру хи ви ко ну ють ся в повіль -
 но му і се реднь о му темпі, з пов ною ампліту дою. Во ни за без пе чу ють
за галь не помірне фізич не на ван та жен ня, що оп ти маль но сприяє
зас воєнню глю ко зи з крові і пов но му зго рян ню у м’язах і тим са мим
до сяг нен ню го лов ної ме ти ліку ван ня — змен шен ня її вмісту у крові
і сечі. Хво рим ре ко мен ду ють ран ко ву гігієнічну гімнас ти ку, ходь бу
у повіль но му темпі від 2–3 до 10–12 км, близь кий ту ризм, ходь бу на
ли жах, вес лу ван ня, пла ван ня, рух ливі і де які спор тивні ігри.

При ЦД се редньої тяж кості три валість за нять із ліку валь ної
гімнас ти ки 25–30 хв., щільність у ме жах 30–40%. Комп лек си скла -
дають ся з вправ ма лої і помірної інтен сив ності для всіх м’язо вих груп.
Цим хво рим ре ко мен ду ють ран ко ву гігієнічну гімнас ти ку і ліку -
валь ну ходь бу 2–7 км.

При важ ко му пе ребігу хво ро би про во дять ся зай нят тя в постіль -
но му ре жимі з не ве ли ким на ван та жен ням. Впра ви для дрібних і се -
редніх м’язо вих груп ши ро ко поєдну ють ся з ди халь ни ми. Зай нят тя
не по вин не стом лю ва ти хво ро го, не обхідно уваж но сте жи ти за до -
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зу ван ням фізич но го на ван та жен ня. Щільність зай нят тя не ве ли ка,
темп ви ко нан ня вправ повіль ний.

Пра вильність до зу ван ня фізич них на ван та жень конт ро лю ють за
суб’єктив ни ми та об’єктив ни ми по каз ни ка ми: са мо по чут тям хво -
ро го, рівнем глю ко зи у крові та сечі, ма сою тіла то що. За нят тя ЛФК
про во дять ся не раніше ніж че рез го ди ну після ін’єкції інсуліну і лег -
ко го снідан ку.

Уза галь нен ня досвіду інших країн та влас но го досвіду сто сов но
зас то су ван ня ліку валь ної фізич ної куль ту ри при ЦД, більш ши ро ка
і комп ле кс на те рапія доз во лить за побігти або змен ши ти про я ви су -
путніх зах во рю вань, підви щи ти опірність ор ганізму, відно ви ти і під -
три ма ти за галь ну пра цез датність хво рих.

ЛІКУ ВАЛЬ НА ГІМНАС ТИ КА 
ПРИ ПЕ РЕ ЛО МАХ ФА ЛАНГІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ

Мінтен ко М.І.
сту де нт ка 4 кур су, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Ре зуль та ти ліку ван ня хво рих із трав ма тич ни ми уш код жен ня ми
кисті і пальців тіль ки в 50% за ле жить від якісно ви ко на ної опе рації,
50% — від пов ноцінної і тру домісткої ре абілітації [2]. При трав мах
фа ланг пальців приз на ча ють комп ле кс ну фізич ну ре абілітацію, що
вклю чає ліку валь ну фізич ну куль ту ру, фізіоте ра пев тичні про це ду ри,
ма саж, ме ха но те рапію, пра це те рапію [1]. Під на шим спос те ре жен -
ням за весь період досліджен ня зна хо ди лось 106 хво рих з трав ма ми
су хо жиль зги начів пальців кисті. Ре абілітація про во ди ла ся по роз -
роб леній на ми про то кольній схемі з ви ко рис тан ням но вих ме то дик
(ос нов на гру па). Вік пацієнтів від 17 до 52 років; чо ловіків бу ло 86
(84%), жінок — 20 (16%). Ме то ди ка ліку валь ної фізич ної куль ту ри
при трав мах виз на ча ла ся в пер шу чер гу ло калізацією, ха рак те ром
пере ло му (об сяг уш код жен ня, сто ян ня відломків), пли ном про цесів
ре па рації кістко вої і м’якої тка нин. При по бу дові ме то ди ки не об -
хідно вра хо ву ва ли та кож особ ли вості кон сер ва тив но го або хірур -
гічно го ліку ван ня трав ма то логічно го хво ро го.

У 1Jй період зас то со ву ва ли за галь но роз ви ва ючі і спеціальні
впра ви. У 2Jй період на тлі за галь но роз ви ва ю чих вправ ви ко ну ють
спеціальні впра ви усіма суг ло ба ми пальців кисті (па сивні й ак тивні).
Це зги нан ня та роз ги нан ня всіх пальців з до по мо гою ме то дис та
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(ампліту да помірна), а потім про тидія кож но го паль ця, зги нан ня та
роз ги нан ня кож ної фа лан ги паль ця, за хоп лен ня дрібних пред метів
паль ця ми. Ви ко рис то ву ють іде о мо торні впра ви, ізо мет рич не нап -
ру жен ня м’язів, кисті та пе редпліччя, впра ви з пред ме та ми і на бло -
ко во му прист рої (ме ха но те рапія). У 3Jй період крім спеціаль них
вправ, ре ко мен до ва них для 2Jго періоду, зас то со ву ють по лег шені
тру дові про це си, особ ли во ті, які задіюють у тру до ву опе рацію уш -
код жені пальці, впра ви з гімнас тич ни ми пред ме та ми.

Кри теріями виз на чен ня ефек тив ності екс пе ри мен таль ної ме -
то ди ки ліку валь ної фізич ної куль ту ри для хво рих із пе ре ло ма ми фа -
ланг пальців бу ло об ра но: об’єм рухів у суг лобі, м’язо ву си лу кисті,
ступінь шкіря ноJсуг лоб ної чут ливість рук, де ся ти паль це вий ха о -
тич ний теппінг для оцінки дрібної мо то ри ки рук. Аналіз ди наміки
показ ників інстру мен таль но го досліджен ня вка зує на на явність ста -
тис тич но дос товірних змін в ос новній групі, на відміну від конт роль -
ної. Зок ре ма, в ос новній групі кут зги нан ня міжфа лан го вих суг лобів
збіль шив ся з 65±2,6° до 86±4,7 °(р<0,05), си ла кисті збіль ши ла ся
з 23±1,8 кг до 41±2,5 кг (р<0,05), шкіря ноJсуг ло бо ва чут ливість рук
до досліджен ня ста но ви ла 5,87±0,32 г (р<0,05), після досліджен ня —
2,31±0,21 г (р<0,05); пок ра щи ла ся дрібна мо то ри ка рук з 81,13±1,99 с
до 65,56±1,14 с (р<0,05). На томість, у конт роль ній групі кут зги нан -
ня міжфа лан го вих суг лобів змінив ся з 67±2,3° до 73±3,9° (р>0,05),
си ла кисті зміни ла ся з 22±1,7 кг до 26±1,4 кг (р>0,05), шкіря ноJсуг ло -
бо ва чут ливість рук до досліджен ня ста но ви ла 6,01±0,47 г (р>0,05),
після досліджен ня — 4,92±0,85 г (р>0,05), пок ра щи ла ся дрібна мо -
то ри ка рук з 81,00±1,63 с до 78,18±1,29 с (р>0,05).

Та ким чи ном, спи ра ю чись на ре зуль та ти на шо го досліджен ня,
ми дійшли вис нов ку, що впро вад жен ня роз роб ле ної на ми ме то ди -
ки ліку валь ної фізич ної куль ту ри для хво рих із пе ре ло ма ми фа ланг
пальців дає значні по зи тивні ре зуль та ти, що спос терігаєть ся в ос -
новній групі, на відміну від конт роль ної гру пи.

Літе ра ту ра
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но ва. — М.: Ме ди ци на, 2006. — 528 с.

2. На у мен ко Л.Ю. Су часні підхо ди до ме дич ної ре абілітації хво рих та ін -
валідів із наслідка ми травм і зах во рю вань пе редпліччя та кисті / Л.Ю. На -
у мен ко, Д. А. Бон да рук, В. Ю. Ки ри чен ко, А. О. Ма метьєв, В. М. Хом’я -
ков // Ме дичні перс пек ти ви. — 2013. — Т. XI — №3. — С 96–102.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ВИ РАЗ КОВІЙ ХВО РОБІ ШЛУН КА 

ТА ДВА НАД ЦЯ ТИ ПА ЛОЇ КИШ КИ

Мо роз Н.В.
5 курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Ви раз ко ва хво ро ба шлун ка та два над ця ти па лої киш ки є од ним
з найбільш по ши ре них зах во рю вань шлун ко воJкиш ко во го трак ту,
що зу мов лює часті ре ци ди ви, вик ли кає тяжкі уск лад нен ня, зни -
жен ня пра цез дат ності хво рих. Ліку ван ня ви раз ко вої хво ро ба шлун -
ка і два над ця ти па лої киш ки за ли шаєть ся важ ли вою ме дич ною та
соціаль ноJеко номічною проб ле мою в Ук раїні. За да ни ми різних ав -
торів, близь ко 10–15% до рос ло го на се лен ня про тя гом жит тя хворіє
на ви раз ку шлун ка та два над ця ти па лої киш ки.

Для профілак ти ки, ліку ван ня, ре абілітації та підтри му ю чої те -
рапії при віраз ковiй хво робi шлун ка і 12Jпа лої киш ки ши ро ко ви ко -
рис то вуєть ся ліку валь на фізкуль ту ра. Фізичні впра ви зміню ють та
нор малізу ють ру хо ву, сек ре тор ну та всмок ту ю чу функції ор ганів
трав лен ня. Ці зру шен ня мо жуть ма ти різно манітний ха рак тер, що за -
ле жить від інтен сив ності та три ва лості фізич них на ван та жень, ча су
прийо му їжі, вихідно го функціональ но го ста ну ор ганів трав лен ня.
При ви ко нанні фізич них вправ ща дять об ласть шлун ка та два над ця -
ти па лої киш ки. У гост ро му періоді зах во рю ван ня ЛФК не по ка за на.

По зи тив ний ефект від ліку валь ної фізкуль ту ри до ся гаєть ся при
сис те ма тич них і ре гу ляр них за нят тях про тя гом три ва ло го ча су під
конт ро лем ліка ря. Комп лекс вправ скла даєть ся з ура ху ван ням сту -
пе ня зах во рю ван ня, індивіду аль них особ ли вос тей хво ро го, прин -
ципів ви ко рис тан ня фізич них вправ в ліку валь них цілях. Впра ви
спеціаль но го ха рак те ру ви ко ну ють ся в поєднанні з за галь но роз ви -
ва ю чи ми, ди халь ни ми з різних вихідних по ло жень. Фізичні впра ви
приз на ча ють че рез 2–5 днів після при пи нен ня гост ро го бо лю.
У цей період про це ду ра ліку валь ної гімнас ти ки не по вин на пе ре ви -
щу ва ти 10–15 хви лин.

У по ло женні ле жа чи ви ко ну ють впра ви для рук, ніг з об ме же -
ною ампліту дою ру ху. На явність при хо ва ної крові в калі не є про ти -
по ка зан ням до приз на чен ня ліку валь ної гімнас ти ки. Од нак, у цих
ви пад ках вик лю ча ють впра ви, які ак тив но втя гу ють у діяльність
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м’язи жи во та і підви щу ють рівень внутрібрюш но го тис ку. При при -
пи ненні гост рих явищ фізичнe на ван та жен ня пос ту по во збіль шу ють.
Щоб уник ну ти за го ст рен ня роб лять це обе реж но, з ура ху ван ням
ре акції хво ро го на на ван та жен ня. Впра ви ви ко ну ють у вихідно му
по ло женні ле жа чи, си дя чи, сто я чи.

Для по пе ред жен ня спай ко во го про це су вклю ча ють ся спеціаль -
ні впра ви з ак цен том на діаф раг мальнe ди хан ня і розс лаб лен ня.
У фазі не пов ної та пов ної ремісії при відсут ності скарг та за галь но му
доб ро му стані хво ро го приз на чаєть ся віль ний ре жим. Ви ко рис то ву -
 ють ся впра ви для всіх м’язо вих груп з об ме жен ням на ван та жен ня
на м’язи че рев ної стінки, впра ви зі сна ря да ми (ва гою до 1,5–2 кг),
на ко ор ди націю, спор тивні ігри (без зма гань). Щільність за нять се -
ред ня, три валість до 30 хви лин.

У са на тор ноJку ро рт них умо вах об сяг та інтен сивність за нять
ЛФК збіль шуєть ся; ши ро ко ви ко рис то ву ють ся те рен кур, про гу лян -
ки, гра в во лей бол, ка тан ня на ли жах та ков за нах, пла ван ня у віль -
но му ре жимі. Фізичні впра ви приз на ча ють ся для то го, щоб до мог -
ти ся по зи тив них зру шень у стані здо ров’я, і зок ре ма поліпшен ня
кро во обігу в че ревній по рож нині, пок ра щан ня ре гу ляції функцій
шлун ка та ки шеч ни ка.

Післялікар ня ний період ре абілітації про во дять у поліклініці або
са на торії. Зас то со ву ють ЛФК, ліку валь ний ма саж, фізіоте рапію,
пра це те рапію.

От же, ура хо ву ю чи те, що ви раз ко ва хво ро ба розг ля даєть ся як
зах во рю ван ня всь о го ор ганізму зі склад ни ми етіопа то ге не тич ни ми
ме ханізма ми, раціональ ним є зас то су ван ня по е тап ної фізич ної ре -
абілітації, що впли ває на декіль ка па то ге не тич них ла нок ви раз ко -
вої хво ро би.

СУ ЧАСНІ АС ПЕК ТИ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ХВО РИХ 
ІЗ КОМП РЕСІЙНИ МИ ПЕ РЕ ЛО МА МИ ХРЕБ ТА

Мош та С.С.
V курс, гру па ФР�51, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

За су час ни ми на у ко ви ми відо мос тя ми, пе ре ло ми хреб та відно -
сять ся до найбільш тяж ких і не без печ них уш код жень опор ноJру хо -
вого апа ра ту лю ди ни. Во ни по ру шу ють йо го опор ну, ре сор ну, ру хо ву
й за хис ну [1, 3]. За да ни ми Кар це ва М.Х., Тюріна А., Клап чу ка В.В.,
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інших вче них пе ре ло ми хреб та скла да ють 7% від за галь ної кіль кості
пе ре ломів, се ред яких на осіб у віці від 16 до 49 років при па дає 63%,
від 50 до 59 років — 21% і від 60 років і біль ше — 16% та ких пе ре -
ломів. За су час ни ми да ни ми ста тис ти ки, найбіль ше час то (у 65,1%
ви падків) спос теріга ють ся пе ре ло ми тіл од но го або декіль кох по пе -
ре ко вих хребців, що суп ро вод жу ють ся стис ком губ ча тої ре чо ви ни
(І.Е. Ка за ке вич). Функціональні по ру шен ня після не уш код же но го
комп ресійно го пе ре ло му хреб та про яв ля ють ся в зни женні йо го
елас тич ності та гнуч кості, част ковій втраті ре сор них якос тей.

За да ни ми на у ковців і прак тиків, ліку ван ня комп ресійних пе -
ре ломів хреб та спря мо ва не на роз ван та жен ня йо го уш код же ної
ділян ки, ут ри ман ня її у фізіологічно му по ло женні до вип рав лен ня
фор ми й ана томічної цілісності сег мен та, віднов лен ня функцій
хреб та, зміцнен ня м’язів ту лу ба. При не уск лад не них комп ресійних
пе ре ло мах хреб та зас то со ву ють здебіль шо го кон сер ва тив ний ме тод
ліку ван ня із ши ро ким зас то су ван ням ме тодів і за собі в фізич ної ре -
абілітації, зок ре ма, ліку валь ної фізич ної куль ту ри, що ви ко рис то -
вуєть ся з пер ших днів після от ри ман ня трав ми [2].

Комп ле кс не віднов не ліку ван ня хво рих із не уск лад не ни ми
комп ресійни ми пе ре ло ма ми хреб та має за без пе чи ти мак си маль но
пов ну та швид ку ме дич ну, фізич ну та соціаль ну ре абілітацію та ких
пацієнтів. То му, ви ко рис тан ня ліку валь ної фізич ної куль ту ри в сис -
темі ре абілітації хво рих із не уск лад не ни ми комп ресійни ми пе ре ло -
ма ми хреб та є не обхідною умо вою, що за без пе чує успішність ре -
алізації всь о го склад но го комп лек су ре абілітаційних зав дань [1, 2].
Ак ту альність про ве ден ня та ких досліджень виз на чаєть ся, пе ре дусім,
ха рак те ром, важкістю та три валістю функціональ них об ме жень хво-
рих з не уск лад не ни ми комп ресійни ми пе ре ло ма ми по пе ре ко во го
відділу хреб та, не обхідністю ніве лю ван ня дії фак торів, що зу мов лю-
ють по ру шен ня пси хо логічно го здо ров’я пацієнтів, за без пе чу ють
уник нен ня ри зи ку інваліди зації, а та кож виз на ною ефек тивністю
зас то су ван ня ліку валь ної фізич ної куль ту ри в комп лексній ре -
абілітації та ких пацієнтів, що вка зує на ак ту альність об ра ної те ми.

За да ни ми літе ра ту ри вста нов ле но, що на усіх ре абілітації та ких
пацієнтів не обхідно зас то со ву ва ти за со би фізич ної ре абілітації. Ос -
нов ни ми за со ба ми впли ву на ор ганізм хво рих із комп ресійни ми пе -
ре ло ма ми хреб та вис ту па ють: ліку валь на фізич на куль ту ра, ма саж,
фізіоJ та пра це те рапія, що пе ред ба ча ють вплив на весь комп лекс
рухо вих, чуттєвих, трофічних по ру шень і змін функціональ но го ста -
ну сер це воJсу дин ної, ди халь ної сис тем та обміну ре чо вин хво рих.
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Ос новні зав дан ня ре абілітації та ких пацієнтів по ля га ють у збе ре -
женні об ся гу рухів; мак си маль но ранній ак тивізації ор ганів і сис тем
хво ро го; по е тап но му зас воєнні хво рим досвіду цілесп ря мо ва них
замісних рухів під час ви му ше ної та три ва лої іммобілізації; про фі -
лак тиці роз вит ку вто рин них су путніх па то логій, пов’яза них із три -
ва лим пе ре бу ван ням в ле жа чо му по ло женні.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ

Муд рен ко Т.В., ІІI курс, гру па ФР�31/13, 
спеціальність «Здо ров’я лю ди ни», тел.0506949802

Інсти тут соціаль них тех но логій.
На у ко вий керівник: Ко ля дич О.І., стар ший вик ла дач.

Се ред зах во рю вань респіра тор ної сис те ми у дітей бронхіти
є од ни ми з най по ши реніших. Зах во рю ваність ко ли ваєть ся в ме жах
75–250 на 1000 дітей, за леж но від епідеміологічної си ту ації з ГРВІ.

Се ред пріори тет них нап рямків педіат ричній на у ки особ ли ве міс -
це відво дить ся вдос ко на лен ню ос нов ме дич но го спос те ре жен ня за
діть ми з ре ци ди ву ю чою брон хо ле ге не вої па то логією та їх ре абілі та -
ції, і зок ре ма за діть ми з хронічним бронхітом, які скла да ють тре ти ну
всіх пуль мо но логічних хво рих, що страж да ють пов тор ни ми зах во -
рю ван ня ми респіра тор ної сис те ми. Інте рес до да но го зах во рю ван -
ня обу мов ле ний ви со кою пи то мою ва гою йо го в струк турі брон хо -
ле ге не вої па то логії з мож ливістю транс фор мації в бронхіаль ну аст му
вже в ран нь о му ди тя чо му віці, та пе ре хо дом в хронічний брон хіт на
нас туп них ета пах жит тя. Нез ва жа ю чи на про ве дені чис ленні
досліджен ня з вив чен ня етіології, па то ге не зу, клініки та ре абілітації
брон хо ле ге не вих зах во рю вань, ак ту альність да ної те ма ти ки збері -
га єть ся і на су час но му етапі.
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Ши ро кий діапа зон в по каз ни ках по ши ре ності бронхітів, су дя -
чи з усь о го, по яс нюєть ся тим, що при звер ненні в поліклініку най -
частіше діаг нос туєть ся не гост рий бронхіт. Роз ши ре не ви ко рис тан -
ня по нят тя «час то хворіючі діти» ве де до гіподіаг нос ти ки хронічних
форм бронхітів і бронхіаль ної аст ми. Із за галь но го чис ла дітей, які
пе ре бу ва ють на дис пан сер но му обліку в поліклініках, хво рих з хро -
нічним і ре ци ди ву ю чим обструк тив ним фор ма ми бронхітів, фак -
тич но є у 2,2–2,8 ра зи біль ше, ніж реєструєть ся. Це ве де до не дос -
татнь о го, та, нерідко, не а дек ват но го ліку ван ня цієї ка те горії дітей.
При ць о му не обхідно вра хо ву ва ти, що ре ци ди ву ю чий обструк тив -
ний бронхіт ду же час то є де бю том бронхіаль ної аст ми.

Значні до сяг нен ня в га лузі вив чен ня етіопа то ге не тич них ме ха -
нізмів брон хо ле ге не вої па то логії у дітей і зас то су ван ня но вих ефек -
тив них фар ма ко логічних за собів про тя гом ос тан нь о го де ся тиліття
не при ве ли до зни жен ня зах во рю ва ності хронічним бронхітом і брон -
хіаль ною аст мою у дітей. Крім то го, три ва ла ме ди ка мен тоз на те ра -
пія нерідко слу жить при чи ною алергічних та інших побічних ре акцій.
У зв’яз ку з цим, по ряд із за галь ноп рий ня ти ми ме то да ми ліку ван ня,
доціль но зас то со ву ва ти не ме ди ка мен тоз ну ре абілітацію, яка змен -
шує дію хіміоп ре па ратів і сприяє віднов лен ню імун но го ста ту су.

Вра хо ву ю чи ви ще вик ла де не, особ ли во ак ту аль но для дітей з па-
то логією ор ганів ди хан ня ви ко рис тан ня комп ле кс них за собів і форм
фізич ної ре абілітації, що спри я ють: поліпшен ню функції зовніш -
ньо го ди хан ня, зни жен ня брон хо об струк тив но го синд ро му, сти му ляції
му ко циліар но го ес ка ла то ра, поліпшен ню ста ну сер це воJсу дин ної
сис те ми і підви щен ню то ле ра нт ності до фізич них на ван та жень.

Се ред за собів фізич ної ре абілітації хво рих дітей на хронічний
бронхіт, зас то со вуєть ся ЛФК, ліку валь ний ма саж, фізіоте ра пев -
тичні ме то ди та фіто те рапія.

Вста нов ле но, що ок ре мо ко жен з за собів ак ту аль ний та дієвий,
та все ж та ки комп ле кс ний підхід до фізич ної ре абілітації дітей, що
страж да ють на хронічний бронхіт, є більш дієвим та ефек тив ним.

Комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації дітей з хронічним
бронхітом доз во ляє поліпши ти дре наж ну функцію бронхів, сприяє
знят тю брон хос паз му і збіль шен ню си ли ди халь ної мус ку ла ту ри,
особ ли во міжре бер них м’язів, збіль шен ню рух ли вості груд ної клі -
ти ни, що за без пе чує ви со кий те ра пев тич ний ефект в більш ко роткі
терміни ре абілітації.

От же, комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації доз во ляє по ліп -
ши ти функцію зовнішнь о го ди хан ня, дре наж ну функцію бронхів
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на тлі збіль шен ня термінів ремісії у дітей з хронічним бронхітом.
Да на прог ра ма мо же бу ти ви ко рис та на в ліку валь ноJпрофілак тич -
них і ре абілітаційних ус та но вах.

РІЗНО ВИ ДИ СКОЛІОЗІВ ТА ІСТОТ НЕ ЗНА ЧЕН НЯ 
РАН НЬ О ГО ПО ЧАТ КУ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Не дашківсь ка Н.В.
І курс аспіран ту ри, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (096)�775�42�54.
На у ко вий керівник: Адир хаєва Л.В., к.пед.н.

Сколіоз є прог ре су ю чим зах во рю ван ням, що ха рак те ри зуєть ся
ду го подібним вик рив лен ням хреб та у фрон тальній пло щині і скру -
чу ван ням хребців нав ко ло вер ти каль ної осі, — торсія. Ці не га тивні
зміни при во дять до по ру шен ня діяль ності сер це воJсу дин ної, ди -
халь ної сис тем, шлун ко воJкиш ко во го трак та і ба гать ох інших
життєво важ ли вих сис тем ор ганізму хво ро го.

Більшість фахівців виділя ють 3 гру пи сколіозів: дис ко генні,
ста тичні (гравітаційні) і ней ром’язові (па ралітичні).

Дис ко ген ний сколіоз роз ви ваєть ся на грунті дисп лас тич но го синд -
ро му. По ру шен ня обміну в спо лучній тка нині при во дять до змі ни
струк ту ри хребців, внаслідок чо го слаб шає зв’язок міжхре бет но го
дис ка з тіла ми хребців. У ць о му місці відбу ваєть ся вик рив лен ня
хреб та і зміщен ня дис ка. Од но час но зміщуєть ся драг лис те (пуль поз -
не) яд ро, роз та шо ву ю чись не в центрі, як завж ди, а ближ че до опук лої
сто ро ни вик рив лен ня

Ста тич ним (гравітаційним) сколіозом прий ня то на зи ва ти ско -
ліоз, пер вин ною при чи ною роз вит ку яко го є ста тич ний чин ник —
аси мет рич не на ван та жен ня на хре бет внаслідок врод же ної або на -
бу тої аси метрії тіла, нап рик лад, дов жи ни нижніх кінцівок, па то ло -
гії куль шо во го суг ло ба, врод же ної кри во шиї, гру бих рубців на ту лубі.

Па ралітич ний сколіоз роз ви ваєть ся ізJза аси мет рич но го ура жен ня
м’язів, що бе руть участь у фор му ванні пос та ви, або їх функціо -
нальній не дос тат ності, нап рик лад, при поліомієліті, міопатії, ди тя -
чо му це реб раль но му па ралічі.

Істот не зна чен ня для ран нь о го по чат ку ре абілітаційних за ходів
має своєчас на діаг нос ти ка. При візу аль но му дослідженні, ви я вив ши
у хво ро го реб ро ве ви бу хан ня (як наслідок торсії), став лять пер вин -
ний діаг ноз — сколіоз. Ре абілітація хво рих на сколіоз но сить комп -
ле кс ний ха рак тер. Комп лекс кон сер ва тив но го ліку ван ня сколіозу
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вклю чає ліку валь ну гімнас ти ку, ма саж, ліку валь не пла ван ня, ме то -
ди ор то пе дич ної ко рекції (кор се ту ван ня, гіпсові ліжеч ка і т.д.), елект -
рос ти му ляцію, щад ний ру хо вий ре жим, що за без пе чує об ме жен ня
на ван та жень на хре бет. Ліку ван ня сколіотич ної хво ро би скла даєть ся
з трь ох взаємо пов’яза них ла нок: мобілізація вик рив ле но го відділу
хреб та, ко рекція де фор мації і стабілізація хреб та в по ло женні до -
сяг ну тої ко рекції. Крім то го, ліку ван ня нап рав ле не на усу нен ня па -
то логічних змін інших ор ганів і сис тем ор ганізму хво ро го.

Провідна роль в ре абілітації хво рих сколіозом на ле жить ЛФК.
КлінікоJфізіологічним обг рун ту ван ням до зас то су ван ня за собів
ЛФК в комп лексній ре абілітації хво рих сколіозом є зв’язок умов фор-
му ван ня і роз вит ку кістко воJзв’яз ко во го апа ра ту хреб та з функціо -
наль ним ста ном м’язо вої сис те ми. ЛФК сприяє фор му ван ню
раціональ но го м’язо во го кор се ту, що ут ри мує хре бет ний стовп в по -
ложенні мак си маль ної ко рекції. Зас то со ву ють ся за галь но роз ви ва ючі,
ди хальні і спеціальні впра ви. Спеціаль ни ми є впра ви, нап рав лені
на ко рекцію па то логічної де фор мації хреб та — ко ри гу ючі впра ви.
Во ни мо жуть бу ти си мет рич ни ми, аси мет рич ни ми, де торсійни ми.

Аси мет ричні ко ри гу ючі впра ви ви ко рис то ву ють ся з ме тою змен -
шен ня сколіотич но го вик рив лен ня. Во ни підби ра ють ся індивіду -
аль но і впли ва ють на па то логічну де фор мацію ло каль но. Впра ви
спри я ють вирівню ван ню то ну су м’язів, по ло жен ня надпліч, змен -
шен ню аси метрії сто ян ня ло па ток. Слід пам’ята ти, що неп ра виль -
не зас то су ван ня аси мет рич них вправ мо же спро во ку ва ти по даль ше
прог ре су ван ня сколіозу

Де торсійні впра ви ви ко ну ють нас тупні зав дан ня: обер тан ня хреб -
ців вбік, про ти леж ний торсії; ко рекція сколіозу вирівню ван ням та зу;
роз тя ган ня ско ро че них і зміцнен ня роз тяг ну тих м’язів в по пе ре ко -
во му і груд но му відділах хреб та. Нап рик лад, на сто роні по пе ре ко вої
увігну тості — відве ден ня но ги на зад в про ти леж ну сто ро ну; на сто -
роні груд но го сколіозу — відве ден ня ру ки з не ве ли ким по во ро том
кор пу су у верхнь о му відділі впе ред і все ре ди ну. При відве денні но -
ги таз помірно відво дить ся в ту ж сто ро ну. Впра ва сприяє де торсії
в по пе ре ко во му і груд но му відділах хре бет но го стов па.
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ПО ПЕ РЕД ЖЕН НЯ РОЗ ВИТ КУ ВТО МИ
В УЧНІВ МО ЛОД ШИХ КЛАСІВ 

ЗА СО БА МИ ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ

Но во сельсь ка Я.М.
5 курс, сту де нт ка спеціаль ності «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Про роз ви ток стом лен ня у шко лярів мо лод ших класів свідчать:
зни жен ня про дук тив ності праці, збіль шен ня чис ла по ми лок, ча су
ви ко нан ня зав дань на уро ках; ос лаб лен ня внутрішнь о го галь му ван -
ня, що ви ра жаєть ся че рез ру хо ве за не по коєння, часті відволікан ня,
неу важність; по я ва по чут тя вто ми; по га на по ведінка. Роз ви ток вто ми,
яка мо же бу ти хронічною у шко лярів, відбу ваєть ся в про цесі не -
адек ват них нав чаль них на ван та жень і має, на дум ку на у ковців, не га -
тив ну тен денцію до постійно го збіль шен ня. Це ак ту алізує проб ле -
му по шу ку шляхів за побіган ня роз вит ку вто ми шко лярів мо лод ших
класів, у то му числі із ви ко рис тан ням за собів фізич но го ви хо ван ня.

Аналіз літе ра ту ри засвідчив, що знач ний по тенціал для по до -
лан ня роз вит ку вто ми у мо лод ших шко лярів ма ють за со би фізич но -
го ви хо ван ня, які ак тив но по винні ви ко рис то ву ва ти ся не ли ше на
уро ках фізкуль ту ри, але й про тя гом нав чаль но го дня у за галь но -
освітніх шко лах. При ць о му важ ли ве зна чен ня має зацікав леність
учнів у ру ховій ак тив ності. Під ру хо вою ак тивністю ди ти ни слід ро -
зуміти су купність довіль но ре гуль о ва них рухів, що ма ють умов -
ноJреф лек тор ну ос но ву, і ви ра жа ють ся в праг ненні до підтрим ки
життєвої рівно ва ги ор ганізму з нав ко лишнім світом, про яв ля ють ся
в ру хо вих уміннях і фізич них якос тях, обу мов ле них як ге не тич но,
так і при щеп ле них пот ре ба ми й мо ти ва ми.

У сис темі ор ганізації ре жи му дня учнів мо лод ших класів не -
обхідно чер гу ва ти ро зу мо ву та фізич ну діяль ності. У мо лод шо му
шкіль но му віці за нят тя з доміну ван ням ро зу мо вої діяль ності не по -
винні про во дить ся без пе рер ви біль ше, ніж 15–20 хви лин. Ро бо чий
день уч ня мо лод ших класів ба жа но по чи на ти з ран ко вої гігієнічної
гімнас ти ки. Ран ко ва гігієнічна гімнас ти ка (РГГ) сприяє швид ко му
пе ре хо ду від сну до ро бо чо го ста ну. Во на ство рює на леж ну ро бо чу
ус та нов ку, вик ли кає відчут тя бадь о рості, го тов ності до праці.

Для роз ван та жен ня учнів про тя гом ро бо чо го дня у мо лод ших
кла сах зас то со ву ють фізкуль турні хви лин ки та фізкуль турні па у зи.
Ме та цих за нять: віднов лен ня зни же ної внаслідок вто ми пра цез дат -
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ності, підви щен ня рівня ува ги учнів, по пе ред жен ня по ру шен ня по -
с та ви. Ос нов ни ми ви мо га ми до фізкуль тур них хви ли нок і фізкуль -
тур них па уз є: впра ви ви ко ну ють ся сто я чи та си дя чи; ампліту да має
бу ти не ве ли кою, щоб учні не за ва жа ли од не од но му; три валість до
3–5 хви лин.

Ве ли ке зна чен ня для учнів мо лод ших класів ма ють ігри та фі -
зичні впра ви, які зас то со ву ють ся на про дов же них пе рер вах. Во ни
зай ма ють особ ли ве місце у розк ладі шкіль но го дня, у ціло му підви -
щу ють за галь ну пра цез датність, пок ра щу ють фізич ний роз ви ток
учнів. Діти із за до во лен ням сприй ма ють та кий вид ру хо вої ак тив -
ності. До ве де но, що після та ких рух ли вих пе рерв учнів мо лод ших
класів кра ще сприй ма ють ма теріал нас туп них уроків, уважніше слу-
ха ють вчи телів, спокійніше по во дять се бе в класі.

Іншою фор мою ор ганізації фізич но го ви хо ван ня в мо лодшій
школі мо же бу ти спор тив на го ди на в гру пах про дов же но го дня. Зміст
спор тив ної го ди ни різний у за леж ності від по ри ро ку та мо же вклю -
ча ти: різні ви ди про гу ля нок; рух ливі ігри на місце вості; лег ко ат ле -
тичні впра ви; си лові впра ви; гімнас тичні впра ви; по до лан ня сму ги
пе реш код; спор тивні ігри.

Досліджен ня по ка зу ють, що ро зу мо ва вто ма лег ко го або се ред -
нь ого сту пе ню лег ко до лаєть ся за період ак тив но го про ве ден ня діть ми
пе рерви. Вза галі час віднов лен ня нор маль но го ста ну ор ганізму шко -
ля ра за умо ви нез нач ної втомі ста но вить не біль ше 10–15 хви лин.

Та ким чи ном, ро зу мо ва вто ма є до волі по ши ре ним яви щем се -
ред учнів мо лод шо го шкіль но го віку, се ред го лов них при чин її ви -
ник нен ня є об ме жен ня в шкіль но му ре жимі ру хо вої ак тив ності та
доміну ван ня ста тич них зу силь дітей. Дієвим за собів по пе ред жен ня
роз вит ку стом лен ня у дітей є адек ват на за змістом, об’ємом та
інтен сивністю ру хо ва ак тивність в ре жимі нав чаль но го дня.

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ МЕ ДО ВО ГО МА СА ЖУ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Овсієнко Р.В., 6 курс, гру па ФР- 61, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація», ка фед ра ре абілітації, 

Інсти тут соціаль них тех но логій, к. тел. 095�395�77�80,
На у ко вий керівник: Ша мич О.М., до цент.

Збе ре жен ня та віднов лен ня функціональ но го ста ну лю ди ни мо же
про во ди тись із зас то су ван ням апіте рапії за до по мо гою на у ко воJоб -
г рун то ва но го ліку валь ноJпрофілак тич но го ме до во го ма са жу, який
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за пус кає про це си са мо ре гу ляції, віднов лює та нор малізує ро бо ту
всіх ор ганів і сис тем ор ганізму. В про цесі про ве ден ня ме до во го ма -
са жу знач но поліпшуєть ся кро во обіг у гли бо ких ша рах шкіри і під -
лег лих м’язах, що сприяє поліпшен ню жив лен ня внутрішніх ор га -
нів і тка нин. Мед, відда ю чи біологічно ак тивні ре чо ви ни, ад сор бує
ток си ни і сприяє швид ко му ви ве ден ню їх з ор ганізму [1]. Та кий ма -
саж ви ко ну ють з ме тою по си лен ня лімфовідто ку й очи щен ня
шкіри. Ви ко нан ня ме до во го ма са жу пот ре бує ви со коп ро фесійних
те о ре тич них знань і прак тич них на ви чок ма са жис та.

Ме та ро бо ти — вив чи ти особ ли вості впли ву ме до во го ма са жу
у комп лексі ре абілітаційних за ходів при по ру ше но му функціональ -
но му стані лю ди ни.

Мед яв ляє со бою суміш ве ли чез ної кіль кості мікро е ле ментів
і вітамінів, пе ре роб ле них фер мен та ми бджіл, він повністю го то вий
до зас воєння без по пе редньої об роб ки [2]. А оскіль ки мед за біо хі -
мічним скла дом близь кий до людсь кої крові, то зас воюєть ся він
людсь ким ор ганізмом на 100%, підви щу ю чи кількість ге мог лобіну
в крові і поліпшу ю чи за галь ний стан лю ди ни.

Ме до вий ма саж — це ме тод руч но го ма са жу із зас то су ван ням
на ту раль но го ме ду як зма щу валь ної ре чо ви ни і як ос нов ної діючої
ре чо ви ни. Своїм ме ханічним, нер во воJреф лек тор ним і гу мо раль ним
впли вом ме до вий ма саж спри чи няє різке по си лен ня кро во обігу в по -
ве рх не вих і гли бо ких ша рах шкіри, що приз во дить до поліпшен ня
трофіки тка нин і по си лен ня мікро цир ку ляції в них. Вплив ба га то -
ра зо во по си люєть ся за ра ху нок «лип ких» влас ти вос тей ме ду, в ре -
зуль таті чо го ефек тивність кон так ту рук ма са жис та і шкіри пацієнта
ба га то ра зо во підви щуєть ся порівня но із зви чай ним ма са жем.

Про ве дені досліджен ня засвідчи ли, що після про ход жен ня пов-
но го кур су ме до во го ма са жу ста ють оче вид ни ми і помітни ми не ли -
ше ос новні (очіку вані) ре зуль та ти, а й су путні: шкіра звіль няєть ся
від шлаків, поліпшуєть ся кро во обіг, відділяєть ся ста рий відмер лий шар
клітин, змен шуєть ся жи ро вий про ша рок, підви щуєть ся елас тич -
ність і пружність шкірно го пок ри ву, а йо го по ве рх ня на бу ває блис -
ку й бар ха тис тості. Зни кає синд ром хронічної вто ми, поліпшуєть ся
рух ливість суг лобів.

Вар то за у ва жи ти, що ви ко нан ня ме до во го ма са жу має свої особ -
ли вості і зас те ре жен ня. Зок ре ма, пер ша про це ду ра має бу ти адап -
таційною, во на ви ко нуєть ся з мен шою інтен сивністю і не ве ли кою
три валістю. У пацієнтів з низь ким боль о вим по ро гом пе ред на не -
сен ням ме до вої ма си шкіру мож на про тер ти олією, щоб ма саж був
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менш бо лю чим. Ма саж однієї зо ни по ви нен зай ма ти близь ко 10 хви-
лин. За один се анс мож на оп раць о ву ва ти 1–2 ве ликі ділян ки тіла.
Ма саж не ви ко нуєть ся в зоні лімфа тич них вузлів: у па ховій зоні, на
гру дях, пах вах і шиї. Ме до вий ма саж про ти по ка за ний хво рим, що
страж да ють на алергію, ге мофілію, ва ри коз не роз ши рен ня вен.

От же, ме до вий ма саж є прос тим і дос туп ним ме то дом віднов лен -
ня нор маль но го функціональ но го ста ну лю ди ни, то му йо го мож на
ре ко мен ду ва ти зас то со ву ва ти у різних комп лек сах ре абілітаційних
за ходів, але при ць о му слід обов’яз ко во дот ри му ва ти ся зас те ре жень
і про ти по ка зань що до йо го ви ко нан ня.

Літе ра ту ра

1. Борт Р. Ліку валь на си ла ме ду, про полісу, пил ку та інших про -
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клуб «Клуб Се мей но го До су га», 2015. — 96 с.: ил. — С. 94–95. —
ISBN 978J966J14J9324J6.
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Мо ног ра фия / Н.И. Юраш. — Рос тов н/Д.: Фе никс, 2012. — 192 с.: ил. —
С. 56–59. — ISBN 978J5J222J19280J1.

ІННО ВАЦІЙНІ ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЗА СО БИ ЗБЕ РЕ ЖЕН НЯ
ТА ВІДНОВ ЛЕН НЯ ЗДО РОВ’Я ОСО БИС ТОСТІ

Опа на сюк М.В.
IV курс, гру па ЗЛ�41, спеціальність «Здо ров’я лю ди ни»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (063)  2669042

На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

Про фесійна діяльність фахівцяJре абіліто ло га пот ре бує су час них
пси хо логічних знань що до збе ре жен ня, віднов лен ня та ко рекції
пси хо со ма тич но го здо ров’я лю ди ни.

Здо ров’я лю ди ни — це гар монія зі світом, по чут тя ми, осо бис тіс ни -
ми сто сун ка ми, внутрішніми фак то ра ми, що за без пе чу ють нор мальну
життєдіяльність та функціону ван ня осо бис тості. Це ре алізація мрій,
пот реб, обу мов ле них пев ни ми життєви ми ба жан ня ми, які фор му -
ють лю ди ну як осо бистість, вдос ко на лю ють її са мопізнан ня, са мо -
ре алізацію, са мос по ну кан ня, за о хо чу ван ня та са мок ри ти ку. Тоб то,
по нят тя «здо ров’я» відоб ра жає єдність психічних та тілес них ас пектів.

Для фахівцяJре абіліто ло га надз ви чай но важ ли ви ми є тілесні
про я ви пси хо со ма тич но го здо ров’я. Такі кри терії ми відзнайш ли
й уза галь ни ли на ос нові робіт В.Бас ка ко ва, Д.Бо а дел ли, Р.Ла ба на,
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А.Ло у е на, Л.Мар чер, В.Рай ха, М.Фель де нк рай за: ритмічне ре гу -
ляр не зба лан со ва не ди хан ня; гар монійна та си мет рич на струк ту ра
тіла; урівно ва же на осан ка та не нап ру же на хо да; плас тичні ру хи; ви -
разні міміка та пог ляд; віль не зву чан ня го ло су; за вер шеність дій;
відсутність ва го мих м’язо вих за тисків та блоків; го товність м’язів
лег ко пе ре хо ди ти від нап ру жен ня до розс лаб лен ня; відповідність
м’язо во го то ну су ру ху та по ведінці; відсутність жорстко фіксо ва них
па тернів ру ху; «за зем леність» — гар ний кон такт з ото чу ю чи ми людь -
ми та з ґрун том, що під но га ми; відчут тя опо ри; фізич на стій кість,
рівно ва га, зба лан со ваність рухів; усвідом леність влас них рухів та
мож ли вості адек ват но го ви бо ру їх тілес но го ви ра жен ня; вміння
відчу ва ти, сприй ма ти та транс фор му ва ти внутрішні імпуль си ру ху;
усвідом лен ня та ос мис лен ня осо бистісних па тернів на їх тілес них
мо де лях; вміння сприй ма ти та зас во ю ва ти тілес ний досвід інших;
ши ро кий ру хо вий ре пер ту ар у прос торі, вазі, ритмі, енер ге тиці, ча -
сові та сенсі; вміння ор ганізо ву ва ти і ко ре гу ва ти енер ге тич ний ба -
ланс у тілі ме то да ми розс лаб лен ня, змен шен ня конт ро лю свідо -
мості, оп ред ме чу ван ня та об’єкти вації тіла, біологічно го ди хан ня;
усвідом лен ня сво го тіла як цінності, уміння жи ти відповідно своїй
при родній конс ти туції, здатність оби ра ти оп ти маль ний спосіб уп -
равління влас ним тілом.

Аналіз провідних ре абілітаційних центрів світу по ка зує, що
ефек тивність віднов лен ня пси хо со ма тич но го здо ров’я знач но ви ща
при ви ко рис тан ня тілес но орієнто ва ної пси хо те рапії та по зи тив ної
пси хо те рапії.

До пси хо логічних інно вацій у фізичній ре абілітації на ле жать
такі тех но логії: ве ге то те рапія В.Рай ха (Reich W.); біое нер ге тич ний
підхід А.Ло у е на (Lowen A.); ко рекційна м’язо ва прог ра ма М.Алек -
сан де ра (Alexander M.); та на то те рапія В.Бас ка ко ва; віднов лен ня
при родніх рухів М.Фель де нк рай за (Feldenkraiz M.); біосин тез Д.Бо а -
делли (Boadella D.); сис те ма логіки роз вит ку рухів та фун да мен таль -
них па тернів І.Бар тенієфф (BF; Bartenieff І.); сис те ма аналізу рухів
Р.Ла ба на (LMA; Laban R.); ме тод усвідом лен ня фізи коJемоційно го
зв’яз ку М.Ро зен (Rosen M.); ме тод струк тур ної інтег рації І.Ролф —
Roilfing; ау тен тич ний рух (Authentic Movement; Whitehouse M.;
movement in depth); ме тод досліджен ня усвідом лен ня рухів тіла Б.Ко -
ен (BodyJMind Centering, Cohen B.); ме тод пси хофізич ної інтег рації
М.Траг ге ра (Trager M., Trager Approach); майндфул несJте рапія
Дж.Ка батJЗіна (mindfulness; KabatJZinn J.); ме то ди ви яв лен ня смис -
ло життєвої орієнтації та гра нич них смислів Д.Ле отньєва; ме то ди
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по зи тив ної пси хо те рапії пси хо со ма тич них роз ладів Н.Пе зешкіна
(Peseschkian N.) то що.

Ва го мою оз на кою здо ров’я лю ди ни є інтег рація пси хо мо тор ної,
когнітив ної та емоційної сфер, що на тілес но му рівні про яв ляєть ся
у на лежній за зем ле ності, цент ро ва ності та усвідом ле ності влас них
рухів. До по ма га ю чи зміню ва ти тілес ноJру хові па тер ни клієнта,
фізич ний ре абіліто лог фа силітує пос ту по ве і цілесп ря мо ва не
віднов лен ня йо го пси хо со ма тич но го здо ров’я.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ МО ЛОДІ 
ЯК ПРОБ ЛЕ МА ХХІ СТОЛІТТЯ

Опень чук Анас тасія Олек сандрівна,
2 курс спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
на чаль ник на у ко во го відділу 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

За ос танні ро ки в біль шості роз ви ну тих країнах пос тає пи тан ня
проб ле ми фізич ної ре абілітації фахівця XXI століття. Особ ли во ця
проб ле ма по ши ре на в Ук раїні.

Все біль ше з’яв ляєть ся да них, які підтве рд жу ють дум ку, вис лов-
ле ну на шим ве ли ким співвітчиз ни ком І. І. Мєчніко вим ще на по чат -
ку ми ну ло го століття, що при ро да не жаліла і, мож ли во, й за раз не
по жаліє род людсь кий [3, с. 5]. Ос танніми ро ка ми стан здо ров’я сту-
де нтсь кої мо лоді Ук раїни зна хо дить ся в кри тич но му стані. Різні від -
хи лен ня в стані здо ров’я ма ють до 90% сту дентів. Знач не погіршен ня
ста ну довкілля, особ ли во після Чор но бильсь кої ка та ст ро фи, соціаль -
 ноJеко номічні не га раз ди приз ве ли до різко го погіршен ня здо ров’я
на се лен ня Ук раїни за га лом і мо лоді зок ре ма. Це підтве рд же но ба -
гать ма на у ков ця миJме ди ка ми і виз на но МОЗ Ук раїни [5, с. 8–10].

Фізич на ак тивність у мо лоді за ли шаєть ся вкрай низь кою: як
у здо ро вих, так і у хво рих мо ло дих лю дей. Се ред при чин, по яких
сту ден ти не мо жуть ре гу ляр но зай ма ти ся фізич ний ак тивністю, на -
ми бу ли відмічені: брак ча су — 20%; відсутність мо ти вації — 20%;
не має не обхідності — 8%.

Ми вва жаємо, що ор га ни освіти ма ють за без пе чи ти пов но цінну
мож ливість от ри ман ня осо ба ми з важ ки ми фор ма ми інвалідності
се редньої освіти вдо ма, як що це є ба жан ням батьків і ви бо ром са мої
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ди ти ни. Дер жа ва по вин на мак си маль но підтри му ва ти ро ди ни, які
ви хо ву ють дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, оскіль ки, як відо мо, такі
сім’ї роз па да ють ся знач но частіше за інші, а це — пев ний крок до
соціаль но го сирітства. Важ ли во ство рю ва ти служ би соціаль ноJпси -
хо логічної підтрим ки цих ро дин та мо ло дих інвалідів при цент рах
соціаль ної служ би для мо лоді. На жаль, не всю ди цент ри ба чать се -
ред своїх пріори тетів са ме цей нап ря мок.

Вис нов ки. Сь о годні ми ба чи мо, що нас тав час приділи ти біль -
ше ува ги та по ва ги до не пов но сп рав ної лю ди ни, чиє існу ван ня ро -
бить на ше суспільство добрішим, то ле рантнішим, зреш тою, прос то
нор маль ним людсь ким суспільством. У су часній світог лядній на уці,
філо софії, соціології існує ба га то свідчень то го, що підтрим ка існу -
ю чої ба га то манітності, то ле рантність до сла бос тей, муд ра зго да
з при ро дою, прий нят тя і ро зуміння всіля ких відхи лень, не дос ко на -
лос тей дає на ба га то біль ше, ніж уніфікація, жорсткий по ря док, од -
но думність і од но го лосність. Це, влас не, і є но вий гу маністич ний
підхід, у ме жах яко го ми б хотіли ба чи ти май бутнє вирішен ня проб -
лем дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Література
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ 

ПРИ ОС ТЕ О А РТ РОЗІ КОЛІННО ГО СУГ ЛО БА

Па щен ко О.І., 4 курс, 
сту де нт ка нап ря му підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л. Б., к.пед.н., до цент

Ос те о а рт роз — найбільш по ши ре не зах во рю ван ня суг лобів, час-
то та роз вит ку яко го не у хиль но зрос тає, що ро бить проб ле му йо го
вив чен ня та ліку ван ня однією з най важ ливіших в арт ро логії. Ос те о -
а рт роз колінно го суг ло ба — муль ти фак тор не зах во рю ван ня, роз ви ток
яко го пов’язу ють зі старінням, ген дер ни ми та етнічни ми відмін -
нос тя ми, пе ре не се ни ми трав ма ми, особ ли вос тя ми про фесії, сте ре о -
ти па ми хар чо вої по ведінки, ен док рин ним та імун ним ста ту сом лю -
ди ни. В ос танні ро ки спос терігаєть ся збіль шен ня чис ла хво рих на
ос те о а рт роз се ред осіб пра цез дат но го віку. Ос те о а рт роз колінно го
суг ло ба суп ро вод жуєть ся погіршен ням якості жит тя хво рих, ви со кою
інваліди зацією, то му він має ви со ку соціаль ноJеко номічну зна чущість.

Ме тою віднов лю валь но го ліку ван ня ос те а рт ро зу колінно го
суг ло ба є до сяг нен ня по лег шен ня симп то ма ти ки, зу мов ле ни ми
ана томічни ми зміна ми суг ло ба, поліпшен ня йо го функцій, а от же,
пок ра щен ня якості жит тя хво рих. Важ ли ву роль у віднов лю валь но -
му ліку ванні на ле жить ліку вальній фізичній куль турі (ЛФК).

Ліку валь на фізкуль ту ра при ос те о а рт розі сприяє: по пе ред жен -
ню або усу нен ню ат рофії періар ти ку ляр них м’язів; по пе ред жен ню
або усу нен ню нес табіль ності суг лобів; змен шен ню арт ралгій, пок -
ра щен ню функції ура же них суг лобів; галь му ван ню по даль шо го
прог ре су ван ня ос те о а рт ро зу; змен шен ню ма си тіла.

Відповідно до особ ли вос тей зах во рю ван ня ЛФК зас то со ву ють
у два періоди. Зав дан ня ЛФК у І період при де фор му ю чих арт ро зах:
роз ван та жен ня ура же но го суг ло ба, збіль шен ня суг ло бо вої щіли ни,
змен шен ня бо лю; пок ра щен ня кро воJ та лімфо обігу, трофічних про -
цесів в ура же но му суг лобі; розс лаб лен ня м’язів, усу нен ня конт рак -
тур, збіль шен ня ампліту ди рухів; фор му ван ня тим ча со вих ком пен -
са цій, підви щен ня за галь но го то ну су ор ганізму. Ви ко рис то ву ють
ліку валь ну та ран ко ву гігієнічну гімнас ти ку, са мостійні за нят тя
5–6 разів на день, гідрокіне зо те рапію.

У II період зав дан ня ЛФК до пов ню ють. Во ни спря мо вані на
змен шен ня ат рофії м’язів, зміцнен ня м’язо воJзв’яз ко во го апа ра ту
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ура же но го суг ло ба, нор малізації йо го функції або фор му ван ня пос -
тійних ком пен сацій; усу нен ня де фектів пос та ви, за галь не зміцнен -
ня ор ганізму.

Ура хо ву ю чи, що ос те о а рт роз колінно го суг ло ба час то поєдну -
єть ся з ос те о хо нд ро зом хреб та, до би ра ють спеціальні впра ви, що
зас то со ву ють при ос те о хо нд розі хреб та. Під час за нять ліку валь ною
гімнас ти кою не обхідно до дер жу ва ти ся та ких ме то дич них прин -
ципів: ак тивні ру хи у гост рий і підгост рий періоди про ти по ка зані,
оскіль ки во ни мо жуть приз вес ти до комп ресії нер во вих і су дин них
ут во рень; їх вво дять у зак люч ний період і ви ко ну ють у повіль но му
темпі, без по си лю ван ня та нап ру жен ня; усі впра ви слід чер гу ва ти
з впра ва ми на розс лаб лен ня; для по до лан ня наслідків про ти боль о -
вої ан талгічної по зи і боль о вою синд ро му, що змен шу ва ли екс кур -
сію груд ної клітки, слід вклю ча ти ди хальні впра ви; не до пус ка ти
підси лен ня боль о вих відчуттів під час ви ко нан ня фізич них вправ.

От же, з ура ху ван ням па то ге не тич них особ ли вос тей арт ро зу від -
нов не ліку ван ня має бу ти без пе ре рв ним та охоп лю ва ти всі ета пи:
госпіталь ний, ам бу ла тор ноJполіклінічний, са на тор ний. Ура хо ву ю чи
складність па то ге не зу ос те о а рт ро зу, вва жаємо вип рав да ним при пу -
щен ня, що найбільш ефек тив ним є комп ле кс ний підхід до фізич ної
ре абілітації хво рих на го на рт роз. Зас то су ван ня ЛФК сприяє підви -
щен ню ефек тив ності ре абілітації та ких хво рих, ско ро чен ню
термінів їхнь о го ліку ван ня, по дов жен ню періоду ремісії, за побіган -
ню інваліди зації.

МЕТО ДИ КА ВИ КО РИС ТАН НЯ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
В КОМП ЛЕКСІ ІЗ ЗА СА БА МИ 

ПСИ ХО ЛОГІЧНОЇ КО РЕКЦІЇ У ЛІКУ ВАННІ ПАЦІЄНТІВ,
ХВО РИХ НА ЦУК РО ВИЙ ДІАБЕТ

Про ко пен ко Н.В., V кур су, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор, 

завіду вач ка фед ри ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

Цук ро вий діабет (ЦД) — од не з найбільш по ши ре них тяж ких хро -
нічних зах во рю вань три ва ло го пе ребігу, що є ме ди коJсоціаль ною
проб ле мою для біль шості країн. В Ук раїні кількість хво рих на цук ро -
вий діабет скла дає близь ко 1 млн., а кількість осіб з недіаг нос то ва ним
діабе том мо же до ся га ти 2,5–3,0 млн. осіб. Ліку ван ня та ре абілітація
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осіб із цук ро вим діабе том ма ють бу ти комп ле кс ни ми і пе ред ба ча -
ють зас то су ван ня, ме ди ка мен тоз ної те рапії, ліку валь ної фізич ної
куль ту ри та пси хо логічної ко рекції.

Се ред ліку валь них чин ників у ре абілітації хво рих із цук ро вим
діабе том ве ли ке зна чен ня має фізич на ак тивність, що чи нить різно -
с то рон ню оз до ров чу дію за ра ху нок підви щен ня функціональ ної
ак тив ності різних ор ганів і сис тем ор ганізму лю ди ни. М’язо ва ро -
бо та, особ ли во та, що ви ма гає вит ри ва лості, суп ро вод жуєть ся змі -
на ми гор мо наль но го фо ну. У ре зуль таті підви щу ють ся гліко ге ноліз
і ліпоз, не обхідні для енер ге тич но го за без пе чен ня фізич ної діяль -
ності, що є ду же важ ли вим для хво рих на цук ро вий діабет.

Прий нят на і без печ на прог ра ма фізич них на ван та жень — це
фізкуль турні впра ви лег кої, потім помірної інтен сив ності. Як що
лю ди на по чи нає «з ну ля», їх три валість по вин на пос ту по во зрос та ти
з 5–10 до 45–60 хв. Дос туп ною для всіх є ходь ба, про гу лян ки в ком -
фо рт но му темпі три валістю 45–60 хв. Відповідні ви ди фізич ної ак -
тив ності — пла ван ня, їзда на ве ло си педі. Важ ли ва ре гу лярність фі -
зич них на ван та жень. Їх тре ба прак ти ку ва ти не рідше трь ох разів на
тиждень, тіль ки в ць о му ви пад ку мож на роз ра хо ву ва ти на ефект. Ко -
ристь фізич них на ван та жень у ви пад ку три ва лих па уз ви си хає ду же
швид ко. У період фізич них на ван та жень особ ли ву важ ливість на бу -
ває конт роль за влас ним ста ном, а так са мо са мо ко нт роль рівня
цук ру крові, вра хо ву ю чи як несп ри ят ли ву дію ви со ко го цук ру, так
і ри зик гіпоглікемії. Тре ба вра хо ву ва ти, що значні фізичні на ван та -
жен ня у ба гать ох лю дей мо жуть ма ти місце і по за за нять фізкуль ту -
рою і спор том. Це, нап рик лад, ге не раль не при би ран ня, ре монт, ро бо-
та в са ду, го роді і т. д. Всі ці на ван та жен ня та кож ви ма га ють конт ро лю.

У той час, як тра диційні підхо ди до ліку ван ня зо се ред жені на
впливі на тіло лю ди ни, наміти ла ся на рос та ю ча тен денція в бік зас то -
су ван ня біоп си хо логічних підходів. Во ни пе ред ба ча ють оцінку хво -
ро го не тіль ки як об’єкт для ліку ван ня со ма тич них де фектів, але і як
цілісну осо бистість зі своїми біологічни ми, пси хо логічни ми і со -
ціаль ни ми особ ли вос тя ми. Діаг ноз цук ро во го діабе ту і не обхідність
про тис то ян ня хво робі і її уск лад нень роб лять ос нов ний вплив на
жит тя лю ди ни че рез зміну пси хо логічно го і фізич но го бла го по луч -
чя. Хворі на цук ро вий діабет пот ре бу ють підтрим ки і ро зуміння
з бо ку фахівців. Пси хо логічне бла го по луч чя є важ ли вою ме тою лі -
ку ван ня при діабеті. Ком пен сація діабе ту мо же поліпши ти пси хо ло -
гічний стан пацієнта і, у свою чер гу, пси хо логічні фак то ри мо жуть
впли ва ти на ступінь ком пен сації діабе ту. Поліпшен ня ме та болічно го
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конт ро лю мо же розг ля да ти ся як один із шляхів ко рекції пси хо ло -
гічної якості жит тя: на по чат ко во му етапі ліку ван ня — опо се ред ко -
ва но че рез змен шен ня стом лю ва ності і над лиш ко вої емоційності,
а при три ва ло му ліку ванні — че рез зни жен ня сту пе ня ри зи ку уск лад-
нень, які, у свою чер гу, мо жуть зни жу ва ти якість жит тя. З іншо го
бо ку, пси хо логічні фак то ри здатні впли ва ти на якість ме та болічно -
го конт ро лю. Знан ня хво ри ми то го, як про тис то я ти і справ ля ти ся
з фак то ра ми стре су, мо же бу ти важ ли во не тіль ки для підтрим ки ста -
біль но го пси хо логічно го ста ну, а й ще з точ ки зо ру підтрим ки адек -
ват но го рівня ме та болічно го конт ро лю.

Пси хо логічний стан пацієнта мож на поліпши ти шля хом пра -
виль но го спілку ван ня, по ва ги по чут тя влас ної гідності пацієнта,
а та кож виз нан ня і відповіді на різні пот ре би кож но го конк рет но го
пацієнта. Хворі, які страж да ють діабе том, пот ре бу ють до по мо ги
при фор му ванні мо ти вації для про ве ден ня са мо ко нт ро лю.

ЛІКУ ВАЛЬ НА ФІЗИЧ НА КУЛЬ ТУ РА 
ПРИ ГІПЕР ТОНІЧНІЙ ХВО РОБІ

В УМО ВАХ СА НА ТОР НО�КУ РО РТ НО ГО ЛІКУ ВАН НЯ

Ру дас О.Ю., сту де нт ка 4 кур су, 
нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Гіпер тонічна хво ро ба зай має од не з провідних місць се ред при -
чин інвалідності та смерт ності внаслідок сер це воJсу дин них зах во -
рю вань, що виз на чає її як світо ву ме ди коJсоціаль ну проб ле му [1].
У зв’яз ку з інваліди зу ю чи ми об ме жен ня ми життєдіяль ності особ -
ли во го на у ко во го та прик лад но го зна чен ня на бу ває ран ня
профілак ти ка та ре абілітація хво рих із гіпер тонічною хво ро бою.

Зав дан ням са на тор ноJку ро рт но го ета пу ре абілітації є роз ши рен -
ня ру хо вої ак тив ності, яко го до ся га ють за до по мо гою пра виль ної
по бу до ви ру хо во го ре жи му, з ура ху ван ням функціональ но го ста ну
хво ро го. Усі за хо ди на са на тор но му етапі про во дять хво рим ди фе -
ренційо ва но за леж но від ста ну, особ ли вос тей клінічно го пе ребігу
хво ро би, на яв ності суп ровідних зах во рю вань і па то логічних синд -
ромів [2]. Зміст екс пе ри мен таль ної ме то ди ки ЛФК вклю чає до зо ва -
не сис те ма тич не поєднан ня індивіду аль них за нять ліку валь ною гім -
нас ти кою із що ден ною ходь бою. Ме тою екс пе ри мен таль ної
ме то ди ки ЛФК хво рих із гіпер тонічною хво ро бою І–ІІ ст. в умо вах
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са на тор ноJку ро рт но го ліку ван ня є поліпшен ня за галь но го ста ну
ор ганізму, по дов жен ня три ва лої ремісії, пок ра щен ня якості жит тя.
Ос нов ним за со бом ЛФК у хво рих на ГХ є фізичні впра ви, і їх до бо -
ру не обхідно приділи ти особ ли ву ува гу. До ве де но, що при ви ко -
нанні фізич них вправ за участі м’язів рук знач но підви щуєть ся АТ
порівня но із впра ва ми для м’язів ніг. З ве ли кою обе режністю слід
ви ко рис то ву ва ти фізичні впра ви, пов’язані з нап ру жу ван ням, рив -
ка ми (особ ли во рук) зі стру сом кор пу су.

На хи ли ту лу ба, по во ро ти го ло ви на по чат ку за нять мо жуть
вик ли ка ти за па мо ро чен ня, по ру шен ня ко ор ди нації, го лов ний біль,
відчут тя тяж кості в го лові. Про те це не оз на чає, що їх не обхідно
вик лю чи ти. Ці впра ви приз на ча ють хво рим пос ту по во при нез нач -
ній кіль кості пов то рень. Важ ли во пам’ята ти, що фізичні впра ви,
в яких бе руть участь ве ликі м’язові гру пи, ма ють біль шу деп ре сор -
ну дію, ніж впра ви з учас тю ма лих м’язо вих груп. Особ ли ву обе -
режність не обхідно про яв ля ти при ви ко рис танні ста тич них вправ.
Після їх ви ко нан ня тре ба обов’яз ко во приз на ча ти впра ви на розс -
лаб лен ня. Обґрун ту ван ня ме то ди ки ліку валь ної гімнас ти ки при ГХ
пов’яза не не тіль ки зі стадією зах во рю ван ня, але й зі сту пе нем ф -
ізич ної ак тив ності хво рих у пов сяк ден но му житті. При клінічно му
обс те женні хво рих для вив чен ня прис то су валь них ре акцій ор га ніз му
до різних впливів роб лять функціональні про би. Ре зуль та ти дослі -
джен ня клінічно го ста ну хво рих на ГХ по за вер шен ню фор му валь -
но го екс пе ри мен ту по ка зу ють, що в ос новній групі зрос ла кількість
хво рих, які ма ють за довіль ний клінічний стан з 40,2% до 65,4%.
У той же час суттєво зни зи лась кількість хво рих з клінічним ста ном,
який ха рак те ри зуєть ся помірни ми зміна ми — з 59,8% до 34,5%.

Вис нов ки. На ве дені по зи тивні зміни у функціону ванні сер це воJ
су дин ної сис те ми, за галь ноJклінічно го ста ну та скарг хво рих до во -
дять ефек тивність роз роб ле ної ме то ди ки ЛФК для хво рих із гіпер то -
нічною хво ро бою ІJІІ ст. в умо вах са на тор ноJку ро рт но го ліку ван ня.

Літе ра ту ра
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ 
АС ТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮ ДИ НИ 

ДИ ХАЛЬ НОЮ ГІМНАС ТИ КОЮ

Се ме нов А.М.
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни 

та фізич но го ви хо ван ня, к. тел. 097�498�60�39.
На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.пси хол.н., про фе сор.

Не див ля чись на на явність ба гать ох оз до ров чоJпрофілак тич них
і ко рекційноJвіднов лю валь них прог рам віднов лен ня та зміцнен ня
здо ров’я лю ди ни при ре гу ляції різно манітних па то логічних станів
та сис те ма ти зо ва них на у ко вих знань що до проб ле ми пси хофізіо ло -
гічно го за без пе чен ня адап тації лю ди ни до постійно мінли вих умов
життєдіяль ності, де які їх на у ко воJпрак тичні ас пек ти оп раць о вані ще
не дос татньо, а інші тіль ки намічені для по даль шо го вирішен ня [1, 2].
У зв’яз ку з цим ви ник ла не обхідність по бу ду ва ти комп лекс зас тосу -
ван ня ліку валь ноJвіднов лю валь них за собів та про вес ти досліджен ня
йо го прак тич ної ефек тив ності для осіб, які пе ре бу ва ють в ас теніч них
ста нах. Роз роб ле ний комп лекс впливів с точ ки зо ру ре абіліта ційноJ
від нов лю валь но го нап ря му ме ди ци ни предс тав ляє со бою комп лекс
за собів фізич ної ре абілітації (ди халь на гімнас ти ка, ліку валь ноJвід -
нов лю валь ний ма саж та са мо навіюван ня). Існує безліч варіантів
поєднан ня та комбіну ван ня різно манітних ліку валь ноJвіднов лю -
валь них впливів. Для біль шої ефек тив ності досліджен ня ці впли ви
на ми бу дуть поєдну ва тись та ви ко рис то ву ва тись у комп лексі при
ви ко рис танні спо чат ку ди халь ної гімнас ти ки, а після неї се ан су ау -
то ген но го тре ну ван ня та ліку валь ноJвіднов лю валь но го ма са жу.

Од на з го лов них при чин ви ник нен ня ба гать ох па то логічних
ста нів — це втра та ор ганізмом здат ності постійно підтри му ва ти
в крові вміст СO2 близь кий до нор ми. Тоб то, до кис не во го го ло ду ван-
ня приз во дить не тіль ки ма лий вміст кис ню, а не долік вуг ле кис ло -
го га зу. Це яви ще бу ло відкри те російсь ким фізіоло гом Б. Ф. Веріго
ще в кінці XVIII століття, а че рез 10 років підтве рд же но дан цем
Х. Бо ром, і то му на зи ваєть ся «Ефект ВерігоJБо ра» [1, 2]. Во ни вста -
но ви ли, що зас воєння ор ганізмом кис ню, що пот рап ляє в нь о го че -
рез ле гені, за ле жить від вмісту в ор ганізмі вуг ле кис ло го га зу СO2.
Чим біль ше у крові СO2, тим біль ше O2 до хо дить до клітин і зас -
воюєть ся ни ми. У здо ро вих лю дей рівень вен ти ляції ле гень (час то -
та і гли би на ди хан ня) та кий, що СO2 ви да ляєть ся з ор ганізму рівно
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в такій кіль кості, щоб йо го завж ди за ли ша ло ся в ар теріальній крові
не мен ше 6% і підви щен ня не біль ше 6,5%. Та ким чи ном, гіпо -
капніемія — постійний брак в крові вуг ле кис ло го га зу СO2 — пря ма
при чи на постійно го не нор маль но го зву же но го ста ну (спаз му) ар -
теріол і дрібних ар терій. От же, при род ним ва зоділа та то ром, тоб то
ре чо ви ною, що роз ши рює кро во носні су ди ни, є вуг ле кис лий газ
СO2, що зна хо дить ся в крові.

Ди халь на гімнас ти ка відіграє важ ли ву роль у ре гу ляції ас те нічних
станів лю ди ни. Во на сприяє зни жен ню ви ми ван ня вуг ле кис ло ти, із
збіль шен ням кон це нт рації якої до нор маль но го рівня знімаєть ся
спазм кро во нос них су дин, віднов люєть ся окис лю валь ноJвіднов -
ний про цес в ор ганізмі. На підставі ць о го Ду ри ма нов Віталій Кос -
тян ти но вич зап ро по ну вав так зва не порціаль не ди хан ня. Він звер нув
ува гу на ха рак тер сміху, при яко му ми ви ди хаємо рив ка ми, і роз ро -
бив порціаль не ди хан ня, або ди хан ня ус ту па ми [1]. Ви ко ну ва ти йо -
го ду же прос то: 3–4 ко рот ких ак тив них ви ди хи підряд, потім стіль -
ки ж ко рот ких вдихів. Пов то рю ва ти цей ди халь ний цикл не обхідно
про тя гом 7 хви лин, зна хо дя чись в по чат ко во му по ло женні: ле жа чи,
си дя чи або сто я чи [2]. Віднов лен ня здат ності ор ганізму підтри му -
ва ти оп ти маль ну кон це нт рацію СO2 в крові ди халь ною гімнас ти -
кою — це не обхідна умо ва і ефек тив ний спосіб ре гу ляції ас тенічних
станів лю ди ни. От же, зас то су ван ня ць о го комп лек су ліку валь -
ноJре абілітаційних та ре гу лю чих за ходів, відповідно пос тав ле ної
ме ти змінює по точ ний пси хофізіологічний стан лю ди ни.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ
АС ТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮ ДИ НИ 

ЛІКУ ВАЛЬ НО�ВІДНОВ ЛЮ ВАЛЬ НИМ МА СА ЖЕМ

Се ме нов А.М.
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни 

та фізич но го ви хо ван ня, к. тел. 097�498�60�39.
На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.пси хол.н., про фе сор.

Не див ля чись на на явність ба гать ох оз до ров чоJпрофілак тич -
них і ко рекційноJвіднов лю валь них прог рам віднов лен ня, ре гу ляції
та зміцнен ня здо ров’я лю ди ни при фор му ванні різно манітних па -
то логічних станів де які їх на у ко воJпрак тичні ас пек ти оп раць о вані
ще не дос татньо, а інші тіль ки намічені для по даль шо го вирішен ня
[1, 2]. У зв’яз ку з цим ви ник ла не обхідність по бу ду ва ти комп лекс
зас то су ван ня ліку валь ноJвіднов лю валь них за собів та про вес ти екс -
пе ри мен тальні досліджен ня йо го прак тич ної ефек тив ності для
осіб, які пе ре бу ва ють в ас тенічних ста нах. Роз роб ле ний комп лекс
впливів с точ ки зо ру ре абілітаційноJвіднов лю валь но го нап ря му ме -
ди ци ни предс тав ляє со бою комп лекс за собів фізич ної ре абілітації
(ди халь на гімнас ти ка, ліку валь ноJвіднов лю валь ний ма саж та са мо -
навіюван ня). Існує безліч варіантів поєднан ня та комбіну ван ня
різно манітних ліку валь ноJвіднов лю валь них впливів. Для біль шої
ефек тив ності досліджен ня ці впли ви на ми бу дуть поєдну ва тись та
вико рис то ву ва тись у комп лексі при ви ко рис танні спо чат ку ди халь ної
гімнас ти ки, а після неї се ан су ау то ген но го тре ну ван ня та ма са жу.

Ліку валь ноJвіднов лю валь ний ма саж, приз на че ний віднов лю ва ти
енер ге тич ний кар кас тіла лю ди ни, спри я ти йо го адап тації до нав -
колишнь о го се ре до ви ща, віднов лен ню та підтри ман ню по ру ше но го
ба лан су, тоб то гар монії, що за су час ни ми уяв лен ня ми оз на чає від -
нов лю ва ти го ме ос таз і сти му лю ва ти за хисні си ли ор ганізму [1, 2].
Це по вин но до ся га ти ся впли вом на конк ретні ділян ки тіла і йо го
тка ни ни чітко підібра ни ми ме то да ми і прийо ма ми ма са жу. Та кий
ліку валь ноJвіднов лю валь ний ма саж діє більш ефек тив но, то му йо -
го ви ко ну ва ли в на шо му екс пе ри мен таль но му дослідженні в теп ло -
му приміщенні. Ме то ди ка ліку валь ноJвіднов лю валь но го ма са жу має
де які особ ли вості про ве ден ня. Для ви ко рис тан ня спеціаль ної ме то -
ди ки ліку валь ноJвіднов лю валь но го ма са жу бу ло вве де но прий нят тя
по чат ко во го по ло жен ня ле жа чи на жи воті для ефек тив но го ви ко -
нан ня прийомів в об ласті шиї, спи ни та по пе ре ку. Та ке по ло жен ня
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да ва ло мож ливість роз тяг ну ти та розс лаб ля ти сам хре бет і м’язові
гру пи, зв’яз ки, що ото чу ють йо го. Це та кож да ва ло мож ливість
про ни ка ти ма саж ни ми ру ха ми більш гли бо ко та підви щу ва ти ефек -
тивність про ве ден ня про це ду ри ма са жу. Не обхідною умо вою ви ко -
рис тан ня спеціаль ної ме то ди ки ліку валь ноJвіднов лю валь но го ма -
са жу об ласті шиї, спи ни та по пе ре ку має бу ти розс лаб лен ня м’язів
тіла. Для ць о го кінцівкам на даєть ся се реднь офізіологічне по ло жен ня.
Три валість кож но го се ан су — 40 хви лин, курс ма са жу — 20 се ансів.
Вихідне по ло же н н ня лю ди ни — на жи воті, ру ки вздовж тіла. Про -
во дять різні прийо ми ма са жу. При ць о му ви ко рис то ву ють ак тивні
й па сивні ру хи в суг ло бах нижніх кінцівок. Інтен сивність ви ко нан ня
прийомів ма са жу підби раєть ся відповідно за галь но го функціональ -
но го ста ну та сту пе ню фізич но го роз вит ку ма са жо ва но го [1, 2].
Неп ри пус тимі боль ові відчут тя, ут во рен ня синців на тілі лю ди ни.
Особ ли ва ува га приділяєть ся ма са жу па ра вер теб раль них зон кри -
жо вих, по пе ре ко вих і нижнь ог руд них сег ментів, а та кож сіднич них
м’язів, діля нок крижів, клу бо вих кісток тіла. Ма са жу ють па ра вер -
теб ральні зо ни всіх спин но моз ко вих сег ментів від ниж чо го до ви що-
го й реф лек со генні зо ни груд ної клітки та ділян ки та за. Ви ко ну ють
стру шу ван ня та за та ма саж боль о вих то чок. Та кож ре тель но ма са -
жу ють м’язи спи ни, клу бо вих кісток, ре бер них дуг, міжре бер них про -
міжків і ос тис тих відростків.

От же, зас то су ван ня ць о го комп лек су ліку валь ноJре абіліта цій -
них та ре гу лю чих за ходів, відповідно пос тав ле ної ме ти змінює по -
точ ний пси хофізіологічний стан лю ди ни.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ 
АС ТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮ ДИ НИ 

СА МО НАВІЮВАН НЯМ

Се ме нов А. М.
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни 

та фізич но го ви хо ван ня, к. тел. 097�498�60�39,
На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.пси хол.н., про фе сор.

Не див ля чись на на явність ба гать ох оз до ров чоJпрофілак тич -
них і ко рекційноJвіднов лю валь них прог рам віднов лен ня, ре гу ляції
та зміцнен ня здо ров’я лю ди ни при фор му ванні різно манітних па -
то логічних станів ви ник ла не обхідність ви ко рис тан ня су гес тив но го
впли ву са мо навіюван ня та про вес ти екс пе ри мен тальні досліджен -
ня йо го прак тич ної ефек тив ності для осіб, які пе ре бу ва ють в ас те -
нічних ста нах. Ау то ген не тре ну ван ня або са мо навіюван ня як пси -
хо мо тор ний вплив с точ ки зо ру ре абілітаційноJвіднов лю валь но го
нап ря му ме ди ци ни предс тав ляє со бою ефек тив ний спосіб пси хо -
мо тор ної та пси хофізич ної са мо ре гу ляції, віднов лен ня інфор ма -
ційноJенер ге тич но го по тенціалу, фор му ван ня оп ти маль но го ста ну
лю ди ни [1].

Са ма наз ва «ау тос», тоб то са мо роб не тре ну ван ня, що ви ко ну -
єть ся са мою лю ди ною. Стан знят тя нап ру ги, що ви ни кає в про цесі
АТ, суп ро вод жуєть ся відчут тям гли бо ко го зас по коєння і знят тям
три вож ності. У та ко му стані ефек тив но зас во ю ють ся різні фор му ли
са мо навіян ня, що да ють мож ливість ре гу лю ва ти ас тенічні ста ни
і фізіологічні функції ор ганізму [2]. Психічна нап ру га завж ди суп -
ро вод жуєть ся нап ру гою різних м’язо вих груп. Розс лаб лен ня м’язів
приз во дить до ре лак сації нер во воJпсихічних про цесів і знят тя на -
пру ги. Ау то ген не тре ну ван ня вклю чає декіль ка взаємо пов’яза них
еле ментів. Це розс лаб лен ня ске лет них і оч них м’язів за до по мо гою
спеціаль них вправ, знят тя нер во воJемоційної нап ру ги та ре алізації
фор мул са мо навіян ня. На сь о годні роз роб ле на ве ли ка кількість
пси хо те ра пев тич них ме тодів, зас но ва них на са мо навіянні. У ре абі -
лі таційноJвіднов лю вальній прак тиці частіше за інших зас то со ву -
ють ся ме то ди Куе, Дже коб со на, Шуль ца [1, 2]. Ау то ген не тре ну ван -
ня (АТ) — це са мо навіян ня у стані ре лак сації (ниж чий ступінь) або
гіпно тич но го тран су (ви щий ступінь). Зап ро по но ва на Шуль цем ме -
тоди ка на відміну від її чис лен них мо дифікацій на зи ваєть ся кла сич -
ною і має 2 сту пені: пер ший, або по чат ко вий (АТJ1), і дру гий, або
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ви щий (АТJ2). У да ний час з’яви лась ве ли ка кількість мо ди фі кацій
ме то ди ки Шуль ца. Ми зу пи ни мо ся ли ше на вив ченні особ ли вос тей
кла сич но го ау то ген но го тре ну ван ня пер шо го сту пе ню (АТJ1). Се -
ан си са мо навіян ня на ми ре ко мен дуєть ся про во ди ти 1 раз на день
у комп лексі з інши ми ре абілітаційни ми за со ба ми. Спо чат ку 2–3 дні
три валість кож но го се ан су не пе ре ви щує 15 хви лин, а потім не пе -
ре ви щує 30 хви лин. Про тя гом кур су ау то ген но го тре ну ван ня по ви -
нен про во ди ти ся пиль ний наг ляд фахівцем за зміна ми по точ но го
ста ну лю ди ни. На пер шо му підго тов чо му етапі ау то ген но го тре ну -
ван ня не обхідно ово лодіти 6 впра ва ми. На тре ну ван ня кож ної впра -
ви не обхідно приб лиз но 2–3 дня. Після ць о го нас ту пає ос нов ний
віднов лю ва ний етап ау то ген но го тре ну ван ня. Пов ний курс тре ну -
ван ня роз ра хо ва ний на 20 се ансів. Се ан си про во дять ся ле жа чи або
си дя чи, в позі «ку че ра» про тя гом 30 хви лин (го ло ва схи ляєть ся впе -
ред, кисті та пе редпліччя — на колінах, но ги зруч но розс тав лені).
Шість вправ ниж чо го сту пе ня є ре гу лю ючи ми і да ють мож ливість
ефек тив но впли ва ти на ве ге та тив ну нер во ву сис те му і ве ге товісце -
ральні функції ор ганізму лю ди ни. Впра ва 1 — вик ли кан ня відчут тя
тяж кості; впра ва 2 — вик ли кан ня відчут тя теп ла; впра ва 3 — ре гу ля -
ція рит му сер це вої діяль ності; впра ва 4 — ре гу ляція ди хан ня; впра -
ва 5 — вплив на ор га ни че рев ної по рож ни ни; впра ва 6 — ви кли кан -
ня відчут тя про хо ло ди в об ласті чо ла. Після ви ко нан ня вправ
лю дині ре ко мен дуєть ся спокійно відпо чи ти про тя гом 1–2 хви лин,
а потім ви вес ти се бе із ста ну ау то ген но го за ну рен ня. Для ць о го да -
ють собі уяв ну ко ман ду: «Зігну ти ру ки (2–3 різких зги наль них ру -
хи), гли бо ко вдих ну ти, на вди ху розп лю щи ти очі» [2].

Літе ра ту ра

1. Кли мен ко В. В. Пси хофізіологічні ме ханізми прак си су лю ди ни
[Текст]: Мо ног рафія / В. В. Кли мен ко. — К.: Ви дав ний Дім «Сло во», 2013. —
640 c.: іл.

2. Ла зу рен ко С. І. Пси хофізіологія мо тор них ус та но вок лю ди ни [Текст]:
дис. ... док. пси хол. на ук : 19.00.02 / Сергій Іва но вич Ла зу рен ко; Інсти тут
пси хо логії імені Г. С. Кос тю ка АПН Ук раїни. — Київ, 2012. — 443 c. : іл.,
табл. — Бібліогр. : c. 369–421.

зміцнення здоров’я людини Секція 10



ФІЗИЧ НЕ ВИ ХО ВАН НЯ ТА ЗДО РОВ’Я СТУ ДЕНТІВ ВНЗ

Ста ро сельсь ка Ю.І.,  V курс, гру па ФРм�51з, 
спеціальність «Фізич на ревбілітація»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва,
к. тел. (099)�00�99�833/

На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент.

У су час них умо вах ре фор му ван ня сис те ми ви щої освіти на уковці
приділя ють особ ли ву ува гу пи тан ням збе ре жен ня та зміцнен ня здо -
ров’я сту де нтсь кої мо лоді, що є не обхідною пе ре ду мо вою про фе -
сійної й осо бистісної са мо ре алізації кож ної мо ло дої лю ди ни. На
не обхідності розв’язан ня ць о го склад но го зав дан ня на го ло шуєть ся
в за ко нах Ук раїни «Про освіту», «Про ви щу освіту», «Про про фе -
сійну освіту», Національній докт рині роз вит ку освіти, в ціль овій
комп лексній прог рамі «Фізич не ви хо ван ня — здо ров’я нації», що
роз роб ле на відповідно до За ко ну Ук раїни «Про фізич ну куль ту ру
і спорт», та в інших нор ма тив них до ку мен тах, що рег ла мен ту ють
діяльність вітчиз ня них вишів.

На жаль, за ос танні ро ки спос терігаєть ся тен денція до збіль шен ня
кіль кості сту дентів, які ма ють відхи лен ня у стані здо ров’я. За галь не
зни жен ня пси хо со ма тич но го здо ров’я сту дентів по вин но при вес ти
до роз роб ки комп ле кс но го сис тем но го шля ху зміцнен ня здо ров’я,
зас но ва но му на гли бокій ди фе ренціації, ви борі ліку валь них, пе да го -
гічних тех но логій, форм ор ганізації нав чаль но го про це су, до зу ванні
нав чаль них на ван та жень з ура ху ван ням ба гать ох фак торів. Важ ли -
ва роль у вирішенні цієї проб ле ми на ле жить фізич но му ви хо ван ню.

Фізич не ви хо ван ня є го лов ним нап ря мом впро вад жен ня фі -
зич ної куль ту ри і ста но вить ор ганічну час ти ну за галь но го ви хо ван ня,
пок ли ка ну за без пе чу ва ти роз ви ток фізич них, мо раль ноJволь о вих,
ро зу мо вих здібнос тей та про фесійноJприк лад них на ви чок лю ди ни.

Про цес фізич но го ви хо ван ня сту дентів, особ ли во ос лаб ле них
хво ро бою, ду же склад ний. Ли ше при гли бо ко му ос мис ленні ць о го
про це су мож на ефек тив но і пра виль но ви ко рис то ву ва ти ті мож ли -
вості, які є в нав чаль них зак ла дах для успішної ро бо ти з та ки ми сту -
ден та ми. В наш час особ ли во не обхідне по нов лен ня форм і ме тодів
оз до ров чої ро бо ти.

Ши ро кий діапа зон зах во рю вань і кількісні та якісні їх особ ли -
вості в різних ВНЗ ви ма га ють від ка федр фізич но го ви хо ван ня роз роб -
ки но вих ме то дик фізич но го ви хо ван ня, по бу до ва них на прин ципі
адек ват но го фізич но го на ван та жен ня, яке відповідає рівню здо ров’я,

430

Секція 10 Сучасні технології 



431

особ ли вос тям зах во рю ван ня та інте ре сам сту дентів. Відповідно ме -
то ди ка фізич но го ви хо ван ня сту дентів, відне се них до спеціаль ної
ме дич ної гру пи відрізняєть ся від ме то ди ки за нять сту дентів ос нов -
но го нав чаль но го відділен ня не ли ше ве ли чи ною фізич но го на ван -
та жен ня, а якісно іншою ру хо вою ак тивністю.

Ми по год жуємо ся з дум кою А. В. Магль о ва но го, що прог рам -
на стра тегія фізич но го ви хо ван ня сту дентів по вин на ба зу ва ти ся на
новій па ра дигмі здо ров’я, зба га ченій фун да мен таль ни ми знан ня ми
у га лузі біології та фізіології здо ров’я, фізіології спор ту, на вста нов -
ленні при чин ноJнаслідко вих за леж нос тей між зви чай ною ру хо вою
ак тивністю, ро зу мо вою пра цез датністю і здо ров’ям з ура ху ван ням
пси хо логічних особ ли вос тей осо бис тості сту ден та. При ць о му роз -
вит кові і фор му ван ню піддаєть ся ор ганізм лю ди ни, тоб то всі йо го
ком по нен ти: фізич ний, інте лек ту аль ний, мо раль ний, емоційний,
соціаль ний.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СПЕЦІАЛЬ НИХ ПРОГ РАМ
КІНЕЗІОТЕ РАПІЇ У ДІТЕЙ, 

ХВО РИХ НА ДИ ТЯ ЧИЙ ЦЕ РЕБ РАЛЬ НИЙ ПА РАЛІЧ

Су хар С.А.
V курс, гру па ФР�51, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»,
к.тел. (066)�3532717

На у ко вий керівник: Лю бен ко В.О., к.мед.н., до цент

Ос таннім ча сом спос терігаєть ся зрос тан ня кіль кості дітей, які ма -
ють ру хові по ру шен ня, що суп ро вод жу ють ся зміна ми інте лек ту, пси -
хіки і мов лен ня. У зв’яз ку з цим гост ро пос тає пи тан ня вдос ко на лен ня
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підходів фізич ної ре абілітації дітей з відхи лен ня ми у роз вит ку і по -
дальшій адап тації їх у суспільстві.

Зах во рю ван ня ди тя чий це реб раль ний па раліч (ДЦП) є ак ту аль -
ною проб ле мою в ди тячій нев ро логії. Ди тячі це реб ральні па ралічі
є наслідком не до роз ви нен ня або уш код жен ня го лов но го моз ку на
ранніх ета пах он то ге не зу. Во ни про яв ля ють ся по ру шен ня ми м’язо -
во го то ну су, довіль них рухів, су до ма ми. За ос танні 40 років в усь о му
світі, зрос ла кількість осіб з діаг но зом ДЦП і ста но вить 1,88 ви пад -
ків на 1000 дітей.

ДЦП у струк турі зах во рю вань нер во вої сис те ми у дітей посідає
од не з провідних місць. В Ук раїні по ши рен ня цієї па то логії ста но -
вить 25–27 ви падків на 10000 ди тя чо го на се лен ня.

З ог ля ду на це пра виль не пла ну ван ня та про ве ден ня ліку валь -
них і ре абілітаційних за ходів при даній па то логії не втра ча ють своєї
ак ту аль ності.

Важ ливість цієї проб ле ми виз на чаєть ся по ши реністю, що збіль-
шуєть ся, і соціаль ною зна чимістю зах во рю ван ня, що тяг не за со бою
тяжкі наслідки.

У різних країнах світу бу ло ство ре но до нині чи ма ло сис тем і ме -
то дик ліку ван ня та віднов лен ня ста ну здо ров’я хво рих з ор ганічни -
ми ура жен ня ми НС. Зга даємо ос новні ав торські ме то ди ки, які пе -
ре важ но ба зу ють ся на за са дах кіне зо те рапії і з’яви ли ся у прак тиці
ре абілітації в другій по ло вині ХХ та на по чат ку ХХІ століття.

Ме тод У.М. Фелпс (Phelps W.M.) для ліку ван ня спас тич них па -
ралічів шля хом тре ну ван ня і пос ту по во го нав чан ня хво ро го па сив -
ним, па сив ноJак тив ним, ру хам з опо ром, умов ним, ав то ма тич ним
ру хам то що. З ча сом він був ви ко рис та ний для роз роб ки ме то ди ки
До менJДелітко.

Ме тод Тардьє (Tardieu G.) — кіне то те рапія, розс лаб лен ня звіль -
нен ня від стра ху, в поєднані з ор то пе дич ноJхірургічною до по мо гою.

Ме тод Ка ре ла і Бер ти Бо бат (Bobaths) — Neurodevelopmental
Treat ment (NDT) ней ро роз вит ко ва те рапія, спря мо ва на на при гні -
чен ня ак тив ності па то логічних тонічних реф лексів на пер шо му
етапі ро бо ти з хво ри ми із по даль шим віднов лен ням ста ти ки, ло ко -
моції та довіль них рухів згідно з он то ге не тич ни ми ета па ми пост на -
таль но го роз вит ку мо то ри ки.

Ме тод Кон та (Kontt M., Voss D.) пропріоцеп тив не ней роJмя зо -
ве по лег шен ня.

Ме тод сен сор ної інтег рації Аер са (Аyers A.J.) для дітей з ау тиз -
мом, сен соJмо тор ною дезінтег рацією та шкіль ною де за дап тацією.
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Ме тод Вой та (Vojt V.) зас то су ван ня реф лекс ло ко моцій, вро -
дже них реф лек тор них ме ханізмів у про цесі про ве ден ня кіне зо те -
рапії, що ба зуєть ся на прин ци пах он то ге не тич но го роз вит ку мо то -
ри ки для за побіган ня ди тя чих це реб раль них па ралічів у дітей
«гру пи ри зи ку» на ранніх ета пах хво ро би.

Ме тод ди намічної пропріоцеп тив ної ко рекції (ДПК), роз роб -
ле ний і вве де ний у прак ти ку проф. Се ме но вою К.О. для ре абілітації
пізньої ре зи ду аль ної стадії ДЦП, особ ли во підлітків і до рос лих хво -
рих. Ос нов ним об’єктом впли ву ме то ду є функціональ на сис те ма
ан тиг равітації (ФСА) з ви ко рис тан ням мо дифіко ва но го ліку валь ного
кос тю ма кос мо навтів « Пінгвін», та йо го пізніших варіантів мо де -
лей «Адель», «Гравістат», «Гравітон».

Ме тод проф. Ко зявкіна В.І. Сис те ма інтен сив ної ней рофі зіо -
логічної ре абілітації (СІНР)J муль ти мо даль ний підхід до віднов но го
ліку ван ня дітей і до рос лих, який ба зуєть ся на біоме ханічній ко рек -
ції хреб та та ве ли ких суг лобів із по даль шою по бу до вою наб ли же но -
го до фізіологічно го ру хо во го сте ре о ти пу.

Ос танні 20 років ре абілітації та ких хво рих дітей по ка за ли, що
тіль ки комп ле кс не сис те ма тич не ліку ван ня мо же знач но поліпши -
ти їх за галь ний стан.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ПРИ АР ТЕРІАЛЬНІЙ ГІПО ТЕНЗІЇ

Та ран А.О.
IV курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Ар теріаль на гіпо тензія ха рак те ри зуєть ся стійким зни жен ням
артеріаль но го тис ку. Розрізня ють фізіологічну ар теріаль ну гіпо тен зію
і па то логічну (гост ру і хронічну). Фізіологічна ар теріаль на гіпо тен -
зія — це зни жен ня ар теріаль но го тис ку ниж че нор маль но го рівня
у прак тич но здо ро вих лю дей, які не ма ють ніяких скарг і відчу ва ють
се бе здо ро ви ми. Па то логічна ар теріаль на гіпо тензія — стан зни же -
но го ар теріаль но го тис ку, що про яв ляєть ся суб’єктив ною та об’єк -
тив ною симп то ма ти кою.

Фізич на ре абілітація при ар теріальній гіпо тензії вклю чає зас то-
су ван ня ма са жу, кліма то те рапії, фіто те рапії, баль не о те рапії, ЛФК,
пси хо те рапії, пра це те рапії. Зок ре ма, ма саж при гіпо тонії зміцнює
ор ганізм, поліпшує ро бо ту сер це воJсу дин ної, нер во вої, м’язо вої
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сис тем, обмін ре чо вин, до по ма гає нав чи ти ся пра виль но чер гу ва ти
розс лаб лен ня й ско ро чен ня м’язів. Ма сажні про це ду ри, як і по мір ні
фізичні на ван та жен ня, діють на гіпо то ників по зи тив но. Се анс про -
во дить ся в та ких по ло жен нях, при яких ділян ки тіла дос тупні й, по
мож ли вості, повніше розс лаб лені, але зручні й не стом лю ють паці -
єнта. Ме та про це ду ри: реф лек тор ним впли вом на цент раль ну нер вову
сис те му поліпши ти функції її відділів, що ре гу лю ють ро бо ту су дин.

Ре ко мен до вані різні водні про це дур. Підвод ний душJма саж
(комбіно ва ний) — це ліку валь ний ме тод поєдна ної дії на пацієнта
трь ох про це дур: підвод но го ду шуJма са жу, пер лин ної ван ни, гідро -
ма са жу. Підвод ний душJма саж — це ме ханічний вплив на пацієнта
стру ме ня во ди під тис ком від 1,5 до 3 ат мос фе ри. Три валість про це -
ду ри до 20 хви лин. Гідро ма саж — це ліку валь ний ма саж стру ме ня -
ми во ди та вих ра ми, який про во дить ся під во дою (15 хв.). В ос нові дії
підвод но го ду шуJма са жу ле жить тем пе ра тур ний і ме ханічний ефек -
ти. У за леж ності від ви ко рис то ву ва них прийомів, вплив на шкі ру,
підшкірні тка ни ни і м’язи ефект мо же бу ти як розс лаб ля ю чий, так
і тонізу ю чий. Підвод ний душJма саж пок ра щує: кро во пос та чан ня
шкіри й ге мо ди наміку в ціло му, лімфо обіг, обмін ре чо вин, трофічну
функцію; сприяє швид ко му розс мок ту ван ню наб ряків тка нин, при -
с корює віднов лен ня ру хо вої функції. У теплій воді відбу ваєть ся розс -
лаблен ня м’язів, зни жен ня реф лек тор ної збуд ли вості, бо ле зас покій -
ливий ефект. Після про це ду ри помітне по ро жевіння шкіри, відчут тя
лег кості, свіжості, бадь о рості, пок ра щен ня за галь но го ста ну. Ліку -
вальні ефек ти: тонізу ю чий; ва зо ак тив ний; трофічний; ме та бо ліч -
ний; аналь ге тич ний.

Комп ле кс не ліку ван ня на ку рорті гіпо тонії вклю чає кліма то -
баль не о те рапію, ліку валь ну фізкуль ту ру, пси хо те рапію, раціональ -
не хар чу ван ня. Повітряні ван ни приз на ча ють з різним хо ло до вим
на ван та жен ням з ме тою за гар ту ван ня й тре ну ван ня, зни жен ня
підви ще ної лабіль ності і нестійкості сер це воJсу дин ної сис те ми.
Після періоду адап тації, ко ли хво рий пе ре бу ває на щад но му ре -
жимі, пе ре хо дять до тре ну валь но го ре жи му з ви ко рис тан ням баль -
не оп ро це дур. При гіпос тенічній формі ве ге тоJсу дин ної дис тонії
ви ко рис то ву ють вуг ле кислі, сульфідні або ра до нові ван ни ма лої
кон це нт рації.

При гіпо тонічній хво робі хворі пот ре бу ють здійснен ня ре гу -
ляр но го до зо ва но го фізич но го тре ну ван ня про тя гом усь о го жит тя,
щоб підтри му ва ти та роз ви ва ти функціональ ний стан сер це воJсу -
дин ної сис те ми, за галь ну пра цез датність усь о го ор ганізму. До
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спеціаль них вправ при ліку ванні гіпо тензії на ле жать впра ви
швидкісноJси ло во го, си ло во го, ста тич но го ха рак те ру. Ефек -
тивність ви ко рис тан ня за собів ЛФК при гіпо тензії виз на чаєть ся
впли вом фізич них нор малізу ю чих вправ на кор ко ву ней ро ди -
наміку, підви щен ням функціональ ної по туж ності кор ко во го ша ру
над нир ко вих за лоз, удос ко на лен ням ре гу ляції співвідно шен ня
«сер це вий ви кид — просвіт су дин но го рус ла».

Для одер жан ня стійких ре зуль татів фізичні впра ви не обхідно
зас то со ву ва ти сис те ма тич но та три ва лий час. Крім то го, вар то
здійсню ва ти за хо ди, спря мо вані на ор ганізацію ре жи му праці та
відпо чин ку хво рих.

СУ ЧАСНІ 
ВА ЛЕ О ЛОГІЧНО�РЕ АБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ:

ГІМНАС ТИ КА ХА ДУ ТА ДОСЛІДЖЕН НЯ ЇЇ ВПЛИ ВУ
НА СТАН ЕНЕР ГЕ ТИЧ НОЇ ТА ФІЗИЧ НОЇ СКЛА ДО ВОЇ

ЗДО РОВ’Я ЖІНОК РІЗНО ГО ВІКУ

Тру ще ва О.А.,  5 курс, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація», тел.: 095 247 71 04,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва.
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н.

Провідним чин ни ком, що найбільш суттєво впли ває на рівень
здо ров’я лю ди ни є низь кий рівень ру хо вої ак тив ності — гіпо ди на -
мія. Ре алії сь о го ден ня: брак ча су, нап ру же ний та ви со кий ритм жит тя
ви су ва ють певні ви мо ги до оз до ров чих ва лео — та ре абілітаційних
тех но логій. Відповіда ю чи ви мо гам су час ності се ред існу ю чих нап рям -
ків ва ле о тех но логій з’яв ля ють ся нові ме то ди комп ле кс ної ре абі лі -
тації та функціональ но го віднов лен ня сис тем ор ганізму. Гімнас ти ка
Ха ду є комп ле кс ним рішен ням для ба гать ох зах во рю вань, оскіль ки
розг ля дає ор ганізм, як цілісну сис те му, а її ме то ди ка предс тав ле на
у виг ляді комп лек су прак тич них вправ. Ав тор гімнас ти ки Ха ду —
Звіад Ара булі — зас нов ник та керівник фе де рації Ха ду (м. Київ).

Гімнас ти ка Ха ду — це об’ємний гімнас тич ний комп лекс, у яко му
задіяні всі м’язи тіла, та особ ли вий ак цент ав тор ме то ди ки ро бить
на ко рекції па то логій са ме опор ноJру хо во го апа ра ту, а особ ли во хреб -
та. Са ме то му гімнас ти ка Ха ду доз во ляє впо ра ти ся з ба гать ма проб -
ле ма ми хреб та й суг лобів прак тич но всім без ви нят ку — чо ловікам,
жінкам і навіть дітям. Різнобічний по зи тив ний вплив комп лек су
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вправ Ха ду на ор ганізм лю ди ни доз во ляє до мог ти ся успіху в оз до -
ров ленні як всь о го ор ганізму в ціло му, так і ок ре мих проб лем них
зон зок ре ма. Са ме то му гімнас ти ка Ха ду в пер шу чер гу за ре ко мен -
ду ва ла се бе як ви со ко е фек тив на тех но логія фізич ної ре абілітації.

Гімнас ти ка Ха ду — це но ва су час на ва ле о тех но логія фізич ної
ре абілітації ор ганізму лю ди ни та опор ноJру хо во го апа ра ту. То му на -
у ко вих досліджень що до її мож ли вос тей на разі не ба га то. Ви хо дя чи
з ць о го на ка федрі ва ле о логії ХНУ ім. Ка разіна (м. Харків) бу ли про-
ве дені досліджен ня ефек тив ності гімнас ти ки Ха ду її впли ву на енер -
ге тич ну та фізич ну ре абілітацію ор ганізму жінок зріло го та літнь о -
го віку на базі гру пи здо ров’я «Фор му ла жит тя», яка функціонує при
ка федрі ва ле о логії, з ог ля ду на те, що пе ре важ на більшість се ред
тих, хто зай маєть ся Ха ду, скла да ють жінки, знач ну час ти ну з яких
скла да ють са ме жінки зріло го та літнь о го віку.

Досліджу ю чи ре абілітаційний та оз до ров чий вплив гімнас ти ки
Ха ду на фізичні скла дові про во ди ли заміри комп лек су ант ро по ло -
гічних по каз ників та оцінку рівня фізич но го здо ров’я по експресJ
ме  то ду Г.Л. Апа на сен ко.

Обс те жен ня ста ну енер ге тич ної скла до вої ор ганізму про во ди -
ли за ме то дом ау рог рафії до по чат ку тре ну вань та од ра зу після ви -
ко нан ня комп лек су вправ гімнас ти ки Ха ду. Обс те жен ня про ве де но
шля хом вимірю ван ня за до по мо гою стан да рт но го при ла ду Р. Фол -
ля по тенціалу біологічно ак тив них то чок на кис тях рук з нас туп ним
роз ра хун ком па ра метрів ве ли чи ни ау ри, гар монійності її конфігу -
рації та рівномірності роз поділу енергії вздовж вер ти каль ної осі
тіла (на рівні 7 ос нов них енер ге тич них центрів або чакр).

Досліджен ня впли ву гімнас ти ку ХА ДУ по ка за ли, що при ви ко -
нанні комп лек су вправ відбу ва ють ся по зи тивні про це си в ор ганізмі
жінок зріло го та літнь о го віку, про що свідчать:

— дос товірне збіль шен ня за галь но го рівня енер ге тич но го ре сур -
су ор ганізму і підви щен ня по тенціалу для функціональ но го від нов -
лен ня всіх сис тем ор ганізму;

— змен шен ня кіль кості станів енер го дефіци ту п’ятої та шос тої
чакр та пе ре роз поділ енергії в аурі сприяє нор малізації ро бо ти
цент рів, що ви ко ну ють уп рав ля ючі функції в ор ганізмі, свідчить
про на явність про цесів ре абілітації ста ну імун ної, нер во вої, гор мо -
наль ної сис тем, ор ганів чут тя, пок ра щен ня ро зу мо вої діяль ності,
пам’яті та емоційно го ста ну;

— збіль шен ня енергії у зоні хреб та сприяє функціональ но му
віднов лен ню опор ноJру хо во го апа ра ту і всіх сис тем ор ганізму;
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— гар монізація енер ге тич но го ста ну ор ганізму сприяє поліп -
шен ню за галь но го ста ну здо ров’я жінок зріло го та літнь о го віку.

— змен шен ня кіль кості станів енер го дефіци ту п’ятої та шос тої
чакр та пе ре роз поділ енергії в аурі сприяє нор малізації ро бо ти цент -
рів, що ви ко ну ють уп рав ля ючі функції в ор ганізмі, свідчить про на -
явність про цесів ре абілітації ста ну імун ної, нер во вої, гор мо наль ної
сис тем, ор ганів чут тя, пок ра щен ня ро зу мо вої діяль ності, пам’яті та
емоційно го ста ну;

Комп лекс вправ гімнас ти ки Ха ду мо же бу ти ре ко мен до ва ний
не тіль ки для жінок зріло го та літнь о го віку, а і всім без ви нят ку: чо -
ловікам, жінкам і навіть дітям.

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬ НО ГО ВІКУ
З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ

Тю тюн ник Т.В.
сту де нт ка 5 кур су, спеціальність «Фізич на ре абілітація»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

Зрос та ю ча час то та хронічних брон хо ле ге не вих зах во рю вань
у ди тя чо му віці в ос таннє де ся тиріччя ро бить ак ту аль ним вив чен ня
но вих, ви со ко е фек тив них, по мож ли вості індивіду аль них та без печ-
них ме тодів ліку ван ня та ре абілітації. У то му числі ве ли ка роль на ле-
жить фізич ним впра вам як важ ли во му па то ге не тич но му фак то ру [1].

Зах во рю ван ня ор ганів ди хан ня ліку ють комп ле кс но із ши ро ким
зас то су ван ням за собів фізич ної ре абілітації [2]. Для здійснен ня
досліджен ня ми виділи ли гру пу хво рих з 30 дітей із за галь ним діаг -
но зом — хронічний бронхіт. Бу ло розділе но цю гру пу на дві: конт -
роль ну, ос нов ну. У кожній групі пе ре бу ва ло по 15 чо ловік (n = 15).
Для виз на чен ня впли ву фізич ної ре абілітації на ор ганізм дітей із
зах во рю ван ням ор ганів ди хан ня про во ди ли комп лекс фізич ної ре -
абілітації із хво ри ми ос нов ної гру пи. За нят тя про во ди ли ся ко жен
день у першій по ло вині дня. Конт роль на гру па дот ри му ва ла ся зви -
чай но го ре жи му ліку ван ня пуль мо но логічно го відділен ня. Особ ли -
вістю ме то ди ки ліку валь ної фізич ної куль ту ри при зах во рю ван нях
ор ганів ди хан ня є ши ро ке зас то су ван ня спеціаль них ди халь них вправ.
Ви ко рис то ву ють воль о ве ке ро ва не ста тич не, ди намічне і ло калізо -
ва не ди хан ня. Хво рих нав ча ють довіль ної зміни час то ти, гли би ни
і ти пу ди хан ня, по дов же но го ви ди ху, який мо же до дат ко во збіль  шу -
ва ти ся за ра ху нок ви мо ви звуків і їх спо лу чень.
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Дітей з зах во рю ван ня ми ор ганів ди хан ня на сам пе ред не -
обхідно нав чи ти різних типів ди хан ня: груд но го, че рев но го і зміша -
но го (пов но го). У ро боті зі шко ля ра ми із зах во рю ван ням ор ганів
ди хан ня ви ко рис то ву ють ди хальні впра ви з ви ди хом із зву ко вою
ви мо гою го лос них і при го лос них че рез рот. Не обхідність ви ко рис -
тан ня довіль ної ре гу ляції ди хан ня в період рос ту і фор му ван ня ор -
ганізму зу мов ле не та кож тим, що ме ханізми са мо ре гу ляції у дітей
і підлітків не завж ди надійно й еко ном не за без пе чу ють прис то су ван -
ня ор ганізму до умов шкіль но го жит тя, що постійно зміню ють ся.

Після кур су фізич ної ре абілітації відміча лась по зи тив на ди на мі ка
клінічних симп томів бронхіту та пнев монії, пок ра щи лось за галь не
са мо по чут тя хво рих. Клінічне пок ра щен ня, нас ту пи ло у 7 дітей, що
скла дає 88,5% від всіх хво рих ос нов ної досліджу ва ної гру пи. Зміни -
ли ся скар ги яки пред’яви ли хворі. Діти вка за ли що змен шив ся
періодич ний ка шель відміча ли двоє. У всіх дітей змен ши лась втом -
лю ваність, нор малізу вав ся сон та апе тит, зник ла розд ра то ваність.
Після кур су ре абілітації за галь ну втом лю ваність відміти ли у трь ох
хво рих, од нак скар ги бу ли менші в порівнянні з періодом до ліку -
ван ня. Бу ли заз на чені пок ра щен ня пам’яті і сну, підви щен ня пра -
цез дат ності, гар но му наст рої хво рих. З аналізу вив че них по каз ників
зовнішнь о го ди хан ня в усіх гру пах в кінці ре абілітації спос теріга -
лась вірогідна по зи тив на ди наміка. Як що порівню ва ти три валість
зат рим ки ди хан ня на вди ху між ос нов ною і конт роль ною гру па ми,
то по каз ни ки про би Штан ге в ос новній групі бу ли кра ще. У се ред -
нь о му, у хлопців, по каз ник підви щив ся на 26,24–28,10 с у пер ших
і на 20,20–24,90 с — у дру гих. У дівчат ос новній групі по каз ник під -
ви щив ся на 22,71–24,88 с, у дівчат конт роль ної на 20,62–24,00 с.
Найк ра щий час зат рим ки ди хан ня на вди ху реєстру вав ся у хлопців
15 років (пок ра щен ня зна чен ня на 28,10 с), у дівчат 16 років (на
24,88 с). Ана логічна тен денція до підви щен ня спос теріга ла ся при
за т римці ди хан ня на ви ди ху (про ба Генчі). От же, по зи тив на ди на -
міка клінічних симп томів хронічно го бронхіту після про ве ден ня кур -
су фізич ної ре абілітації дає підста ви го во ри ти про її ефек тивність.

Літе ра ту ра

1. Бо лез ни ор га нов ды ха ния / на уч. ред. Н. Р. Па ле ева. — М.: Ме ди ци -
на, 2000. — 728 с.

2. За хо рю ван ня ор ганів ди хан ня. Схе ми діаг нос ти ки і ліку ван ня / на уч.
ред. Ка ва лен ка В. М., Лу тая М. І. — К.: Чет вер та хви ля, 2003. — 64 с.
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ПЕ ДА ГОГІЧНІ УМО ВИ ВЗАЄМОДІЇ 
ШКІЛЬ НО ГО НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ І СІМ’Ї

У ФІЗИЧ НО МУ ВИ ХО ВАННІ ДІТЕЙ 
ШОС ТО ГО РО КУ ЖИТ ТЯ

Фе до ро ва На талія Ігорівна,
4 курс спеціальності «Здоров’я людини»

Кіровоградського інституту розвитку людини, 
Сєдо ва На талія Ана толіївна, к.психол.н.,

ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 

на чаль ник на у ко во го відділу 
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Су час не суспільство відрізняєть ся різно маніттям прик ладів
спо со бу жит тя лю ди ни, з яки ми постійно сти каєть ся кож на ди ти на.
Крім то го, в да ний час існує тен денція зни жен ня здо ров’я підрос -
та ю чо го по коління, то му пот ре ба у фор му ванні у дітей уяв лень про
здо ро вий спосіб жит тя зрос тає і ви ма гає по шу ку но вих шляхів
в освіті, ви хо ванні та роз вит ку мо лод ших дітей [2, с. 6].

Ме та досліджен ня — те о ре тич но обґрун ту ва ти та екс пе ри мен -
таль но пе ревіри ти пе да гогічні умо ви ор ганізації взаємодії шкіль но -
го нав чаль но го зак ла ду і сім’ї у фізич но му ви хо ванні дітей шос то го
ро ку жит тя.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Досліджен ня про во ди ло ся на базі
шкіль но го зак ла ду №48 в 1 класі. За га лом прий ма ло участь 24 дітей.
Екс пе ри мент скла дав ся з конс та ту ю чо го; фор му ю чо го та конт роль -
но го етапів.

Ме тою 1 ета пу екс пе ри мен ту бу ло з’ясу ва ти за галь ний стан
фізич ної підго тов ле ності ди ти ни. За да ни ми конт роль ної та по точ -
ної оцінки фізич ної підго тов ле ності дітей шкіль но го віку ми виз на -
чи ли рівень фізич но го роз вит ку під час ігор, ес та фет, зма гань. Бу ло
про ве де но опи ту ван ня батьків та з’ясо ва но, що 45% батьків не зай -
ма ють ся фізич ним роз вит ком дітей, не дот ри му ють ся ре жи му дня,
не про во дять з діть ми за гар то ву ю чи за хо ди. 35% батьків зай ма ють
нейт раль ну по зицію, част ко во цікав лять ся фізич ним роз вит ком,
цікав лять ся інфор маційним ку точ ком для батьків. Після про ве де -
но го опи ту ван ня та спос те ре жен ня ми дійшли вис нов ку, що 33%
дітей ма ють ви со кий рівень фізич ної підго тов ле ності, 50% — се -
редній і 17% дітей ма ють низь кий рівень фізич ної підго тов ле ності.
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Для ре алізації фор му ю чо го ета пу екс пе ри мен ту на ми бу ло
скла де но сис те му ро бо ти з бать ка ми за до по мо гою ан ке ту ван ня,
кон суль тацій, індивіду аль них бесід для підви щен ня фізич но го роз -
вит ку в дітей мо лод шо го шкіль но го віку. Після про ве де ної ро бо ти.

Ми про ве ли конт роль ний зріз спос те ре жен ня, пов тор не ан ке -
ту ван ня батьків і от ри ма ли нас тупні ре зуль та ти: 58% дітей ма ють
ви со кий рівень фізич ної підго тов ле ності, 33% — се редній і ли ше
9% ма ють низь кий рівень.

Графічне зоб ра жен ня от ри ма них ре зуль татів

33% — ви со кий рівень (В) 58% — ви со кий рівень (В)
50% — се редній рівень (С) 33% — се редній рівень (С)
17% — низь кий рівень (Н) 9% — низь кий рівень (Н)
От же, порівню ючи ре зуль та ти, от ри мані в про цесі про ве ден ня

досліджен ня, мож на по ба чи ти, що рівень фізич ної підго тов ле ності
у дітей шос то го ро ку жит тя знач но збіль шив ся. Для вста нов лен ня
тісних кон тактів з бать ка ми дітей, які пот ре бу ють особ ли вої ува ги
у зв’яз ку зі ста ном здо ров’я, фізич ним роз вит ком та хронічни ми
зах во рю ван ня ми, зас то со ву ють індивіду альні кон суль тації. Ак тив -
на участь батьків в об лад нанні фізкуль тур но го за лу та май дан чи ка
шко ли, підго тов ка та участь у про ве денні фізкуль тур них свят знач -
но підви щує їхній інте рес до пи тань фізич но го ви хо ван ня своїх
дітей. От же, фізич ний роз ви ток ди ти ни, її здо ров’я за ле жать у пер -
шу чер гу від батьків, їхнь о го спо со бу жит тя.
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ТЕХ НО ЛОГІЯ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
РЕ АБІЛІТАЦІЙНОЇ РУ ХО ВОЇ ПРОГ РА МИ 

ДЛЯ ОСІБ ІЗ ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯ МИ ОР ГАНІВ ДИ ХАН НЯ

Цвєт І.В., сту дент 6 кур су, гру пи ЗФР�61, 
Інсти ту ту соціаль них тех но логій,

ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня, 
к. тел. 096�913�95�04.

На у ко вий керівник: Ар хи пов О.А., д.пед.н., про фе сор

Досліджен ня про во ди лись про тя гом 3Jх місяців. У дослідженні
бра ли участь 20 хво рих осіб із ХНЗЛ з яких бу ло сфор мо ва но 2 гру пи:
екс пе ри мен таль на і конт роль на. Пер ша — екс пе ри мен таль на гру па
скла да лась з 10 осіб у віці від 35 до 50 років з діаг но за ми: бронхіаль -
на аст ма, ємфізе ма ле генів та брон хо ек та тич на хво ро ба. До скла ду
конт роль ної гру пи та кож вхо ди ло 10 осіб то го ж віку, що і в екс пе -
ри мен тальній групі, з ти ми ж діаг но за ми. Конт роль на гру па одер -
жу ва ла стан дартні про це ду ри у фізіоте ра пев тич но му кабінеті та ме -
ди ка мен тоз не ліку ван ня. Хво рим про во ди ли про це ду ри інга ляцій
з ви ко рис тан ням ан тибіотиків, про це ду ри УВЧ і па рафінові аплі ка -
ції [1, 2]. Для хво рих екс пе ри мен таль ної гру пи, окрім ць о го, зап ро по -
нова на спеціаль но роз роб ле на прог ра ма ре абілітації. Прог ра ма ру хо -
вої фізич ної ре абілітації до рос лих осіб при хронічних неспіцифічних
зах во рю ван нях ор ганів ди хан ня, тоб то брон хоJле ге не вої сис те ми
місти ла в собі [1, 2]: ЛФК (ди хальні ди намічні та ста тичні впра ви,
впра ви на ви жи ман ня, ди халь ну гімнас ти ку за ме то ди кою Стрель -
ніко вої, за галь нозміцню ючі впра ви, зву ко ву гімнас ти ку); ліку валь -
ний ма саж (за галь ний ма саж, ма саж об лич чя, дре наж ний ма саж
і ма саж стоп); фізіоте рапію (інга ляції, УВЧ, па рафінові аплікації).

Зас то су ван ня комп лексів спеціаль них фізич них вправ, адек -
ват них за різни ми ха рак те рис ти ка ми ста ну здо ров’я, сприяє більш
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ефек тив но му підви щен ню рівня не тіль ки функціональ но го ста ну
апа ра та зовнішнь о го ди хан ня, але й удос ко на лю ван ню фізич них
якос тей. Так, в екс пе ри мен тальній групі в бігу на 30 м у чо ловіків
ре зуль тат пок ра щив ся в се реднь о му на 0,77 сек., у жінок на 0,34 сек.;
у ме танні мішеч ка з піском у чо ловіків на 2,68 м, у жінок на 1,7 м;
у зги нанні і роз ги нанні рук в упорі ле жа чи ре зуль тат у чо ловіків
і в жінок виріс у два ра зи. Про тя гом усь о го ча су про ход жен ня кур -
су ре абілітації за хво ри ми екс пе ри мен таль ної і конт роль ної груп ве -
ло ся спос те ре жен ня, і про во ди ли ся досліджен ня. У 40% хво рих
конт роль ної гру пи на тлі про ве де но го кур су фізич ної ре абілітації на
5 день змен ши ли ся на па ди, пок ра щи ло ся са мо по чут тя, апе тит, сон.
В екс пе ри мен тальній групі на 5 день зник ли симп то ми за ду хи,
слабість, нез ду жан ня, пок ра щив ся за галь ний стан у 70% хво рих.
У конт  рольній групі на 10 день фізич ної ре абілітації, ди хан ня де що
ут руд не не, ма ють ся нез начні на па ди за ду хи. Ще зберігаєть ся де я ка
за галь на хво роб ливість. В екс пе ри мен тальній групі на 10 день фі зич -
ної ре абілітації но со ве ди хан ня віднов ле но. Ка та ральні яви ща знач но
зни зи лись. Стан хво рих наб ли жаєть ся до за довіль но го. Хворі конт -
роль ної гру пи на 16 день з по чат ку ре абілітації ма ли за довіль ний стан.
Тем пе ра ту ра в нормі, по каз ни ки крові у нормі. Зберіга ють ся за лиш -
кові ка та ральні яви ща: се розні виділен ня з но са, не час тий ка шель без
виділен ня мок ро тин ня спос терігав ся у 4 осіб. Хворі екс пе ри мен таль -
ної гру пи на 16 день з по чат ку ре абілітації ма ли знач но зни жені симп -
то ми за ду хи. У ле ге нях ди хан ня помітно чистіше, хри пи ма ло помітні.
Каш лю май же не має. Знач но пок ра щив ся пси хо е моційний стан.

Та ким чи ном, у ре зуль таті досліджен ня ма теріалів екс пе ри мен ту
мож на зро би ти вис но вок, що такі ме то ди фізич ної ре абілітації, як
ЛФК, ма саж, фізіоте рапія роб лять без сумнівно по зи тив ний вплив
на хід віднов лю валь но го про це су при будьJяких фор мах ХНЗЛ. Ре -
гу ляр не ви ко нан ня ди халь ної гімнас ти ки, прийомів ма са жу, при во -
дить до як найш вид шо го оду жан ня, поліпшує функцію зовнішнь о -
го ди хан ня, за гар то вує ор ганізм, підси лює за хисні ме ханізми, тим
са мим на дов го закріплює от ри ма ний ефект і при во дить до мініму -
му мож ливість пов тор но го за па лен ня.

Літе ра ту ра

1. Гу ка со ва Н. А. Ле чеб ная фи зи чес кая куль ту ра при за бо ле ва ни ях ор -
га нов ды ха ния. — М. : 1981. — 144 с.

2. Фи зи о те ра пия. Ле чеб ная физ куль ту ра. Мас саж: Учеб. По со бие //
И. В. Лу ко мс кий, Є. Є. Стєк, В. С. Ула щик. — 2Jе изд. — Минск: Выйейш
шк., 1999. — 366 с.
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ЗА СО БИ І МЕ ТО ДИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ОСІБ ВІКОМ 30–35 РОКІВ 

ІЗ ХРЕ БЕТ НО�СПИН НО МОЗ КО ВОЮ ТРАВ МОЮ 
ШИЙ НО ГО ВІДДІЛУ В ПІСЛЯ О ПЕ РАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Цвігун М.В., 6 курс, гру па ЗФР-61/14, 
спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, 
ка фед ра ре абілітації, к. тел. 067 7352769,

На у ко вий керівник: Ко ва лен чен ко В.Ф., к.мед.н., до цент.

Пош код жен ня хреб та і спин но го моз ку є од ним з най тяж чих
трав ма тич них уш код жень людсь ко го ор ганізму. Ре абілітація хво рих
цієї но зо логії за ли шаєть ся ак ту аль ним зав дан ням, оскіль ки, кіль кість
людей, котрі от ри му ють та ку трав му, постійно зрос тає, а біль ша по ло-
ви на з них — це соціаль но ак тив на і пра цез дат на час ти на на се лен ня.

Ре абілітація хво рих із спин но моз ко вою трав мою в ший но му від -
ділі хреб та є особ ли во важ ким зав дан ням то му, що пош код жен ня
хреб та і ура жен ня спин но го моз ку суп ро вод жуєть ся стійки ми роз -
ла да ми ру хо вої функції у 70–85% ви падків і різко об ме жує мож ли -
вість са мостійно го пе ре су ван ня хво ро го, що ве де до гли бо кої
інвалідності.

Ме та ро бо ти — по ля гає у роз робці та ви яв ленні ефек тив ності за -
с то су ван ня прог ра ми фізич ної ре абілітації для осіб віком 30–35 років
із хре бет ноJспин но моз ко вою трав мою ший но го відділу в після о пе -
раційний період.

Ре абілітація хво рих із спин но моз ко вою трав мою в ший но му
відділі хреб та є особ ли во важ ким зав дан ням то му, що ру хові ура -
жен ня нижніх і верхніх кінцівок різко об ме жу ють мож ливість са -
мостійно го пе ре су ван ня хво ро го і ве дуть до гли бо кої інвалідності.
На да ний мо мент чітко виз на че на ха рак те рис ти ка наслідків спин -
но моз ко вої трав ми. ру хо вих роз ладів, по ру шен ням трофіки та ро -
бо ти та зо вих ор ганів.

Виз на чив ши цілі і зав дан ня віднов но го ліку ван ня, ре абіліта цій -
на ко ман да скла дає план ре абілітаційно го втру чан ня. Ос нов ни ми
за со ба ми ре абілітації є кінезіоте рапія, ор то пе дичні ме то ди ліку ван -
ня, ма саж, ма ну аль на те рапія, фізіоте рапія, пси хо те рапія, пра це те -
рапія з еле мен та ми про форієнтації.

У кінезіоте рапії хво рих зі спин но моз ко вою трав мою ви ко рис -
то ву ють фізичні впра ви трь ох видів: гімнас тичні, спор тив ноJпри -
кладні та ігри, а та кож ліку ван ня по ло жен ням.
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На дум ку низ ки ав торів, виз нач не місце се ред за собів ре абілі -
та ції спи наль них хво рих зай має ма саж. Ма саж — це ме тод ме ханіч но-
го впли ву на по ве рх неві тка ни ни тіла лю ди ни, що ви ко нуєть ся ру ка -
ми ма са жис та у виг ляді пев них прийомів, чи спеціаль ни ми апа ра та ми.

Як відзна чає В.А.Єпіфа нов, у ре абілітації хво рих із трав мою
хреб та і спин но го моз ку всі ви ди і прийо ми ма са жу по винні оп ти -
маль но інтег ру ва ти ся з різни ми ме то ди ка ми кінезіоте рапії. Ли ше
в ць о му ви пад ку мож ли во от ри ма ти стійкі по зи тивні ре зуль та ти.

У ре абілітації хво рих цієї но зо логії ме то ди фізіоте рапії зас то со -
ву ють ся ду же час то. Ме тою фізіоте рапії є збіль шен ня функціональ -
них мож ли вос тей і пра цез дат ності не уш код же них еле ментів нер во -
вої і м’язо вої сис тем, роз ви ток ком пен са тор них мож ли вос тей,
симп то ма тич не той чи інший вид енергії, що виз на ча ють ся йо го
фізич ни ми влас ти вос тя ми.

Пра це те рапія — це ак тив ний ліку валь ний ме тод віднов лен ня чи
ком пен сації втра че них функцій за до по мо гою ро бо ти, спря мо ва ної на
ство рен ня ко рис но го і/або потрібно го про дук ту. Пра це те рапія по єд -
нує в собі фізич ну та соціаль ну ре абілітації. Зав дан ням пра це те рапії
є по вер ну ти хво ро му са мостійність у пов сяк ден но му житті; по вер ну ти
до ко лишньої ро бо ти, як що це мож ли во, або пе рек валіфіку ва ти йо го.

Літе ра ту ра

1. Крук Б. Р. Ре ко мен дації що до скла дан ня індивіду аль ної прог ра ми
фізич ної ре абілітації осіб з хре бет ноJспин но моз ко вою трав мою ший но го
відділу в після о пе раційний період / Б. Р. Крук // Ор то пе дия, трав ма то ло -
гия и про те зи ро ва ние. — 2004. — №3. — С. 263–269.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВПЛИ ВУ СЕКЦІЙНИХ ЗА НЯТЬ 
СПОР ТИВ НИ МИ ІГРА МИ 

НА СО МА ТИЧ НИЙ РОЗ ВИ ТОК ПІДЛІТКІВ

Чай ка Г.М.
IV курс, гру па Зл-4.1., нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (050)�9515361

На у ко вий керівник: Андрійчук Ю.М., к.н. з фіз. вих. та спор ту

Ме та досліджен ня: про а налізу ва ти со ма тич ний роз ви ток юна -
ків 14–16 років, що зай ма ють ся во лей бо лом в порівнянні з не тре -
но ва ни ми шко ля ра ми.

Аналіз дов жи ни тіла по ка зав, що з віком во на збіль шуєть ся як
у нет ре но ва них шко лярів так і у юних спор тсменів, що зай ма ють ся
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волей бо лом. Ста тис тич но зна чимі при рос ти відміча ли в 14, 15 і 16 ро -
ків як у спор тсменів так і у нет ре но ва них. За галь ний приріст дов -
жи ни тіла з 14 до 16 років у во лей болістів ста но вив 17,68 см (10%),
у нет ре но ва них — 10,32 см (6,3%). Вив чен ня ма си тіла по ка за ло її
збіль шен ня з віком у хлопцівJспор тсменів і нет ре но ва них. Ста тис -
тич но зна чи ми ми збіль шен ня у юних во лей болістів та у шко лярів,
які не зай ма ли ся спор том бу ли з 14 до 15 років. В ре зуль таті на ших
досліджень вста нов ле но, що в 14, 15 і 16 років во лей болісти ма ли
більші по каз ни ки ма си тіла в порівнянні з нет ре но ва ни ми од -
нолітка ми при р<0,001.

Зруч ною ха рак те рис ти кою ва гоJрос то вих співвідно шень є індекс
Кет ле: за галь на ма са тіла (г)/ріст (см). У се реднь о му шкіль но му віці
індекс Кет ле ко ли ваєть ся від 220 до 360 г/см. У дівчат він де що ви -
щий, ніж у хлопців. У стар ших шко лярів цей індекс ко ли ваєть ся від
325 до 400 г/см. Знач не пе ре ви щен ня верхньої межі свідчить про
над  ли шок ма си тіла, ве ли чи на мен ше нижньої межі вка зує на не -
дос та чу [4; 5].

Аналіз індек су Кет ле (г/см) по ка зав йо го зрос тан ня з віком як
у юних во лей болістів, так і в нет ре но ва них шко лярів. Вив чен ня ре -
зуль татів досліджень да ло змо гу ви я ви ти тем пи при рос ту ва гоJрос -
то во го співвідно шен ня у шко лярів. Так, у нес по р тсменів дос товірні
при рос ти індек су Кет ле ви яв лені з 14 до 15 років (10,7%) при р<0,001,
тоді як у спор тсменів ста тис тич но зна чимі при рос ти не спос теріга -
лись і за період з 14 до 15 років по каз ник збіль шив ся на 5,9%.

Вста нов ле но, що віко вий приріст ОГК у не спор тсменів був більш
рівномірним в порівнянні з во лей боліста ми. Дос товірні при рос ти
ОГК у во лей болістів відміче но в період з 14 до 15 років (7,8% —
р<0,05). У нет ре но ва них шко лярів такі при рос ти ви яв ле но в періоди
з 14 до 15 років (5,5% — р<0,001) та з15 до 16 років (2,8% — р<0,01)
відповідно.

Розг ля нуті мор фо логічні фак то ри є важ ли ви ми, знан ня та вра -
ху ван ня яких в про цесі пла ну ван ня тре ну валь но го на ван та жен ня
для юних спор тсменів є обов’яз ко вим.
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ЗАГ РО ЗИ ЗДО РОВ’Ю ЯК ОД НА ІЗ ЗАГ РОЗ 
ПЛА НЕ ТАР НО ГО МАСШ ТА БУ

Ша по вал Оль га Олегівна,
4 курс спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н.,ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 

на чаль ник на у ко во го відділу
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Сь о годні проб ле ма заг ро зи здо ров’ю розг ля даєть ся світо вою
спіль но тою, як од на із заг роз пла не тар но го масш та бу — ант ро по -
логічна ка та ст ро фа, стве рд жує ук раїнські вчені. Сутність ць о го яви ща
пов’яза на з тим біологічним за ко ном, відповідно до яко го виз на че но,
що ко жен біологічний вид ви ми рає, як що зміню ють ся умо ви існу ван -
ня, до яких він був прис то со ва ний у про цесі ево люції. На нашій Землі
скла ло ся так, що людсь ка діяльність уп ро довж ХХ століття і на по чат -
ку ХХІ ст. не ли ше не про тидіяла фор му ван ню пе ре ду мов ант ро по -
логічної ка та ст ро фи, а нав па ки — спри я ла їх роз вит ку. За су час ни ми
уяв лен ня ми, здо ров’я розг ля даєть ся не як су то ме дич на, а як комп -
ле кс на проб ле ма, склад ний фе но мен гло баль но го зна чен ня, тоб то
здо ров’я виз на чаєть ся як філо софсь ка, соціаль на, еко номічна, біоло -
гічна, ме дич на ка те горії, як об’єкт спо жи ван ня, вкла ду капіта лу,
індивіду аль на і суспіль на цінність, яви ще сис тем но го ха рак те ру, ди -
намічне, постійно взаємодіюче з нав ко лишнім се ре до ви щем.

Світо ва на у ка пе ред ба чає цілісний пог ляд на здо ров’я, як на
фе но мен, що інтег рує при наймні чо ти ри сфе ри здо ров’я: фізич ну,
психічну (ро зу мо ву), соціаль ну (суспіль ну) та ду хов ну. Усі ці скла дові
невід’ємні од на від од ної, тісно взаємо пов’язані, діють од но час но,
а їх інтег ро ва ний вплив виз на чає стан здо ров’я лю ди ни.

Ро зуміння фе но ме ну здо ров’я лю ди ни по хо дить від виз на чен -
ня по нят тя «здо ро во го спо со бу жит тя». Згідно з да ни ми вче них,
здо ров’я лю ди ни більш ніж на 50% зу мов ле но її спо со бом жит тя,
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близь ко 40% — соціаль ни ми і при род ни ми умо ва ми, а та кож спад -
коємністю, і ли ше 10% за ле жить від ме дич но го обс лу го ву ван ня.

Вис нов ки. Тра диційні ме то ди профілак ти ки шкідли вих зви чок та
різно го ро ду за леж нос тей, дав но диск ре ди ту ва ли се бе. У нав чаль них
зак ла дах по вин на здійсню ва ти ся постійна і цілесп ря мо ва на ро бо та
з мо лод дю з ви ко рис тан ням різно манітних прийомів, які б сти му -
лю ва ли пізна валь ну діяльність, впли ва ли на мо ти ваційну сфе ру, не
за ли ша ли бай ду жи ми, зму шу ва ли пе рег ля ну ти пріори те ти влас но -
го жит тя. Та ким чи ном, фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя мо -
лоді — склад ний про цес, який пот ре бує як найбіль шої кіль кості лю -
дей, різних ор ганізацій і на сам пе ред — са мої мо лоді.

Ефек тивність ць о го про це су за ле жить від та ких важ ли вих скла -
до вих:

1) ви хо ван ня в сту дентів інте ре су до знань фізич ни ми впра ва ми;
2) озб роєння їх знан ня ми з фізич ної куль ту ри, фізіології, гігієни

лю ди ни та ви роб лен ня на їх ос нові пе ре ко нань в не обхідності сис -
те ма тич но зай ма ти ся фізкуль ту рою;

3) прак тич не нав чан ня сту дентів ко жен день са мостійно зай ма -
ти ся фізич ни ми впра ва ми;

4) ство рен ня по зи тив но го мікрокліма ту в ко лек тиві нав чаль но -
го зак ла ду;

5) підви щен ня пе да гогічної куль ту ри батьків (кон суль ту ван ня
батьків та сімей із пи тань сімей них конфліктів, взаємин між по -
коління ми, ви токів конфліктів у сім’ї то що);

6) підго тов ка фахівців, які пра цю ють із мо лод дю, у сфері охо -
ро ни здо ров’я, освіти, роз ваг то що;

7) інтег рація та ко ор ди нація зу силь дер жав них і гро мадсь ких
ор ганізацій, релігійних ор ганізацій що до ши ро ко го по ля діяль ності
у сфері фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя мо лоді;

8) за лу чен ня за собів ма со вої інфор мації що до про па ган ди здо -
ро во го спо со бу жит тя, орієнтації мо лоді на кращі здо бут ки ду хов -
ної спад щи ни, по пу ля ри зації при та ман них ук раїнсь ко му на ро дові
за галь но людсь ких ціннос тей, за побіган ня не га тив но му впли вові на
сис те му ціннос тей інфор мації, що містить еле мен ти жорс то кості та
на силь ства;

9) роз роб лен ня інфор ма тив ноJосвітніх прог рам, тренінгів,
шкіл та ма теріалів, орієнто ва них на фор му ван ня життєвих на ви чок,
які ве дуть до збе ре жен ня, зміцнен ня та відтво рен ня здо ров’я.
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ІСТОРІЯ РОЗ ВИТ КУ ПА РА ОЛІМПІЙСЬ КО ГО СПОР ТУ
НА ВО ЛИНІ

Шво рак А.О.
ІV курс гру па ЗЛ�41, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни.
На у кові керівни ки: Га щин В.Д., Чи жик В.В., к.б.н., про ф.

Нині Ук раїна є пов ноп рав ним чле ном міжна род но го па ра олім -
пійсь ко го ру ху. На ше досліджен ня є однією з пер ших спроб вив чи -
ти та уза галь ни ти історію та ор ганізацію роз вит ку па ра олімпійсь ко -
го ру ху на Во лині.

В 1993 році роз по ряд же ням Предс тав ни ка Пре зи ден та у Во -
линській об ласті від 20 квітня за № 153 був ство ре ний Центр інва -
лідно го спор ту Во лині. У 1999 році при Центрі інвалідно го спор ту
Во лині бу ло відкри то ди тя чоJюнаць ку спор тив ну шко лу інвалідів.
Крім міста Луць ка, відділен ня з видів спор ту пра цю ють в містах Во ло -
ди мирJВо линсь ко му, Ко велі, Но во во линсь ку та Луць ко му районі.

«Пер шою ластівкою» у ве ли ко му спорті з поміж во линсь ких
спор тсменів ста ла во лей болістка з по ру шен ням слу ху Юлія Со ля -
рук, яка на Всесвітніх іграх глу хих 1997 ро ку у Данії в складі збірної
ко ман ди Ук раїни ста ла срібною при зер кою. Юлії Со ля рук першій
із во линсь ких спор тсменів прис воєно по чес не зван ня «Майс тер
спор ту Ук раїни міжна род но го кла су».

Гордістю інвалідно го спор ту Во лині є фут боль на ко ман да з на -
слід ка ми ДЦП. Очо лює її ко лишній гра вець фут боль ної ко ман ди
«Тор пе до» Луцьк Юрій Ва силь о вич Ти мо феєв, нині тре нерJвик ла -
дач об лас ної ди тя чоJюнаць кої спор тив ної шко ли інвалідів, стра ший
тре нер збірної ко ман ди Ук раїни. В ко манді ви хо ва но чемпіонів і при -
зерів літніх Па ралімпійсь ких ігор, чемпіонів світу та Євро пи.

Зо ло ти ми літе ра ми в історію зи мо вих видів спор ту (біат лон,
лижні гон ки) впи са но іме на Юрія Кос тю ка та Юлії Ба тен ко воїJБа -
у ман. Під час уро чис то го відкрит тя зи мо вих Па ралімпійсь ких ігор
у СолтJЛейкJСіті (США, 2002 р.) Юрію Кос тю ку до ру че но нес ти
пра пор на шої дер жа ви.

За май же 22 ро ки ро бо ти Цент ру інвалідно го спор ту Во лині
(нині Во линсь кий регіональ ний центр з фізич ної куль ту ри і спор ту
інвалідів «Інвас порт») в об ласті підго тов ле но 9 зас лу же них майстрів
спор ту Ук раїни, 19 майстрів спор ту Ук раїни міжна род но го кла су та
14 майстрів спор ту Ук раїни.
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Во линсь ка об ласть, од на із не ба гать ох об лас тей Ук раїни, яка
має чемпіонів Па ралімпійсь ких літніх, зи мо вих і Дефлімпійсь ких
ігор. 217 разів на честь во линсь ких спор тсменів здіймав ся націо -
наль ний пра пор, а та кож 62 ра зи лу нав дер жа ний гімн на честь пе -
ре мог во ли нян в складі збірної ко ман ди Ук раїни.

За ва го мий вне сок у роз ви ток спор ту ви щих до сяг нень, успішні
вис ту пи на Па ралімпійсь ких (літні та зи мові) і Дефлімпійсь ких іграх,
чемпіона тах світу та Євро пи спор тсме ни та тре не ри об ласті на го -
род жені дер жав ни ми на го ро да ми: ор де ном кня зя Ярос ла ва Муд ро -
го V сту пе ня — 1 осо бу; ор де ном «За зас лу ги» І сту пе ня — 2 осо би,
ІІ сту пе ня — 4 осо би, ІІІ сту пе ня — 8 осіб; ор де ном «За мужність»
ІІІ сту пе ня — 1 осо бу; ор де ном «Кня гині Оль ги» ІІ сту пе ня — 1 осо -
бу, ІІІ сту пе ня — 2 осо би; ор де ном Да ни ла Га лиць ко го — 1; ме дал -
лю «За пра цю та зви тя гу» — 4 осо би. Спор тсме ни та тре не ри та кож
на го род жені По чес ни ми гра мо та ми Вер хов ної Ра ди — 2 осо би; По -
чес ни ми гра мо та ми Кабіне ту Міністрів Ук раїни — 5 осіб.

У червні 2012 ро ку в об лас но му центрі відкри то су час ний тре -
на жер ний зал об лас ної ди тя чоJюнаць кої спор тив ної шко ли інва лі дів.
Юні спорт ме ниJінваліди є постійни ми уча ни ка ми Все ук раїнсь кої
Спар такіади «Повір у се бе». Ни ми за войо ва но 105 пер ших, 70 дру -
гих та 55 третіх місць.

От же, аналіз дос туп ної на у ко вої, на у ко воJме то дич ної літе ра ту -
ри дає підста ви стве рд жу ва ти, що проб ле ма ти ка па ра олімпійсь ко го
ру ху на Во лині висвітле на не дос татньо. У нашій ро боті уза галь не но
ли ше ок ремі дані про су час ний стан роз вит ку па ра олімпійсь ко го
ру ху на Во лині. Де таль ний аналіз та уза галь нен ня історії та ор гані -
зацію роз вит ку па ра олімпійсь ко го ру ху на Во лині є перс пек ти вою
по даль ших на у ко вих досліджень.
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СУ ЧАС НИЙ СТАН ЗДО РОВ’Я ДІТЕЙ 
СТАР ШО ГО ПІДЛІТКО ВО ГО ВІКУ ТА ЙО ГО НАСЛІДКИ

Шрам ко Ка те ри на Олек сандрівна,
4 курс спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку,
до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 

на чаль ник на у ко во го відділу 
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Досліджен ня свідчать, що 70% шко лярів ма ють низь кий і ниж -
чий за се редній рівень фізич но го здо ров’я, 22,5% — се редній і тіль -
ки 7,5% ви щий за се редній та ви со кий рівень фізич но го здо ров’я.
Комп ле кс на оцінка здо ров’я (роз поділ дітей за гру па ми здо ров’я)
по ка зує, що здо ро вих дітей (1Jа гру па) се ред ви пу ск ників шкіл
у 3–5 разів мен ше, ніж се ред пер шок лас ників, і, нав па ки, кількість
стар шок лас ників, які ма ють хронічні хво ро би (3Jя гру па) у 2–3 ра -
зи біль ше, ніж се ред учнів по чат ко вих класів.

Пе ре важ на більшість дітей з мор фо функціональ ни ми відхи -
лен ня ми у фізич но му роз вит ку ви яв ляєть ся у підлітко во му віці, що
пот ре бує особ ли вої ува ги до ць о го кон тин ген ту дітей. Провідні
вчені Г. Л. Апа на сен ко, І. Д. Бех, Л. І. Бо жо вич, Л. С. Ви готсь кий,
І. С. Кон, А. Г. Хрип ко ва вва жа ють пе рехідний вік од ним з най -
склад ніших періодів у роз вит ку ди ти ни, який ви ма гає но вих і ефек -
тив них ме тодів ви хо ван ня та нав чан ня.

Вик лад ос нов но го ма теріалу досліджен ня. Су час ний стан здо ров’я
у стар ших підлітків досліджу вав ся у ході конс та ту ю чо го екс пе ри -
мен ту, зав дан ня ми яко го бу ло пе ред ба че но:

— виз на чи ти мор фо функціональні по каз ни ки ос лаб ле но го здо-
 ров’я дітей стар шо го підлітко во го віку;

— досліди ти кількість учнів 8–9 класів з ос лаб ле ним здо ров’ям
за виз на че ни ми мор фо функціональ ни ми по каз ни ка ми.

Ма со вим досліджен ням ста ну здо ров’я, бу ли охоп лені учні за -
галь но освітніх шкіл м.Кіро вог ра да.

На по чат ку про ве ден ня конс та ту ю чо го екс пе ри мен ту за виз на -
чени ми на ми оз на ка ми ос лаб ле но го здо ров’я стар ших підлітків бу ла
про ве де на пев на дослідна ро бо та по ви яв лен ню кіль кості та ких дітей.

У про цесі досліджен ня бра ло участь 1012 учнів 14–15 років, з яких
689 шко лярів (68%) ви я ви ли ся з відхи лен ня ми у стані здо ров’я за

450

Секція 10 Сучасні технології 



451

на ши ми оз на ка ми, 192 рес пон дентів (19%) відне сені до спеціаль ної
ме дич ної гру пи і тіль ки 131 уч ня (13%) мож на бу ло оха рак те ри зу ва -
ти, як «прак тич но здо рові».

Під час досліджен ня ми з’ясу ва ли, що учнів, які ма ють тіль ки
од ну з ви ще пе ре ра хо ва них оз нак сто сов но ста ну здо ров’я віднос но
не ве ли ка кількість — 123 (18%). Суттєва кількість дітей стар шо го
підлітко во го віку, як пра ви ло, ма ли дві і біль ше оз на ки ос лаб ле но го
здоров’я. При аналізі да них ми з’ясу ва ли, що найбіль ша чи сельність
шко лярів — 456 рес пон дентів ЗОШ м. Кіро вог ра да (66%) має комп -
лексні відхи лен ня ста ну здо ров’я — зни же ний імунітет до вірус них
хво роб ди халь них шляхів, нез начні по ру шен ня пос та ви і не ви со кий
рівень фізич ної підго тов ле ності та роз вит ку ру хо вих вмінь і на ви чок.

Вис нов ки досліджен ня. Ре зуль та ти досліджен ня вка зу ють на то -
таль не погіршен ня фізич но го здо ров’я дітей стар шо го підлітко во го
віку, тіль ки од но го з де ся ти учнів мож на наз ва ти прак тич но здо ро -
вою ди ти ною, не зни жу ю чи зна чен ня не га тив но го впли ву соціаль -
но — еко номічних, еко логічних, по бу то вих фак торів на здо ров’я
підлітків, од ним з ве ду чих ми вва жаємо не дос ко на лу сис те му нав чан -
ня і ви хо ван ня що до збе ре жен ня та відтво рен ня здо ров’я у за галь -
но освітніх зак ла дах, ро дині і дер жаві вза галі.

Перс пек ти ви по даль шо го розвідок у ць о му нап рям ку. Після виз на-
чен ня кон тин ген ту дітей стар шо го підлітко во го віку з ос лаб ле ним
здо ров’ям за на ши ми оз на ка ми, ви ко рис то ву ю чи ме то ди ан ке ту ван -
ня і ран жу ван ня, не обхідно з’ясу ва ти знан ня, став лен ня, го ловні
ком по нен ти здо ро во го спо со бу жит тя та ціннісні орієнтації учнів
8–9 класів з ос лаб ле ним здо ров’ям. На підґрунті от ри ма них да них
виз на чи ти пе да гогічні умо ви ви хо ван ня здо ро во го спо со бу жит тя
стар ших підлітків з ос лаб ле ним здо ров’ям.

ВПЛИВ МУ ЗИ КИ НА ЗДО РОВ’Я ЛЮ ДИ НИ

Ющен ко О.М.
І курс, гру па 11СР15, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к. тел. (066)�9105129
На у ко вий керівник: Кле ва ка Л.П., к. пед. н., до цент

Ак ту аль ною проб ле мою сь о го ден ня є збе ре жен ня здо ров’я лю ди -
ни че рез зас то су ван ня су час них тех но логій. Аналіз на у ко вої літе ра ту-
ри засвідчує, що му зи ко те рапія — надз ви чай но важ ли ве до пов нен ня
до тра диційно го ліку ван ня. Му зи ка — це зву ки, хвилі, які во ло ді -
ють пев ни ми вібраціями. Са ме ці вібрації і впли ва ють на лю ди ну.

зміцнення здоров’я людини Секція 10



Про ліку вальні влас ти вості му зи ки бу ло відо мо дав но. Ме лодії, що
при но сять лю дині за до во лен ня, ство рю ють приємний настрій, упо -
віль ню ють пульс, збіль шу ють си лу сер це вих ско ро чень, зни жу ють
ар теріаль ний тиск, роз ши рю ють су ди ни. Ко ли ж му зи ка дра тує,
пульс частішає, си ла сер це вих ско ро чень слаб шає.

Перші досліджен ня в об ласті по зи тив но го впли ву му зи ки на
ор ганізм лю ди ни провів лікар Джеймс Корнінг. Йо го ре зуль та ти до -
ве ли, що ви яв ляєть ся, кла сич на му зи ка здат на ліку ва ти психічні
зах во рю ван ня. З цією ме тою, в лікарні, навіть бу ли про ве дені
спеціальні кон цер ти. У ХХ столітті му зи ко те рапія ста ла за войо ву -
ва ти прос то ри Аме ри ки і Євро пи. Її чу дові влас ти вості зас по ко ю ва -
ти, розс лаб лю ва ти, ви ко рис то ву ва ли для по си лен ня дії лікарсь ких
пре па ратів. Су часні вчені з’ясу ва ли, що певні зву ки, в 90% ви падків
з 100, здатні виліку ва ти такі зах во рю ван ня як, сер це воJсу динні,
гіпер тонію, деп ресію, нер вові роз ла ди. Відсо ток знач ний, ба га то
лікарсь ких пре па ратів не здатні по ка за ти та кий ре зуль тат зцілен ня.
Порівня но не дав но з’ясо ва но, що людсь кий ор ганізм сприй має му -
зи ку вже в ембріональ но му стані. В Японії ви пу ще но платівки з за -
пи сом при род них шумів ор ганізму вагітної жінки. Ко ли не мов ля
по чи на ло пла ка ти, до сить бу ло увімкну ти цю платівку, як во но зас -
по ко ю ва ло ся і за си на ло. Уп ро довж трь ох років аме ри канські вчені
досліджу ва ли вплив му зи ки на ро зу мо вий роз ви ток мо лоді. Про по -
ну ва ло ся ре гу ляр но прос лу хо ву ва ти різні тво ри — кла си ку та аль -
тер на тив ну су час ну му зи ку. Най ви щий інте лек ту аль ний ко ефіцієнт
ви я вив ся у мо ло дих лю дей, які ре гу ляр но слу ха ли Мо цар та.

Аналіз на у ко вих дже рел свідчить, що не вся ка му зи ка здат на
ліку ва ти. Ціка во, що кож ний ор ган співзвуч ний пев но му му зич но -
му інстру мен ту. Струнні інстру мен ти, такі як скрип ка, гіта ра, ар фа
здійсню ють бла гот вор ний вплив на ро бо ту сер ця і су дин. Зву ки ду -
хо вих інстру ментів очи щу ють ле гені і брон хи, а та кож на да ють по -
зитив ний вплив на кро во обіг і всю ди халь ну сис те му. На емоційно му
рівні ду хо ва му зи ка мо же до да ти енергію або нав па ки, розс ла би ти.
Все за ле жить від рит му і то наль ності зву чан ня. Нап рик лад, сак со фон
і флей та мо жуть зас по коїти і гар монізу ва ти внутрішній стан. А тру -
ба, вал тор на або фа гот, нав па ки, вик ли чуть за не по коєння і зак ли -
чуть лю ди ну до дії. Ударні інстру мен ти до по мо жуть при вес ти в нор му
ро бо ту сер ця, а та кож бу дуть спри я ти ліку ван ню зах во рю вань печінки
і кро во нос ної сис те ми. Зву ки ба ра ба на впли ва ють і на настрій лю -
ди ни. Щоб ак тивізу ва ти свої си ли, до сить кіль ка хви лин пос лу ха ти
му зи ку з ви ко рис тан ням удар них. Зву ки фор тепіано впли ва ють на
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лю ди ну зас покійли во. Во ни на да ють внутрішню впев неність, гар -
монію і без тур ботність. Фор тепіано по зи тив но впли ває на здо ров’я.
Ме лодія ць о го інстру мен ту лікує зах во рю ван ня щи то вид ної за ло зи,
а та кож нор малізує ро бо ту ни рок і се чос та те вої сис те ми. Є ще од на
особ ливість фор тепіан ної му зи ки. Ті, хто відчу ває брак лю бові, не -
обхідно ко жен день слу ха ти зву ки ць о го му зич но го інстру мен ту,
тоді лю бовні чак ри лю ди ни відкри ють ся, і лю бов увійде в йо го жит -
тя. Ор кестр, у яко му так ба га то різних му зич них інстру ментів здат -
ний чу дес ним чи ном впли ва ти на весь ор ганізм в ціло му.

Спів та кож силь но впли ває на ор ганізм. Зву ко ва хви ля ма са жує
брон хи, ле гені, гор ло — всі внутрішні ор га ни по чи на ють вібру ва ти.
Спів лікує бронхіаль ну аст му, пнев монію, нор малізує тиск, поліп -
шує сер це ву діяльність. Він до по ма гає поз бу ти ся хронічно го бо лю
і деп ресії. Австралійські ме ди ки за до по мо гою му зич них за нять до -
сяг ли знач но го поліпшен ня ста ну пацієнтів, що страж да ють на зах во-
рю ван ня хреб та та суг лобів. Вже після пер ших се ансів ба га то з них
відчу ва ли прип лив сил, змен шен ня вто ми, емоційно го нап ру жен ня.

зміцнення здоров’я людини Секція 10



СЕКЦІЯ XІ

ІННОВАЦІЙНІ 
ТА ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ 
ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬ НЕ СА МО ПО ЧУТ ТЯ ОСІБ 
З ФІЗИЧ НИ МИ ВА ДА МИ ЗДО РОВ’Я 

(на прик ладі Пол тавсь кої обл.)

Бац ман О.С.
Завіду вач ка фед ри соціаль ної ро бо ти,

Пол тавсь кий інсти тут еко номік і пра ва, к.тел. (099) 5666868

Соціаль не са мо по чут тя є по каз ни ком ста ну соціаль но го здо ров’я
суспільства, сту пе ня ре алізації прин ци пу соціаль ної спра вед ли вості.

Су час не ук раїнсь ке суспільство, що дек ла рує де мок ра тич ний
нап рям роз вит ку, має ство рю ва ти умо ви для ком фо рт но го жит тя всім
ка те горіям гро ма дян. У ць о му кон тексті надз ви чай но проб ле ма тич-
ним є вирішен ня проб ле ми соціаль ної інтег рації осіб з функціо наль -
ни ми об ме жен ня ми здо ров’я. Це пов’яза не з тим, що чис ло осіб
з інвалідністю, у то му числі се ред пра цез дат но го на се лен ня, з кож -
ним ро ком не у хиль но збіль шуєть ся. 

Да на проб ле ма є ак ту аль ною, то му для з’ясу ван ня соціоло гіч но -
го са мо по чут тя осіб з фізич ним ва да ми здо ров’я ав то ром про ве де но
соціологічне досліджен ня. Вибірка скла ла 80 осіб з фізич ни ми ва да ми
здо ров’я та 40 екс пертів, які пра цю ють з да ною ка те горією на се лен ня.
Ме то ди досліджен ня — стан дар ти зо ва не та екс пе рт не інтерв’ю.

Про а налізу вав ши ре зуль та ти досліджен ня, перш за все, слід за -
зна чи ти, що лю ди з фізич ни ми ва да ми здо ров’я ду же зак ри та со ціаль -
на гру па. До сить важ ко знай ти спіль ну мо ву та на ла го ди ти кон  такт
з предс тав ни ка ми да ної ка те горії на се лен ня, що знач но уск лад ню ва ло
про ве ден ню досліджен ня. Це мо же свідчи ти ли ше про од не — ми все
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ще зна хо ди мось до сить да ле ко від тієї мо делі де мок ра тич но го, то ле  ра -
нт но го суспільства, в яко му здо рові лю ди та лю ди з фізич ни ми ва да ми
є рівни ми у своїх пра вах та мож ли вос тях. Не ба жан ня відповіда ти на
за пи тан ня є ре зуль та том не довіри осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
здо ров’я до здо ро вих лю дей, замк не ності та за ко мп лек со ва ності.

Слід заз на чи ти, що відповіді опи та них соціаль них працівників
відрізня лись і в за леж ності від ор ганізації, в якій во ни пра цю ють.
Нап рик лад, працівни ки Цент ру зай ня тості в біль шості ви пад ках ви -
діля ли пот ре би та проб ле ми, які ви ни ка ють у лю дей з інвалідністю
в про цесі пра цев лаш ту ван ня та, як і сліду ва ло очіку ва ти, бу ли більш
ком пе тентні са ме у пи тан нях зай ня тості да ної ка те горії осіб. В той
же час, їм бу ло до сить склад но відповісти на за пи тан ня, що сто су -
ють ся інших сфер жит тя лю дей з фізич ни ми ва да ми здо ров’я.

Більшість з опи та них лю дей з інвалідністю на го ло шу ють на то му,
що ма ють такі ж проб ле ми, як і здо рові лю ди: проб ле ми пра цев лаш -
ту ван ня, ма теріаль но го за без пе чен ня, проб ле ми здо ров’я, здо бут тя
освіти.

Та кож ми мо же мо го во ри ти про те, що не мож ли во зро би ти од -
ноз начні вис нов ки, що до ста ну соціаль но го са мо по чут тя лю дей з фі -
зич ни ми ва да ми здо ров’я. Кож на лю ди на з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми здо ров’я пот ре бує індивіду аль но го підхо ду до своїх проб лем,
оскіль ки має свої власні пог ля ди на жит тя, пе ре ва ги та не доліки ха -
рак те ру, відно си ни з ото чу ю чи ми людь ми.

Де я ких рес пон дентів збен те жує, а іноді навіть дра тує підви ще на
ува га до їх особ ли во го ста ну. Здаєть ся са ме та ке став лен ня, що ак -
цен тує ува гу на ва дах і про во дить ме жу між ни ми та здо ро вим на се -
лен ням. Са мо ор ганізо ваність та згур то ваність лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я, зо се ред женість їх в, так зва них, «зак ри тих
гру пах», пе ре бу ван ня в ок ремій спіль ноті, що скла даєть ся ли ше
з лю дей з ва да ми здо ров’я, взаємо до по мо га та підтрим ка час то дає
їм на ба га то біль ше ніж за хо ди дер жа ви та її соціаль на політи ка що -
до да ної ка те горії на се лен ня. Це ніби ав то номія в се ре дині дер жа -
ви, пов ноцінна та рівноп рав на її час ти на.

От же, спілку ю чись з людь ми з фізич ни ми об ме жен ня ми здо ров’я,
ста ло зро зуміло, що во ни не по чу ва ють се бе ізоль о ва ни ми та не по -
трібни ми, во ни ма ють друзів, ро ди ни, які їх підтри му ють, до по ма -
га ють вирішу ва ти не га раз ди. Зви чай но, ряд проб лем все ж існує і їх
потрібно вирішу ва ти. Про те, вар то да ти змо гу лю дям з інвалідністю
вирішу ва ти їх са мостійно. Дер жаві, соціаль ним ус та но вам не обхід -
но ли ше ство ри ти їм для ць о го всі умо ви.

до соціальної роботи Секція 11



СОЦІАЛЬ НО�ЗНА ЧИ МА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОСО БИС ТОСТІ ДИ ТИ НИ 

В СУ ЧАС НИХ РЕ АЛІЯХ ЖИТ ТЯ

Бе реж на Л.В.
Ди рек тор Кри ворізь кої за галь но освітньої шко ли 

І–ІІІ сту пенів № 69, к. тел. (067) 6468881
На у ко вий керівник: Ков шар О.В., к.пед.н., до цент

Світ треть о го ти ся чоліття ха рак те ри зуєть ся ди намічністю і склад -
ністю у всіх сфе рах соціаль но го жит тя, що приз во дить до різно век тор -
но го впли ву на роз ви ток і ста нов лен ня лю ди ни. Ре алії су час ності
ото чу ють лю ди ну, скла да ють соціаль не се ре до ви ще, яке є дже ре лом
по пов нен ня осо бис то го досвіду і знань лю ди ни. XXI століття зу -
стріло нас не а би я ки ми зміна ми в соціаль но му житті. Різно маніття
явищ соціаль но го жит тя приз ве ло до но вов ве день в прак тиці со -
ціаль ної ро бо ти. Ос нов ний соціаль ний за пит освітньої діяль ності
орієнто ва ний на цілісну осо бистість. Са мосвітянсь кий простір
нап рав ле ний на ак тив не ос воєння осо бистістю життєвих прин ци -
пів і ви ко рис тан ня інно ваційних підходів.

Життєдіяльність лю ди ни завж ди відбу ваєть ся у взаємодії з со -
ціаль ним се ре до ви щем. Сь о годні на од не з пер ших місць те орії і прак-
тики освітньої діяль ності ви хо дить взаємодія індивіда з соціаль ни ми
інсти ту та ми. Соціаль ний роз ви ток осо бис тості, мож ли вий тіль ки
в про цесі прак тич но го ос воєння світу.

Ди намічний роз ви ток суспільства ви ма гає фор му ван ня не так
соціаль но ти по вої, як яск ра во індивіду аль ної осо бис тості, що доз -
во ляє за ли ша ти ся со бою в соціумі, який швид ко змінюєть ся. Со -
ціалізу ва ти ди ти ну — це на сам пе ред нав чи ти її жи ти у зла годі з со -
бою і нав ко лишнім світом. А зміна соціаль них умов приз во дить до
по зи тив них пе рет во рень в соціальній сфері.

В умо вах транс фор мації суспільства ви су ну то прак тич ний со -
ціаль ний за пит на ви хо ван ня твор чої осо бис тості. Го лов не зав дан ня
шко ли по ля гає в то му, щоб ди ти на нав чив ся са мостійно і успішно
вирішу ва ти що денні життєві зав дан ня. Пріори тет віль но го роз вит ку
осо бис тості є ба зо вим прин ци пом по бу до ви освітньої сис те ми шко -
ли на пев но му етапі роз вит ку суспільства відповідно до соціаль них
умов.

Шко ла як один з най важ ливіших інсти тутів соціалізації лю ди -
ни, по вин на бу ти уваж ною до соціаль них інно вацій. Це на сам пе ред
пов’яза но з різно маніттям явищ соціаль но го жит тя.
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Кар ди наль не ре фор му ван ня освіти приз ве ло до ви ник нен ня со -
ціаль но го за пи ту на вчи те ля. У зв’яз ку зі зміною соціаль них ви мог,
відбу ваєть ся пе ре ос мис лен ня ролі вчи те ля в про цесі мо дернізації
сис те ми освіти. Соціаль на пот ре ба в пе да го гах но во го ти пу є при -
род ною. Учи тель не се в собі пев ний фак тор, він пра цює на май бут нє.
Роль та ко го вчи те ля соціаль но зна чи ма. Вчи тель по ви нен усвідо -
ми ти свою соціаль ну відповідальність, вміння до ся га ти пев них пе -
да гогічних інно вацій. Інно ваційні про це си — це про це си на род -
жен ня но вих ідей, по ши рен ня їх ви ко рис тан ня.

Шко ла — ви хо вує осо бистість, во на спо ну кає ди ти ну до со ціаль -
 ної твор чості. Ви хо ван ня в ши ро ко му сенсі — це соціалізація лю ди ни,
тоб то свідо ме зас воєння нею норм і пра вил по ведінки, ціннос тей
суспільства в яко му во на жи ве. Ре гуль о ва ну соціалізацію осо бис тості
мож на розг ля ну ти як ви хо ван ня у вузь ко му сенсі. Осо бистість, це
на сам пе ред про дукт соціалізації. Соціальні інно вації по си лю ють про -
це си соціаль ної мобіль ності. Соціаль на ак тивність і соціаль на від -
по відальність вис ту па ють доміну ю чи ми життєви ми орієнти ра ми.

Важ ли вою сто ро ною соціалізації є зміни зовнішнь о го се ре до -
ви ща. Звідси ви ни кає гост ра не обхідність соціалізації шко лярів для
успішної адап тації в су час них умо вах. Про цес роз вит ку суспільства
пот ре бує ство рен ня пе ре ду мов для фор му ван ня інно ваційних ком -
по нентів в соціальній сфері, інно ваційних за собів соціаль ної діяль -
ності.

Та ким чи ном, будьJякий соціаль ний про цес має свою тим ча со ву
струк ту ру: свої цик ли, свою послідовність, свої об ме жені в часі оди -
ниці. Для сфе ри освіти, як і для будьJякої іншої конк рет ної сфе ри,
та ка тим ча со ва оди ни ця, виз на чаєть ся умо ва ми, ча сом, нор ма ми,
но вов ве ден ня ми, що є фор мою суспіль но го роз вит ку.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СОЦІАЛЬ НО�МЕ ДИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ГРО МА ДЯН ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ

Бол тен ко С.П.
У курс, гру па СР�51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел. (050) 3377660

На у ко вий керівник: Ми хай лик А.Г., к.пед.н., про фе сор

В Ук раїні в умо вах пог либ лен ня соціаль них проб лем, погір шен ня
по каз ників здо ров’я на се лен ня зрос тає об’єктив на пот ре ба рішен ня
взаємо за леж них за дач ме дич но го і соціаль но го ха рак те ру на якісно му
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но во му рівні. З пот реб прак ти ки ви ник ла не обхідність ство рен ня
но вих ме ханізмів, форм і ме тодів соціаль ноJме дич ної до по мо ги як
комп лек су соціаль них пос луг. У ць о му зв’яз ку в 90Jі ро ки в нашій
країні як якісно но вий нап ря мок соціаль ної ро бо ти і вид про фе сій ної
діяль ності ста ла роз ви ва ти ся соціаль ноJме дич на ро бо та [2, с. 164].

Її ста нов лен ня обу мов ле не су час ним ста ном охо ро ни здо ров’я,
соціаль но го за хис ту на се лен ня і, зок ре ма, осіб літнь о го віку в умо вах
про ве ден ня ре форм в еко номічній і соціальній об лас тях. Соціаль -
ноJме дич на ро бо та розг ля даєть ся і як но вий вид муль тиJдис  цип лі -
нар ної про фесійної діяль ності ме дич но го, пси хо ло гоJпе да гогічно го
і соціаль ноJпра во во го ха рак те ру, спря мо ва ної не тіль ки на віднов -
лен ня, але і збе ре жен ня, і зміцнен ня здо ров’я, в то му числі й осіб
літнь о го віку. Ме тою соціаль ноJме дич ної ро бо ти є до сяг нен ня оп -
тималь но мож ли во го рівня здо ров’я, функціону ван ня й адап тації осіб
літнь о го віку, осіб з фізич ною і психічною па то логією, а та кож со -
ціаль ним неб ла го по луч чям. Об’єктом соціаль ноJме дич ної ро бо ти
є різні кон тин ген ти осіб, у то му числі і літні, що ма ють ви ра жені ме -
дичні і соціальні проб ле ми, які тісно взаємо пов’язані, і виріши ти їх
в рам ках од нобічних про фесійних за ходів склад но. Ро бо та з та ки ми
кон тин ген та ми од на ко во важ ка і не дос татньо ефек тив на як для ме -
дич них працівників, так і для фахівців соціаль них служб, оскіль ки
не ми ну че во ни ста ють пе ред проб ле ма ми, що ви хо дять за рам ки
їхньої про фесійної ком пе тенції [2, с. 52].

Соціаль ноJме дич ну ро бо ту умов но мож на розділи ти на два ос -
новні ас пек ти: соціаль ноJме дич ну ро бо ту профілак тич ної спря мо -
ва ності і соціаль ноJме дич ну ро бо ту па то ге не тич ної спря мо ва ності.
Ос нов ною стра тегічною за да чею соціаль ноJме дич ної ро бо ти з людь -
ми по хи ло го віку вар то вва жа ти збе ре жен ня і поліпшен ня якості
їхнь о го жит тя. Якість жит тя є інтег раль ним по нят тям, що відби ває не
тіль ки ви разність симп томів зах во рю ван ня, але і функціональ ний
стан літньої лю ди ни, стан її фізич но го і психічно го здо ров’я, соціаль -
ну ак тивність, здатність до са мо обс лу го ву ван ня, ма теріаль не за без -
пе чен ня й умо ви жит тя, а та кож за до во леність відчут тям влас но го
фізич но го і психічно го бла го по луч чя.

Зміна соціаль но го ста ту су літньої лю ди ни зв’яза но з різни ми фак-
то ра ми, у то му числі з ви хо дом на пенсію, ут ра тою близь ких ро дичів
і друзів у зв’яз ку з їхнь ою смер тю, об ме жен ням мож ли вості спілку -
ван ня, труд нощі з са мо обс лу го ву ван ням, труд но ща ми еко номічно -
го ста но ви ща. Оче вид но, що ви ра же не зни жен ня функціональ но го
ста ну ор ганізму літньої лю ди ни ро бить її по ло жен ня більш за леж ним
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від суспільства. При ць о му істот но важ ли во го зна чен ня на бу ває со -
ціаль ноJме дич на ро бо та профілак тич ної і па то ге не тич ної спря мо -
ваності, що за без пе чує мобілізацію і збіль шен ня адап таційних мож -
ли вос тей, збе ре жен ня рівня здо ров’я літніх і поліпшен ня якості
їхнь о го жит тя.

Та ким чи ном, соціаль ноJме дич на ро бо та здо бу ває не тіль ки ви-
ра же ну ре абілітаційну, але і профілак тич ну спря мо ваність, що має
особ ли ве зна чен ня для літніх лю дей.

Літе ра ту ра

1. Вступ до соціаль ної ро бо ти: Нав чаль ний посібник для сту дентів ви -
щих нав чаль них зак ладів / За ред. Т.В. Се мигіної, І.І. Ми го ви ча. — К.,
2014. —304 с.

2. Зверєва І. Д. Соціаль на ро бо та в Ук раїні: підруч. [для студ. вищ. навч.
закл.] — К. : 2011. — 204 с.

ПРОБ ЛЕ МИ ВПРО ВАД ЖЕН НЯ 
ОСВІТНЬО�СОЦІАЛЬ НОЇ ІНКЛЮЗІЇ В УК РАЇНІ

Буг ровсь ка Ю.В.
ІІ курс, гру па Т�21�14, нап рям підго тов ки «Ту ризм»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни.
На у ко вий керівник: Кра ма рен ко І.С., к.е.н., до цент

Соціаль на спря мо ваність еко номічної діяль ності в масш та бах
еко номіки є оз на кою прог ре сив ності та успішності національ ної еко -
 номічної мо делі. У зв’яз ку з цим пос тає пи тан ня що до по си лен ня
соціалізації на кож но му мак роJ, мікроJ, та ме зорівнях і це є про я -
вом успішно го впро вад жен ня освітньоJсоціаль ної інклюзії [1]. Для
пов ноцінно го впро вад жен ня освітньоJсоціаль ної інклюзії ви ни ка -
ють проб ле ми (рис. 1.)

Як ба чи мо, ос нов ною проб ле мою є не уре гуль о ваність за ко но -
дав чоJнор ма тив ної ба зи. В Ук раїні існує безліч за конів, дек ретів та
ко дексів, які пев ною мірою звер та ють ся до проб лем дітей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми та їхніх сімей. У них унор мо ву ють ся такі пи тан ня,
як пенсії, ре абілітація та освіта дітей з об ме жен ня ми [2]. Аналіз
існу ю чо го за ко но да в ства в Ук раїні як за со бу фор му ван ня політи ки
інклю зив ної освіти є спо ра дич ним.

Су час ний стан підго тов ки фахівців і спеціалістів в Ук раїні для
ро бо ти в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі не за до воль няє
суспіль ним за пи там і пот ре бам. У пе ре важній біль шості вчи телі та
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ви хо ва телі не ма ють на леж них те о ре тич них знань та прак тич них
на ви чок ро бо ти з діть ми з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми.

Існує ме то до логічна та пси хо логічна не го товність пе да гогічних
працівників, клас них керівників, учи телів, як у по чат ковій школі,
так і пред мет ників до вик ла дан ня низ ки дис циплін для дітей, які
ма ють певні об ме жен ня.

За без пе ченість ме то дич ни ми ма теріала ми для дошкіль ної та
почат ко вої шко ли оцінюєть ся на рівні 30%. Ма теріали для се ред ньої
та стар шої шко ли не роз роб ля лись, або існу ють тіль ки як нап ра цю -
ван ня ок ре мих пе да гогів у пілот них шко лах.

Не зва жа ю чи на 10 років підтрим ки різних ініціатив з інклю зив ної
освіти, спектр діяль ності у нап ря му впро вад жен ня інклюзії в Ук раїні
має дос татньо ло каль ний ха рак тер: кількість нав чаль них зак ладів, що
прак ти ку ють інклю зив ну освіту, об ме же на, їх досвід не дос татньо ви -
вчаєть ся, об го во рюєть ся та по ши рюєть ся у про фесійно му колі.

От же, вирішен ня заз на че них проб лем доз во лить мак си маль но
ре алізу ва ти ви ко рис тан ня освітньоJсоціаль ної інклюзії в Ук раїні.

Рис. 1 — Проб ле ми впро вад жен ня освітньоAсоціаль ної інклюзії

Літе ра ту ра

1. Інно ваційні підхо ди вдос ко на лен ня освітньоJре абілітаційно го про це су
нав чаль них зак ладів в умо вах соціалізації еко номіки регіону / Кра ма рен -
ко І.С., Буг ровсь ка Ю.В., Повх О.М. // Збірник на у ко вих праць «Ак ту альні
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проб ле ми нав чан ня та ви хо ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми». — 2014. —
№12 (14). — С. 207–219.

2. Кра ма рен ко І.С. Інно ваційні підхо ди уп равління ре абілітацій ноJоз до -
 ров чи ми про це са ми у ви щих нав чаль них зак ла дах Ук раїни/ І.С. Кра ма рен ко,
Ю.В. Буг ровсь ка // ма теріали XIV міжна род ної на у ко воJпрак тич ної кон фе -
ренції [«Ак ту альні проб ле ми нав чан ня та ви хо ван ня лю дей в ін тег рова но му
освітнь о му се ре до вищі у світлі ре алізації кон венції оон про пра ва інвалі дів»],
(Київ, 19–20 лис то па да 2014 р.) / Відкри тий міжна род ний уні вер си тет роз -
вит ку лю ди ни «Ук раїна». — К: Універ си тет «Ук раїна», 2014. — С. 237–239.

ПРОФІЛАК ТИ КА ЯК НАП РЯМ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ
ІЗ НАР КО ЗА ЛЕЖ НИ МИ ОСО БА МИ

Бу рав цо ва Я.В.
ІІ курс, гру па СР�21, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (099)�3663111
На у ко вий керівник: За ку силo О.Ю.,

ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти та гу манітар них на ук

Профілак ти ка, за виз на чен ням ВО ОЗ, — це дії, спря мо вані на
змен шен ня мож ли вості ви ник нен ня зах во рю ван ня або по ру шен ня,
на пе ре ри ван ня або уповіль нен ня прог ре су ван ня зах во рю ван ня, а та -
кож на змен шен ня неп ра цез дат ності. В кон тексті соціаль ної ро бо ти
з нар ко за леж ни ми, на сь о годні в Ук раїні, як і в усь о му світі, здійс -
нюєть ся пер вин на, вто рин на і тре тин на профілак ти ка, відповідно
до су час ної кла сифікації ВО ОЗ.

Пер вин на профілак ти ка спря мо ва на на по пе ред жен ня роз вит ку
зах во рю вань, і в нар ко логії вклю чає за хо ди бо роть би зі шкідли вим
для здо ров’я вжи ван ням ал ко го лю, нар ко тич них та інших пси хо ак -
тив них ток сич них ре чо вин. Е. А. Ба ба ян вка зу вав на те, що кла сифі -
кація ВО ОЗ при мен шує зна чен ня пер вин ної профілак ти ки, а тіль ки
во на, на йо го дум ку, є спра вжнь ою. Відповідно до зап ро по но ва ної
ним кла сифікації пер вин на профілак ти ка підрозділяєть ся на ра ди -
каль ну і ран ню.

Ра ди каль на профілак ти ка містить у собі зміну соціаль ноJкуль -
тур них умов жит тя на се лен ня (про па ган да здо ро во го спо со бу жит -
тя, спорт, санітар не просвітницт во то що) і за хо ди, що за бо ро ня ють
і конт ро лю ють спо жи ван ня і по ши рен ня ал ко го лю, нар ко тич них
й інших пси хо ак тив них ток сич них ре чо вин.

Ран ня профілак ти ка містить у собі як ви яв лен ня осіб, які злов -
жи ва ють без за леж ності, так і по пе ред жен ня роз вит ку за леж ності.
Ме то ди ран нь о го або своєчас но го ви яв лен ня фактів адик тив ної
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по ведінки мо жуть істот но впли ну ти на по даль ший її роз ви ток зав -
дя ки своєчас но му втру чан ню. Ме то до логічно во ни ви ко ну ють за -
дачі інфор му ван ня батьків, а та кож співробітників освітніх й інших
ус та нов про різно манітні оз на ки вжи ван ня адик тив них ре чо вин. Крім
то го, сю ди відно сить ся й інфор мація про те, що не обхідно ро би ти,
як що лю ди на по ча ла вжи ва ти адик тивні ре чо ви ни.

Слід заз на чи ти, що ВО ОЗ під пер вин ною профілак ти кою ро зуміє
зміну соціаль них умов, що приз во дять до роз вит ку хво ро би, і лі ка -
ріJнар ко ло ги цілком обґрун то ва но до хо дять вис нов ку, що ме ди ци -
на сь о годні впли ва ти на соціальні умо ви не в змозі, а лікарі пер вин -
ною профілак ти кою зай ма ти ся не мо жуть. Пер вин ну профілак ти ку
ще на зи ва ють «соціаль ною профілак ти кою», то му що во на впли ває
на комп лекс соціаль них умов, які спри я ють збе ре жен ню і роз вит ку
здо ров’я, за побіга ю чи несп ри ят ли во му впли ву чин ників соціаль но го
та при род но го се ре до ви ща. Та ким чи ном, до пер вин ної профілак ти ки
мож на відно си ти як за хо ди, які за побіга ють ви ник нен ню нар ко тиз му,
так і за хо ди, які підви щу ють влас ний опір індивіда до ць о го яви ща.

Учені виділя ють дві ос нов них мо делі нав чаль них прог рам пер -
винної профілак ти ки — прог ра ми до сяг нен ня соціаль ноJпси хо ло гіч -
ної ком пе те нт ності (ос нов на ме та — ви ро би ти на вич ки ефек тив но -
го спілку ван ня) і прог ра ми нав чан ня життєвим на вич кам (ос нов на
ціль — ви ро би ти на вич ки відповідаль но го прий нят тя рішень).

Вто рин на профілак ти ка спря мо ва на на зат рим ку роз вит ку хво -
ро би. У нар ко логії во на містить у собі як ран ню діаг нос ти ку за леж нос -
ті і своєчас не ліку ван ня, так і су купність за ходів для за побіган ня ре -
ци дивів після ліку ван ня ра зом із спеціаль ним про ти ре ци див ним
ліку ван ням. Та кож здійсню ють ся за хо ди, спря мо вані на ви яв лен ня
гру пи ри зи ку.

Тре тин на профілак ти ка спря мо ва на на за побіган ня інва лід нос ті
го лов ним чи ном шля хом ре абілітаційних за ходів. Во на зас то су єть -
ся до тих, вже вжи ває зі шкідли ви ми для здо ров’я наслідка ми ал ко -
голь, нар ко тичні й інші пси хо ак тивні ток сичні ре чо ви ни. У нар ко -
логії охоп лює ду же тяжкі ви пад ки, після кіль ка ра зо вих ре ци дивів
і бе зуспішно го ліку ван ня.

Мо же мо зро би ти вис но вок, що у соціальній ро боті у сфері за по -
біган ня нар ко за леж ності на се лен ня, зас то со ву ю чи профілак тичні
за хо ди та на да ю чи соціальні пос лу ги, слід ке ру ва тись ди фе ренційо -
ва ним підхо дом, відповідно до ка те горії клієнтів та на яв ності або
відсут ності сфор мо ва них у них адикцій.
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ЗАВ ДАН НЯ СОЦІАЛЬ НО ГО ПРАЦІВНИ КА 
ПРИ РО БОТІ З ДІТЬ МИ В ІНТЕР НАТ НО МУ ЗАК ЛАДІ

Бу ря ко ва Л.А.
гру па СР�51, курс V, спеціальність «Соціаль на ро бо та»

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел.: 068�082�29�77

На у ко вий керівник: Бу гаєнко Т.І., 
Зас лу же ний працівник соціаль ної сфе ри Ук раїни,

до цент ка фед ри суспіль но�політич них на ук

Соціаль на ро бо та з діть ми, які за ли ши ли ся без батьківсь ко го пік -
лу ван ня, спря мо ва на на ство рен ня тур бот ли во го се ре до ви ща, яке
до по ма гає ди тині роз ви ва ти ся, спри ян ня соціалізації ди ти ни, що
пе ре бу ває в інтер нат но му зак ладі, за побіган ня без дог ляд ності дітей
або їхньої інсти туціалізації. Ме тою соціаль но го працівни ка сто сов но
дітей, які пе ре бу ва ють в інтер нат них зак ла дах, є за без пе чен ня адек -
ват но го се ре до ви ща ви хо ван ня, під яким мож на ро зуміти як оп ти -
мізацію пе да гогічно го про це су у інтер нат но му зак ладі, так і влаш -
ту ван ня жит тя ди ти ни за га лом.

Найбільш ефек тив ним шля хом ство рен ня спри ят ли во го со ціаль-
ноJви хо ву ю чо го се ре до ви ща є реінтег рація ди ти ни в біоло гічну чи
прийом ну сім’ю, що є пріори тет ним зав дан ням соціаль но го праців -
ни ка. Тіль ки сім’я здат на за без пе чи ти за до во лен ня ос нов них пот реб
ди ти ни, на да ва ти сти му ли для її по даль шо го роз вит ку, ство рю ва ти
стабіль ну ат мос фе ру. Як що не існує мож ли вості для ди ти ни жи ти
з рідни ми бать ка ми, найк ра ща аль тер на ти ва — уси нов лен ня / удо -
черіння, прийом на сім’я, ди тя чий бу ди нок сімей но го ти пу.

Для влаш ту ван ня ди ти ни в прийом ну сім’ю соціаль ний пра ців -
ник ви ко нує такі функції, як ви яв лен ня інфор мації про ди ти ну, яка
пот ре бує дер жав ної опіки; оцінка ста ну роз вит ку ди ти ни, яка пот ре-
бує влаш ту ван ня, для з’ясу ван ня мож ли вості влаш ту ван ня до при -
йом  ної сім’ї; підго тов ка ди ти ни до вход жен ня у прийом ну сім’ю.
Ос тан ня функція є надз ви чай но важ ли вою: за до по мо гою різних
пси хо логічних ме тодів ро бо ти ди ти на зви кає до то го, що у неї з’явить -
ся сім’я. Це доз во ляє по пе ре ди ти не ба жані ви пад ки під час пе ре бу -
ван ня у прийомній сім’ї (втечі з сім’ї, нев ро ти зації сто сунків то що).
Виз на чаль ною є роль соціаль них працівників в ор ганізації знайо м -
ства прийом них батьків з ди ти ною. Соціальні працівни ки з пи тань
суп ро во ду прийом ної ди ти ни й прийом ної сім’ї пра цю ють у ко ман -
ді, уз год жу ю чи свої дії, а са ме: до по ма га ють ди тині склас ти аль бом
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про се бе і своє жит тя; до по ма га ють бать кам ра зом з біологічни ми
діть ми склас ти аль бом про їхню сім’ю, звич ки, сімейні тра диції то -
що; про во дять зустрічі прийом них батьків з ди ти ною; ви яв ля ють
емоційні про я ви й ре акції ди ти ни та прийом них батьків у про цесі
знайо м ства; скла да ють та уз год жу ють з бать ка ми план пе ре хо ду ди -
ти ни у прийом ну сім’ю [1].

Оче вид ним є та кож та кий важ ли вий нап ря мок соціаль ної ро -
бо ти з ви хо ван ця ми інтер нат них зак ладів, як за без пе чен ня мож ли -
вос тей для їхнь о го май бутнь о го. Тут маєть ся на увазі як за без пе чен ня
соціаль ної і ма теріаль ної ос но ви жит тя дітей після ви хо ду з інтер нат -
но го зак ла ду — от ри ман ня жит ла, ро бо ти, пільг то що, так і пси хо ло -
гічної го тов ності до жит тя за ме жа ми зак ла ду. Різка заміна то таль -
ної ізоль о ва ності і конт ро лю сис те мою без ко нт роль ності і сво бо ди
дій приз во дить до втра ти орієнтирів і ціннос тей.

Не за леж но від яко го зав дан ня соціаль но го працівни ка у ро боті
з ви хо ван ця ми інтер нат них зак ладів відштов ху ва ти ся, по вер таємо ся
до проб ле ми ви хо ван ня ди ти ни. У да но му ви пад ку ви хо ван ня ви -
сту пає як ду же ши ро ке по нят тя, ад же ме тою ць о го про це су в інтер -
нат но му зак ладі є ство рен ня мож ли вос тей для нор малізації жит тя ди -
тини відповідно до її пот реб шля хом ко рекції та адек ват но го роз вит ку
пси хо логічних якос тей, світосп рий нят тя, са моіден тифікації то що.

Літе ра ту ра

1. Бон да рен ко Ю. Життєва ком пе тентність ви хо ванців зак ладів інтер -
нат но го ти пу [Елект рон ний ре сурс] / Ю. Бон да рен ко. — Ре жим дос ту пу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2009_2/files/ped_02_09_Bond
arenko.pdf.

ІСТОРІЯ СТА НОВ ЛЕН НЯ 
ІНСТИ ТУ ТУ АЛЬ ТЕР НА ТИВ НИХ ФОРМ ПО КА РАН НЯ

У КРАЇНАХ ЄВРО ПИ ТА В УК РАЇНІ

Вдо ви чен ко Р.П., к.пед.н., до цент,
Іван ко В.Г., 5 курс, гру па СР�51, 

спеціальність «Соціаль на ро бо та»,
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,

к.тел. 0503947295

У 1980–90Jх ро ках у світі роз по ча ла ся тен денція на ко ристь
альтер на тив них форм тю рем но му ут ри ман ню. Окрім гу ман них ідей,
розг ля да ють ся і до волі праг ма тичні інте ре си — зат ра чені кош ти на
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ут ри ман ня за суд же них та по даль ше їх по вер нен ня у суспільство.
Та ка тен денція не є но вою, во на ши ро ко роз ви ва ла ся з XVIII ст. під
впли вом просвітниць ких ідей. Нап рикінці століття в’яз нич не ут ри -
ман ня кри ти ку ва ло ся за несп ро можність ви ко на ти свою ос нов ну
ме ту — вип рав лен ня пра во по руш ни ка — і за не мож ливість соціаль ної
ре абілітації. То му у ре зуль таті три ва лої кри ти ки нап рикінці XX ст.
штра фи, терміну ван ня ув’яз нен ня і про бація, суспіль ний осуд та
різно манітні фор ми суспіль ноJко рис них робіт ста ли час ти ною
криміналь но го за ко но да в ства ря ду країн. На до пов нен ня до аль тер -
натив них форм по ка ран ня у пра вовій прак тиці світу ви ник ла аль тер -
на ти ва сис темі криміналь но го пра во суд дю — віднов не пра во суд дя,
для прик ла ду, медіація, що на разі на бу ває сво го по ши рен ня і в Ук -
раїні. Для прик ла ду, у США діє Прог ра ма при ми рен ня жертв і пра -
во по руш ників. У Чеській Рес публіці з 2001 р. всту пив у си лу За кон
«Про про бацію та медіацію», за яким медіація мож ли ва на будьJякій
стадії криміналь но го про це су: від ви су нен ня об ви ну ва чен ня до ви -
не сен ня ви ро ку, й після нь о го, як що по ка ран ня не пе ред ба чає ув’яз-
 нен ня [2]. Все ж медіація прак тич но є більш до су до вою прак ти кою
як в Чехії, так і Сло венії, Польщі, Франції, Бельгії. У євро пейсь ких
країнах за ко но да в ством чітко не виз на ча ють ся ка те горії справ для
розг ля ду шля хом медіації, про те рег ла мен туєть ся ступінь тяж кості
за подіяної шко ди. Все ж, тяжкість зло чи ну у кон тексті розг ля ду
медіацією різни ми за ко но дав ця ми ба чить ся поJрізно му: від по ка -
ран ня у формі поз бав лен ня волі на термін до 5 років в Ес тонії до
поз бав лен ня волі терміном до 20 р. у Франції [1; 2].

На разі ут во рені 1829 судів у США розг ля да ють спра ви, у яких
не зафіксо ва но ви падків на силь ства, діють по ряд з про баційни ми
служ ба ми. Во ни розг ля да ють нар ко манію як хво ро бу, що зни жує
здатність конт ро лю ва ти по ведінку [2]. Відповідно, ро бо та із за суд -
же ни ми ве деть ся у руслі віднов лен ня да ної здат ності. Спо жи вачі
нар ко тиків, які по год жу ють ся на співпра цю з су дом, от ри му ють до -
по мо гу пси хо логів та соціаль них працівників.

Ук раїна ро бить ли ше перші кро ки до за по чат ку ван ня прак ти -
ки, що відповідає міжна род ним стан дар там. У 2008 році прий ня то
Кон цепцію ре фор му ван ня криміналь ної юс тиції Ук раїни, яка пе -
ред ба чає ство рен ня служ би про баціїї, пок ли ка ної гу манізу ва ти сис -
те му по ка ран ня. Про бацію ук раїнсь кий за ко нот во рець ро зуміє як
сис те му наг ля до вих, соціаль них, ви хов них та профілак тич них за хо -
дів, які зас то со ву ють ся до осіб, об ви ну ва чу ва них або виз на них су дом
вин ни ми у вчи ненні зло чинів не ве ли кої чи се редньої тяж кості [2].
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Зок ре ма, згідно роз роб ле но го за ко ноп ро ек ту «Про про бацію» осо -
ба, яка пе ре бу ває на вип ро бу валь но му терміні, зо бов’язуєть ся не
за ли ша ти місце про жи ван ня у виз на чені су дом го ди ни, ут ри му ва ти-
ся від кон тактів з осо ба ми, які виз на чені су дом; прой ти курс ліку -
ван ня від нар ко манії та ал ко голізму, пра цев лаш ту ва ти ся, відвіду ва -
ти за нят тя пси хо ло га та ін. Ак тив не зас то су ван ня аль тер на тив них
видів по ка рань є од ним з по каз ників де мок ра тич но го роз вит ку дер -
жа ви. То му від Ук раїни сь о годні ви ма гаєть ся при ве ден ня чин но го
за ко но да в ства у сфері ви ко нан ня по ка рань у відповідність до між -
на род них стан дартів.

Літе ра ту ра

1. Соціаль на ро бо та: нав чаль ний посібник//Соціаль на ро бо та. Кни га ІІ. —
К.: ДЦССМ, 2012. — 440 с.

2. Ак ту альні проб ле ми те орії та прак ти ки соціаль ної ро бо ти на межі ти -
ся чоліть: Мо ног рафія. — К.: УДЦССМ, 2001. — 344 с. // Соціаль на ро бо -
та. Кни га І. Л.І. Дя бел.

СОЦІАЛЬ НА ДЕР ЖА ВА ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ 
ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

Вин ник З.І.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

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

У будьJякій соціальній дер жаві соціаль ний за хист — це один
з най важ ливіших нап рямків роз вит ку дер жа ви. Рівень її цивілізо ва -
ності та суспільства виз на чаєть ся став лен ням до най менш за хи ще них
та найбільш враз ли вих йо го членів, які пот ре бу ють соціаль но го за -
хис ту, у пер шу чер гу до лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми влас ти вос -
тя ми здо ров’я у чер гу до дітей інвалідів. В умо вах ре фор му ван ня
еко номічної сис те ми Ук раїни у зв’яз ку з пе ре хо дом до рин ко вих
відно син інваліди опи ни ли ся в найбільш тяж ко му ста но вищі.

Наг ляд за ди намікою інвалідності та по шук шляхів впли ву на
неї, удос ко на лен ня чин но го за ко но да в ства що до соціаль но го за хис ту
інвалідів — од не з най важ ливіших зав дань су час ної пра во вої дер жа -
ви. Пи тан ня соціаль но го за хис ту лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми не втра чає своє ак ту аль ності, нез ва жа ю чи на те, що
ць о му пи тан ню постійно приділяєть ся ува га як на за ко но дав чо му
рівні шля хом закріплен ня прав, пільг та ком пен сацій інвалідам, так
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і на суспіль но му рівні шля хом пе ред ба чен ня дер жав них га рантій їх
еко номічної та мо раль ної підтрим ки

Соціаль ний за хист має на меті поліпшен ня мо раль но го та ма -
теріаль но го за без пе чен ня соціаль но враз ли вих верств на се лен ня,
по до лан ня бідності та зни жен ня міри роз ша ру ван ня суспільства.

Од ним із важ ли вих нап рямів дер жав ної політи ки у сфері со ціаль-
но го за хис ту на се лен ня є ста нов лен ня дер жав них стан дартів і дер жав -
них соціаль них га рантій, які вста нов лю ють ся за ко на ми та інши ми
нор ма тив ноJпра во ви ми ак та ми.

Соціаль ний за хист здійснює свою пре вен тив ну функцію шля хом
за хис ту осо би та її сім’ї від ут ра ти до хо ду у разі без робіття, старіння,
хво ро би або смерті та поліпшен ня її доб ро бу ту че рез со ціаль не стра -
ху ван ня. Соціаль ний за хист містить як па сивні, так і ак тивні за хо ди
підтрим ки до ходів.

У цивілізо ва но му світі здо ров’я суспільства, об лич чя дер жа ви,
мо раль ний клімат на сам пе ред виз на ча ють ся став лен ням до ін ва -
лідів.

Сут тю соціаль но го за без пе чен ня є діяльність дер жа ви що до на -
дан ня особі га ран то ва но го за ко ном мініму му за собів до існу ван ня
для за без пе чен ня дос татнь о го рівня жит тя.

Соціаль ний за хист інвалідів з бо ку дер жа ви по ля гає у на данні
гро шо вої до по мо ги, за собів пе ре су ван ня, про те зу ван ня, орієнтації
та сприй нят тя інфор мації, прис то со ва но го жит ла, у вста нов ленні
опіки або сто рон нь о го дог ля ду, а та кож прис то су ванні за бу до ви на -
се ле них пунктів, гро мадсь ко го транс пор ту, за собів ко мунікацій
і зв’яз ку до особ ли вос тей інвалідів.

За без пе чен ня в Ук раїні соціаль них, еко номічних, пра во вих
і конс ти туційних га рантій у сфері соціаль но го за хис ту та ре абілітації
інвалідів є од ним з ак ту аль них пи тань су час ної соціаль ної політи ки
уря ду та пар ла мен ту країни.

Ре аль ний розмір соціаль них вип лат, пенсій інвалідам знач но
мен ший, ніж вста нов ле ний про жит ко вий мінімум. Се ред зав дань,
що пос тав лені пе ред уря дом на су час но му етапі: роз роб лен ня кон -
цеп ту аль них за сад сис те ми ре абілітації інвалідів в Ук раїні.

Сис те ма пра во во го соціаль но го за без пе чен ня — це сис те ма пра -
во вих норм, які ре гу лю ють відно си ни сто сов но за без пе чен ня гро -
ма дян у ста рості, у разі неп ра цез дат ності, відно си ни ма те ри н ства та
ди ти н ства, дер жав ної до по мо ги ок ремій особі чи сім’ї, а та кож про -
це дурні та про це су альні відно си ни.

Пи тан ня життєдіяль ності інвалідів є пріори тет ни ми.
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За Конс ти туцією, Ук раїна є соціаль ною та пра во вою дер жа вою.
От же, пи тан ня, що сто су ють ся соціаль ної за хи ще ності інвалідів,
є пріори тет ни ми для всіх гілок вла ди, зок ре ма й для Мінпраці.

Та ким чи ном, проб ле ми соціаль ної дер жа ви із людь ми, що ма ють
функціональні об ме жен ня є до сить ак ту аль ни ми як на рівні су спільст -
ва та дер жа ви, так і на місце во му та індивіду аль но му рівнях. Са ме ця
ак ту альність по вин на спо ну ка ти соціальні інсти туції та тих, хто в них
пра цює, приділя ти ве ли ку ува гу по шу ку, роз робці і впро вад жен ню
мо де лей соціаль ної підтрим ки, які б найбіль ше від пові да ли пот ре бам
лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми й бу ли оп ти маль но прис то -
со вані до місце вих умов, тра дицій та ре су рс них мож ли вос тей.

ТВОРЧІСТЬ ЯК АС ПЕКТ ФОР МУ ВАН НЯ
ДУ ХОВ НОСТІ МО ЛОДІ

Грацлі Ю.Ю.
ІІ курс, гру па С�2, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Рівненсь кий інсти тут
На у ко вий керівник: Гри цю та О.Ф.

«Творчість до по ма гає відкри ти ті ку -
точ ки душі, де дріма ють дже ре ла доб -
рих по чуттів» 

(В. Су хом линсь кий)

Роз ви ток твор чо го по тенціалу осо бис тості є од ним із найак ту -
альніших зав дань су час но го суспільства, яке пе ре бу ває на етапі гло -
баль них пе рет во рень в сис темі освіти Ук раїни, інтег рації у світо вий
освітній простір. Відповідно до євро пейсь ких ви мог та вітчиз ня них
дер жав них до ку ментів (Дер жав на національ на прог ра ма «Освіта»
(Ук раїна XXI століття), Національ на докт ри на роз вит ку освіти Ук -
раїни, За кон Ук раїни «Про освіту», «Про ви щу освіту», Кон цепція
національ но го ви хо ван ня) пот ре бу ють оп тимізації зав дан ня та пе -
да гогічні ме ханізми твор чо го роз вит ку мо лоді, здат ної до про фе -
сійно го са мов дос ко на лен ня та са мо ре алізації. Ад же, однією з оз нак
цивілізо ва ної країни є рівень роз вит ку ду хов ності гро ма дян, зок ре -
ма мо лоді. Такі чин ни ки, як куль ту ра, мис те цт во за ста тис ти кою
розг ля да ють ся не біль ше, аніж 20Jтю відсот ка ми мо ло дих лю дей.
А са ме ці чин ни ки є надз ви чай но важ ли ви ми для ду хов но го світу.
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Ду ховність та творчість тісно пов’язані між со бою. Вплив мис -
те цт ва на фор му ван ня ду хов ної куль ту ри мо лоді зу мов ле ний са мою
при ро дою мис те цт ва, сутність яко го ви во дить ся із цілісно го і обов’яз -
 ко во го ху дожнь о го відоб ра жен ня світу і за ле жить від тих но во ут во -
рень, які зв’язані з особ ли вос тя ми ху дожнь о го сприй ман ня ото чу ю-
чо го се ре до ви ща. Усі ви ди мис те цт ва втілю ють ху дожньоJес те тич не
ба чен ня світу, роз ви не ну уя ву і фан тазію, об раз не мис лен ня, без яких
не мож ли ва будьJяка творчість.

Кож на осо бистість має яск ра во ви ра же ний індивіду аль ний твор -
чий по тенціал, ефек тив ним за со бом роз вит ку яко го є мис те цт во. Різні
йо го ви ди спри я ють вклю чен ню осо бис тості у про цес співтвор чості
з мит цем (сприй нят тя тво ру, йо го ес те тич на оцінка, ес те тич не суд -
жен ня). Без по се ред ня ху дожньоJтвор ча діяльність (участь у дра ма -
ти зації, твор чих ху дожніх ко лек ти вах) успішно сприяє роз вит ку об -
раз ності мис лен ня, праг нен ню до твор чості як універ саль ної якості
осо бис тості.

Твор ча лю ди на вкла дає свої знан ня та уя ву в ство рен ня кар тин,
му зич них творів, книг, соціаль них ре форм то що. Лю ди на, яка, так
би мо ви ти, має «сво бо ду ду ху», не ста вить на пер ше місце фінан со -
вий зиск, лю ди ну твор чу ціка вить біль ше са мо ре алізація і роз ви ток
«про дук ту» твор чості. Дійсна творчість, сво бо да, діяльність, во ля —
все це ті по нят тя, які відоб ра жа ють соціаль ну сутність лю ди ни та
за да ють та ку сис те му ко ор ди нат, ли ше в рам ках якої нам ви даєть ся
мож ли вим ду хов ний роз ви ток кож но го ок ре мо го чле на суспільства
зок ре ма.

Тіль ки за умов, ко ли лю ди на за до по мо гою праці змо же ак тив -
но та віль но ос во ю ва ти всі до сяг нен ня куль ту ри людства, во на змо -
же ста ти справді твор чою осо бистістю. І, відповідно, ре алізу ва ти
се бе в спіль ноJрозділеній істо ричній твор чості всь о го людства,
ство рю ючи но ву куль ту ру і но ву лю ди ну.
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СОЦІАЛЬ НА РО БО ТА ЯК ПРО ФЕСІЯ 
ТА НАВ ЧАЛЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

За во ло ка В.О.
IVкурс, гру па 461, спеціальність «Соціаль на ро бо та», 

Чор но морсь кий дер жав ний універ си тет 
імені Пет ра Мо ги ли, к.тел. (093) 9703127

На у ко вий керівник: Пол то рак Л.Ю.

Пер ша згад ка про соціаль ну ро бо ту як та кої відно сить ся до
1750 р. до н. е. по нят тя «соціаль на ро бо та» увійшло в соціаль ноJгу ма -
нітар ну літе ра ту ру нап рикінці ХІХ ст. у відповідь на соціаль ну по т ре бу
суспільства у змісто во му відоб ра женні прак тич ної діяль ності лю дей,
які до по ма га ли бідним. Перші прог ра ми про фесійної підго тов ки со -
ціаль них працівників з’яви ли ся в кінці XIX століття в Амс тер дамі,
відкрит тя пер шо го в світі Інсти ту ту підго тов ки соціаль них праців -
ників, потім у Берліні, Лон доні, що оз на ча ло пе рехід соціаль ної ро бо -
ти на про фесійний рівень, а у ре зуль таті бу ло за по чат ко ва но роз ви ток
соціаль ної ро бо ти як нав чаль ної дис ципліни [1, с. 77]. Та ким чи ном,
соціаль на ро бо та стає об’єктом на у ко во го ос мис лен ня, чим і за по -
чат ко вуєть ся по я ва її те орії і ста нов лен ня як нап рям ку на у ко вих
досліджень.

Спро би виз на чи ти більшJменш точ ну да ту ви ник нен ня со ціаль -
ної ро бо ти не увінча лись успіхом, оскіль ки на у ковці схи ля ють ся до
різних то чок відліку по чат ку цієї історії. Це пов’яза не з тим, що до
соціаль ної ро бо ти час то відно сять і прог ра ми суспіль ної до по мо ги,
що діяли в різні ча си, і тра диції доб ро чин ності та во лон те р ства. За
по над 100 років існу ван ня, соціаль на ро бо та як фа хо ва діяльність за
кор до ном, заз на ла до корінних змін — від прос то го піклу валь ни ка до
фахівця, який зда тен по ба чи ти й ак тивізу ва ти внутрішній по тен -
ціал лю ди ни, до по мог ти їй по до ла ти пси хо логічні проб ле ми, по -
вер ну ти здатність діяти са мостійно за на яв них соціаль них умов [2].

Соціаль на ро бо та на ле жить до віднос но но во го різно ви ду прак-
 тич ної діяль ності до по мо га ю чо го ти пу. Про фесіоналізація соціаль -
ної ро бо ти відбу ваєть ся в кіль ка етапів: пе рет во рен ня діяль ності
в ос нов не за нят тя для знач ної гру пи лю дей; зас ну ван ня спеціаль них
нав чаль них зак ладів; фор му ван ня про фесійної асоціації; політич на
кам панія що до на дан ня про фесійній асоціації офіційних пов но ва -
жень; роз роб ка і зат ве рд жен ня етич но го ко дек су про фесії. Соціаль на
ро бо та як фа хо ва діяльність пов’яза на із сис те мою ціннос тей, те орій
і прак ти ки, її місія по ля гає у на данні мож ли вості лю дям яко мо га
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повніше роз ви ва ти влас ний по тенціал, зба га чу ва ти своє жит тя та
по пе ред жу ва ти ви ник нен ня дис функцій. Пи тан ня про зміст про фесії
«Соціаль на ро бо та» заз ви чай уз год же но у ме жах конк рет ної країни.

Соціаль на ро бо та — це про фесійна діяльність соціаль них інс ти -
туцій, дер жав них і не дер жав них ор ганізацій, груп і ок ре мих інди -
відів із на дан ня до по мо ги у здійсненні успішної соціалізації осо бам
чи гру пам лю дей у ви пад ках, ко ли за відсут ності на леж них умов
у суспільстві або осо бис тих вад їх соціалізація ут руд нюєть ся, при зу -
пи няєть ся або відбу ваєть ся у зво рот но му нап рямі [3, с. 8].

Соціаль ну ро бо ту прий ня то розг ля да ти в трь ох її зна чен нях: як
прак тич ну діяльність, як га лузь на у ко вих знань та як нав чаль ну дис-
ципліну. Соціаль на ро бо та як на у ка — віднос но мо ло да, і то му три ває
уточ нен ня і ко рекція її по нятійноJка те горіаль но го апа ра ту, то чать ся
на у кові дис кусії нав ко ло терміно логії, ро зуміння змісту і струк ту ри
соціаль ної ро бо ти, доцільність ви ко рис тан ня конк рет них ме тодів
[4, с. 90]. Як нав чаль на дис ципліна соціаль на ро бо та виз на чаєть ся
струк ту рою курсів, змістом і рівнем про фесійних знань, а та кож су -
купністю про фесійних і мо раль них ви мог до ви пу ск ників спеціаль -
ності «Соціаль на ро бо та».

От же, соціаль на ро бо та є віднос но но вим і спе цифічним ви дом
про фесійної діяль ності та на у ко вої дис ципліни. То му су час на прак -
тич на соціаль на ро бо та роз ви ваєть ся на ос нові на у ко во обґрун то ва -
них підходів, які по ча ли фор му ва ти ся ще на по чат ку ХХ століття,
і пот ре бує на леж ної про фесійної підго тов ки
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ПРОБ ЛЕ МА СОЦІАЛЬ НОЇ ДИСК РИМІНАЦІЇ ЖІНОК 
ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАН НЯ В КОН ТЕКСТІ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

За цер ков на На талія
4 курс, спеціальність соціаль на ро бо та

Сь о годні од ним з на галь них пи тань є проб ле ма соціаль ної диск -
 римінації жінок, що від ла тинсь ко го сло ва — discriminatio — роз -
ход жен ня. Диск римінація оз на чає об ме жен ня або поз бав лен ня прав
по оз наці статі (або ген дерній оз наці) у всіх сфе рах жит тя суспільства:
тру довій, соціаль ноJеко номічній, політичній, ду ховній, сімей ноJпо -
 бу товій. Соціаль на диск римінація ве де до зни жен ня соціаль но го
ста ту су жінки, є однією з форм на силь ства над її осо бистістю, от же
і пог ро зою для її без пе ки.

Ще за давніх часів вчені і політи ки прик ри ва ли нерівноп рав не
по ло жен ня жінки в суспільстві, її гноб лен ня й експлу а тацію су пе -
реч ка ми чи є жінка лю ди ною, чи має во на ду шу. Пог ляд на жінку, як
на не пов ноцінну істо ту знай шов своє відоб ра жен ня у філо софсь -
ких пра цях древнь о го світу.

По чут тя примітив ноJгру бої чо ловічої пе ре ва ги над жінкою Сок -
рат ви ра зив нас туп ни ми сло ва ми: «Три речі мож на вва жа ти щас тям:
що ти не ди ка тва ри на, що ти грек, а не вар вар, і що ти чо ловік, а не
жінка».

З часів Сок ра та пройш ло май же два з по ло ви ною ти ся чоріччя.
Але й у наші дні ба га то дер жав них і суспіль них діячів, вчені й у їх
числі соціоло ги вис ту па ють про ти са мо го по нят тя «соціаль на диск -
римінація жінки». Йо го підміню ють зак ли ка ми до бо роть би за рів но -
п равність з чо ловіка ми. Але це не те са ме. Не обхідною пре людією
до рівноп рав ності статі є по до лан ня усіх форм об ме жен ня прав
і інте ресів жінок, особ ли во в сфері праці. Сам термін «соціаль на
диск римінація жінок» за галь но виз на ний.

На да ний час диск римінація жінок, які скла да ють 53% на се лен-
ня Ук раїни, має місце в еко номічній, політичній, куль турній сфе рах
та особ ли во у пов сяк ден но му житті.

Існу ючі статті Конс ти туції, за ко но давчі ак ти, чи сельні нор ма -
тив ни до ку мен ти, на жаль, но сять вик люч но дек ла ра тив ний ха рак -
тер і не підкріплені ме ханізма ми ре алізації, фінан со ви ми та ор гані -
заційни ми ре сур са ми дер жа ви і ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня.

Сь о годні кож на п’ята жінка є жерт вою до машнь о го на силь ства
і не за без пе че на на леж ною пра во вою до по мо гою з бо ку дер жа ви.
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Рівень за робітної пла ти жінки скла дає дві тре ти ни від зарп ла ти чо -
ловіків, що обійма ють ана логічні по са ди. А це — пря ме по ру шен ня
конс ти туційних прав.

Сь о годні дер жа ва при ни жує роль жінкиJма тері, го лов на місія
якої на ро ди ти і ви хо ва ти здо ро вих дітей. Ко жен дру гий шлюб в Ук -
раїні роз па даєть ся. І, як наслідок, ми маємо близь ко 1 млн. безп ри -
туль них, не дог ля ну тих дітей.

За рівнем предс тав ле ності жінок у пар ла менті Ук раїна се ред
інших країн світу посідає 152 місце. Її ви пе ред жа ють не тіль ки най -
роз ви нутіші світові країни, а й сусідні Біло русь, Угор щи на, Поль ща,
Сло вач чи на, Ру мунія, Росія, Турк меністан, а та кож Мо замбік, В’єт -
нам, Уган да, Намібія, Ан ти гуа і Бар бу да, Ніка ра гуа, Гамбія, Га на,
Джібуті то що. А очо лює спи сок Швеція, у якій нині вво дять кво ти для
за хис ту чо ловіківJпар ла мен таріїв. Ціка во, що за нею йде Ру ан да. Як
ви яв ляєть ся, більшість чо ловіків у цій дер жаві зай ня та ба га торіч ною
гро ма дянсь кою війною, то му вла да зо се ред же на у жіно чих ру ках.

Підтрим ка жінок в соціальній ро боті мо же за без пе чу ва ти ся со -
ціаль ноJпси хо логічною ре абілітацією, підтрим кою у важкій життє вій
си ту ації, за хо да ми з пе репідго тов ки або пе ре нав чан ня в про фесій -
ному плані, кон суль таціями вузь коп рофіль них спеціалістів або пра-
во вої до по мо ги для за хис ту їх прав.

Зав дан ня соціаль но го ро бо ти мо жуть здійсню ва ти ся діяльніс -
тю з підтри ман ня груп са мо до по мо ги і взаємо до по мо ги, асоціацій
за хис ту соціаль них та інших прав різних страт жіно чо го на се лен ня,
спри ян ням са мо зай ня тості та са мо за без пе че ності жінок, інше.

Лег ко поміти ти, що всі ці зав дан ня, як пра ви ло, ви ко ну ють ся
соціаль ни ми працівни ка ми спіль но з співробітни ка ми різних сфер
соціаль но го комп лек су — пра во охо рон ни ми ор га на ми, служ ба ми
зай ня тості, ме дич ни ми та освітніми ус та но ва ми, то що.

Виділя ють такі фор ми соціаль ної ро бо ти з жінка ми: 
1. Екстре на соціаль на.
2. Ад рес на соціаль на.
3. Соціаль ний при ту лок, соціаль ний го тель.
4. За хист від до машньої жорс то кості.
5. На дан ня жінкам спри ян ня у пла ну ванні сім’ї.
6. Соціаль ноQтру до ва ре абілітація в умо вах без робіття або заг ро -

зи без робіття.
7. Спри ян ня у са мо до по мозі та са мо зай ня тості жінок.
Пе ре ра хо вані тех но логії, ме то ди ки і фор ми соціаль ної ро бо ти

пок ли кані за без пе чи ти доб ро бут і гідне жит тя жінок, вирішу ва ти їх
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ос новні проб ле ми і пе реш код жа ти по яві но вих. Оскіль ки соціальні
проб ле ми жінок асоційо вані з проб ле ма ми їх сімей і дітей, тісно пе -
реп ле тені з соціаль ни ми проб ле ма ми інших соціаль ноJде мог ра фіч -
них ка те горій на се лен ня, всь о го суспільства в ціло му — во ни не мо -
жуть бу ти вирішені у відриві від них.

СОЦІАЛЬ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ�ІНВАЛІДІВ

Звірянсь ка Ал ла Олек сандрівна
5 курс, гру па СР�51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел. 0503947295 

На у ко вий керівник: Ми рян А.М., до цент

Ак тивізація соціаль ноJкуль тур них і соціаль ноJпе да гогічних
функцій конк рет ної осо бис тості у за до во ленні ос нов них соціаль них
пот реб має на меті по до лан ня по чут тя са мот ності, емоційної відчу -
же ності і знач ною мірою до ся гаєть ся сти му лю ван ням соціаль ної
ак тив ності осо бис тості.

Са мо ак ту алізація і соціалізація не мож ливі без роз вит ку кре а тив-
ності осо бис тості, ви яв лен ня і роз вит ку твор чо го по тенціалу. То му
в прак тиці соціаль ної ро бо ти ви ко рис то ву ють ся такі ме то ди ро бо -
ти, як артJте рапія, кон кур си і фес ти валі ху дожньої твор чості дітей
і мо лоді, взаємодія осо бис тості з при ро дою. Один із шляхів соціаль -
ної ре абілітації інвалідів — їх про форієнтація і пра цев лаш ту ван ня.
То му нав чаль ноJви ховні зак ла ди для дітейJінвалідів ма ють бу ти від -
кри ти ми і дос туп ни ми для соціаль них працівників. З цією ме тою
в інтер на тах про во дять ся дні соціаль ної служ би, під час яких со ціальні
пе да го ги і пси хо ло ги на да ють дівчат кам і хлоп чи кам інфор мацій -
ноJкон суль та тивні пос лу ги з проб лем про форієнтації й пра цев лаш -
ту ван ня. Діти знайом лять ся зі своїми пра ва ми, що вста нов лені

Кон венцією ООН про пра ва ди ти ни, і піль га ми, які на да ють ся
дер жа вою для їх соціаль но го за хис ту. Про форієнтація пе ред ба чає
по пе реднє досліджен ня функціональ них мож ли вос тей мо ло дої лю -
ди ни із освітнь о го, про фесійно го і соціаль но го рівня. Зав дан ня
про форієнтації — вста но ви ти найп ри датніші для інвалідів ви ди ро -
бо ти, на да ти їм мож ливість об ра ти ро бо ту відповідно до їх на ви чок,
здібнос тей і вмінь. Обов’яз ко во слід вра хо ву ва ти осо бисті ба жан ня
кож но го й ви хо ди ти з най ре тельнішо го оціню ван ня про фесійних
здібнос тей. Так, соціаль на ре абілітація дітей з об ме жен ня ми у пе ре су -
ванні здійснюєть ся шля хом ор ганізації плідної праці, твор чих за нять.
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Творчі за нят тя справ ля ють пси хо ло гоJпе да гогічний вплив на осо -
бистість, спри я ють згур ту ван ню інвалідів, об’єднан ню їх у не фор -
мальні гру пи. Такі фор ми ро бо ти ство рю ють умо ви для віднов лен ня
по чут тя гідності, са мо по ва ги, соціаль ної при дат ності й са мо ст ве рд -
жен ня осо бис тості.

Найбільш по ши ре ною фор мою ро бо ти, що пря мо чи опо се ред -
ко ва но сприяє адап тації дітейJінвалідів, є гру пи взаємо до по мо ги
батьків. Вибір ме тодів соціаль ноJпе да гогічної до по мо ги за ле жить
від ря ду взаємо пов’яза них і взаємо обу мов ле них соціаль ноJпси хо -
логічних, фізіологічних та соціокуль тур них фак торів: ка те горії функ -
ціональ но го об ме жен ня і об ме жен ня життєдіяль ності ди ти ни; віку
ди ти ни; її зовнішнь о го виг ля ду (на яв ності де фек ту зовнішності);
пси хофізич них мож ли вос тей ди ти ни; ре акції батьків на інвалід ність
ди ти ни, ди наміки інвалідності; ре акції найб лиж чо го ото чен ня (ро -
дичів, друзів, ко лег по ро боті, сусідів) на інвалідність ди ти ни; віку
батьків, їхньої емоційної зрілості; вірос повідан ня батьків; соціо куль -
тур но го і соціое ко номічно го ста ту су сім’ї; на яв ності в сім’ї інших
дітей (інвалідів чи не інвалідів); місця про жи ван ня та інфра ст рук -
ту ри (місто, сільсь ка місцевість, ба га то по вер хо вий бу ди нок то що);
на яв ності соціаль ної служ би для на дан ня соціаль них пос луг.

Більшість дітейJінвалідів в Ук раїні нав ча ють ся і ви хо ву ють ся
у шко лахJінтер на тах, тоб то пе ре бу ва ють в особ ли во склад них і над -
з ви чай них умо вах. Ці діти штуч но відірвані від сім’ї, що по род жує
проб ле ми у міжо со бистісних сто сун ках між бать ка ми і діть ми, то му
бать кам не обхідна до по мо га у спілку ванні з ди ти ною. Ефек тив ни -
ми фор ма ми ро бо ти є: клу би сімей но го ви хо ван ня; кри зові цент ри;
соціаль ноJпси хо логічні служ би SOS; гру пи взаємо до по мо ги;
спеціалізо вані лінії Те ле фо ну довіри.

Літе ра ту ра

1. Тюп тя Л.Т., Іва но ва Соціаль на ро бо та (те орія і прак ти ка): Навч.
посіб. — К.: ВМУ РОЛ «Ук раїна», 2004. — С. 228–236.
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ФАК ТО РИ ВПЛИ ВУ НА ЗРОС ТАН НЯ ІНВАЛІДНОСТІ
У СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНС ФОР МУЄТЬ СЯ

Зель ман І.В.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

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

Рівність і гідність у пра вах з якою кож на лю ди на при хо дить у цей
світ, насп равді існує су то те о ре тич но, так як є особ ли ва ка те горія гро -
ма дян з об ме же ни ми пра ва ми і се ред них лю ди з особ ли ви ми пот ре ба -
ми, мож ли вості яких для про я ву влас них здібнос тей знач но зву жені.

На жаль, інвалідність сь о годні є соціаль ним яви щем, уник ну ти
яко го не мо же жод не суспільство, і кож на дер жа ва відповідно до рівня
сво го роз вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей фор мує соціаль ну та
еко номічну політи ку що до осіб з об ме же ни ми фізич ни ми або ро зу -
мо ви ми ва да ми. Масш таб інвалідності за ле жить від ря ду фак торів,
та ких як стан здо ров’я націй, роз ви ток сис те ми охо ро ни здо ров’я,
со ціаль ноJеко номічний роз ви ток, стан еко логічної куль ту ри, істо -
ричні та політичні при чи ни, зок ре ма, участь у війнах та у війсь ко вих
конфліктах то що. Де які з пе реліче них фак торів ма ють місце і в Ук -
раїні, що зу мов лює зрос тан ня чи сель ності інвалідів у суспільстві.

Оцінки сту пе ня по ши рен ня інвалідності у світі до сить су пе реч -
ливі. За їх ре зуль та та ми в се реднь о му близь ко 10% на се лен ня Євро -
пи страж дає від тих чи інших три ва лих і серйоз них зах во рю вань,
внаслідок яких нас тає інвалідність. Ці циф ри крас но мов но свідчать
про масш табність та ак ту альність проб ле ми і, крім її за галь но го ха -
рак те ру, свідчать про ши ро ке по ши рен ня ць о го яви ща в будьJякій
країні, особ ли во в країнах з ве ли кою чи сельністю на се лен ня.

Як не прик ро, але в на шо му суспільстві є та ка ка те горія на се -
лен ня, яка пев ним чи ном поз на чаєть ся як особ ли ва, відок рем ле на
від інших лю дей, із своєрідним са мовідчут тям та діяльністю. Так як
ко жен із нас, на род жуєть ся рівним в своїх пра вах, про те ця особ ли ва
ка те горія гро ма дян має об ме жені пра ва, оскіль ки їх мож ли вості для
про я ву влас них здібнос тей знач но зву жені, а умо ви са мо ре аліза ції
згідно з особ ли ви ми пот ре ба ми не за довільні.

Як наслідок, це приз во дить до зни жен ня їх соціаль ної ак тив -
ності, зак ри тості, змен шен ня життєвих шансів.

Це лю ди, які ма ють значні по ру шен ня здо ров’я та інвалідність,
в си лу чо го во ни зму шені жи ти у влас но му світі, на ма га ти ся за до воль -
ня ти свої особ ливі пот ре би і адап ту ва ти ся до світу здо ро вих лю дей.
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Най го ловніши ми проб ле ма ми, які пот ре бу ють не гай но го ви -
рішен ня, за ли шаєть ся проб ле ма соціаль ної ізоль о ва ності, не а дап -
то ва ності лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, а особ ли во дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми і надз ви чай но складні умо ви існу ван ня сімей,
які ви хо ву ють дітейJінвалідів. Ці проб ле ми є своєрідним інди ка то -
ром зрілості та цивілізо ва ності будьJякої дер жа ви.

На жаль, на сь о годні прак ти ка по ка зує, що інваліди, ма ю чи на -
віть по тенційно кращі мож ли вості, не ма ють змо ги ак тив но бра ти
участь у нав чанні, суспіль но му житті, бо інші не ма ють ба жан ня з ни -
ми спілку ва ти ся, пра цев лаш то ву ва ти їх — і це проб ле ма перш за все
суспільства, яке ще не підня ло ся на ща бель та ко го рівня спілку ван ня.
То му ор ганізаційні за хо ди що до адап тації не бу дуть ма ти стовідсот -
ко во го успіху, як що не пра цю ва ти із суспільством в ціло му, а бра ти
до ува ги ли ше лю дей з інвалідністю. Дані ка те горії вик ли ка ють пев -
не виз нан ня у суспільстві, але, по ряд з тим, відзна чаєть ся не го тов -
ність ба гать ох до тісно го спілку ван ня, на дан ня прак тич ної до по мо ги
в адап тації. Най частіше сто сун ки подібно го ро ду зво дять ся або до ба -
наль но го співчут тя, яке да ле ко не завж ди потрібне лю дям з інвалід -
ністю, або до пов но го відчу жен ня. Відно си ни лю дей з фізич ни ми
об ме жен ня ми й без них ви ма га ють відповідаль но го ко ре гу ван ня
з обох боків.

Щоб ско ро ти ти відстань між інвалідом та ото чен ням, не обхід -
на знач на різно манітність видів ць о го ото чен ня та йо го відповідна
адап тація.

Зви чай но суспільство орієнто ва не на здо ро вих лю дей, але зак ри -
ти очі на проб ле ми інвалідів не мож на. Відкри те суспільство, до якого
праг не людство пе ред ба чає прак тич не втілен ня в жит тя всіх га ран -
то ва них прав та мож ли вос тей. Не потрібно за бу ва ти, що ли ше лю -
ди на, яка змог ла се бе ре алізу ва ти як на осо бистісно му, так і на про -
фесійно му рівні, не пот ре бує особ ли вої ува ги як від суспільства, так
і від дер жа ви. То му на дер жав но му рівні не обхідно про во ди ти полі -
ти ку по фор му ван ню гу маністич но го став лен ня, зміни не га тив них
змісто вих і емоційних ус та но вок гро мадсь кої дум ки до проб лем ін -
валідів у суспільстві.
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ПРАК ТИ КА ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНО�КО МУНІКАЦІЙНИХ СИС ТЕМ 

І ТЕХ НО ЛОГІЙ ПРИ ПІДВИ ЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кар кач А.В.
cтар ший вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (050) 8557042

Ово лодіння соціаль ни ми працівни ка ми су час ни ми підхо да ми
що до збо ру, оп ра цю ван ня та ефек тив но го ви ко рис тан ня інфор мації,
ме тодів і за собів їх підтрим ки та по нов лен ня стає най важ ливішим
зав дан ням.

Фор му ван ню про фесійної ком пе те нт ності соціаль но го праців ни -
ка прис вя чені досліджен ня вітчиз ня них і за рубіжних уче них, зок ре -
ма, А. Белінсь кої, В. Бо ча ро вої, В. Си до ро ва, А. Ля шен ка, І. Ми го -
ви ча, Г. По по вич, Є. Хо лос то вої, Т.Се мигіної та інших.

Впро вад жен ня су час них інфор маційних тех но логій в сфері со -
ціаль но го обс лу го ву ван ня дає змо гу ефек тивніше ви ко рис то ву ва ти
на явні ре сур си на бла го суспільства, а гро мадськість змо же бра ти
участь у поліпшенні соціаль но го обс лу го ву ван ня на се лен ня та конт -
 ро лю ва ти, як прий ма ють ся і ви ко ну ють ся рішен ня ор га на ми ви ко -
нав чої вла ди у час тині на дан ня соціаль них пос луг [1, 55–57].

Се ред пріори тетів Міністер ства соціаль ної політи ки Ук раїни
виз на че но роз ви ток єди ної інфра ст рук ту ри інфор ма ти зації сис те -
ми на дан ня соціаль них пос луг шля хом впро вад жен ня су час них
інфор маційних тех но логій в сис те му соціаль но го обс лу го ву ван ня,
в то му числі сис те ми інтег ро ва но го елект рон но го до ку мен то обігу,
удос ко на лен ня вебJре сурсів та ви ко рис тан ня ІРJтех но логій [2].

Інфор ма ти зація без пе ре рв ної освіти соціаль них працівників —
склад ний про цес, пов’яза ний із особ ли вос тя ми ви ко нан ня функ -
ціональ них обов’язків та ство рен ням ви пе ред жаль но го на у ко -
воJме  то дич но го суп ро вод жен ня за без пе чен ня діяль ності, су час ної
ма теріаль ноJтехнічної ба зи, особ ли во на район но му рівні, та умов
про ход жен ня сер тифікації на пред мет во лодіння комп’ютер ни ми
тех но логіями відповідно до євро пейсь ких стан дартів. При ць о му
вив чен ня змісту та мож ли вос тей ІКТ є виз на чаль ною умо вою ус -
пішно го вирішен ня зав дань соціаль но го обс лу го ву ван ня на се лен ня
і пот ре бує пріори тет но го за без пе чен ня ре сур са ми для ство рен ня
якісних ме реж.
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Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го не обхідні ба зові знан ня та сис тем -
не підви щен ня кваліфікації соціаль них працівників на ос нові без -
пе ре рв ної фа хо вої, і в то му числі інфор маційної освіти [3, 623–626].

Су часні ІКТ у соціальній ро боті да ють змо гу ви ко рис то ву ва ти
найбільш ефек тивні тех но логії підго тов ки, пе репідго тов ки та під -
ви щен ня кваліфікації кадрів; за без пе чи ти мож ливість швид ко го та
якісно го онов лен ня ме тодів та змісту нав чан ня; ор ганізо ву ва ти та
про во ди ти пре зен таційні та нав чаль ноJтренінгові за хо ди з ви ко рис-
тан ням те ле ко мунікаційних та муль ти медійних за собів; за без пе чи -
ти дис танційне нав чан ня та ін.

Мож на конс та ту ва ти, що про цес зап ро вад жен ня інфор мацій -
ноJко мунікаційних інно вацій у сфе ру соціаль ної ро бо ти пот ре бує
ви ко рис тан ня но вих мо де лей, ме ханізмів та ме то дич но го суп ро во -
д жен ня при підви щенні кваліфікації соціаль них працівників на ос -
нові на у ко вих підходів з ура ху ван ням світо во го і влас но го досвіду.
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ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА ГРУП ВЗАЄМО ДО ПО МО ГИ 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ, ЯКІ ЖИ ВУТЬ З ВІЛ

Кар на у шен ко О.В.
V курс, гру па СР�51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут, 
к.тел. (050) 278�19�41 ntoyuriy@ukr.net

На у ко вий керівник: Ба зи ка Е.Л., к.пси хол.н., до цент

Ра зом зі збіль шен ням кіль кості ВІЛJінфіко ва них осіб, Ук раїна
зіштовх ну ла ся з не менш важ ли вою і серйоз ною проб ле мою, —
проб ле мою адап тації ВІЛJінфіко ва них до сво го ста ту су та до но вих
умов жит тя у суспільстві.

Зі вста нов лен ням особі ВІЛJпо зи тив но го ста ту су в усіх сфе рах
її життєдіяль ності відбу ва ють ся серйозні зміни. У біль шості ви падків
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особа не здат на са мостійно прис то су ва ти ся до но вих умов і звер та єть-
ся за до по мо гою до інших. Все частіше та кою до по мо гою для ВІЛJін -
фіко ва них ста ють гру пи взаємо до по мо ги, які у на у ковій літе ра турі
розг ля да ють як «гру пи лю дей, що ви ник ли доб ровіль но, спон тан но,
чи ор ганізо вані за до по мо гою спеціалістів, і які об’єднані подібніс тю
проб лем та кри зо вих життєвих си ту ацій з ме тою спіль но го вирі шен-
ня цих проб лем і на дан ня взаємної до по мо ги і підтрим ки» [1, с. 132].

Оскіль ки в на у ковій літе ра турі не дос татньо вив че ним за ли ша -
єть ся пи тан ня ха рак тер них особ ли вос тей груп взаємо до по мо ги для
ВІЛJінфіко ва них, розг ля не мо за галь ну кла сифікацію груп взаємо -
до по мо ги, яку по дає В. Шах рай. Відповідно до заз на че но го, гру пи
взаємо до по мо ги мо жуть поділя ти ся на:

— гру пи, що ви ник ли спон тан но, і гру пи, що ініційо вані спе -
ціаліста ми;

— гру пи, що ма ють прог ра му функціону ван ня і чітко виз на че -
ну ме ту, і гру пи із спон тан ною ди намікою;

— гру пи зак ри то го ти пу, ко ли склад учас ників постійний, і гру -
пи відкри то го ти пу, ко ли до пус каєть ся зміна скла ду і прийом но вих
членів;

— гру пи, що пра цю ють про тя гом пев но го ча су, зустріча ють ся
ре гу ляр но, і гру пи, що зби ра ють ся ли ше з пев них при водів;

— те ма тичні гру пи, що об’єдну ють тих, хто пе ре жив подібний
трав ма тич ний досвід, і змішані;

— гру пи, що ди фе ренціюють ся за леж но від скла ду учас ників
(за віком, за стат тю то що), змішані гру пи [1, с. 133].

Сто сов но груп взаємо до по мо ги для ЛЖВ, слід заз на чи ти, що
во ни, як пра ви ло, є ініційо ва ни ми спеціаліста ми, ма ють прог ра му
функціону ван ня і чітко виз на че ну ме ту. Як пра ви ло, ці гру пи є зміша -
ни ми за стат тю, віком, відкриті для но вих учас ників, а то му їх склад
постійно змінюєть ся і онов люєть ся. Це дає змо гу учас ни кам відчу -
ти се бе як у ролі но во го учас ни ка, яко му на даєть ся до по мо га, ко ли він
тіль ки при хо дить у гру пу, так і в ролі то го, хто на дає до по мо гу, ко ли
в гру пу при хо дить но вий учас ник. Оскіль ки гру пи взаємо до по мо ги
для ЛЖВ охоп лю ють чітко виз на че не ко ло осіб, во ни, як пра ви ло,
є те ма тич ни ми і об’єдну ють тих, хто пе ре жив подібний досвід. Це,
в пер шу чер гу, ВІЛJпо зи тивні лю ди та у де я ких ви пад ках їхні ро дичі.

Уза галь ню юче все ви ще вик ла де не та спи ра ю чись на по да ну ха -
рак те рис ти ку, мож на да ти нас туп не виз на чен ня гру пам взаємо до -
помо ги для ЛЖВ. От же, гру пи взаємо до по мо ги для лю дей, що жи вуть
з ВІЛ, — це гру пи ВІЛJінфіко ва них осіб, що ви ник ли доб ровіль но,
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ор ганізо вані за до по мо гою спеціалістів, з ме тою обміну досвідом та
на дан ня мо раль ної підтрим ки учас ни ка ми один од но му для по шу -
ку шляхів вирішен ня чи по лег шен ня влас них проб лем. Відповідно,
чле ни груп взаємо до по мо ги для ЛЖВ — це ВІЛJінфіко вані осо би,
які прий ма ють участь у зустрічах груп взаємо до по мо ги.

Літе ра ту ра

1. Шах рай В. М. Тех но логії соціаль ної ро бо ти : нав чаль ний посібник /
В. М. Шах рай. — К. : Центр нав чаль ної літе ра ту ри, 2006. — 464 с.

ВИЗ НА ЧЕН НЯ СТА ТУ СУ «БІЖЕ НЕЦЬ»
ТА «ВИ МУ ШЕ НИЙ ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НЕЦЬ»

Кась я нен ко В.В.
У курс, гру па СР�51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел.0503947295

На у ко вий керівник: Ми рян А.М., до цент

Термін «біженці» з’явив ся в міжна род ноJпра во во му вжит ку
після Пер шої світо вої війни. Ще біль ших масш табів цей про цес на -
був під час Дру гої світо вої війни, що зму си ло дер жа ви впри тул зай -
ня ти ся вирішен ням проб лем та ких осіб.

Біже нець — це осо ба, яка внаслiдок обг рун то ва них по бо ю вань
мо же ста ти жерт вою пе реслiду вань за оз на ка ми ра си, нацiональ ної
на леж ностi, став лен ня до релiгiї, гро ма дя н ства, на леж ностi до пев -
ної соцiаль ної гру пи або полiтич них пе ре ко нань ви му ше ний за ли -
ши ти те ри торiю дер жа ви, гро ма дя ни ном якої вiн є (або те ри торiю
країни сво го постiйно го про жи ван ня), i не мо же або не ба жає ко рис -
ту ва ти ся за хис том цiєї дер жа ви внаслiдок заз на че них по бо ю вань та
що до яко го в по ряд ку та за умов, виз на че них цим За ко ном, прий -
ня то рiшен ня про на дан ня йо му ста ту су біжен ця [2, с. 112].

Аналіз міжна род ноJпра во во го ста ту су біженців ви ма гає про ве -
ден ня чітко го роз ме жу ван ня між по нят тя ми «біже нець» та «(пра во -
вий) ста тус біжен ця». З точ ки зо ру міжна род но го пра ва пра во вий
ста тус біжен ця виз на ча ти меть ся у пра во во му прос торі, що ха рак те -
ри зуєть ся, з од но го бо ку, прин ци пом су ве реніте ту дер жав і пов’яза -
ни ми з ним прин ци па ми те ри торіаль но го вер хо ве н ства та са моз бе -
ре жен ня, а з іншо го — кон ку ру ю чи ми гу манітар ни ми прин ци па ми,
що вип ли ва ють із за галь но го міжна род но го пра ва (вклю ча ю чи ме -
ту та прин ци пи діяль ності ООН) та ок ре мих до го ворів [3, с. 437].
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До цієї ка те горії осіб не на ле жать так звані еко номічні біженці,
які за ли ша ють свою країну у по шу ках кра щої еко номічної долі.

Ста тус біжен ця на даєть ся на період дії обс та вин, які пе реш код -
жа ють біжен цю по вер ну ти ся до своєї країни. Посвідчен ня біжен ця
ви даєть ся стро ком на один рік. Під час пе ре реєстрації біжен ця ор -
га ном міграційної служ би за місцем йо го про жи ван ня дія посвід -
чен ня про дов жуєть ся.

За біжен ця ми закріплені пра ва на освіту, охо ро ну здо ров’я, су -
до вий за хист, здійснен ня куль тур них і релігійних за ходів, на оп ла ту
праці, пенсії та ін. Осо ба поз бав ляєть ся ста ту су біжен ця, як що во -
на зай маєть ся діяльністю, що ста но вить заг ро зу національній без -
пеці, гро мадсь ко му по ряд ку, здо ров’ю на се лен ня [1].

Ви му шені пе ре се ленці — порівня но но ве яви ще в міграції на -
се лен ня. Пош тов хом до їх по я ви ста ли події в Югос лавії, країнах
ко лишнь о го Ра дянсь ко го Со ю зу, ко ли певні ка те горії на се лен ня по -
ки да ли об житі місця че рез заг ро зу етнічних чис ток, ви се лен ня,
поз бав лен ня май но вих чи інших за кон них прав. Су час не міжна род -
не пра во не ре гу лює пи тань ви му ше них пе ре се ленців. Сь о годні пи -
тан ня ви му ше них пе ре се ленців ре гу лю ють ся в ос нов но му націо -
наль ни ми за ко на ми, в яких дер жа ви роб лять спро би прирівня ти
ста тус ука за них осіб до ста ту су біженців. Так, за кон Ук раїни виз на -
чає: внутрішньоJпе реміще на осо ба, або ви му ше ний пе ре се ле нець
(далі — ви му ше ний пе ре се ле нець) — це осо ба, яка по ки ну ла або за -
ли ши ла місце постійно го про жи ван ня у ре зуль таті, або щоб уник -
ну ти, не га тив них наслідків зброй но го конфлікту, оку пації, пов сюд них
про явів на силь ства, по ру шень прав лю ди ни, внаслідок стихійно го
ли ха, го ло ду, епідемії чи надз ви чай них си ту ацій при род но го і тех -
но  ген но го ха рак те ру [3, с. 412].

Літе ра ту ра

1. За кон Ук раїни «Про біженців» № 3671JVI (3671J17) від 08.07.2011;
2. Ко ва ли шин І.Г. По нят тя «біже нець»: кри терії виз на чен ня в за ко но -

давстві Ук раїни // Пра во Ук раїни. — 2009. — №11. — С.112;
3. Ре пець кий В. М/ Міжна род не публічне пра во. — Львів. нац. унJт

ім. І. Фран ка. — 2Jге вид., стер. — К. : Знан ня, 2012. — 437 c.
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НА СИЛЬ СТВО В СІМ’Ї 
ЯК СОЦІАЛЬ НА ПРОБ ЛЕ МА СУ ЧАС НОСТІ

Кінчук О.
сту дент спеціаль ності «Соціаль на роб ро та»

Жи то мирсь кий еко номіко�гу манітар ний інсти тут.
На у ко вий керівник: Сто ляр чук Т.О., к.пед.н., до цент

Що ро ку в Ук раїні від на силь ства ги не 10–15 ти сяч жінок.
Ініціато ра ми жорс то кої по ведінки у сім’ях є пе ре важ но чо ловіки.
На силь ство, здійсню ва не чо ловіком, по тенційно не без печ не для
жінки, ад же він мо же зав да ти їй тяж ких тілес них уш код жень. Такі
ак ти на силь ства ма ють тен денцію пов то рю ва ти ся, і що най жах -
ливіше — нерідко во ни ско ю ють ся сто сов но вагітних жінок.

У на у ко во му колі ви ок рем лю ють на силь ство в сім’ї на ген дер -
ній ос нові. Це на силь ство однієї лю ди ни сто сов но іншої на підставі
її ста те вої оз на ки. За ста тис ти кою 95% по терпілих від до машнь о го
на силь ства ста нов лять жінки, а у 75% ви падків до машнь о го на силь ст -
ва страж да ють діти. Жорс то ке по вод жен ня з діть ми — це особ ли вий
вид на силь ства в сім’ї, який, на пре ве ли кий жаль, стає все більш
по ши ре ним у світі і, зок ре ма, в Ук раїні. Світо вий, та, влас не, й на ціо -
наль ний досвід дає підста ви го во ри ти про та ке: до машнє на силь ство
має місце в сім’ї не за леж но від соціаль но го ста ту су, релігійних пе -
ре ко нань, сек су аль ної орієнтації чи етнічно го по ход жен ня. Жерт -
ва ми на силь ства у сім’ї мо жуть бу ти як чо ловіки, так і жінки. Але
більшість жорс то ких та та ких, що пов то рю ють ся, на падів все ж та -
ки здійснюєть ся чо ловіка ми що до жінок — їх парт нерів; порівня но
з чо ловіка ми, жінки про тя гом сво го жит тя частіше є жерт ва ми на -
силь ства; частіше ста ють об’єкта ми віктимізації, що пов то рюєть ся
(пос ту по во опа но ву ють пси хо логію жерт ви, кот ра крім об раз і на -
падів нічо го від ото чу ю чих не очікує); частіше одер жу ють тілесні
уш код жен ня і пот ре бу ють ме дич ної до по мо ги; їм частіше пог ро жу -
ють, і во ни частіше відчу ва ють страх та за не по коєння у зв’яз ку з цим;
у прак тич но му кон тексті наслідки на силь ства в сім’ї че рез конфлікти
віднос но жит ла, фінан со во го ста ну та ви хо ван ня дітей для жінок на -
ба га то серйозніші, ніж для чо ловіків. Ор ганізація Об’єдна них Націй
прий ня ла низ ку актів — дек ла рацій, кон венцій та інших до ку ментів,
які при прий нятті їх ок ре ми ми дер жа ва ми до по ма га ють виз на ча ти
та до ла ти різні ви ди диск римінації та на силь ства що до осо бис тості:

— фізич не, сек су аль не та пси хо логічне на силь ство, яке має
місце у сім’ї, вклю ча ю чи по бит тя, сек су аль не при му шу ван ня по
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відно шен ню до дівчат у сім’ї, зґвал ту ван ня жінки чо ловіком, по -
шкод жен ня жіно чих ста те вих ор ганів та інші тра диційні дії, які зав -
да ють шко ди жінці, а та кож по заш люб не на силь ство та на силь ство,
що пов’яза не з експлу а тацією;

— фізич не, сек су аль не та пси хо логічне на силь ство, яке має місце
у суспільстві вза галі, вклю ча ю чи зґвал ту ван ня, сек су аль не при му -
шу ван ня, сек су аль не до ма ган ня та за ля ку ван ня на ро боті, в освіт -
ніх зак ла дах та в інших місцях, торгівлю жінка ми та при му шу ван ня
до прос ти туції;

На силь ство в сім’ї мо же ма ти фор ми фізич но го, сек су аль но го,
пси хо логічно го ха рак те ру та при му су.

Здійснен ня за ходів що до за побіган ня на силь ству в сім’ї у ме -
жах на дан ня їм пов но ва жень нак ла даєть ся на відповідні підрозділи
ор ганів внутрішніх справ; ор га ни опіки і піклу ван ня; спеціаль но
упов но ва же ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань за побіган ню на -
силь ства в сім’ї.

Нині у свідо мості лю дей міцно вкоріни ла ся низ ка міфів про
при чи ни та ак ти про я ву на силь ства що до жінок, у то му числі й на -
силь ства сімей но го.

То му май же по всіх регіонах Ук раїни ство рені спеціальні цент -
ри підтрим ки та ких жінок.

Літе ра ту ра

1. «За побіган ня на силь ству в сім’ї» Прак тич ний посібник для діль нич -
них інспек торів міліції / Київ. Шко ла Рівних Мож ли вос тей: О.В.Ляс -
ковсь ка. — К., 2012. С. 12–2.

2. За кон Ук раїни «По пе ред жен ня на силь ства в сім’ї».
3. Лу ка ше вич М.П., Се мигіна Т.В. Л84 Соціаль на ро бо та (те орія і прак -

ти ка): Підруч ник. — К.: Ка ра ве ла, 2009. — 368 с.

ІСТОРІЯ РОЗ ВИТ КУ АРТ�ТЕ РАПІЇ В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Лев чен ко Є. М.
ІІІ курс, гру па 362, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Чор но морсь кий дер жав ний універ си тет ім. Пет ра Мо ги ли,
к.тел. (099)�2719781

На у ко вий керівник: Пол то рак Л.Ю., ст. вик ла дач

АртJте рапія по ча ла роз ви ва ти ся як діяльність у ХХ ст., але її роз -
ви ток по чав ся ду же дав но. Уже на зорі людсь кої цивілізації мис ли телі,
віщу ни, жерці, лікарі, філо со фи, пе да го ги ви ко рис то ву ва ли різні
ви ди мис те цт ва з ме тою ліку ван ня душі та тіла лю ди ни. Во ни за -
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мис лю ва ли ся над таємним впли вом му зи ки рухів, жи во пи су, те ат ру
на ма га ю чись виз на чи ти їх роль у пок ра щені фізич но го здо ров’я та
фор му ванні ду хов но го світу осо бис тості.

Що до му зич но го мис те цт ва, то во но в кла сичній Греції сприй -
ма ло ся як триєдність «му зич них мис тецтв» — по езії, тан цю і влас не
му зи ки. Найвідоміші ста рог рецькі філо со фи Піфа гор, Арис то тель,
Пла тон, ука зу ва ли на профілак тич ну і ліку валь ну си лу впли ву му -
зи ки. Во ни вва жа ли, що му зи ка вста нов лює по ря док у Всесвіті,
і зок ре ма, по ру ше ну гар монію в людсь ко му тілі. Бу ло відміче но, що
му зи ка, перш за все її ос новні ком по нен ти — ме лодія і ритм, змі -
ню ють настрій лю ди ни, пе ре бу до ву ють її емоційний стан. Нап рик -
лад, «піфа горійці вба ча ли в му зиці сутність бут тя — «му зи ку сфер»
роз ли ту по всь о му Всесвіту. Му зи ка сфер предс тав ля ла со бою
спосіб упо ряд ку ван ня світу» [2, c. 58].

Відо мий су час ний мис те цт воз на вець В. І. Пет ру шин стве рд жує,
що «од ним із най важ ливіших по нять в етиці Піфа го ра бу ла «ев -
ритмія» — здатність лю ди ни зна хо ди ти вірний ритм у всіх про я вах
життєдіяль ності — співі, грі, тан цях, мові, жес тах, дум ках, вчин ках,
в на род женні та смерті. Че рез зна ход жен ня ць о го вірно го рит му
лю ди на, яка розг ля да лась, на чеб то пев ний мікро кос мос, мог ла гар -
монійно увійти спо чат ку в ритм полісної гар монії, а потім і підклю -
чи тись до космічно го рит му світо во го ціло го. Від Піфа го ра пішла
тра диція порівню ва ти суспіль не жит тя як з му зич ним інстру мен -
том, так і з мис те цт вом за га лом» [4, с. 10].

Як що «Пла тон брав за ос но ву ди фе ренціації публіки вікові оз на -
ки, то Арис то тель, йо го послідов ник та учень, — соціаль ноJкуль турні,
розрізня ю чи «лю дей віль но на род же них і куль тур них» та «публіку
гру бу, яка скла даєть ся з ремісників, най манців то що». Арис то тель
зап ро по ну вав ідею ди фе ренціації мис те цт ва за леж но від ау ди торії,
сфор му лю вав проб ле му йо го дос туп ності і де мок ра ти зації та зво -
рот но го впли ву публіки на творчість і мис те цт во» [2, с. 67].

Арис то тель ідеї про вплив мис те цт ва на лю ди ну роз ви вав та кож
у вчені про ка тар сис — кон цепції очи щен ня душі і тіла лю ди ни під
впли вом мис те цт ва. Він вка зу вав, що та ке очи щен ня, тоб то ка тар -
сис, подібно онов лен ню мо раль них кри теріїв, а са ме: відділив ся
в своїх страж дан нях від жит тя індивід піднімаєть ся від своєї част ко -
вої іден тич ності до все за галь ної, ос тан ня іден тифікуєть ся з жит тям
і праг нен ня ми суспільства [3, c. 75].

Давнь ог рець кий «лікар Аск лепій му зи кою вти хо ми рю вав
тих, що сва рять ся, а за до по мо гою звуків тру би пок ра щу вав слух
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сла бо чу ю чим. Го мер в «Одіссеї» роз повідає про ліку ван ня ран воїна
зву ка ми му зи ки і співу, а та кож про те, як Ахілл знімав емоційну
нап ру гу своїм співом і грою на лірі. На дум ку ста ро давніх греків
і рим лян, му зи ка, що ви ко нуєть ся на цитрі, спри я ла про це су трав -
лен ня» [1, с. 7].

От же, са ме в Давній Греції знайш ла свої по чат ки артJте рапія. Вже
в той час по ча ли ви ко рис то ву ва ти по езію, му зи ку, танці, зад ля пок ра -
щен ня внутрішнь о го ста ну. Бу ло відміче но, що му зи ка, перш за все
її ос новні ком по нен ти — ме лодія і ритм, зміню ють настрій лю ди ни,
пе ре бу до ву ють її емоційний стан. Піфа гор вва жав, що потрібно
в усь о му зна хо ди ти ритм, який зго дом при во дить до гар монії. А Арис -
то тель го во рив, що потрібно підби ра ти ау ди торію за сма ка ми та
пот ре ба ми. Інші лікарі вва жа ли, що му зи ка лікує від хво роб. То му вже
на час давнь ог рець ких мис ли телів бу ли відомі ме то ди артJте рапії,
які ми ви ко рис то вуємо в су час но му світі.

Літе ра ту ра

1. АртQпе да го ги ка и артJте ра пия в спе ци аль ном об ра зо ва нии : [учеб.
для студ. сред. и высш. пед. учеб. за ве де ний] / Е. А. Мед ве де ва, И. Ю. Лев -
чен ко, Л. Н. Ко мис са ро ва, Т. А. Доб ро вольс кая. — М. : Из да тельс кий
центр «Ака де мия», 2001. — 248 с.

2. Бо го яв ле нс кая Д. Б. Пси хо ло гия твор чес ких спо соб нос тей / Д. Б. Бо -
го яв ле нс кая. — М. : Ака де мия, 2002. — 320 с.

3. Бог дан це ва І. П. Ста нов лен ня артJте рапії як за со бу впли ву на лю ди -
ну / І. П. Бог дан це ва // Пе да гогіка — 2011. — №153. — С. 75

4. Ки се ле ва М. В. АртJте ра пия в прак ти чес кой пси хо ло гии и со ци аль -
ной ра бо те / М. В. Ки се ле ва. — СПб. : Речь, 2007. — 336 с.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПАТ РО НАЖ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ
СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ 

В СИС ТЕМІ СОЦІАЛЬ НО ГО ОБС ЛУ ГО ВУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ

Мінаєва Ю.В.
5 курс, гру па СР�51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,
к.тел. (050)3947295

На у ко вий керівник: Ми рян А.М., до цент

Пе рехід до но вих прин ципів роз вит ку, пе рег ляд сис те ми цін нос -
тей, при та ман них су час но му суспільству, вно сять ко рек ти ви в жит -
тя всіх по колінь, зок ре ма й стар шо го. Зміна соціаль но го ста ту су
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ста рої лю ди ни, що спри чи не на на сам пе ред: при пи нен ням або об ме -
жен ням тру до вої діяль ності; транс фор мацією ціннісних орієнти рів;
са мо го спо со бу жит тя та спілку ван ня; ви ник нен ня різно манітних
труд нощів як у соціаль ноJпо бу товій, так і в пси хо логічній адап тації
до но вих умов жит тя.

Н. Трофімо ва, С. Ду ва но ва, Т. Пушкіна пат ро на жем на зи ва ють
особ ли вий вид до по мо ги лю дині у вирішенні склад них проб лем ви -
жи ван ня, ліку ван ня, спеціаль но го нав чан ня й ви хо ван ня. На дум ку
ба гать ох дослідників (О. Без паль ко, В. Бо ча ро вої, Н. За ве ри ко,
А. Кап сь кої, М. Кратіно ва, В. Нікітіна, С. Толс то у хо вої, С. Фур дея,
С. Хар чен ка, О. Хо лос то вої та ін.), зміст соціаль ної тех но логії зво -
дить ся до: роз ме жу ван ня про це су на внутрішні ета пи, фа зи; виз на -
чен ня по е тап ності дій; виз на чен ня ал го рит му ви ко нан ня всіх тех -
но логічних опе рацій; ко рекції дій за леж но від змін у ць о му про цесі.

Стис ло ок рес ли мо зміст різних видів пат ро на жу, які суп ро вод жу -
ють соціаль ний пат ро наж при вирішенні проб лем лю дей по хи ло го
віку:

— соціаль ноJеко номічний пат ро наж
— соціаль ноJпси хо логічний пат ро наж
— ме ди коJсоціаль ний пат ро наж
— соціаль ноJпра во вий пат ро наж
— соціаль ноJпе да гогічний пат ро наж [2].
Спе цифіка пат ро на жу як фор ми ро бо ти із людь ми по хи ло го віку

по ля гає в то му, що він по ви нен здійсню ва ти ся сис те ма ти зо ва но,
комп ле кс но й у виз на че ний термін гру пою кваліфіко ва них фахівців
різно го профілю. Для до по мо ги конк рет но му клієнтові за лу ча ють ся
різні відомства й ус та но ви (соціаль но го за хис ту, охо ро ни здо ров’я,
освіти, куль ту ри, жит ло воJко му наль но го гос по да р ства то що).

Ос нов ни ми фор ма ми ро бо ти соціаль но го працівни ка що до ре алі -
зації пла ну соціаль но го пат ро на жу лю дей по хи ло го віку є: відвіду -
ван ня на до му сім’ї; підтрим ка те ле фон них кон тактів (ро бо та що -
тиж не вої те ле фон ної го ди ни); підтрим ка по бу то вих умов; бесіда;
кон суль ту ван ня; спри ян ня в підго товці за питів, листів, кло по тань,
звер нень; предс тав ни цт во інте ресів пе ред ор га на ми дер жав ної та
місце вої вла ди то що [1].

Та ким чи ном, пат ро наж як соціаль на ка те горія, має своє виз на-
чен ня, ме ту, прин ци пи й функції, ви ди та нап ря ми, спе цифічні фор -
ми й ме то ди ро бо ти. У ме жах пат ро на жу мо жуть на да ва ти ся різні
ви ди соціаль ної, пе да гогічної, пси хо логічної, юри дич ної, ме дич -
ної, по се ред ниць кої до по мо ги. Са ме пат ро наж дає змо гу відно ви ти
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адап таційноJре абілітаційний по тенціал лю дей по хи ло го віку по до -
лан ня проб лем у при род них умо вах.

Літе ра ту ра

1. Інтег ро вані соціальні служ би: те орія, прак ти ка, інно вації : навч.Jме -
тод. комп лекс / авт.J упо ряд.: О. В. Без паль ко, І. Д. Звєрєва, З. П. Ки я ни -
ця, В. О. Кузьмінсь кий та ін.; за заг. ред. : І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Пет роч ко. —
К. : Фенікс, 2007. — 528 с.

2. Па нов А.М. Діяльність служб соціаль но го пат ро на жу сімей і дітей в Ук -
раїні і за кор до ном / / Соціаль не обс лу го ву ван ня. — 2015. — № 1. — С. 59–75.

БЕЗ РОБІТТЯ МО ЛОДІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕН НЯ ВНЗ: 
СУ ЧАС НИЙ СТАН ТА ПЕ РЕС ПЕК ТИ ВИ

Мор жук О.
сту де нт ка спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

Жи то мирсь кий еко номіко�гу манітар ний інсти тут.
На у ко вий керівник: Сто ляр чук Т.О., к.пед.н., до цент

На су час но му етапі роз вит ку суспільства спос терігаєть ся за го -
ст рен ня проб лем зай ня тості. Еко номічна кри за, яку нині пе ре жи ває
Україна не га тив но впли ває на ри нок праці. В Ук раїні спос тері гаєть ся
ка та ст рофічне збіль шен ня кіль кості без робітних. Щорічно на ри нок
праці ви хо дить ве ли ка кількість ви пу ск ників шкіл, про фесій ноJтех -
нічних та ви щих нав чаль них зак ладів.

Без робітня мо лодь — це особ ли ва соціаль на гру па, яка в пев ний
час не має та кої цінності, як ро бо та, пов’яза но го з нею прес ти жу,
ма теріаль но го доб ро бу ту та за галь но го виз нан ня. Це відчут но впли -
ває на за галь ну мо ти вацію по ведінки мо ло дих лю дей, мо ти ви ви бо -
ру й опа ну ван ня про фесії або пе ре нав чан ня.

Знач ну час ти ну без робітної мо лоді ста но вить кон тин гент мо ло-
дих лю дей — ви пу ск ників про фесійноJтехнічних і ви щих нав чаль них
зак ладів, які здо бу ли про фесію (спеціальність) і впер ше ви хо дять
на ри нок праці.

Щорічно в Дер жав ну служ бу зай ня тості звер та ють ся близь ко
5–7% (92 тис) ви пу ск ників нав чаль них зак ладів [9].

Ос нов ною проб ле мою пра цев лаш ту ван ня мо ло до го ви пу ск ни -
ка є по шук ро бо ти за фа хом.

В Ук раїні зрос тан ня без робіття в 2014 році спро во ко ва не жорс т -
кою еко номічною політи кою. Як ре зуль тат — зак рит тя підпри ємств,
падіння цілих га лу зей. Фінан со ва кри за, яка ста ла соціаль ноJеко -
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номічною кри зою, приз ве ла до різко го зрос тан ня без робіття се ред
молоді у світі і збіль ши ла не довіру мо ло дих лю дей до інсти тутів, урядів
та кор по рацій. Більш як 1,2 млрд осіб у світі — це мо лодь у віці від
15 до 24 років. За да ни ми Всесвітнь о го еко номічно го фо ру му,
357 млн з них ніде не нав ча ли ся і не пра цю ва ли. Ця циф ра про дов -
жує зрос та ти [7].

Проб ле ми соціаль но го за хис ту без робітної мо лоді не цілком
від ре гуль о вані на за ко но дав чо му рівні, що відчут но впли ває на її
ма теріаль не ста но ви ще та соціаль ну по ведінку. Аналіз тру до вої орі -
єн тації ви пу ск ників нав чаль них зак ладів по ка зав, що май же дві
тре ти ни ви пу ск ників за 2–3 місяці до закінчен ня нав чан ня не зна -
ють сво го май бутнь о го місця ро бо ти.

Ре зуль та ти моніто рин гу шляхів по до лан ня без робіття мо лоді,
очи ма ж са мої мо лоді, да ли змо гу ок рес ли ти такі проб ле ми і що для
розв’язан ня проб ле ми без робіття потрібно роз ро би ти дієві за хо ди
на дер жав но му рівні, які ак тивізу ва ли б співпра цю по тенційних ро -
бо то давців із нав чаль ни ми зак ла да ми, то му, що це спри я ти ме під -
го товці фахівців для різних видів тру до вої діяль ності відповідно до
пот реб рин ку і стри му ва ти ме про ду ку ван ня чер го во го по пов нен ня
армії, що вид но із відповідей рес пон дентів.

От же, нинішній стан справ у сис темі ук раїнсь кої освіти вик ли -
кає ве ли ке за не по коєння, оскіль ки якість підго тов ки фахівців не дає
змо ги ви ко на ти за мов лен ня су час но го суспільства. Вне сен ня змін
пот ре бу ють май же всі «освітні» за ко ни. Та кож не обхідно підви щи -
ти рівень соціаль но го за хис ту учас ників нав чаль ноJви хов но го про -
це су та пог ли би ти інтег рацію ви щої шко ли з на у кою й ви роб ни цт -
вом. На дум ку рес пон дентів для розв’язан ня проб ле ми без робіття
мо лоді потрібно роз ро би ти дієві за хо ди, які ак тивізу ва ли б співпра -
цю по тенційних ро бо то давців із нав чаль ни ми зак ла да ми і згодні
з тим, що потрібно роз ро би ти кон цепцію взаємодії рин ку праці та
рин ку освітніх пос луг у то му числі, роз роб ленні освітніх стан дартів,
уз год же них з су час ни ми кваліфікаційни ми пот ре ба ми.
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ІНКЛЮЗІЯ ЯК ФАК ТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСО БИС ТОСТІ

Мят ко А.В.
ІІ курс, гру па С�2, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Рівненсь кий інсти тут, к.тел. (067) 7480669
На у ко вий керівник: Про цюк В.К., 

зас лу же ний працівник освіти Ук раїни, до цент.

Конс ти туція Ук раїни (ст.1) про го ло шує, що «Ук раїна є су ве рен -
на і не за леж на, де мок ра тич на, соціаль на, пра во ва дер жа ва». На цій
ос нові ба зуєть ся фор му ван ня соціаль ної політи ки, яка спря мо ва на
на ут ве рд жен ня рівності усіх гро ма дян у політичній, еко номічній та
соціальній сфе рах. Та ка ідея мо же бу ти зре алізо ва на за умо ви, що
всі верстви на се лен ня мо жуть бра ти участь у суспіль ноJполітич но му
житті на рівних пра вах, ма ють дос туп до будьJяких сфер гро мадсь -
кої діяль ності і мож ли вості для своєї пов ної са мо ре алізації.

Ак ту альність проб лем інклюзії в освіті обґрун то вуєть ся на сам -
пе ред зрос тан ням чис ла дітей, які пот ре бу ють ко рекції фізич но го,
психічно го та інте лек ту аль но го роз вит ку. Зок ре ма, у Рівненській
об ласті нині функціонує біль ше де сят ка шкіл — інтер натів для дітей
з різно манітни ми по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку.

Особ ли ва ува га у на шо му регіоні на всіх рівнях уп равління
приділяєть ся ство рен ню умов для от ри ман ня пов ноцінної освіти
діть ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми за місцем про жи ван ня, ство рен -
ню у за галь но освітніх шко лах інклю зив них класів на ос нові впро ва -
д жен ня на у ко во обґрун то ва них пси хо ло гоJпе да гогічних досліджень.

Чи ма ло на у ко вих праць даній проб лемі прис вя ти ли ук раїнські
на у ковці А.А.Ко лу паєва, В.М.Бон дар, О.Я.Сав чен ко, П.М.Та лан чук.

Ба га торічне пе ре бу ван ня ди ти ни під час нав чан ня по за сімєю, за
межа ми на се ле но го пунк ту, в яко му во на на ро ди лась, відсутність
мож ли вості що ден но го спілку ван ня з ро вес ни ка ми, що не ма ють об -
ме жень у життєдіяль ності, епізо дич не спілку ван ня з бать ка ми, бра ти -
ка ми й сест рич ка ми поз бав ляє ди ти ну відчут тя пов но ти жит тя, на но -
сить ду шев ну трав му, ви роб ляє сте ре о тип осо бис тої не пов ноцінності.

На томість пе ре бу ван ня ди ти ни в за галь но освітній школі за міс -
цем про жи ван ня, в ото ченні ро ди ни, од нолітків, сусідів сприяє ви -
роб лен ню в ній здат ності ста ва ти схо жою на всіх інших у по ведінці,
спілку ванні, у вирішенні усіх проб лем, що ви ни ка ють у ро вес ників.
Що денні тур бо ти батьків, усіх членів ро ди ни фор мує у ди ти ни чи
підлітка праг нен ня співу часті, до по мо ги та відчут тя при чет ності до
всі справ, яки ми жи ве ото чен ня. Пе ре бу ван ня в та ких умо вах дає
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мож ливість шир ше оз найом лю ва ти ся з ре аліями жит тя, пе рей ма ти
пози тивні якості од нок лас ників, спілку ва ти ся з більш здібни ми й об -
да ро ва ни ми, по лег шує вход жен ня в май бутнь о му в до рос ле жит тя.

Ра зом з тим, інклю зив не нав чан ня по зи тив но впли ває на фор -
му ван ня по зи тив них людсь ких якос тей і тих дітей, які нав ча ють ся
в то му ж класі, але не ма ють пси хофізич них об ме жень. При пе да го -
гічно обґрун то ва но му підході до пос та нов ки нав чаль ноJви хов но го
про це су, ство ренні спри ят ли во го мікрокліма ту в клас но му і за галь -
ношкіль но му ко лек тиві у зви чай них дітей фор муєть ся сприй нят тя
осіб з інвалідністю як пов ноцінних, але та ких які ма ють свої від мін -
ності від інших. По руч з цим, у них ви роб ляєть ся звич ка і пот ре ба
прий ти на до по мо гу іншій лю дині при певній не обхідності, ви хо -
вуєть ся то ле ра нт не відно шен ня до інших, зас во ю ють ся такі мо -
ральні цінності, яких так час то не вис та чає мо ло дим лю дям, зок ре -
ма, ми ло сер дя, співчут тя, доб ро та, альт руїзм.

Без пе реч но, як і будьJяка спра ва, впро вад жен ня інклю зив ної
освіти пот ре бує чи ма лих зу силь. Над то склад ним у нинішніх умо вах
є проб ле ма фінан со воJеко номічно го пла ну, за без пе чен ня нав чаль -
ноJви хов но го про це су ма теріаль ни ми ре сур са ми, за со ба ми ко муні ка -
ції, нав чаль ни ми посібни ка ми. Пот ре бу ють до дат ко вих нап ра цю -
вань інклю зивні нав чальні пла ни і прог ра ми. Потрібне збіль шен ня
бюд жет них зат рат на оп ла ту праці пе да гогів і до поміжно го пер со -
на  лу. Од нак, спіль ни ми зу сил ля ми ця проб ле ма мо же бу ти виріше -
на успішно зад ля бла га гро ма дян на шо го суспільства.

КОР ПО РА ТИВ НА СОЦІАЛЬ НА СЛУЖ БА 
ВИ ЩО ГО НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ 

ЯК МО ДЕЛЬ ПО ЗИ ТИВ НОЇ ІНТЕГ РАЦІЇ

Нікітіна Т.,
cту де нт ка спеціальність «Соціаль на ро бо та», 

Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б.,

к.пед.н., до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Те орія і прак ти ка соціаль ної ро бо ти у ви щих нав чаль них зак ла -
дах освіти на бу ває но во го зна чен ня на ос нові міждис циплінар но го
підхо ду, яка ба зуєть ся на соціаль ноJпе да гогічних ос но вах соціаль но -
го ви хо ван ня і соціалізації осо бис тості, ак ту аль них пси хо ло гоJпеда -
гогічних підхо дах інтег рації та інклюзії лю дей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми у сфері освіти.
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Спос те ре жен ня по ка зу ють, що соціаль на ро бо та в інтег ро ва но му,
інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі ви що го нав чаль но го зак ла ду
пот ре бує ре фор му ван ня з ме тою пок ра щен ня про цесів взаємної адап -
тації сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми і сту дентівJнеінвалідів, ство -
рен ня ем патійно го се ре до ви ща, спри ян ня роз вит ку осо бис тості та мо -
ти вації сту дентів до нав чан ня, ак тив ної участі ко лек ти ву уні вер си те ту
у про це сах інтег рації, сприй ман ня, свідо мо го та серйоз но го став лен ня
до проб лем, які трап ля ють ся в освітнь о му се ре до вищі та опе ра тив но -
го їх вирішен ня; ство рен ня про фесійної ре фе ре нт ної гру пи у виг ляді
соціаль ної служ би, яка ра зом із сту де нтсь ким са мов ря ду ван ням ви рі -
шує зав дан ня по зи тив ної соціалізації, адап та ції, роз вит ку осо бис тості.

Ме тою на шо го досліджен ня є на у ко ве обґрун ту ван ня та дослі -
джен ня став лен ня ко лек ти ву ви що го нав чаль но го зак ла ду до ство -
рен ня соціаль ної служ би в інтег ро ва но му освітнь о му се ре до вищі,
пот ре би у соціаль них пос лу гах сту дентів, на у ко воJпе да гогічно го пер -
со на лу, до поміжно го пер со на лу, батьківсь кої гро ма ди в сис темі ви щої
освіти; роз роб ка мо делі соціаль ної служ би в інтег ро ваній, інклю -
зивній освітній сис темі ви що го нав чаль но го зак ла ду.

У на шо му дослідженні взя ли участь сту ден ти 1–4 курсів спе ціаль -
ності «Соціаль на ро бо та»; сту ден ти 2Jго та 4Jго кур су спеціаль ності
«Фізич на ре абілітація»; батьківсь ка гро ма да; на у ко воJпе да гогічний
та до поміжний пер со нал.

Вибірка на шо го досліджен ня скла ла 100 рес пон дентів, се ред
яких взя ли участь в ан ке ту ванні: сту ден ти — 50%, батьківсь ка гро -
ма да — 26%, на у ко воJпе да гогічний пер со нал — 14%, та до поміж -
ний пер со нал — 10% Універ си те ту «Ук раїна». На ми бу ло роз роб ле -
но ан ке ту, в якій виз на ча лось став лен ня ко лек ти ву універ си те ту до
ство рен ня і роз роб ки мо делі соціаль ної служ би в інтег ро ва но му
освітнь о му се ре до вищі ВНЗ.

Під час досліджен ня на ми бу ло роз роб ле но мо дель кор по ра -
тив ної соціаль ної служ би інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща ви -
що го нав чаль но го зак ла ду.

Аналіз ре зуль татів досліджен ня ви я вив особ ли вості став лен ня
ко лек ти ву ви що го нав чаль но го зак ла ду до ство рен ня соціаль ної
слу ж би в умо вах інтег ро ва но го, інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща:
доб ро зич ли ве, дружнє став лен ня до ідеї ство рен ня соціаль ної служ би
у ви що му нав чаль но му зак ладі; про тиріччя між соціаль ним са мо -
по чут тям у ви що му нав чаль но му зак ладі і пот ре ба ми у соціаль ноJпси -
хо логічно му кон суль ту ванні; ро зуміння і усвідом ле не став лен ня до
соціаль ної ро бо ти із сту ден та ми з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми;
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не обхідність ство рен ня мо делі кор по ра тив ної соціаль ної служ би в ін -
тег ро ва но му, інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі, яка має по пе ред -
жа ти яви ща соціаль ної ексклюзії; важ ливість здійснен ня соціаль ної
інклюзії, яка уне мож лив лює не га тив ну інтег рацію в ексклю зив но му
се ре до вищі; відповідаль ний вибір пе ред нап рям ка ми діяль ності кор -
по ра тив ної соціаль ної служ би, вра ху ву ю чи не ли ше власні пот ре би,
але й пот ре би ото чу ю чих; став лен ня до особ ли вос тей та діяль ності
служ би з точ ки зо ру фахівців; при вер нен ня ува ги до сту дентів з особ -
ли ви ми освітніми пот ре ба ми; не зовсім доб ро зич ли ве став лен ня сту -
де нтсь кої мо лоді до за лу чен ня батьків в освітній про цес; свідо ме став -
лен ня всь о го ко лек ти ву ви що го нав чаль но го зак ла ду до проб лем
сту дентів, які пе ре бу ва ють у склад них життєвих обс та ви нах; ба жан ня
доб ровіль но на да ва ти до по мо гу іншим та ем патійне став лен ня; свідо -
ма пот ре ба у ко мунікації та соціаль них пос лу гах.

ФОР МУ ВАН НЯ ЖИТТЄВИХ СТРА ТЕГІЙ МО ЛОДІ 
ЗА СО БА МИ РОЗ ВИТ КУ ІНТЕ ЛЕК ТУ ХХІ СТ.

Ов сянніко ва С.П.
сту де нт ка спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

Жи то мирсь кий еко номіко�гу манітар ний інсти тут.
На у ко вий керівник: Сто ляр чук Т.О., к.пед.н., до цент

Проб лемі інте лек ту аль но го роз вит ку мо лоді прис вя че на ве ли ка
кількість на у ко вих праць фахівців різних га лу зей. Цей інте рес вик ли -
ка ний перш за все тим, що мо ло да лю ди на зна хо дить ся в умо вах
постійних змін, які є наслідком стрімко го роз вит ку інфор маційних
тех но логій та їх по ши рен ням в усіх сфе рах суспіль но го жит тя. То му
сь о годні су час не суспільство ду же зацікав ле но в то му, щоб більшість
лю дей бу ли здатні са мостійно та ак тив но діяти, прий ма ти рішен ня,
ма ли змо гу ефек тив но адап ту ва ти ся до усіх змін, що відбу ва ють ся.

По нят тя інте лек ту суттєво змінюєть ся з пли ном ча су. Ен цик ло -
педія дає та ке виз на чен ня інте лек ту — ро зум, здатність мис ли ти і
раціональ но пізна ва ти. Сло во інте лект по хо дить від ла тинсь ко го
сло ва intellectus — пізнан ня, і це мож на ро зуміти, як те, що інте лект
це, інстру мент, з до по мо гою яко го лю ди на пізнає нав ко лишній
світ, декіль ка склад них опе рацій. Усвідом лює сам факт сво го існу -
ван ня і ви во дить за ко ни за яки ми протіка ють про це си у при роді.

Ро зу мо вий роз ви ток вклю чає в се бе знан ня та уміння «зас то со -
вува ти їх до спра ви», інши ми сло ва ми — вміння ко рис ту ва ти ся одер -
жа ни ми знан ня ми, зас то су ва ти їх на прак тиці. Ос таннє ж ви магає
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роз ви ну то го вміння спос теріга ти, ба чи ти фак ти, порівню ва ти та
аналізу ва ти їх, до хо ди ти вис новків та уза галь нень, тоб то роз ви ну -
то го мис лен ня. Не дар ма Т.Едісон на го ло шу вав, що най важ ли ві ше
зав дан ня цивілізації — нав чи ти лю ди ну мис ли ти.

У за рубіжній пси хо логії з пред ме ту аналізо ва ної проб ле ми намі -
ти ло ся го лов ним чи ном три нап ря ми. Ряд пси хо логів Же невсь кої
шко ли (Ж.Піаже, Інель дер, Бо ве та інші) об ме жу ють роль нав чан ня.
Во ни, виділя ю чи певні стадії в роз вит ку мис лен ня ди ти ни (сен сор -
ноJмо тор на, конк рет них опе рацій, фор маль них або фор малізо ва -
них опе рацій), вва жа ють, що ці стадії влас тиві відповідним віко вим
ступе ням і віднос но не за лежні від умов нав чан ня. Прав да, в ос тан ніх
своїх пра цях Ж.Піаже вже виз нає пев ну роль нав чан ня в психічно -
му роз вит ку осо бис тості, але вирішаль не зна чен ня у цій справі він
на дає прог ре сив но му урівно ва жен ню ро зу мо вих дій, опе рацій.

У пси хо логічно му слов ни ку за ре дакцією В. Войт ка ро зу мо вий
роз ви ток виз на чаєть ся як «про цес роз вит ку, вдос ко на лен ня інте -
лек ту аль ної сфе ри і пізна валь них здібнос тей лю ди ни». Струк ту ра
інте лек ту в ць о му ж слов ни ку виз на че на та ким чи ном: «Цент раль -
не місце в ній посідає здатність до ви ко нан ня різно манітних опе -
рацій логічно го мис лен ня. Ця здатність знач ною мірою зу мов ле на
рівнем роз вит ку інших ро зу мо вих здібнос тей, зок ре ма об ся гом опе -
ра тив ної пам’яті та стійкістю ува ги».

На су час но му етапі роз вит ку на шо го суспільства не обхідно по -
си ли ти емоційне ви хо ван ня, фор му ван ня в мо лоді ду шев ності, гу -
ма ніз му, ми ло сер дя та інших бла го род них по чуттів, яких за раз у неї
так не ви с та чає. Сь о годні, як ніко ли, ак ту аль ний зак лик В.Су хом -
линсь ко го про не обхідність кожній лю дині обов’яз ко во «прой ти
емоційну шко лу — шко лу ви хо ван ня доб рих по чуттів». Особ ли ву
ува гу слід приділи ти по чут тю ми ло сер дя у зв’яз ку з по чут тям об ра -
зи, яке час від ча су відвідує нас, зав да ю чи нам і пе ре дусім нашій
совісті чи ма ло прик рощів.

Див ля чись на те, що на ша країна до сить мо ло да — ця проб ле -
ма по вин на сто я ти в ря ду по ряд з найбільш не обхідних та гост рих,
так як для нор маль но го роз вит ку країни і суспільства за га лом по -
трібні кваліфіко вані працівни ки та спеціалісти своєї спра ви.

З ме тою ви я ви ти став лен ня гро мадсь кості до проб ле ми інте лек-
ту аль но го роз вит ку мо лоді, а та кож про а налізу ва ти са мо оцінку са -
мої мо лоді що до да ної проб ле ми на ми бу ло про ве де но соціологічне
досліджен ня. Об’єктом яко го вис ту па ла мо лодь, а пред ме том —
проб ле ма інте лек ту аль но го роз вит ку мо лоді.
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Про ве де не на ми досліджен ня дає змо гу стве рд жу ва ти, що існує
ба га то чин ників які впли ва ють на рівень інте лек ту аль но го роз вит -
ку мо лоді та, відповідно, на ступінь ви я ву її інте лек ту аль ної ак тив -
ності. Сь о годні, на жаль, уже ви ник ли проб ле ми, пов’язані навіть із
дошкіль ною освітою, особ ли во в сільській місце вості. А без цієї пер-
вин ної сис те ми на дан ня знань до сить склад но в перс пек тиві сфор -
му ва ти потрібну суспільству твор чу осо бистість.

Про а налізу вав ши го ловні тен денції, мож на стве рд жу ва ти в Ук -
раїні не має по ки що єди но го ро зуміння не обхідності ак тив но го
інте лек ту аль но го роз вит ку дітей та мо лоді.

От же, го лов ним зав дан ням дер жав ної політи ки має бу ти спря му -
ван ня зу силь ви хов них та нав чаль них зак ладів усіх рівнів на роз роб ку
стра тегії ство рен ня, на ко пи чен ня і роз вит ку інте лек ту аль них ак тивів.

СОЦІАЛЬ НА РО БО ТА З ДІТЬ МИ ТА ПІДЛІТКА МИ 
З НЕ ПОВ НИХ СІМЕЙ

Ор лен ко О.В.
гру па СР�51, курс V, спеціальність «Соціаль на ро бо та»

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут 
роз вит ку лю ди ни, к.тел.: 095�247�54�42

На у ко вий керівник: Мірошкіна Н.В., 
к.філос.н., до цент ка фед ри

Найк ращі пе ре ду мо ви для гар монійно го роз вит ку осо бис тості
ди ти ни ство рює вплив обох батьків. Відсутність од но го з батьків —
це по тенційна не без пе ка про я ву різно го ро ду психічних відхи лень.
Ди ти на, яка зрос тає у не повній сім’ї, має вик рив лені уяв лен ня про
шлюб ноJсімейні відно си ни та соціальні ролі. У су часній Ук раїні кіль -
кість не пов них сімей зрос тає, то му ак ту аль ним є пи тан ня кваліфі -
ко ва ної до по мо ги фахівців соціаль ної сфе ри при вирішені пси хо -
ло гоJпе да гогічних та інших проб лем не пов них сімей.

Найбільш ти по ва проб ле ма не пов ної сім’ї — ма теріаль на. Та ка
сім’я пок ли ка на бу ти об’єктом пер шо чер го вої ма теріаль ної до по мо ги
з бо ку дер жав них ор ганів і гро мадсь кості, пе ре дусім різно манітних
фондів соціаль ної підтрим ки на се лен ня [3, с. 64]. Спе цифічна проб  ле -
ма — ви хов на. Цілком оче вид ний тісний зв’язок між струк ту рою сім’ї,
ат мос фе рою у ній, ста ту сом і ро ля ми батьків і дітей. Конфліктні си -
ту ації, взаємні об ра зи, роз лу чен ня батьків, не га тив на гро мадсь ка
дум ка знач ною мірою сти му лю ють асоціаль ну по ведінку підлітків
(аг ре сивність, «про тест», са мо ут ве рд жен ня) [3, с. 66].
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У не повній сім’ї по ру шуєть ся тра диція поділу сімей них ро лей:
ма теріаль не за без пе чен ня сім’ї, гос по ди ня (гос по дар), дог ляд за ма -
лень ки ми діть ми, ви хо ван ня дітей більш стар шо го віку, сек су аль ний
парт нер, ор ганіза тор роз ваг, за без пе чен ня пси хо логічно го ком фор -
ту, ор ганіза тор ро дин них зв’язків, ор ганіза тор сімей ної суб куль ту ри
[1, c. 9]. Неп рос тою за ли шаєть ся проб ле ма поєднан ня про фесійної
і батьківсь кої ро лей. Близь ко 20% оди но ких ма терів не от ри му ють
від близь ко го ото чен ня до по мо ги по дог ля ду і ви хо ван ню дітей. Во ни
готові пе рек валіфіку ва тись, зміни ти графік і місце ро бо ти, зай ня ти -
ся сумісницт вом та інше, щоб ли ше ма ти змо гу поєдну ва ти роль ос -
нов но го го ду валь ни ка сім’ї з ма те ринсь ки ми обов’яз ка ми [2, c. 64].

Функція соціаль но го працівни ка не має об ме жу ва ти ся прос -
тим конт ро лем що до вчас но го на дан ня ком пен сацій дітям та
підліткам з не пов них сімей. Важ ли ва інфор маційноJкон суль та тив -
на ро бо та з бать ка ми та підлітка ми з не пов них сімей, діаг нос ти ка та
ко рекція вад од нобічно го батьківсь ко го ви хо ван ня [3, c. 168–169].
До ос нов них нап рямків ро бо ти соціаль но го працівни ка з не пов ною
сім’єю відно сять ре абілітаційну ро бо ту з ма те ря ми і діть ми після
роз лу чен ня, до по мо гу у вирішені ма теріаль них проб лем, уре гу лю -
ван ня пи тань, що тор ка ють ся інте ресів ди ти ни. До по мо га роз по чи -
наєть ся із з’ясу ван ня сімей них взаємовідно син, виз на чен ня ко ла
спілку ван ня сім’ї з ро ди ча ми, дру зя ми, за хист інте ресів ди ти ни.
Певні склад ності бу дуть ви ни ка ти у ро боті з оди но ки ми ма те ря ми.
Такі жінки мо жуть бу ти постійно у стані хронічно го стре су, що не -
га тив но поз на чаєть ся на їх здо ров’ї, са мо по чутті. Ма теріJоди ноч ки
хво роб ли во став лять ся до то го, ко ли цікав лять ся їхнім сімей ним
жит тям, хоч і пот ре бу ють по рад і до по мо ги. То му потрібний особ -
ли вий такт, чуйність, доб ро зич ливість, довіра. Важ ли во до по мог ти
та ким ма те рям знай ти ро бо ту з більш ви со кою оп ла тою у ре жимі
не пов ної зай ня тості, розв’яза ти юри дичні проб ле ми, за лу чи ти
дітей до за нять у гурт ках, секціях безп лат но. Слід до по мог ти ви бу -
ду ва ти пра виль ний ал го ритм спілку ван ня з ди ти ною. Діти в та ких
сім’ях біль ше страж да ють від не дог ля ду, відсут ності пов ноцінно го
спілку ван ня з матір’ю.
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ФОР МУ ВАН НЯ ЕМ ПАТІЙНО ГО 
СОЦІАЛЬ НО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 

У МЕ ЖАХ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ
(на прик ладі Цент ру соціаль них служб для сім’ї, 

дітей та мо лоді Дар ниць ко го райо ну міста Києва)

Оси пен ко А.О.,
4 курс, спеціальність соціаль на ро бо та

Ети ка відно син соціаль них працівників і клієнтів ок рес лює про -
 фесійні межі соціаль ної ро бо ти, які своїми кон ту ра ми відповіда ють
уяв лен ням про те, що є до пус ти мим у їх взаємодії.

Про фесійні межі соціаль ної ро бо ти — це межі ком пе тенції со -
ціаль но го працівни ка і про фесійної дис танції між фахівцем і клієн том.
Ці межі зу мов лені фа хо ви ми вміння ми і ком пе тенцією, ціннісни ми
нас та но ва ми і мо раль ноJетич ни ми нор ма ми, вмінням зас то со ву ва -
ти та поєдну ва ти різно манітні фор ми і ме то ди соціаль ної ро бо ти,
обов’яз ка ми соціаль но го працівни ка і ви ко рис то ву ва ною мо дел лю
прий нят тя рішень.

Ви ко рис то ву ю чи ме тод спос те ре жен ня і розг ля да ю чи пос тав -
ле не пи тан ня на прик ладі цент ру соціаль них служб для сім’ї, дітей
та мо лоді Дар ниць ко го райо ну міста Києва, мож на зро би ти вис нов -
ки, що, це соціаль на служ ба, яка всіма ре сур са ми підтри мує сім’ї.
Во на спря мо вує дії соціаль них працівників на збе ре жен ня сім’ї і,
го лов не, — це соціаль на служ ба, якій довіря ють діти, до якої звер -
таєть ся мо лодь.

Пси хо логічна по зиція кож но го соціаль но го працівни ка
ЦСССДМ Дар ниць ко го райо ну міста Києва ба га то в чо му виз на ча -
ється ем патією — ро зумінням емоційно го ста ну то го, ко му на даєть ся
до по мо га. Соціальні працівни ки ць о го цент ру орієнту ють ся на кла -
сифікації ціннос тей соціаль ної ро бо ти, які ґрун ту ють ся на сприй нятті
лю ди ни як най ви щої цінності, на по вазі до її різно манітних прав.

Фор му ван ня ем патійно го соціаль но го се ре до ви ща у ме жах со -
ціаль ної ро бо ти пе ред ба чає осяг нен ня суті емоційно го ста ну ко -
рис ту ва ча соціаль них пос луг че рез влас ний емоційний світ. Ем патія
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не є ре зуль та том інте лек ту аль них зу силь, але вис ту пає як ре зуль тат
емоційно го роз вит ку осо бис тості соціаль но го працівни ка. Ем патія
тісно пов’яза на з та ки ми ха рак те рис ти ка ми лю ди ни як доб ро та, про -
фесійне мис те цт во, життєвий досвід, теп ло та, щирість, муд рість то що.
Цілком зро зуміло, що ця ри са де термінує відно си ни між соціаль -
ним працівни ком і ко рис ту ва чем соціаль них пос луг. Працівни ки
ЦСССДМ цілко ви то во лодіють ем патією. Ви ко рис то ву ю чи ме тод
спос те ре жен ня, мож на впев ни тись, як ко рис ту вачі соціаль них пос -
луг вдячні соціаль ним працівни кам за до по мо гу у склад них
життєвих обс та ви нах в ході інспек ту ван ня або спілку ван ня.

Зви чай но, нор ми про фесійної ети ки вста нов лю ють певні межі
діяль ності соціаль но го працівни ка, во ни нор му ють служ бові
обов’яз ки. За по ру кою дот ри ман ня цих норм є на явність нас туп них
мо раль них якос тей: гу маністичні нас та но ви, альт руїзм, осо бис та від -
повідальність, дос татній рівень інте лек ту, емоційна врівно ва же ність,
ввічливість, так товність, прос то та, по рядність, доб ро та і відчут тя
спра вед ли вості, по чут тя влас ної гідності, і, на решті, ви со кий рі -
вень осо бис тої куль ту ри.

На жаль, нерідко соціальні працівни ки надмірно пе рей ма ють ся
проб ле ма ми своїх клієнтів, пе ре пов нені три вож ни ми емоціями і пе -
ре жи ван ня ми за них. У праг ненні до по мог ти лю дині, яка пот ра пи -
ла у склад не ста но ви ще, во ни за бу ва ють про не обхідність вит ри му -
ва ти про фесійну дис танцію, що спри чи нює емоційне вис на жен ня,
про фесійні стре си, які є симп то ма ми про фесійно го ви го ран ня. То -
му важ ли во сфор му ва ти ем патійне соціаль не се ре до ви ще у ме жах
соціаль ної ро бо ти та ким чи ном, щоб ем патія не пе ре рос та ла про -
фесійні дис танції. А це оз на чає, що ор ганізація ро бо ти соціаль ної
служ би по вин на пе ред ба ча ти за со би за побіган ня і пос лаб лен ня
про фесійно го стре су в соціаль них працівників.

Ко рис ни ми у цій справі мо жуть бу ти семіна ри, тренінги, за няття
з про фесійної орієнтації, роз вит ку на ви чок, уп равління ча сом, на -
ла год жен ня сто сунків у ко манді. Важ ли ви ми чин ни ка ми профілак -
ти ки стре су в соціаль них працівників є зміна видів діяль ності, за -
нят тя спор том, су первізії, інтервізії, об ме жен ня ро бо ти на о динці,
уник нен ня пе ре ван та жен ня, об ме жен ня ро бо чо го ча су, тим ча со ве
при пи нен ня діяль ності, нор малізація пе ре жи ван ня і ви ра жен ня ро-
бо чо го стре су, за без пе чен ня приємної ро бо чої обс та нов ки, ак тив не
за о хо чен ня відпо чин ку пер со на лу. Усі ці за хо ди слід ак тив но і обов’яз -
ко во ви ко рис то ву ва ти в ме не дж менті соціаль ної служ би.
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ПРОБ ЛЕ МИ ДІЯЛЬ НОСТІ СЛУЖ БИ ПРО БАЦІЇ
У СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНО МУ АС ПЕКТІ

По пен ко В.Л.
ІV курс, гру па СР�41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (067)�451�94�63

На у ко вий керівник: Осійсь кий Ю.О., ст. вик ла дач

Не мож ливість з’ясу ван ня за ко номірнос тей соціаль но де за дап -
то ва ної по ведінки осіб, що вчи ни ли зло чин, галь мує роз ви ток пре -
вен тив них за ходів.

Важ ли вим пош тов хом до вирішен ня заз на че ної проб ле ми має
бу ти ре алізація за ко ну про служ бу про бації. Про бація — це сис те ма
наг ля до вих та соціаль ноJви хов них за ходів, які зас то со ву ють ся за
рішен ням су ду та відповідно до за ко ну до осіб, яких при тяг ну то до
криміналь ної відповідаль ності, та за без пе чен ня су ду інфор мацією, що
ха рак те ри зує осо бу, яка при тя гаєть ся до криміналь ної відповідаль -
ності. підго тов ка до су до вих до повідей що до осіб, які при тя га ють ся
до криміналь ної відповідаль ності; здійснен ня наг ля ду; ви ко нан ня
пев них видів по ка рань, не пов’яза них з поз бав лен ням волі; ре алі за -
ція про баційних прог рам що до осіб, звіль не них від відбу ван ня по -
ка ран ня з вип ро бу ван ням; про ве ден ня соціаль ноJви хов ної ро бо ти.

Розг ля не мо місце соціаль ної ро бо ти відповідно до різно видів
ді яль ності служ би про бації. Ви да ми про бації є: до су до ва про бація;
наг ля до ва про бація; пенітенціар на про бація. До су до ва про бація пе-
ред ба чає за без пе чен ня су ду чітко предс тав ле ною інфор мацією, що
ха рак те ри зує осо бу, яка при тя гаєть ся до криміналь ної відповідаль -
ності, з ме тою прий нят тя су дом рішен ня про міру відповідаль ності
осо би. Для підго тов ки до су до вої до повіді пер со нал ор ганів про бації
має пра во от ри му ва ти інфор мацію про осо бу, яка при тя гаєть ся до
криміналь ної відповідаль ності, від підприємств, ус та нов, ор гані за -
цій або упов но ва же них ни ми ор ганів та від гро ма дян. Зро зуміло,
що здійснен ня цих зав дань найбільш доціль но до ру чи ти осо бам, що
ма ють освіту соціаль но го працівни ка. До су до ва до повідь сто сов но
осо би, яка при тя гаєть ся до криміналь ної відповідаль ності, по вин на
місти ти: соціаль ноJпси хо логічну ха рак те рис ти ку; оцінку ри зиків вчи -
нен ня пов тор но го криміналь но го пра во по ру шен ня; вис но вок що до
мож ли вості вип рав лен ня без об ме жен ня волі або поз бав лен ня волі
на пев ний строк. Ефек тив но ви ко на ти заз на чені ви мо ги мо же ли -
ше фахівець з соціаль ної ро бо ти, який знає пси хо логію, пе да гогіку,
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має ба зові знан ня з пси хо па то логії і психіатрії. З ог ля ду на це ви -
даєть ся див ним, що по ря док скла дан ня до су до вої до повіді зат ве рд -
жуєть ся цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, що фор мує дер -
жав ну політи ку у сфері ви ко нан ня криміналь них по ка рань та
про бації, а не спеціаліста ми з пси хо логії, пе да гогіки та соціаль ної
ро бо ти.

Цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди, що ре алізує дер жав ну
по літи ку у сфері ви ко нан ня криміналь них по ка рань та про бації
у ме жах своїх пов но ва жень ор ганізо вує: за без пе чен ня су ду до су до -
ви ми до повідя ми що до осіб, які при тя га ють ся до криміналь ної від -
повідаль ності; здійснен ня наг ля ду за осо ба ми, які при тяг нуті до кри -
міналь ної відповідаль ності; ви ко нан ня по ка ран ня у виді поз бав лен ня
пра ва обійма ти певні по са ди або зай ма ти ся пев ною діяльністю,
гро мадсь ких робіт, вип рав них робіт; ре алізацію про баційних прог -
рам; соціаль ноJви хов ну ро бо ту; підго тов ку до звіль нен ня за суд же них,
які відбу ва ють по ка ран ня у виді об ме жен ня волі та поз бав лен ня волі
на пев ний строк. На мою дум ку, ці важ ливі, складні й різноп ла нові
зав дан ня цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди має ли ше конт ро -
лю ва ти й ство рю ва ти на лежні умо ви для їх вирішен ня, а ре алізація
цих зав дань є ком пе тенцією фахівців з соціаль ної ро бо ти.

Літе ра ту ра

1. За со би вип рав лен ня і ре соціалізації за суд же них: Мо ног рафія / За заг.
ред. д.ю.н., проф. А.Х.Сте па ню ка. — Х.: Крос сро уд, 2011. — 323 с.

2. Ро бо ча кни га пенітенціар но го пси хо ло га / під за галь ною ре дакцією
В.М.Синь о ва, В.С.Мед ведєва. — К.: «МП Ле ся», 2012. — 224 с.

ФОР МУ ВАН НЯ ЖИТТЄВОЇ КОМ ПЕ ТЕ НТ НОСТІ
ДІТЕЙ�СИРІТ В ПРИЙОМ НИХ СІМ’ЯХ

Про шек Н.Л.
ІІ курс, гру па С�2, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Рівненсь кий інсти тут, к. тел. (097) 5014246
На у ко вий керівник: Чу ва но ва Л.В., вик ла дач

Пи тан ня соціаль но го за хис ту дітейJсиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсь ко го піклу ван ня, хви лює ба гать ох як вітчиз ня них, так і за -
рубіжних вче них. В ць о му нап рям ку пра цю ють відомі на у ковці
Г.М.Бевз, А.Й.Капсь ка, С. Ме ще ря ко ва, І.В.Пєша, І.М.Тру бавіна,
Н.М.Ко ма ро ва та інші.
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Вив чен ням особ ли вос тей соціаль ної ро бо ти з прийом ни ми
сім’ями зай ма ли ся такі вчені: В.А. Кузьмінсь кий, О.А. Нес ку чаєва,
Л.І. Та су ро ва.

Світо вий прак тич ний досвід ство рен ня прийом них сімей —
фос те рин гу (від англ. fostercaring — ви хо ван ня чу жої ди ти ни) пе ре -
ко нав гро мадськість у то му, що прийом на сім’я є ефек тив ною фор -
мою ви хо ван ня дітей, які пот ре бу ють дер жав ної тур бо ти.

В Ук раїні вже декіль ка років про во дить ся цілесп ря мо ва на ро -
бо та по ство рен ню но вої фор ми дер жав ної опіки — інсти ту ту
прийом ної сім’ї, що на да ло мож ливість дітямJси ро там та дітям,
поз бав ле них піклу ван ня біологічних батьків, зрос та ти та ви хо ву ва -
ти ся в сімей но му ото ченні.

Прийом на сім’я — сім’я, яка доб ровіль но взя ла із зак ладів для
дітейJсиріт і дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня, від од -
но го до чо тирь ох дітей на ви хо ван ня та спіль не про жи ван ня (стат -
тя 1 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну ди ти н ства», п. 2. По ло жен ня про
прийом ну сім’ю).

У світі розрізня ють різні ви ди прийом них сімей: дов го терміно -
ва, се реднь о терміно ва, ко рот ко терміно ва. В Ук раїні по ки що ство -
ре но тіль ки дов го термінові сім’ї.

За оз на кою вік ди ти ни опікунсь кої сім’ї спеціалізу ють ся на ви -
хо ванні дітей: ран нь о го віку (до 3Jх років); дошкіль но го віку (від 3
до 7 років); мо лод шо го шкіль но го віку (від 7 до 12 років); стар шо го
шкіль но го віку (від 11 до 18 років).

За оз на кою складність ви пад ку (стан здо ров’я ди ти ни чи юри -
дич на си ту ація) прийомні сім’ї спеціалізу ють ся на ви хо ванні дітей:
з особ ли ви ми пот ре ба ми; важ ко хво рих; ВІЛJінфіко ва них; які ма -
ють хімічні за леж ності; ви пу ск ників інтер нат них зак ладів; дітей ра -
зом з їхніми не пов нолітніми ма те ря ми.

На сь о годні в Ук раїні про во дить ся ве ли ка ро бо та що до ре фор -
му ван ня сис те ми опіки: вдос ко на люєть ся нор ма тив ноJза ко но дав -
ча ба за за хис ту прав ди ти ни, про во дить ся ро бо та з роз вит ку сімей -
них форм опіки, роз роб ляєть ся ме ханізм фінан су ван ня, який
за без пе чить рівне фінан су ван ня дітейJсиріт не за леж но від місця
влаш ту ван ня ди ти ни.

В Рівненській об ласті за ос танні дев’ять років спос терігаєть ся
зрос тан ня кіль кості дітейJсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко го
піклу ван ня. Сімей ни ми фор ма ми ви хо ван ня охоп ле но 91% від за галь -
ної кіль кості дітей. Із за галь ної кіль кості за реєстро ва них дітейJси ріт
та дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня 133 дітей пе ре дані
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на ви хо ван ня в 65 прийом них сімей; 12 дітей уси нов ле но. Част ка ді -
тей сиріт які влаш то вані до сімей них форм ви хо ван ня ста но вить
близь ко 93% від за галь ної кіль кості дітей, з них 15,7% влаш то вані
в прийомні сімї.

Діти, які ви хо ву ють ся в прийом них сім’ях та під опікою, більш
адап то вані до соціуму, ма ють дос татній рівень са мостійності, адек ват -
ну са мо оцінку, лег ко йдуть на кон такт, ма ють хо роші по бу тові та
гігієнічні на вич ки, не ви яв ля ють ба жан ня до нав чан ня, але прий ма -
ють ак тив ну участь в шкіль них за хо дах, не ма ють проб лем у спілку -
ванні з од нолітка ми. Сімей не ото чен ня фор мує у ди ти ни мо раль -
ноJетичні іде а ли і сма ки, нор ми по ведінки, тру дові на вич ки, ціннісні
орієнтації, тоб то усі якості, які фор му ють осо бис ту індивіду альність.

ПІДХО ДИ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ 
ІЗ МА ЛОЛІТНІМИ ЗЛО ЧИН ЦЯ МИ

Ра ко ва А.Ю.
ІV курс, гру па 461, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Чор но морсь кий дер жав ний універ си тет ім. Пет ра Мо ги ли,
к.тел: (066)6433646

На у ко вий керівник: Фай чук О.Л., к.пед.н.

Бо роть ба зі зло чинністю не пов нолітніх од на з цент раль них проб -
лем бо роть би зі зло чинністю за га лом. По каз ни ки зло чин ності не -
пов нолітніх відби ва ють пев ною мірою си ту ацію в суспільстві не
тіль ки сь о годні, а й в май бутнь о му. Проб ле ма тяж кої на силь ниць кої
зло чин ності про ти жит тя та здо ров’я лю ди ни завж ди бу ла й за ли -
шить ся однією з найз ло бо денніших і болісних проб лем суспільства,
гост рим соціаль ним фак то ром йо го дес табілізації [4, с. 32].

Профілак ти ка зло чин ності є сфор мо ва ною сис те мою дій сто -
сов но ан ти суспіль них явищ та їх при чин но го комп лек су з ме тою зміц -
нен ня тен денції і зни жен ня рівня і масш табів зло чин ності і зне -
шкод жен ня її коріння.

Інфор маційний підхід ба зуєть ся на то му, що відхи лен ня у по ве -
дінці підлітків від соціаль них норм відбу ва ють ся то му, що не пов но -
літні їх прос то не зна ють. То му ос нов ним нап ря мом ро бо ти по вин -
но ста ти інфор му ван ня не пов нолітніх про їх пра ва й обов’яз ки, про
ви мо ги, які ви су ває суспільство й дер жа ва до ви ко нан ня вста нов ле -
них для пев ної віко вої гру пи соціаль них норм. Це здійснюєть ся че -
рез за со би ма со вої інфор мації, кіно, те атр, літе ра ту ру, а та кож че рез
сис те му соціаль но го нав чан ня з ме тою фор му ван ня пра восвідо мості
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підлітка, підви щен ня йо го освіче ності, зас воєння ним мо раль -
ноJпра во вих норм по ведінки в суспільстві [2, с.167].

В ос нові соціаль ноJпрофілак тич но го підхо ду є ви яв лен ня, усу -
нен ня і нейт ралізація при чин і умов, які ство рю ють різно го ро ду
не га тивні яви ща. Суть ць о го підхо ду — в сис темі соціаль ноJеко -
номічних, пра во вих і ви хов них за ходів, які про во дять ся дер жа вою,
суспільством, конк рет ни ми соціаль ноJпе да гогічни ми зак ла да ми,
соціаль ним пе да го гом для усу нен ня чи мінімізації при чин девіант -
ної по ведінки.

По пе ред жен ня мож ли вих відхи лень від соціаль них норм ціле -
сп ря мо ва ни ми за хо да ми ліку валь ноJпрофілак тич но го ха рак те ру по
відно шен ню до осіб, яка страж да ють різни ми психічни ми ано ма -
ліями, тоб то па то логією на біологічно му рівні, ле жить в ос нові ме -
ди коJбіологічно го підхо ду [1, с.35].

Соціаль ноJпе да гогічний підхід пе ред ба чає віднов лен ня чи ко -
рекцію якос тей осо бис тості підлітка з девіант ною по ведінкою, особ -
ли во йо го мо раль них і воль о вих якос тей осо бис тості.

Зло чинність не пов нолітніх, є скла до вою час ти ною зло чин ності
вза галі, але і має свої спе цифічні особ ли вості, що доз во ляє розг ля да ти
її як са мостійний об’єкт криміно логічно го вив чен ня. Не обхідність
та ко го виділен ня обу мов люєть ся особ ли вос тя ми со ма тич но го,
психічно го і мо раль но го роз вит ку не пов нолітніх, а та кож їхнь ою
соціаль ною незрілістю.

У підлітко во му, юнаць ко му віці в мо мент мо раль но го фор му ван -
ня осо бис тості відбу ваєть ся наг ро мад жен ня досвіду, у то му числі
не га тив но го, який мо же зовні не ви яв ля ти ся або про я ви ти ся зі знач -
ним запізнен ням.

Да на зло чинність у порівнянні з до рос лою відрізняєть ся ви со -
ким сту пе нем ак тив ності, ди намічністю. Лю ди, які вста ли на шлях
здійснен ня зло чинів у юно му віці, важ ко підда ють ся вип рав лен ню
і пе ре ви хо ван ню і яв ля ють со бою ре зерв для до рос лої зло чин ності.
Між зло чинністю не пов нолітніх і зло чинністю до рос лих існує тіс -
ний зв’язок [3, с.149].

От же, однією з при чин зло чин ності до рос лих є зло чинність не -
пов нолітніх. Зло чинність до рос лих іде ко ре ня ми в той період, ко ли
осо бистість лю ди ни тіль ки фор муєть ся, ви роб ляєть ся її життєва
орієнтація, ко ли ак ту аль ни ми є проб ле ми ви хо ван ня, ста нов лен ня
осо бис тості з пог ля ду спря мо ва ності по ведінки. На ба га то лег ше та
ефек тивніше до по мог ти ди тині чи мо лодій лю дині ут вер ди ти ся, зна -
й ти своє місце у суспільстві, аніж потім вит ра ча ти ве ли чезні кош ти
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на збіль шен ня кіль кості пра во охо рон них ор ганів, ви ко нан ня кри -
мі наль них по ка рань та ут ри ман ня в’яз ниць і вип рав них зак ладів.
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ТЕ О РЕ ТИЧНІ АС ПЕК ТИ 
СИНД РО МУ ПРО ФЕСІЙНО ГО ВИ ГО РАН НЯ

Ри бак О.В.
ІІІ курс, гру па СР�31, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (099)�3663111
На у ко вий керівник: За ку силo О.Ю., 

ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти та гу манітар них на ук

Існу ван ня лю ди ни в світі невід’ємне від про фесійної діяль нос -
ті, зав дя ки якій во на ре алізує се бе як осо бистість, ство рює не обхід -
ні умо ви для за до во лен ня своїх біологічних, соціаль них і ду хов них
пот реб. В про цесі праці ак тивізу ють ся різно манітні психічні й фі -
зичні якості лю ди ни, відбу ваєть ся роз ви ток і гар монізація осо бис -
тості, до ся гаєть ся пев ний рівень її соціаль ної адап то ва ності.

Ак ту альність проб ле ми збе ре жен ня здо ров’я працівників со ціаль -
ної сфе ри зу мов люєть ся ря дом су пе реч нос тей і особ ли во між: суспіль -
ною пот ре бою в про фесійній діяль ності соціаль но го праців ни ка, який
по ви нен во лодіти куль ту рою про фесійно го здо ров’я і здатністю до
її транс ляції, а та кож не дос татнь ою роз роб леністю на у ко вих ос нов
її фор му ван ня; пот ре ба ми суспільства у здо ро вих фахівцях і не у хиль -
ним погіршен ням їх здо ров’я; пот ре ба ми ви роб ни цт ва у здо ро вих
спеціалістах і відсутністю ме то дик оз до ров лен ня під час нав чан ня
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у вищій школі; при род ним ба жан ням лю ди ни бу ти здо ро вою і її
знан ня ми про здо ров’я та вміння йо го зберіга ти і зміцню ва ти.

Проб ле ма синд ро му про фесійно го ви го ран ня вив ча ла ся та зна -
йшла своє відоб ра жен ня у ро бо тах за рубіжних і вітчиз ня них вче них,
прис вя че них змісту та струк турі ць о го синд ро му (Х.Малієв, М.Бу -
риш, А.Ви дай, М.Гінзбург, С.Гремлінг, Т.Фор ма нюк, Х.Дж.Фрей -
 ден бер гер, У.Шу фелі), а та кож ме то дам йо го діаг нос ти ки (В.Бой ко,
Н.Во доп’яно ва, С.Джек сон, К.Мас лач, О.Стар чен ко ва та ін.).

Відомі три підхо ди до виз на чен ня синд ро му про фесійно го ви -
го ран ня і відповідні їм ме то ди йо го оцінки:

— пер ший підхід розг ля дає про фесійне ви го ран ня як стан фі -
зич но го, психічно го і, пе ре дусім, емоційно го вис на жен ня, вик ли -
ка но го дов гот ри ва лим пе ре бу ван ням в емоційно пе ре ван та же них
си ту аціях спілку ван ня; про фесійне ви го ран ня тлу ма чить ся тут при -
б лиз но як синд ром «хронічної вто ми»;

— дру гий підхід на ле жить гол ла ндсь ким дослідни кам, які роз -
гля да ють про фесійне ви го ран ня як дво вимірну мо дель, що скла да -
єть ся, поJпер ше, з емоційно го вис на жен ня та, поJдру ге, — з де пер -
со налізації, тоб то погіршен ня став лен ня до інших (учнів, ко лег),
а іноді й до се бе;

— третій підхід, зап ро по но ва ний аме ри кансь ки ми дослідни ка -
ми К. Мас лач і С. Джек сон, є най по ши ренішим: вчені розг ля да ють
синд ром про фесійно го ви го ран ня як трь ох ком по не нт ну сис те му, кот -
 ра скла даєть ся з емоційно го вис на жен ня, де пер со налізації та ре дукції
влас них осо бистісних праг нень; емоційне вис на жен ня розг ля да ється
як ос нов на скла до ва про фесійно го ви го ран ня і про яв ляєть ся у по ни -
женні емоційно го фо ну, бай ду жості або емоційній пе ре на си че ності.

Кра щою стра тегією по до лан ня ви го ран ня є зви чай но про фі -
лак  ти ка. Спеціалісти ре ко мен ду ють для ць о го роз ви ва ти інте ре си,
не пов’язані з фа хом. Та ка ак тивність мо же спри я ти зни жен ню три -
вож ності, що спри чи не на важ кою ро бо тою, змен ши ти си лу її впли -
ву на працівни ка соціаль ної сфе ри. За хоп лен ня літе ра ту рою,
творчістю, спор том, тан ця ми, ту риз мом або фо тог рафією до по мо -
жуть зба лан су ва ти внутрішній стан фахівця. Щоб ма ти підтрим ку,
часто вста нов лю ють сильні міжо со бистісні зв’яз ки в ко лек тиві. Гру -
по ва єдність мо же слу гу ва ти найбільш ефек тив ним за со бом під -
трим ки осо бис тості, оскіль ки по чут тя при на леж ності до спіль ної
праці стає про тидією в си ту ації при мен шен ня про фесійних зас луг.

Вик ла дені ви ще мірку ван ня про про фесійне ви го ран ня
звісно не пре тен ду ють на об’єктивність, во ни не підкріплені екс -
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пери мен таль ни ми досліджен ня ми. Це ли ше спро ба поз на чи ти те му
в її те о ре тич но му ас пекті, що ви ма гає більш уваж но го й серйоз но -
го підхо ду.

МОЖ ЛИ ВОСТІ СІЛЬСЬ КИХ СОЦІАЛЬ НИХ СЛУЖБ 
ЩО ДО ПРО ВЕ ДЕН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ 

З ЛЮДЬ МИ З ОБ МЕ ЖЕН НЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ

Тка чук Ю.М.
сту де нт ка спеціальність «Соціаль на ро бо та», 

Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., 

к.пед.н., до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Су час на Ук раїна ха рак те ри зуєть ся особ ли вим ста но ви щем лю -
дей, які про жи ва ють в сільській місце вості, особ ли во пе ре се ленці та
лю ди в склад них життєвих обс та ви нах. Проб ле ма соціаль но го жит -
тя лю ди ни, а особ ли во лю ди ни з об ме жен ням життєдіяль ності, яка
про жи ває у неп рос тих соціаль них і еко номічних умо вах су час но го
се ла, є ак ту аль ною як для суспільства, яке стабіль но роз ви ваєть ся,
так і для кри зо во го суспільства. Сільсь кий сек тор завж ди вирізняв ся
низь ким рівнем соціаль но го жит тя, тяж ки ми умо ва ми праці та по бу ту.

Проб ле ми сільсь ко го на се лен ня у су час них умо вах роз вит ку су -
спільства на бу ва ють біль шої ак ту аль ності. Більшість сільсь ких жи -
телів ма ють об ме же ний дос туп до та ких соціаль них пос луг, як освіта,
охо ро на здо ров’я, куль ту ра, соціаль не за без пе чен ня, психіат рич на
до по мо га то що. Об ме же ний дос туп жи телів се ла до пос луг інже нер ної
інфра ст рук ту ри — во до пос та чан ня, га зифікації, санітар ної очист -
ки, елект ро пос та чан ня, те ле ко мунікацій. Ба га то сільсь ких жи телів,
пе ре важ но по хи ло го віку, жи вуть у відда ле них се лах, де час то не має
доріг, ма га зинів, мед пунктів, те ле фонів. Відста ван ня від місь ких
зруч нос тей у плані ко му наль но го влаш ту ван ня по меш кань і їх га -
зифікації настіль ки оче вид не, що дає змо гу го во ри ти про соціаль ну
нев лаш то ваність ба гать ох сіл.

Соціаль на ро бо та в селі має ду же низь кий рівень дер жав ної
соціаль ної до по мо ги. Ба га то сільсь ких жи телів вза галі не от ри му ють
ніякої соціаль ної до по мо ги че рез брак в об щи нах про фесійно під -
го тов ле них кадрів, без доріжжя, відсут ності транс по рт них за собів. Час-
то соціаль ною ро бо тою зай ма ють ся лю ди не дос татньо кваліфіко -
вані. У сільсь ких об щи нах ду же ма ло про фесійно підго тов ле них
соціаль них працівників, соціаль них пе да гогів, у той час як пот ре ба
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у роз вит ку соціаль ної ро бо ти на селі найбіль ша. Пос лу ги спе ціа ліс -
тів із соціаль ної ро бо ти, а та кож пси хо логів, психіатрів, ліка рівJнар -
 ко логів, де фек то логів, юристів є не до сяж ни ми для сільсь ких жи телів.

Ме тою на шо го досліджен ня є виз на чен ня якості сільсь ких со -
ціаль них служб що до про ве ден ня соціаль ної ро бо ти з людь ми з об ме-
жен ням життєдіяль ності. В опи ту ванні взя ли участь 50 меш кан ців
5 об ра них сіл Жи то мирсь кої об ласті (лю ди по хи ло го віку, ін валіди,
мо лодь, та інші.), се ред яких 46% — жіно чої статі, 54% — чо ловічої.
З них 16% — віком від 16–25 років, 26% — 26–35 років, 20% —
36–45 років,18% — 46–54 років, 20% — 55–60 років.

Найбільш ва го мою пот ре бою в от ри манні соціаль них пос луг се -
ред рес пон дентів ви я ви ла ся пот ре ба у ма теріаль но му за без пе ченні —
74%, 16%J пра цев лаш ту ван ня, 8% — твор ча са мо ре алізація, 2% —
до по мо га у дог ляді за лю ди ною по хи ло го віку. Найбіль шою проб ле -
мою, на дум ку меш канців, є без робіття — 76%, низь кий рівень ме -
дич ної до по мо ги — 18%, важкі жит ло воJпо бу тові проб ле ми — 2%,
не має шко ли — 4%. На пи тан ня «Виз нач те ваші складні життєві
обс та ви ни» 90% рес пон дентів відповіли, що це ма ло за без пе ченість,
6% — відсутність тру до вої зай ня тості, 4% — дог ляд за лю ди ною по -
хи ло го віку та лю ди ною з інвалідністю. У 56% є обізнаність про
соціаль ну ро бо ту,44% — не зна ють про діяльність соціаль них пра -
цівників.

Аналіз ре зуль татів досліджен ня ви я вив, що са ме сільсь ко му со -
ціуму по ви нен бу ти відда ний пріори тет у роз вит ку соціаль ної ро бо -
ти в си лу йо го спе цифіки, яка мо же ста ти ос но вою по даль шо го роз -
вит ку соціаль ної ро бо ти як про фесії, як що розг ля да ти сільсь ких
жи телів як од ну з ка те горій соціаль но перс пек тив но го кон тин ген ту.
Сільсь кий соціаль ний працівник по ви нен вміти оціни ти і задіяти
сис те му не фор маль ної підтрим ки — сім’ю, церк ву, сусідів, друзів,
щоб з’ясу ва ти пот ре би нуж ден них і за до воль ни ти їх. Крім то го,
сільські соціальні працівни ки по винні ма ти спеціаль ну підго тов ку
з ви ко рис тан ня сис тем не фор маль ної підтрим ки при вирішенні
проб лем своїх клієнтів.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ МО ЛОДІ 
З ОБ МЕ ЖЕН НЯМ КО МУНІКАЦІЇ 

ВНАСЛІДОК ПО РУ ШЕН НЯ СЛУ ХУ

Уше рен ко С.А.
сту дент спеціальність «Соціаль на ро бо та», 

Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б.,

к.пед.н., до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Інтег рація лю дей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми у за галь -
но освітнь о му прос торі є ре альністю на шо го ча су. Усвідом лен ня пе -
ре ваг і ри зиків — го лов на умо ва успіху в цій неп ростій справі, яка
пот ре бує відмо ви від де я ких сте ре о типів та ово лодіння но ви ми
фор ма ми ро бо ти. І це сто суєть ся всіх учас ників пе да гогічно го про це -
су. Для успішно го вход жен ня в суспільство та ких лю дей не обхідна
ор ганізація їх нав чан ня і ви хо ван ня в умо вах інтег рації, що за без пе -
чить соціаль ний, емоційний та когнітив ний роз ви ток кож ної осо -
бис тості з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку, щоб во на від -
чу ва ла се бе пов ноцінним учас ни ком соціаль но го жит тя.

Для де таль но го вив чен ня особ ли вос тей інтег рації мо лоді з ва -
да ми слу ху в освітнє се ре до ви ще бу ло роз роб ле но прог ра му до слі -
джен ня.  Досліджен ня про во ди лось на базі Київсь ко го ви що го про -
фесійно го учи ли ща вод но го транс пор ту Київсь кої дер жав ної
ака демії вод но го транс пор ту.

Ме та досліджен ня: ви яв лен ня ос нов них проб лем та пот реб сту -
де нтсь кої мо лоді з по ру шен ням слу ху, на ос нові про ве де ної ро бо ти
та ви яв ле них да них виз на чен ня ос нов них форм соціаль ної ро бо ти
з екс пе ри мен таль ною гру пою, а та кож за без пе чен ня ор ганізації
про ве ден ня виз на че ної ро бо ти.

Екс пе ри мен таль ну гру пу скла да юсь сту ден ти да но го учи ли ща
з ва да ми слу ху у кіль кості 9 осіб. У прог ра му емпірич но го дослі джен -
ня вхо дить: роз роб ка ан кет, ор ганізація та за без пе чен ня про ве ден -
ня ан ке ту ван ня, знайо м ство з екс пе ри мен таль ною гру пою, про ве -
ден ня ан ке ту ван ня, аналіз зібра ної інфор мації, на базі от ри ма но го
ма теріалу виз на чен ня змісту та форм по даль шої ро бо ти з екс пе ри -
мен таль ною гру пою.

Під час досліджен ня ви ко рис то ву ють ся такі емпіричні ме то ди,
як: ан ке ту ван ня сту дентів з ва да ми слу ху з ме тою ви яв лен ня їх ос -
нов них проб лем та пот реб; збір, об роб ка, аналіз та інтерп ре тація

508

Секція 11 Інноваційні та традиційні підходи



509

ре зуль татів ан ке ту ван ня для підтве рд жен ня гіпо те зи; спос те ре жен -
ня за екс пе ри мен таль ною гру пою під час всь о го періоду про ве ден -
ня екс пе ри мен таль ної ро бо ти.

У ході досліджен ня ми вив чи ли особ ли вості життєдіяль ності та
проб ле ми і пот ре би мо лоді з ва да ми слу ху. Аналізу ю чи те о ре тич ний
ма теріал, ми дійшли вис нов ку, що ця те ма на сь о годнішній день
є ма ло дослідже ною в Ук раїні, ма теріаль на ба за є зас тарілою і по -
тре бує до оп ра цю ван ня. Роз ви ток лю ди ни з ва да ми слу ху є до сить
склад ним та кропітким про це сом і пот ре бує за лу чен ня фахівців
різних нап рямків та ство рен ня спри ят ли вих умов для пов ноцінної
інтег рації та інклюзії лю ди ни в сис те му освіти та суспільство в ціло му.

Аналіз ре зуль татів досліджен ня по ка зав, що:
— пе ре важ на кількість опи та них рес пон дентів здатні за без пе -

чи ти та за до воль ни ти не ли ше власні пер винні пот ре би, а крім ць -
о го ма ють змо гу вит ра ча ти кош ти і на са мо ре алізацію;

— рес пон ден ти відчу ва ють пот ре бу у ме дич но му обс лу го ву ванні,
до по мозі у пра цев лаш ту ванні та вищій освіті, при ць о му більшість
з опи та них має досвід ро бо ти;

— найбільш ак ту аль ни ми для мо лоді з ва да ми слу ху є проб ле ми
у спілку ванні та пра цев лаш ту ванні;

— ва го мим ар гу мен том при ви борі про фесії для учас ників до -
сліджен ня є за робітна пла та;

— найбільш ва го мою пот ре бою в от ри манні соціаль них пос луг,
ви я ви ла ся пот ре ба у пра цев лаш ту ванні, у пра вовій до по мозі та ре -
абілітаційних за хо дах.

За га лом, підсу мо ву ю чи про а налізо ва ний ма теріал, мож на ска за -
ти, що мо лодь з ва да ми слу ху, не зва жа ю чи на те, що не ду же ак тив -
но іде на кон такт, що мо же свідчи ти про один зі спо собів са мо ви ра -
жен ня, го то ва бу ти пов ноцінним чле ном суспільства та відчу ває
пот ре бу у соціальній до по мозі спеціалістів з пра во вої та про фе сій -
ної до по мо ги.
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МЕ ТО ДИЧНІ ПІДХО ДИ 
ДО СА МО АК ТУ АЛІЗАЦІЇ ОСО БИС ТОСТІ ІНВАЛІДА

В СВІТЛІ РОЗ ВИТ КУ ЙО ГО ДУ ХОВ НОСТІ

Юрим Я.О.
ІІІ курс, гру па С�3, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Рівненсь кий інсти тут, к. тел.. (097) 8069637
На у ко вий керівник: Ми хай ло ва Л.І., к.пед.н., до цент

У су часній на уці фе но мен ду хов ності має не од ноз нач не трак ту -
вання. Надз ви чай на різно манітність підходів до ду хов ності як об’єкта
на у ко во го аналізу прос те жуєть ся у філо софсь ко му трак ту ванні. Со -
ціаль ноJпси хо логічний ас пект вив чен ня да но го пи тан ня невідділь ний
від філо софсь ко го. Ряд на у ко вих підходів посп ри я ли ос мис лен ню
фе но ме ну ду хов ності че рез ме то дич ний кон текст. «Ду ховність як
вер шин не над бан ня осо бис тості пов’яза на з постійною пот ре бою
са мов дос ко на лен ня, ба жан ням тво ри ти доб ро, ви яв ля ти альт ру їс -
тичні по чут тя» [2].

За ко номірно, що ви щий про яв внутрішньої осо бис тості, її ду -
хов ний світ яв ляєть ся нез баг нен ним у відриві від влас не са мої осо -
бис тості. Це по род жує ряд ме тодів що до аналізу та ос мис лен ня фе -
но ме ну ду хов ності.

Досліджен ня ос нов них по каз ників ду хов но го роз вит ку зап ро -
по но ва но пси хо ло гом Е. По миткіним за до по мо гою інтег ра тив ної
тес то вої ме то ди ки «Ду хов ний по тенціал осо бис тості», приз на че ної
для ви яв лен ня най важ ливіших ха рак те рис тик ду хов но го роз вит ку.
Ок ре му шка лу приз на че но для ви яв лен ня відповідаль ності як од -
но го з важ ли вих кри теріїв ду хов но го роз вит ку осо бис тості. Те о ре -
тич ною ос но вою ме то ди ки є пси хо логічна струк ту ра ви со ко ду хов -
ної осо бис тості, до скла ду якої вклю чені 120 осо бистісних якос тей
і здібнос тей. Ме то ди ка є ефек тив ною для віко вої ка те горії, по чи на -
ю чи від 14–16 років.

Окрім то го, уче ним бу ло роз роб ле но й спец курс «Пси хо логічні
ас пек ти ду хов но го роз вит ку осо бис тості» для вчи телів, вик ла дачів,
пси хо логів і керівників сис те ми. Ак ту альність спец кур су виз на ча єть ся
сис те мою філо софсь коJпси хо логічних чин ників. Ме та спец кур су
по ля гає у фор му ванні уяв лень слу хачів про соціаль ноJпси хо логічні
ас пек ти ду хов ності, ду ховні смис ли, цінності, розк ритті філо софсь -
коJпси хо логічних за ко номірнос тей про це су ду хов но го зрос тан ня осо -
бис тості, ово лодінні слу ха ча ми сис те мою пси хо ло гоJпе да гогічних
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за собів, спря мо ва них на за без пе чен ня про це су ду хов но го роз вит ку
осо бис тості уч ня та вчи те ля в умо вах нав чаль но го зак ла ду.

Ме то дичні нап ра цю ван ня яв ля ють ся до сить універ саль ним у ви -
рішенні пи тань що до фор му ван ня ду хов ності осо бис тості, во ни спри -
я ють са мо ак ту алізації і підви щен ню життєвої ак тив ності інваліда.

Од нак ва го мою для ува ги є й ме то дич ний підхід із за лу чен ням
чле нів сім’ї інваліда. Ме то ди ка діаг нос ти ки ду хов но го роз вит ку осо -
бис тості «Внутрішній світ» [1, с.25] за без пе чує ви яв лен ня доміну ю -
чих фак торів соціаль ноJпси хо логічно го впли ву на ди ти ну, до по ма гає
виз на чи ти ціннісний зміст та зна чущість кож но го фак то ра, а на далі
заміни ти не га тив ний зміст доміну ю чих фак торів на по зи тив ний.

Провідні фак то ри, що досліджу ють ся в ме то диці: сімей на єд -
ність, ду хов на близькість з бать ка ми; вплив на внутрішній світ ди ти-
ни улюб ле них кни жок, жур налів, творів мис тецтв, віде оп ро дукції.
Це дає змо гу більш де таль но опи су ва ти кон ту ри ду хов ності осо бис -
тості як в умо вах кри зо вих станів, так і при їх відсут ності.

Аналізу ю чи ме то дич ний підхід до пи тань ду хов но го роз вит ку
важ ли во та кож на го ло си ти, що до сь о годні не має зна чи мих, ши ро -
ко роз пов сюд же них ме то дик виз на чен ня особ ли вос тей ду хов но го
роз вит ку осо бис тої інваліда.

Од нак інвалідність час то яв ляєть ся лиш «тес том» для ду хов но -
го жит тя осо бис тості, во на на пов нює йо го ак ту алізу ю чи ми еле мен -
та ми при ве ли ко му внутрішнь о му по тенціалі.

За га лом, у ме то до логічно му плані пи тан ня ду хов ності зай має
важ ли ве зна чен ня. Рівень внутрішнь о го по тенціалу, тен денція до
само ак ту алізації відіграє виз на чаль не зна чен ня при ви ник ненні фа-
таль них екз си тенційних обс та вин. Але все ж у по шу ку підходів, котрі
за без пе чи ли б ду хов не зрос тан ня інваліда, ме то дич ний інстру мен -
тарій слу гує лиш до поміжним за со бом для фахівців соціаль ної сфе -
ри і пси хо логії.

Літе ра тура
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ФОР МУ ВАН НЯ ОСО БИС ТОСТІ ЛЮ ДИ НИ 
З ОБ МЕ ЖЕН НЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ ЗА СО БА МИ

СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

Якімен ко Анас тасія
4 курс, спеціальність соціаль на ро бо та

На те перішній час про цес соціалізації лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми, є пред ме том досліджен ня фахівців ба гать ох га лу зей
на у ко во го знан ня. Пси хо ло ги, філо со фи, соціоло ги, пе да го ги, со -
ціальні пси хо ло ги розк ри ва ють різні ас пек ти ць о го про це су, дослі -
джу ють ме ханізми, ета пи та стадії, фак то ри соціалізації.

Од нак проб ле ми соціалізації інвалідів, особ ли во дітейJінва лі -
дів, у вітчиз ня них на у ко вих пра цях ще ма ло розг ля нуті. Хо ча проб -
ле ма соціалізації дітей, підлітків та до рос лих з по ру шен ня ми
психічно го та фізич но го роз вит ку ду же ак ту аль на.

Сь о годні у літе ра турі ми зустрічаємо та ке виз на чен ня інвалід -
ності: «Інвалід — це осо ба, яка має по ру шен ня здо ров’я зі стійки ми
роз ла да ми функцій ор ганізму, обу мов ле не зах во рю ван ням внаслі -
док травм чи де фектів, що приз во дять до об ме же ної життєдіяль -
ності та вик ли ка ють не обхідність йо го соціаль но го за хис ту».

Інваліди є в усіх країнах та в усіх лан ках суспільства. В різних краї -
нах як при чи ни, так і наслідки інвалідності не од на кові. Це обу мов ле но
різни ми соціаль ноJеко номічни ми умо ва ми і за ле жить від тих кро ків,
які здійснює дер жа ва для підви щен ня бла го по луч чя своїх гро ма дян.

За да ни ми ООН, у світі чис лить ся приб лиз но 450 мільйонів лю -
дей з по ру шен ня ми психічно го та фізич но го роз вит ку. Це ста но вить
1/10 час ти ну на се лен ня на шої пла не ти. Дані всесвітньої ор ганізації
охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ) свідчать, що кількість та ких лю дей у світі
до ся гає 13% (3% дітей на род жу ють ся з ва да ми інте лек ту та 10% ді -
тей з інши ми психічни ми та фізич ни ми ва да ми). Всь о го в світі близь -
ко 200 мільйонів дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Біль ше то го, у нашій країні, як і в усь о му світі, прос те жуєть ся
тен денція зрос тан ня кіль кості дітейJінвалідів. Най по ши реніши ми
при чи на ми інвалідності є зах во рю ван ня нер во вої сис те ми та ор -
ганів чут тя, ди тя чий це реб раль ний па раліч, психічні роз ла ди, врод -
жені ва ди роз вит ку. Тре ти на дітей інвалідів — сільські меш канці, дві
тре ти ни — міські жи телі. Май же 20 відсотків дітейJінвалідів пе ре -
бу ва ють в дер жав них ус та но вах, тоб то ви хо ву ють ся по за сім’єю.

Соціаль на ро бо та з інваліда ми є однією з важ ли вих і пріори тет -
них сфер соціаль ної ро бо ти, в ос нові якої — пра вові ос но ви соціаль -
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но го за хис ту на се лен ня, сис те ма дер жав них і не дер жав них зак ладів та
ус та нов, фор ми, ме то ди соціаль ної ро бо ти, соціальні тех но логії і тех -
но логії соціаль ної ро бо ти, зміст і спе цифіка яких виз на чаєть ся рівнем
об ме жен ня життєдіяль ності лю ди ни, а та кож пов но ва жен ня ми ор -
ганізацій соціаль ної сфе ри, рівнем кваліфікації працівників, досвідом
ро бо ти, фінан су ван ням, ре сур са ми то що. Найбільш ак ту аль ни ми
зав дан ня ми соціаль ної політи ки що до інвалідів є за без пе чен ня їм рів -
них з усіма інши ми гро ма дя на ми мож ли вос тей в ре алізації прав і сво -
бод, усу нен ня об ме жень у їх життєдіяль ності, ство рен ня спри ят ли вих
умов, що доз во ля ють інвалідам вес ти пов ноцінний спосіб жит тя, ак -
тив но бра ти участь в еко номічній, соціальній і політичній жит тя
суспільства, ви ко ну ва ти свої гро ма дянські обов’яз ки.

Го лов на проб ле ма досліджен ня по ля гає в невідповідності зна чи -
мості соціаль но го за хис ту та за без пе чен ня інвалідів ре аль но му ста ну
цієї сфе ри в су час них умо вах. Інвалідність це соціаль ний фе но мен,
уник ну ти яко го не мо же жод не суспільство, і кож на дер жа ва за рівнем
сво го роз вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей фор мує соціаль ну та еко -
номічну політи ку що до інвалідів. Зви чай но, масш таб інвалідності
зале жить від безлічі фак торів, а са ме: стан здо ров’я нації, роз ви ток
сис те ми охо ро ни здо ров’я, соціаль ноJеко номічний роз ви ток, стан
еко логічно го се ре до ви ща, істо ричні та політичні при чи ни, зок ре -
ма, участь у війнах і війсь ко вих конфліктах та інше. У нашій країні все
з пе ре ра хо ва них фак торів ма ють яск ра во ви ра же ну не га тив ну спря мо -
ваність, яка зу мов лює знач не по ши рен ня інвалідності в суспільстві.

Неп ра цез датні гро ма дя ни в кожній країні скла да ють пред мет
тур бот дер жа ви. Ос нов ною тур бо тою дер жа ви сто сов но інвалідів
є їх ма теріаль на підтрим ка (до по мо ги, піль ги і т.д.). Од нак неп ра -
цез датні гро ма дя ни пот ре бу ють не тіль ки ма теріаль ної підтрим ки.
Важ ли ву роль грає на дан ня їм фізич ної, пси хо логічної, ор гані за -
ційної та іншої до по мо ги. Осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми та їх
сім’ї є однією з найбільш ущем ле них ка те горій на се лен ня.

Крім за галь них соціаль них труд нощів, ха рак тер них для знач ної
час ти ни на се лен ня в кри зовій си ту ації, во ни з ве ли ки ми труд но ща -
ми адап ту ють ся до не га тив них соціаль них змін, во лодіють ефек -
тив но го соціаль но го за хис ту та підтрим ки різних груп на се лен ня
ви ник ла пот ре ба ак тивізу ва ти й упо ряд ку ва ти діяльність про фе сій -
них соціаль них працівників у відповідності до пот ре би су час но го
суспільства вза галі і ок ре мих сфер зок ре ма. Аналізо ва на проб ле ма
не дос татньо роз роб ле на. Ба га то праць прис вя че но те о ре тич ним
досліджен ням та ма ло зас то со вуєть ся прак тич но.

до соціальної роботи Секція 11



СЕКЦІЯ ХIІ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ САМОАКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПСИ ХО ЛОГІЧНЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 
НАДІЙНОСТІ ФАХІВЦЯ

Анд ро сов В.П.
V курс, гру па ПС�51 м, спеціальність «Пси хо логія»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (093)�0037891

На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

Для втілен ня соціаль ноJеко номічних ре форм Ук раїни зрос тає
пот ре ба у кваліфіко ва них надійних фахівцях. Різним ас пек там
надійності спеціаліста прис вя чені ро бо ти Г.О.Бал ла, В.А.Бод ро ва,
В.В.Гор бу но ва, М.С.Ко роль чу ка, М.А.Ко ти ка, В.М.Кру ка, В.Е.Міль -
 ма на, В.Д.Не биліци на, Г.С.Ни ки фо ро ва, О.Л.Осад чук, О.С.Про -
тансь кої, Н.В.Ри ба ко вої, С.В.Са ри че ва, С.Ю.Стри жо ва, К.В.Харсь -
ко го, В.С.Уакієва, В.В.Юдіна.

Осо бистісна надійність фахівця — це інтег раль не мо ти вацій -
ноJдовіль не когнітив не пси хо логічне ут во рен ня, яке де термінує
ди намічну відповідність найбільш зна чу щих кри теріїв, по каз ників
нор ма тив ності й ураз ли вості по ведінки вста нов ле ним ви мо гам, що
ба зуєть ся на симп то мо ко мп лексі пси хофізич но го бла го по луч чя.

Пси хо логічне за без пе чен ня осо бистісної надійності спеціа ліс та
здійснюєть ся цілісною сис те мою за ходів, спря мо ва них на оціноч -
ноJре гу ля тив ну оп тимізацію осо бистісноJпро фесійної по ведінки,
відповідної вста нов ле ним ви мо гам і соціаль но відповідаль ним про -
фесійноJкон венціональ ним нор мам.

В.М.Крук вва жає відсів, не пе ре рв ну оцінку, підтрим ку та до по -
мо гу оп ти маль ною стра тегію до бо ру надійних фахівців. Кри терія -
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миJпо каз ни ка ми не надійної по ведінки слу гу ють служ бові злов жи -
ван ня; склад на життєва си ту ація; не а дек ват не вжи ван ня конт роль -
о ва них ре чо вин, ігрові злов жи ван ня; оз на ки нер во воJпсихічної
нестійкості; ха латність; не а дек ватність по ведінки у когнітивній,
емоційній та ре гу ля тивній сфе рах.

К.В.Харсь кий досліджу ю чи проб ле му надійності та ло яль ності
пер со на лу вста нов лює по над 30 фак торів неб ла го надійності, се ред
яких най ва гоміші такі: безвідповідальність, по ту ран ня, не да ле ког ляд -
ність, ха латність (3,12%); за лежність від чо гось чи ко гось (3,60%);
заздрість як ри са ха рак те ру, інтри га н ство (3,76%); інте рес до інфор -
мації, що містить ко мерційну таємни цю (4,25); комп ро ме ту ю че ко -
ло спілку ван ня (3,66%); лег ка навіюваність та довірливість (3,28%);
брех ливість, жуліку ватість (4,41%); на явність су ди мості (5%);
жадібність, про дажність (3,76%); об раз ливість, підлість, мстивість
(3,87); на лежність до ма лих не фор маль них груп, сект (3,28%);
прист расть до ал ко го лю, нар ко тиків (5,05%); про во каційні роз мо -
ви та дії (4,62%); різкі зміни нас тою про тя гом дня (4,09%); прист -
расть, на ма ган ня во лодіти чи мось (3,60%).

Важ ли вим еле мен том кон цепції за без пе чен ня осо бистісної на -
дійності спеціаліста є гру па пси хо логічних ме ханізмів, що відно сять-
ся до тес ту ван ня пов’яза ної з нею ре аль ності; задіяним у її фор му -
ванні та про яві за хис ним ме ханізмам Ego; її мо ти ваційно му змісту;
ме та когнітивній де термінації; довільній ре гу ляції; зовнішнім і внут -
рішнім ме ханізмам оцінки осо бистісної надійності фахівця; зріла
реф лексія та відповідаль на взаємодія спеціаліста.

Важ ли вим за со бом до бо ру кадрів вва жаємо інфор маційне досьє,
у яко му зби ра ють ся ма теріали за та ки ми бло ка ми: осо бис та інфор -
мація; на вич ки та уміння співробітників; досвід, от ри ма ний на по -
пе редній ро боті; освіта, до дат ко ва освіта, от ри мані знан ня; сімей ний
стан; слабкі сто ро ни осо бис тості; сильні сто ро ни осо бис тості; оз на ки
неб ла го надійності; кар’єра; до пус ки; до ру чен ня; по дя ки; стяг нен -
ня; реєстр по яс ню валь них; стан здо ров’я; стре сові чин ни ки; ри си
ха рак те ру; звич ки, хобі, упо до бан ня; ко ло спілку ван ня; фінан си.

За до по мо гою досьє мож на пе ред ба чи ти та по яс ни ти по ведінку
пер со на лу, зна ти рівень йо го надійності та ло яль ності, прий ня ти низ -
ку важ ли вих ор ганізаційних та кад ро вих рішень, за без пе чи ти про фі -
лак ти ку по ру шень, без пе ку ор ганізації та послідовність уп равлінсь -
ких стра тегічних рішень і нас тупність керівницт ва.

Оптитимізм, життєстійкість, осо бистісна ав то номія, са мо е фек -
тивність, ефек тивні копінгJстра тегії, то ле рантність до не виз на че ності,
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са мо ко нт роль і са мо ре гу ляція, реф лек сивність, суб’єктна віталь -
ність є ти ми фак то ра ми, які ха рак те ри зу ють су час но го надійно го
про фесіона ла.

ЗА СО БИ ФОР МУ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ АК ТИВ НОСТІ
СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Ба зи лен ко А.К.
аспірант, Універ си тет «Ук раїна» (м. Київ), тел. 0967666836.

На у ко вий керівник: Бон дар чук О.І., д.пси хол.н., про фе сор, 
завіду вач ка фед ри пси хо логії уп равління 
Дер жав но го ви що го нав чаль но го зак ла ду 

«Універ си тет ме не дж мен ту освіти» НАПН Ук раїни

Ви яв лені в ході емпірич но го досліджен ня рівні сфор мо ва ності
соціаль ної ак тив ності сту дентів (ви со кий відсо ток рес пон дентів зна -
хо дить ся на: низь ко му рівні (1,3%), ниж че се реднь о го (19,5%), се -
реднь о му рівні (51,1%)), ука зу ють на не обхідність зас то су ван ня до -
дат ко вих за собів для фор му ван ня соціаль но ак тив ної осо бис тості
в ме жах ВНЗ.

Прог ра мою підви щен ня рівня сфор мо ва ності соціаль ної ак тив-
ності сту дентів пе ред ба че но комп ле кс не фор му ван ня мо ти ваційно го,
ціннісно го, емоційноJволь о во го, пізна валь ноJреф лек тив но го та ді -
яльнісно го ком по нентів соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої мо лоді.

Найе фек тивніши ми за со ба ми підви щен ня рівня мо ти вації сту -
дентів до соціаль ної ак тив ності ми вва жаємо: мо ти ваційну бесіду та
пси хо логічний тренінг. До вправ і за ходів, які пок ли кані фор му ва ти
вміння спо ну ка ти се бе й інших до ефек тив ної діяль ності відно си мо:
впра ву «Ак тивізуй ува гу»; «Емоційне на си чен ня»; «Но ве ім’я»; «Іден -
тифікація з улюб ле ною тва ри ною»; «Сфор муй по зи тив ний об раз «Я»;
«Успіх у ми ну ло му»; кон курс соціаль ної рек ла ми; ор ганізація со -
ціаль но го про ек ту в ме жах універ си те ту. До вправ, спря мо ва них на
виз нан ня успіхів, фор му ван ня відповідаль ності відно си мо впра ви:
«Ожив лен ня приємних спо гадів»; «Пох ва ла са мо му собі»; «Тур бо та про
яблу ню»; «Ес те тичні асоціації»; «По зи тив не став лен ня до по ми лок».

Найе фек тивніши ми ме то да ми підви щен ня рівня ціннісно го
компо нен ту соціаль ної ак тив ності ми вва жаємо: інте рак тивні ме то ди
нав чан ня і пси хо логічний тренінг. До вправ, спря мо ва них на іден -
тифікацію се бе з гру пою та прий нят тя гру по вих ціннос тей від но  си мо:
«Скла дан ня соціаль но го ав то по рт ре ту», «Зна чен ня ціннос тей». «Біла
во ро на» є впра вою, що фор мує то ле ра нт не став лен ня до пог лядів
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інших. Найе фек тивнішою впра вою на ко ман до ут во рен ня в ме жах
фор му ван ня ціннісно го ком по нен ту соціаль ної ак тив ності сту ден -
тів, ми вва жаємо гру «Без люд ний острів». Найе фек тивніши ми ме -
то да ми інте рак тив но го нав чан ня є: дис пут на те му «Сенс жит тя,
ціннісні орієнтації», моз ко вий штурм «Які, на Ва шу дум ку, доцільні
сти му ли для за лу чен ня сту дентів до твор чої, гро мадсь кої, соціаль -
ної, на у ко вої, нав чаль ної ро бо ти?»; ме тод кейсів на те ми: «Бай ду -
жість сту де нтсь кої мо лоді до проб лем лю дей, що зна хо дять ся у зоні
АТО, по вер ну ли ся з неї та пот ре бу ють во лон терсь кої до по мо ги»,
«Ро бо та з неб ла го по луч ною сім’єю», «За со би до по мо ги групі у ре -
абілітаційно му центрі УТОС, осіб, які по вер ну ли ся з зо ни АТО і не -
що дав но втра ти ли зір».

Найе фек тивніши ми ме то да ми підви щен ня рівня пізна валь -
ноJреф лек тив но го ком по нен ту соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої
мо лоді ми вва жаємо: са мопізнан ня (оз найом лен ня з ре зуль та та ми
влас но го тес ту ван ня; впра ва «Чарівна ру ка»), впра ви на знайо м ство
(«Са моп ре зен тація», «Мій осо бис тий герб і девіз»), мініJлекцію «Со -
ціаль на ак тивність у сту де нтсь ко му житті».

Найе фек тивніши ми за со ба ми підви щен ня рівня емоційноJво -
ль о во го ком по нен ту соціаль ної ак тив ності сту дентів ми вва жаємо
ав торсь ку мініJлекцію «Шля хи та мож ли вості за до во лен ня влас них
пот реб сту ден та ми за со ба ми сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня»,
бесіду «Історія бо роть би та бай ду жості ук раїнсь ко го на ро ду за не за -
лежність на ос нові су час них прик ладів фор му ван ня ДНР та ЛНР,
пе ре мо ги Май да ну»; впра ви спря мо вані на: усвідом лен ня особ ли -
вос тей са мо сп рий нят тя і сприй нят тя се бе інши ми («Емоційна дра -
бин ка», «Са мок ри ти ка», «Предс тав лен ня парт не ра»; «Пер ша про ба
на роль», «Рек лам ний ро лик»; «Мій порт рет очи ма гру пи»), роз ви -
ток по зи тив но го са мо сп рий нят тя (впра ва «Уявіть се бе в ди тинстві»,
«Сильні сто ро ни», «Хто я?»), ем патії («Зро зумій іншо го», «Люб ля -
чий пог ляд», «Си щик», «Живі ру ки»), мімічної експре сив ності («Як
по жи ваєте?», «Скло»; «Усмішка»).

Найе фек тивніши ми ме то да ми підви щен ня рівня діяльнісно го
ком по нен ту соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої мо лоді ми вва жаємо:
ділові ігри на за нят тях, тренінг «Як пра виль но оформ лю ва ти, про -
пи су ва ти про ек ти», тренінг «Фанд рай зинг»; моз ко ва ата ка на те му
«Які фор ми соціаль ної ак тив ності для Вас найцікавіші?», впра ви на
ко ман до ут во рен ня («Летіли гу си», «Ко лаж»), ор ганізація та про ве -
ден ня фес ти ва лю твор чості сту дентів з особ ли вим пот ре ба ми «Сяй -
во надій» та Дня відкри тих две рей Універ си те ту.
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СМИС ЛО ЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ ЖІНОК, 
ЩО ЛІКУ ЮТЬ СЯ ВІД БЕЗПЛІДДЯ

Бон дар Люд ми ла Іванівна
VІ курс, гру па vpl�15, спеціальність «Пси хо логія», 

Універ си те ту «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Сер дюк Люд ми ла За харівна,

д. пси хол. н., про фе сор, завіду вач ка фед ри пси хо логії 
Універ си те ту «Ук раїна»

Існує чи ма ло досліджень пси хо логічних проб лем безплідності
при заплідненні in vitro, про те, усі во ни сто су ють ся ли ше ок ре мих ас -
пектів проб ле ми, зок ре ма тих, що відно сять ся до соціаль ної (В.В.Ні -
ко лаєва, Г.А.Аріна, Є.Б.Ай ва зян, М.В.Мак ла ко ва; M.Fekkes, J.N.Fi -
letto, C.S.Hahn, I.Laffont, M.Tarabusi) і когнітив ної сфер (M. BarJHava,
S.Sonawalla) та емоційних і пси хо со ма тич них ас пек тів (L.Anderheim,
C.Bindt, J.Boivin, R.J.Edelmann, B.S.Kee, H.Ken te nich, H.KlonoffJCo -
hen, D.Koryntova, M.E.Seibel, P.Thiering). Як за зна ча ла Б.В.Зей гар ник,
па то логічні зміни осо бис тості тор ка ють ся, в пер шу чер гу, її цін ніс -
ноJсмис ло вої сфе ри. Вив чен ню цінніс ноJсмис ло вих орієнтацій
безплідних жінок й бу ло прис вя че но на ше емпір ич не досліджен ня.

На ше досліджен ня смис ло життєвих орієнтації жінок, які ліку ють -
ся від безпліддя за до по мо гою новітніх реп ро дук тив них тех но логій
про во ди ло ся на базі при ват ної клініки в м. Києві. У дослі дженні бра -
ли участь 85 рес пон дентів. У дослідженні ви ко рис то ву вав ся та кий ме -
то дич ний інстру мен тарій: спос те ре жен ня, бесіда, ме то ди ка «Пси хо -
логічна ав тобіог рафія» Кор жо вої Е.Ю.; опи ту валь ник «смис ло життєві
орієнтації» Ле онть ев Д.А.; ме то ди ка віль них асоціацій; колірний тест
відно син (ЦТО) Еткінда М.; «Сімей на соціог ра ма» Ей деміллер Е.Г.

У ре зуль таті те о ре ти коJпси хо логічно го аналізу бу ли зроб лені
нас тупні вис нов ки: безпліддя є не тіль ки фізич ною, але й соціаль -
ноJпси хо логічною оз на кою неб ла го по луч чя. Жіно че безпліддя скла -
дає 50% від за галь ної кіль кості ви падків, з них 4–40% іде о па тич но го
безпліддя. Пе ре жи ван ня, пов’язані з проб ле ма ми безпліддя, про во -
ку ють по ру шен ня пси хо е моційної сфе ри у безплідних жінок, що
й при во дить до суттєвих транс фор мацій смис ло життєвих орієнтацій.

Ре зуль та ти емпірич но го досліджен ня до во дять, що смис ло -
життєві орієнтації є ди намічною сис те мою, яка заз нає зміни за леж -
но від реп ро дук тив но го ста ту су (безпліддя, фер тильність) та об ра -
но го спо со бу по до лан ня безпліддя (віднов лен ня при род ної
фер тиль ності, або ж до поміжні реп ро дук тивні тех но логії, як ос тан -
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ня надія на ро ди ти ди ти ну). Ха рак тер ни ми ри са ми пси хо логічно го
ста ну жінок, які ви ко рис то ву ють до поміжні реп ро дук тивні тех но -
логії, є ви ра же ний пси хо логічний інфан тилізм, ви со кий рівень
три вож ності, низь кий рівень ди фе ренційо ва ності влас но го я.

Порівняль ний аналіз в різних гру пах по ка зав нас туп не:
Ієрархія смис ло життєвих орієнтацій безплідних жінок ба зуєть -

ся на ма те ринстві і має та ку струк ту ру: ма те ри н ство; вагітність;
шлюб; успіх; лю бов.; Ієрархія смис ло життєвих орієнтацій фер тиль -
них жінок ба зуєть ся на кар’єрі і має струк ту ру: кар’єра; ди ти на;
вагітність; ма те ри н ство; шлюб.

Для безплідних жінок виділені зна чимі події ма ють, скоріше, біо -
логічну при ро ду та низь кий рівень по тенційності подій. Фер тильні
жінки виділя ють зна чимі події соціаль но го ти пу, та ма ють ви со кий
рівень по тенційності подій. Безплідні жінки ігно ру ють пот ре би
сво го тіла, про те кон це нт ру ю чись на об разі вагітності, на ма га ють ся
відчу ти ха рак терні відчут тя вагітних жінок. Свою ж са мо ре алізацію
безплідні жінки не вип рав да но зво дять ли ше до на род жен ня ди ти ни.

От ри манні на ми дані мо жуть бу ти успішно ви ко рис тані в прак -
тичній діяль ності пси хо ло га. Знан ня про пси хо логічні особ ли вості
жінок, емоційні ста ни, які во ни пе ре жи ва ють під час ліку ван ня від
безпліддя, до по мо же ліка рям та пси хо ло гам про во ди ти цілесп ря -
мо ва ну ефек тив ну ко рекцію пси хо логічних проб лем жінок і, впли -
ва ю чи на їхні смис ло життєві орієнтації, до по мог ти їм фор му ва ти
об’єктив не ба чен ня мож ли вос тей для соціаль ної са мо ре алізації за
на яв ності діаг но зу безпліддя, та прий ня ти ос мис ле не рішен ня про
шля хи по до лан ня безпліддя, зок ре ма, ви ко рис тан ня до поміжних
реп ро дук тив них тех но логій.

ЕМОЦІЙНО�ВОЛЬ О ВА ГО ТОВНІСТЬ 
МАЙ БУТНІХ ПСИ ХО ЛОГІВ ДО РО БО ТИ З ДІТЬ МИ, 
ЯКИ МА ЮТЬ ОБ МЕ ЖЕНІ ФІЗИЧНІ МОЖ ЛИ ВОСТІ

Бо ри со вець А.С.
V курс, гру па ПС� 52, спеціальність «Пси хо логія»,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут, 
к.тел. (063) 338�40�63, volf�1981@yandex.ru

На у ко вий керівник: Ба зи ка Є.Л., к.пси хол.н., до цент

Ак ту альність досліджен ня. Підго тов ка май бутніх сту дентів — ви -
 пу ск ників, спеціалістів з пси хо логії до діяль ності з інтег рації в соціум
дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми обу мов ле на су час ною си ту ацією
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роз вит ку суспільства, для якої ха рак тер не, з однієї сто ро ни, роз ви -
ток пси хо логічної до по мо ги як особ ли во го соціаль но го інсти ту ту,
з іншої — збіль шен ня чис ла дітейJінвалідів.

Щорічно на род жуєть ся близь ко 30 ти сяч дітей з врод же ни ми
спад ко ви ми зах во рю ван ня ми. Рівень жит тя сімей, які ма ють дітей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, в Ук раїні знач но ниж че, аніж в се -
реднь о му у на се лен ня.

Спіль на ак тивність дітей з інвалідністю не ви со ка, во ни мен ше
цікав лять ся соціаль ни ми і спіль ни ми проб ле ма ми, так як відірвані
від жит тя суспільства. Але ди ти наJінвалід ба жає пот ра пи ти у су -
спільство здо ро вих дітей, хо че по чу ва ти ся прий ня тою ото чу ю чи ми, не
див ля чись на свої де фек ти, інши ми сло ва ми, во на на ма гаєть ся бу ти
інтег ро ва ною в соціум. Од нак су час не суспільство не го то ве прий ма -
ти і ро зуміти лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми життєдіяль ності.

У зв’яз ку з цим уск лад ню ють ся функції пси хо ло га, соціаль но го
працівни ка, спеціаліста з соціаль ної ро бо ти, яки на ма га ють ся до по -
мог ти пер винній адап тації ди ти ни до жит тя; здійсни ти чи ком пен су -
ва ти втра чені соціальні зв’яз ки; інтег ру ва ти її в се ре до ви ще здо ро вих
од нолітків. Ве ли ка відповідальність по ли гаєть ся на май бутніх пси хо -
ло гів се реднь о го рівня. Май же від рівня їх кваліфікації, від вміння
засто со ву ва ти в прак тичній діяль ності те о ре тичні знан ня, вміння і за -
ле жить успішність інтег рації в соціум дітей з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми. Нові ре алії ви ма га ють пе ре ос мис лен ня проб ле ми підго тов ки
май бутніх пси хо логів до діяль ності з інтег рації в соціум дітей з об ме же -
 ни ми мож ли вос тя ми, яка пов’яза на ліквідацією існу ю чо го не га тив но -
го відно шен ня де я ких предс тав ників суспільства до дітей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми, фор му ван ня ми роз вит ком го тов ності май бутнь о го
фахівця до та ко го ро ду діяль ності, за без пе чен ням функціональ ної
пов но ти змісту йо го підго тов ки до про фесійної діяль ності.

В си лу сво го комп ле кс но го ха рак те ру, проб ле ма соціаль ної інтег -
рації дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми яв ляєть ся спіль ним пред -
мет ним по лем на у ко вих досліджень, роз поділя ю чись на пе рех ресті
різно манітних нап рав лень на у ки, вив чен ня си ту ації підго тов ки
свідчить про те що рівень про фесійної ком пе те нт ності сту дентів не
за без пе чує в повній мірі не обхідну ступінь го тов ності спеціалістів до
ви ко нан ня всієї су куп ності ро лей і функцій в ро боті з діть ми з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми життєдіяль ності. Це, без сумніву, уск лад нює
про цес адап тації фахівців до про фесійної діяль ності в освітніх ус та но -
вах, ус та но вах соціаль но го за хис ту і ре абілітація для дітейJінвалідів,
до соціаль ноJпе да гогічної ро бо ти в сім’ях, які ма ють дітейJінвалідів.
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Та ким чи ном, зрос тан ня інте ре су до вив чен ня пси хо логічної
го тов ності май бутніх пси хо логів до ро бо ти з діть ми, які ма ють об -
ме жені фізичні мож ли вості з од но го бо ку, та нес та ча комп ле кс них
досліджень ок рес ле ної проб ле ми з іншо го, зу мо ви ли вибір те ми на -
шо го досліджен ня «ЕмоційноJволь о ва го товність май бутніх пси хо -
логів до ро бо ти з діть ми, які ма ють об ме жені фізичні мож ли вості».

Ме та на шо го досліджен ня по ля гає у те о ре тич но му обґрун ту ванні
та емпіричній пе ревірці рівня емоційноJволь о вої го тов ності май -
бутніх пси хо логів до ро бо ти з діть ми, які ма ють об ме жені фізичні
мож ли вості. З про ве ден но го, на ми те о ре тич но го аналізу на у ко вої
літе ра ту ри мож ли во зро би ти нас тупні вис нов ки.

ЕмоційнаJволь о ва го товність май бутніх пси хо логів до про фесій -
ної діяль ності — це стійке сис тем не пси хо логічне ут во рен ня в струк -
турі емоційної сфе ри осо бис тості май бутнь о го фахівця, яке ви ра жає
пев ний рівень емоційної зрілості осо бис тості, ба зуєть ся на роз ви -
неній емоційній ком пе те нт ності, є по каз ни ком пси хо логічно го
здо ров’я фахівця та за без пе чує ефек тив ну міжо со бистісну взаємодію.

Інвалідність приз во дить до об ме жен ня життєдіяль ності лю ди ни,
її соціаль ної де за дап тації, об ме жен ня здат ності до са мо обс лу го ву ван -
ня, пе ре су ван ня, орієнтації, конт ро лю за своєю по ведінкою, спілку -
ван ня, май бутньої тру до вої діяль ності внаслідок відхи лень у фізич но -
му та психічно му роз вит ку. Сис те ма нав чан ня цих дітей не дос ко на ла.
У зв’яз ку з цим тре ба вирішу ва ти комп лекс соціаль них та пси хо ло гоJ,
ме ди коJпе да гогічних проб лем із соціаль ної орієнтації та ких дітей.

СТРУК ТУ РА Я�КОН ЦЕПЦІЇ ОСО БИС ТОСТІ

Брас ла вець Д.І.
V курс, гру па ПС�51 м, спеціальність «Пси хо логія»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (097)� 2638787

На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

Здатність до са мосвідо мості і са мопізнан ня — ви нят ко ве над -
бан ня лю ди ни, яка усвідом лює се бе як суб’єкта свідо мості, спілку -
ван ня і дії, ха рак те ри зу ю чи став лен ня до са мої се бе. Ре зуль та том
роз вит ку про цесів са мопізнан ня є ди намічна сис те ма уяв лень осо -
бис тості про са му се бе, своє Я, яка спо лу че на з їхнь ою оцінкою, що
поз на чаєть ся терміном «ЯJкон цепція».

За галь на проб ле ма ти ка са мосвідо мості осо бис тості досліджу -
ва лась у пра цях Р.Берн са, У.Джем са, І.С.Ко на, К.Род жер са,
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С.Л.Рубінштей на, В.В.Століна, 3.Фрой да, І.І.Чес но ко вої, Т.Ши бу -
тані, К.JГ.Юн га, В.О.Ядо ва.

Існує декіль ка підходів до виз на чен ня сут ності та струк ту ри са -
мосвідо мості. Ок ремі її ком по нен ти бу ли пред ме том чис лен них до -
сліджень як у за рубіжній, так і вітчиз няній пси хо логії, зок ре ма
у пра цях В.Г.Асєєва, Г.О.Бал ла, Р.Берн са, К.Бла ги, Л.І.Бо жо вич,
А.Вал ло на, В.В.Да ви до ва, В.Л.Злив ко ва, Л.М.Ка ра муш ки, Г.С.Кос-
 тю ка, С.Д.Мак си мен ка, Ю.І.Маш би ця, М.Ше бе ка.

Пред ме том емпірич но го вив чен ня є різні ас пек ти са мосвідо мості,
зок ре ма са мо виз на чен ня і са мо оцінка рівня інте лек ту, емоційно го
ста ну, осо бистісних влас ти вос тей (Л.І.Бо жо вич, М.Й.Бо ри шевсь -
кий, В.Вольф, С.Ку персміт, Г.І.Ліпкіна, А.В.Пет ровсь кий, К.Ханлі,
Т.С.Яцен ко, Ю.М.Швалб).

ЯJкон цепція ви ни кає в про цесі соціаль ної взаємодії як завж ди
унікаль ний про дукт її всебічно го роз вит ку, як віднос но стійке і од но -
час но здат не до внутрішніх змін пси хо логічне над бан ня. Во на нак ла -
дає не пов тор ний відби ток на всі життєві про я ви лю ди ни. Спо чат ку,
на ранніх стадіях он то ге не зу, за лежність ЯJкон цепції від впли ву
зовнішніх фак торів без сумнівна, але в по даль шо му ця струк ту ра по -
чи нає відігра ва ти са мостійну роль у житті кож ної лю ди ни, суттєво зу -
мов лю ючи про це си роз вит ку і са мо роз вит ку осо бис тості, ста нов лен -
ня її унікаль но го життєво го шля ху. Нав ко лишній світ, уяв лен ня про
інших лю дей, са мо го се бе сприй ма ють ся осо бистістю че рез приз му її
ЯJкон цепції, яка фор муєть ся у про цесі зас воєння куль тур ноJісто рич -
но го досвіду й жит тя в суспільстві, але має й певні со ма тичні, ін ди -
віду аль ноJпри родні де термінан ти. З роз вит ком пот реб індивіду,
вза галі йо го цілісним роз вит ком як суб’єкта різних видів діяль ності
ви яв ляєть ся й фор муєть ся осо бистість, а відповідно, і ви яв ляєть ся її
ЯJкон цепція. На відміну від си ту а тив них об разівJ»Я» (яким індивід
сприй має се бе в пев ний мо мент ча су), ЯJкон цепція дає лю дині пе ре -
жи ван ня своєї постійності, виз на че ності, цілісності, са мо то тож ності.
У ць о му по ля гає діалек ти ка ста нов лен ня і ви яв лен ня су пе реч ли вих,
завж ди не за вер ше них уяв лень лю ди ни про влас ну ЯJкон цепцію.

У вітчиз няній пси хо логічній на уці за галь ноп рий ня тим пог ля дом
на сутність «ЯJкон цепції» є ро зуміння її як віднос но стійкої, більшJ
менш усвідом ле ної, ди намічної сис те ми уяв лень індивіда про са мо -
го се бе, на ос нові якої він бу дує свої відно си ни з інши ми людь ми
і виз на чає став лен ня до се бе.

До хо ди мо вис нов ку, що ЯJкон цепція — цілісний, хо ча й не
поз бав ле ний внутрішніх су пе реч нос тей об раз влас но го Я лю ди ни,
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який вклю чає ком по нен ти: когнітив ний — об раз усвідом лен ня своїх
влас ти вос тей, здібнос тей, зовнішності, соціаль ної зна чу щості то що;
емоційний — пе ре жи ван ня й став лен ня до се бе (са мо по ва га, са мо -
п ри ни жен ня, лю бов до се бе, са мо оцінка то що); по ведінко воJмо ти -
ваційний ком по нент, у яко му ви яв ля ють ся два по пе редні склад ни ки
й де терміну ють став лен ня індивіда до світу, про це си йо го жит тє -
діяль ності.

Ста нов лен ня ЯJкон цепції зу мов ле не ши ро ким соціаль ноJкуль -
тур ним кон те кс том, і ви ни кає та роз ви ваєть ся у про цесі суспіль них
відно син і діяль ності з людь ми, ко ли суб’єкт «ди вить ся як у дзер ка ло
в іншу лю ди ну» і тим са мим фор мує, уточ нює, ко ри гує об ра зи сво го Я.

ЯJкон цепція — і пе ре ду мо ва, і наслідок соціаль ної взаємодії
індивіда, та на сам пе ред виз на чаєть ся йо го соціаль ним досвідом.

ШЛЯ ХИ КО РЕКЦІЇ НЕ ГА ТИВ НО ГО 
ЕМОЦІЙНО ГО СТАВ ЛЕН НЯ БАТЬКІВ ДО ДИ ТИ НИ

З РОЗ ЛА ДА МИ АУ ТИС ТИЧ НО ГО СПЕКТ РУ

Брієнко ва Єли за ве та Ва силівна
5 курс, гру па КО�52, спеціальність, 

«Ко рекційна освіта (за но зо логіями)»
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку.

На у ко вий керівник: Ко ва лен ко В.Є., к.пси хол.н.

За да ни ми ООН у всь о му світі ви яв ле но близь ко 67 млн. осіб,
які ма ють роз ла ди ау тис тич но го спект ру (РАС), що ста но вить по над
1% від кіль кості на се лен ня пла не ти. За ос танні 10 років роз пов сюд -
женність РАС збіль ши ла ся у 10 разів, кожні 20 хви лин ре єст ру єть ся
но вий ви па док дан но го зах во рю ван ня. За дан ни ми І. Мар цен ко вс -
ко го по каз ник роз пов сюд жен ності стабіль но збіль шуєть ся: 2010 р. —
на 28,2%, 2011 р. — 32,0%, 2012 р. — 27,2%, 2013 р. — 35,7% [1].

У зв’яз ку зі збіль шен ням чи сель ності дітей з РАС, особ ли во зна -
чу щою стає проб ле ма соціаль ної адап тації сім’ї ди ти ни з РАС. Ос тан -
нім ча сом все частіше з’яв ля ють ся статті прис вя ченні досліджен ню
сімей дітей з РАС (І. Мар цен ковсь кий, Є. Савіна, Т. Скрип ник,
В. Ткачь о ва, О. Ча ро ва, Л. Шипіци на, Д. Шуль жен ко). По я ва в сім’ї
ди ти ни з РАС струк тур но де фор мує її, що відбу ваєть ся внаслідок
ко ло саль но го пси хо логічно го на ван та жен ня. Більшість батьків за
та ких обс та вин за ли ша ють ся без по рад ни ми. Їх стан мож на оха рак -
те ри зу ва ти, як пси хо логічний та соціаль ний глу хий кут [2].
Д.І. Шуль жен ко вка зує на зна чущість пси хо ло гоJпе да гогічно го
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суп ро во ду сім’ї, що ви хо вує ди ти ну з РАС. Фор му ван ня у батьків
адек ват но го по зи тив но го став лен ня до ди ти ни з РАС доз во ляє гар -
монізу ва ти взаємос то сун ки з нею та підви щи ти ефек тивність ко -
рекційної ро бо ти. Ви ще заз на че не вка зує на прак тич ну зна чущість
досліджен ня проб ле ми по шу ку шляхів ко рекції не га тив но го емо цій -
но го став лен ня батьків до ди ти ни з роз ла да ми ау тис тич но го спект ру.

Од ним з шляхів фор му ван ня адек ват но го став лен ня до ди ти ни
є ство рен ня се ре до ви ща, що гар монізує пси хо логічний стан бать -
ків. На ла год жен ня зв’язків, вста нов лен ня довірли вих сто сунків має
бу ти ба зою для ро бо ти ко рекційно го пе да го га. Ро ди на і ко рек цій -
ний пе да гог ма ють пра цю ва ти як со рат ни ки і помічни ки. Не об -
хідно ство ри ти бібліоте ку для батьків з ме тою пог либ лен ня знань їх
знань сто сов но особ ли вос тей роз вит ку їх ди ти ни з РАС. Важ ли во
на ла го ди ти комп ле кс ну ро бо ту ліка ряJпсихіат ра, вчи те ля де фек то -
ло га та спеціаль но го пси хо ло га у взаємодії з сім’єю ди ти ни з РАС
з ме тою моніто рин гу ди наміки роз вит ку ди ти ни; вста но ви ти кон -
так ти з сім’єю на рівні зво ротнь о го зв’яз ку.

От же, сім’я, ви хо ву ю чи ди ти ну з РАС пе ре жи ває низ ку кри тич них
станів, зу мов ле них взаємодією з ди ти ною. Го лов на за да ча ко рек -
цій но го пе да го га в ро боті з ро ди ною по ля гає в то му, щоб бать кам
по ка за ти ре аль ну перс пек ти ву роз вит ку ди ти ни, сфор му ва ти уяв -
лен ня про мож ливі труд нощі, які мо жуть ви ник ну ти на різних ета -
пах їх роз вит ку. Адек ватність ви хов ної по зиції батьків доз во лить їм
здо бу ти но вий сенс жит тя, гар монізу ва ти сто сун ки з ди ти ною. Це,
в свою чер гу, за без пе чить оп ти маль ний варіант соціаль ної адап тації
ди ти ни з РАС.

Літе ра ту ра

1. Мар цен ковсь кий І. О. Діаг нос ти ка та ліку ван ня ау тиз му: ви мо ги клі -
нічно го про то ко лу / І. О. Мар цен ковсь кий // Ма теріали на у ко воJпрак тич -
ної кон фе ренції «Ау тизм та роз ла ди ау тис тич но го спект ру»: К. — 2011.

2. Ткачь о ва В.В. До пи тан ня про ство рен ня сис те ми пси хо ло гоJпе -
дагічної до по мо ги ро дині, яка ви хо вує ди ти ну з ва да ми роз вит ку /
В.В. Ткачь о ва // Де фек то ло гия. — 2005. — №3. — С. 25.

3. Ча ро ва О.Б., Савіна Е.А. Особ ли вості ма те ринсь ко го став лен ня до ди -
ти ни з не до роз вит ком/О.Б.Ча ро ва, Е.А.Савіна // Де фек то ло гия. — 2007. —
№ 5. — С. 46.

4. Щипіци на Л.М. «Не освітня» ди ти на в ро дині та суспільстві. Со -
ціалізація дітей з по ру шен ням інте лек ту / Щипіци на Л.М. — СПб.: Ди дак -
ти ка Плюс, 2007. — 375.
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ЖИТТЄВІ ПЕРС ПЕК ТИ ВИ 
СУ ЧАС НОЇ СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Вол ко ва І.Є.
IV курс, гру па ПС�41, спеціальність «Пси хо логія»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (067)� 9915846

На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

Життєвий шлях кож ної лю ди ни є не пов тор ною, унікаль ною
подією, то му стра тегія і тех но логія ста нов лен ня та роз вит ку влас ної
суб’єктності завж ди інно ваційна. Суб’єктне бут тя лю ди ни обу мов -
лює твор чий спосіб її життєдіяль ності, го лов ним сен сом якої є ство -
рен ня в ме жах існу ю чої куль ту ри сво го особ ли во го не пов тор но го
унікаль но го життєво го світу.

На ос нові досліджень К.О.Абуль ха но вої — Славсь кої, Л.І.Ан ци -
фе ро вої, Ф.Бар ро на, Т.Гісме, Є.І.Го ло ва хи, С.Д.Мак си мен ка, С.Л.Ру -
бінштей на, Т.М.Ти та тен ко під житєви ми пес пек ти ва ми осо бис тості
ро зуміємо су купність уяв лень лю ди ни про влас не май бутнє, упо ряд -
ко ва них що до ча со вої осі; де термінацію те перішнь о го пси хо логічним
май бутнім. Ос нов не приз на чен ня перс пек ти ви май бутнь о го по ля гає
в пе ред ба ченні май бутніх подій у те перішнь о му, тоб то орієнтація на
перс пек ти ви май бутнь о го, що оз на чає за галь ну здатність пе ред ба ча ти,
струк ту ру ва ти, «про ли ва ти світло на май бутнє». Прог но зу ван ня май -
бутнь о го пот ре бує когнітив ної роз роб ки планів і про ектів, відоб ра -
жає ступінь зацікав ле ності й за лу че ності в май бутнє.

Для ви яв лен ня пси хо логічних особ ли вос тей суб’єктних уяв лень
про життєві перс пек ти ви ми ви ко рис та ли такі ме то ди: біог рафічна
ме то ди ка «Лінії жит тя» (О.О. Кронік, Б.М. Левін, О.Л. Па жит нов),
ме тод мо ти ваційної індукції (Ж.Нют тен), тест смис ло життєвих
орієнтацій («СЖО», Д.О.Ле онтьєв), ме то ди каJтест «Здатність до прог -
но зу ван ня» (Л.О.Ре гуш). У дослідженні бу ли задіяні 37 сту дентів
ВНЗ м.Вінниці та їх ро ди ни.

Вста нов ле но, що су час на сту де нтсь ка мо лодь опи сує пе ре важ -
но по зи тивні події жит тя (78,1%), має виз на че не по зи тив не став -
лен ня як до по зи тив но го, так і до не га тив но го влас но го досвіду
(63,7%), ви яв ляє освідом леність що до те орії й прак ти ки по бу до ви
життєвих планів (83,4%), про те не дос татньо доб ре пов’язує важ ливі
події сво го жит тя між со бою та з май бутнім (27,8%).

Тест «СЖО» за се редніми зна чен ня ми та стан да рт ни ми відхи лен-
ня ми шкал ви яв ляє, що сту ден ти ма ють чіткі цілі у май бутнь о му,
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які на да ють їм життєву ос мис леність, спря мо ванісь та ча со ву перс -
пек ти ву (шка ла «Цілі»: 34,5; 6,14); про цес жит тя вва жа ють ціка вим
та емоційно на си че ним (шка ла «Про цес»: 32,3; 5,8); прой де ну час -
тину жит тя оціню ють дос татньо про дук тив ною й ос мис ле ною (шкала
«Ре зуль тат»: 18,2; 4,5); ба чать се бе силь ною осо бистістю, здат ною
по бу ду ва ти своє жит тя відповідно своїм цілям та уяв лен ням про йо -
го сенс (шка ла «Ло кус конт ро люJЯ»: 20,1; 3,9); упев нені, що здатні
конт ро лю ва ти пе ребіг влас но го жит тя, віль но прий ма ти рішен ня
й втілю ва ти їх у жит тя (шка ла «Ло кус конт ро люJжит тя»: 29,3; 6,9).

Ре зуль та ти ме то ди ки Л.О.Ре гуш підтве рд жу ють, що за га лом сту-
денти ВНЗ ма ють на леж ний рівень прог нос тич них здібнос тей (14,1),
що ви яв ляєть ся у та ких по каз ни ках як гли би на, аналітичність,
перс пек тивність та до ка зовість. Про те по каз ни ки освідом ле ності та
гнуч кості ви яв ля ють не дос татнє ро зуміння ха рак те ру наслідків та
етапів прог но зу, низь ку варіативність та ши ро ту асоціацій, ригід -
ність планів.

Ме то ди ка Ж.Нют те на свідчить про відповідні сту де нтсь ко му віку
ча сові перс пек ти ви та гли бо ке змістов не на пов нен ня об ра зу май -
бутнь о го. Пе ре ва жа ють такі пла ни як про фесійноJосвітні (от ри ма -
ти ціка ву улюб ле ну ро бо ту, підви щи ти свою кваліфікацію, от ри ма -
ти ви щу освіту); суспіль ноJполітичні (роз ши ри ти свій політич ний
кру гозір, бра ти участь в суспіль но му житті); ро ман ти коJпізна вальні
(по бу ва ти в інших містах і країнах); осо бистісноJсімейні (знай ти
вірних друзів, ство ри ти сім’ю, ви хо ва ти дітей справжніми людь ми);
ма теріаль ноJпо бу тові (до сяг ти гар но го ма теріаль но го ста но ви ща,
ство ри ти хо роші жит лові умо ви). За га лом кон тентJаналіз за вер шень
ре чень свідчить про праг нен ня су час ної мо лоді до са мо роз вит ку,
твор чий по тенціал, соціаль ноJполітичні ак тив ності, амбітність, са -
мо по ва гу та гідність, ви со ку мо ральність та ціннісні орієнтації.

ПСИ ХО ЛОГІЧНА КО РЕКЦІЯ 
ПРИ ПО РУ ШЕН НЯХ НАВ ЧАЛЬ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Вол нушкіна Га ли на Во ло ди мирівна,
стар ший вик ла дач ка фед ри пси хо логії, 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна».
gala_volnushkina@ukr.net

При чи на ми не успішності ди ти ни мож на наз ва ти безліч найріз -
но манітніших обс та вин (час то хворіє, поміня ли ся шко ла і вчи тель ка),
рис осо бис тості і ха рак те ру (со ром’яз ливість, аг ре сивність, надмірна
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ак тивність і не по си дючість), си ту ацій (конфлікт в ро дині, неп ри -
язні сто сун ки з вчи те ля ми і од нок лас ни ка ми) і т. д.

Пси хо логічна ко рекція при не успішності пе ред ба чає вплив на
індивіду аль ний ме ханізм от ри ман ня знань у да ної ди ти ни, тоб то на
роз ви ток її пізна валь них здібнос тей вза галі, а не зас воєння ок ре мої
дис ципліни.

У невс ти га ю чих шко лярів є дві відмінності від успішних. Пер -
ше — відмінності в рівнях пізна валь ної ак тив ності. Це про яв ляєть -
ся в то му, що «успішні» про яв ля ють ви щий інте рес і го товність до
вирішен ня різно манітних пізна валь них зав дань, здатність до са мос -
тійно го по шу ку варіантів, виділен ню нез ро зуміло го, нез найо мо го;
вміють сфор му лю ва ти пи тан ня, щоб по яс ни ти для се бе те, що нез -
ро зуміло. «Невс ти га ючі», пос тав лені пе ред не обхідністю вирішен -
ня будьJяко го пізна валь но го зав дан ня, не ви яв ля ють до нь о го інте -
рес, по чи на ють роз мов ля ти на сто ронні те ми або го во рять пер ше,
що спа дає на дум ку. При ць о му для них більш важ ли вим є не про -
яс нен ня для се бе якоїсь інфор мації, а оцінка їх відповіді до рос лим,
і, відповідно, пи тан ня, які во ни став лять, — не по суті зав дан ня, а про
їх відповіді: «Так?» «Я пра виль но ска зав?» Од нак як що дітей спе ціаль-
но спо ну ка ють ста ви ти пи тан ня про те, що їм нез ро зуміло, то во ни
«на в ча ють ся за пи ту ва ти» і по чи на ють до сить час то звер та ти ся до до -
рос лих за роз’яс нен ня ми, навіть як що раніше це не бу ло їм влас ти во.

Та ким чи ном, один із нап рямів пси хо логічної ко рекції при по -
ру шен нях нав чаль ної діяль ності — це сти му ляція і підтрим ка різно -
манітної пізна валь ної ак тив ності ди ти ни, по зи тив не емоційне під -
кріплен ня різних її про явів, ство рен ня умов для її роз вит ку.

Пер ша з обов’яз ко вих умов для роз вит ку пізна валь ної ак тив -
ності дітей — са ме емоційне підкріплен ня. Ко ли ди ти на про яв ляє
інте рес до чо гоJне будь, слід до по мог ти їй цей інте рес ре алізу ва ти.
Для ць о го кра ще «приєдна ти ся» до її інте ре су і досліджу ва ти ра зом
з нею факт або яви ще, які при вер ну ли її ува гу. В ході та ко го спіль -
но го досліджен ня мо же бу ти ре алізо ва на дру га умо ва для роз вит ку
пізна валь ної ак тив ності — нав чан ня різним стра тегіям ро зу мо вих
дій, інши ми сло ва ми, як ду ма ти; як ста ви ти пи тан ня — іншим або
собі, щоб щось кра ще зро зуміти; а та кож поз бав лен ня від стра ху зро-
би ти по мил ку, то му що по мил ка — це теж крок на шля ху до пізнан -
ня. І це не обов’яз ко во ро би ти на ма теріалі шкіль ної прог ра ми —
мож на ви ко рис то ву ва ти будьJякі сфе ри на шо го жит тя. У разі як що
у ди ти ни вже скла ло ся стійке не га тив не став лен ня і до шко ли, і до
про це су нав чан ня, то на пер ших ета пах пси хо логічної ко рекції, мо же
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бу ти, кра ще вза галі вик лю чи ти нав чаль ний ма теріал із за нять з роз -
вит ку пізна валь них здібнос тей.

Од не з го лов них зав дань пси хо логічної ко рекції — відно ви ти
у ди ти ни ба жан ня вчи ти ся. У лю ди ни існує врод же на пот ре ба «ви -
тягу ва ти сенс з ото чу ю чо го нас світу і ро би ти це при довіль но му конт-
 ролі». Ця пот ре ба у ди ти ни мо же зни жу ва ти ся. При чи ною є на силь -
ниць ке об ме жен ня, жорсткий зовнішній конт роль пізна валь ної
діяль ності ди ти ни, що час то по си люєть ся не га тив ни ми оцінка ми її
осо бис тості і ро зу му при по мил ко вих діях, які по мил ко ви ми є час -
то тіль ки з точ ки зо ру до рос ло го, кот рий не вміє або не ба жає вник -
ну ти в хід ди тя чо го суд жен ня.

Бу ває, що лю ди на боїть ся усвідо ми ти свою по мил ку, на ма га -
єть ся за хис ти ти ся від ць о го усвідом лен ня, тікає від вирішен ня
проб лем, що ве де до інте лек ту аль ної па сив ності.

То му при віднов ленні ба жан ня вчи ти ся шлях пси хо логічної ко -
рекції — за о хо чен ня го тов ності до по шу ку про тиріч, невідпо від -
нос тей, ство рен ня та ких умов, при яких вже сам по шук дос тав ляв
би за до во лен ня не за леж но від йо го ре зуль та ту. Як це зро би ти —
вирішує фахівець (або прос то ду же зацікав ле ний до рос лий) в кож -
но му ви пад ку індивіду аль но.

Тре тя умо ва для роз вит ку пізна валь ної ак тив ності — зміцнен ня
по зи тив ної са мо оцінки ди ти ни. Іноді вже у дошкіль нят скла даєть -
ся не га тив не уяв лен ня про свої здібності. Во ни, опи нив шись пе ред
не обхідністю ви я ви ти пізна валь ну ак тивність, ре а гу ють вис лов лю -
ван ня ми ти пу «Я не мо жу», «Я дур ний», «Я не знаю, як це зро би ти».

Уяв лен ня ди ти ни про са му се бе завж ди страж дає при пов то рю -
ваних нев да чах, то му важ ли во приділя ти особ ли ву ува гу підбо ру зав-
дань і вправ. Не обхідно, щоб в них вклю ча ла ся дос тат ня кількість
та ких зав дань, які ди ти на об’єктив но мо же ви ко на ти доб ре, і при
ць о му во ни не бу ли б за над то лег ки ми — щоб во на мог ла от ри ма ти
досвід по до лан ня труд нощів. Ре акція до рос ло го на по мил ки дітей
з не га тив ною са мо оцінкою по вин на ма ти фор му до по мо ги, а не осу ду.

Інша істот на відмінність в пізна вальній діяль ності «успішних»
і «не успішних» учнів — це відмінність у вмінні здійсню ва ти са мо -
ко нт роль і са мо ре гу ляцію своїх дій. «Не успішні» шко лярі навіть
при знанні і ро зумінні пра ви ла, за яким потрібно діяти, не мо жуть
у са мостійно му ви ко нанні зав дан ня, де потрібно в певній послідов -
ності ви ко на ти ряд ро зу мо вих опе рацій, і їм не обхідна постійна до -
по мо га до рос ло го. Роз ви ток здат ності до са мо ко нт ро лю та са мо ре -
гу ляції та кож по чи наєть ся вже в дошкіль но му віці і відбу ваєть ся
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при родніше й ефек тивніше за все в про цесі різно манітних «ігор
з пра ви ла ми».

Іноді в якості прог ра ми пси хо логічної ко рекції про по ну ють ся
різні сис те ми роз ви ва ю чих за нять для сти му лю ван ня пізна валь них
функцій: ува ги, сприй ман ня, пам’яті, мис лен ня. Од нак більш ефек -
тив ним є вклю чен ня тренінго вих вправ в ігровій формі без по се редньо
в про цес нав чан ня, особ ли во це важ ли во для вик ла дан ня де я ких
нав чаль них пред метів, які найбільш важ ко сприй ма ють ся діть ми.

СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНІ УМО ВИ 
РОЗ ВИТ КУ КРЕ А ТИВ НОСТІ У МО ЛОД ШИХ ШКО ЛЯРІВ

ІЗ ПО РУ ШЕ НИ МИ СОЦІАЛЬ НИ МИ ЗВ’ЯЗ КА МИ

Гар ка вен ко А.А.
VІ курс, спеціальність «Пси хо логія», 

універ си тет «Ук раїна», тел. 0938254713
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. На ше сь о го ден ня ха рак те ри зуєть -
ся ви ник нен ням ве ли чез но го зацікав лен ня проб ле ма ми пси хо логії
твор чості в соціальній сфері жит тя. Інте лек ту аль на творчість як
невід’ємний ас пект людсь кої ду хов ності є соціаль ним ме ханізмом,
який про тис тоїть рег ре сив ним яви щам у роз вит ку суспільства. Чим
мен ше лю дей з твор чим інте лек том у суспільстві, тим біль ше яск ра -
во ви ра жені в нь о му дест рук тивні тен денції. По ряд з цим, твор ча
діяльність — це га рантія осо бистісної сво бо ди лю ди ни і са мо дос -
тат ності її індивіду аль ної долі.

Не мож на не по го ди ти ся з тим, що роз ви ва ю чи творчі здібності
у дітей, ви хо ву ю чи їх та ки ми, що мис лять нес тан да рт но, оригіналь -
но, ма ють твор чий підхід до життєвих проб лем, суспільство от ри мує
пов ноцінних гро ма дян країни. Не дар ма ви дат ний пси хо лог Л. С. Ви -
готсь кий вва жав роз ви ток твор чих здібнос тей най важ ливішим пи -
тан ням ди тя чої пси хо логії і пе да гогіки.

Ос таннім ча сом по ча ли ви ни ка ти ідеї про те, що вміння орі єн -
ту ва ти ся в бурх ли во му світі соціаль них взаємодій (соціаль ний інте -
лект), тісно пов’яза но з та кою влас тивістю як кре а тивність. На ла -
год жен ня конструк тив них соціаль них зв’язків ба зуєть ся на певній
гнуч кості по ведінки, відкри тості но вим іде ям, які при та манні кре -
а тив ним осо бис тос тям.

Ме та на шої ро бо ти по ля гає у дослідженні роз вит ку кре а тив но го
потенціалу осо бис тості як умо ви по нов лен ня по ру ше них соціаль них
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зв’язків, а та кож у дослідженні соціаль ноJпси хо логічних особ ли -
вос  тей мо лод ших шко лярів із по ру ше ни ми і не по ру ше ни ми со ціаль -
ни ми зв’яз ка ми.

Кількість досліджень кре а тив ності як здат ності до твор чості зрос-
тає з кож ним ро ком, а ра зом з ни ми збіль шуєть ся і кількість виз на -
чень ць о го по нят тя.

По нят тя кре а тив ності різни ми на у ков ця ми трак туєть ся по різ -
но му. Нап рик лад, за Р.А. Джон со ном, кре а тивність про яв ляєть ся як
нес подіва ний про дук тив ний акт, зроб ле ний ви ко нав цем спон тан но
у певній си ту ації соціаль ної взаємодії. При ць о му ви ко на вець спи -
раєть ся на власні знан ня і мож ли вості. І. Г. Нохріна виз на чає кре а -
тивність як здатність лю ди ни до конструк тив них, нес тан да рт них
мис лен ня і по ведінки, а та кож усвідом лен ня і роз вит ку сво го до -
свіду, а С. Сте па нов — як рівень твор чої об да ро ва ності, здат ності до
твор чості, яка скла дає віднос но стійку ха рак те рис ти ку осо бис тості.
Вчені не до сяг ли зго ди з при во ду то го, чи існує вза галі кре а тивність
чи це ли ше те о ре тич ний конструкт. Су пе реч ки то чать ся і нав ко ло
то го, чи са мостійним є про цес кре а тив ності, чи кре а тивність — це
су ма інших про цесів.

У на шо му дослідженні ми вста но ви ли, що кре а тивність як спе -
цифічна діяльність має пев ну струк ту ру, ком по нен ти якої тісно пе -
репліта ють ся та взаємо до пов ню ють ся; пси хо логічна ре абілітація
стає більш ефек тив ною, як що во на спря мо ва на на підви щен ня
рівня кре а тив ності; діти з по ру ше ни ми і не по ру ше ни ми соціаль ни -
ми зв’яз ка ми зас то со ву ють різний індивіду аль ний спосіб на ла год -
жен ня цих зв’язків.

Та ким чи ном, не обхідність чітко го виділен ня пси хо логічних
пара метрів та ме тодів досліджен ня кре а тив ності, не дос тат ня роз роб -
леність у літе ра турі проб ле ми віднов лен ня по ру ше них соціаль них
зв’язків на ос нові роз вит ку кре а тив ності, а та кож пот ре ба в удос ко -
на ленні сис те ми їх віднов лен ня (зна ход жен ня но вих ме тодів на ос -
нові ак ту алізації кре а тив но го по тенціалу осо бис тості) і виз на чи ли
вибір проб ле ми на шо го досліджен ня.
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ВО ЛОН ТЕ Р СТВО 
ЯК ПРО ЯВ ПРО СОЦІАЛЬ НОЇ ПО ВЕДІНКИ МО ЛОДІ

Гон ча рук Т.О.
V курс, гру па ПС�51�15м, спеціальність «Пси хо логія»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел.0988145664.
На у ко вий керівник: Чор но у сен ко Н.С., к.пси хол.н., до цент

Ак ту аль ним сь о годні є досліджен ня фе но ме ну во лон те р ства
в різних на у ко вих сфе рах: доб ро воль чу діяльність, про яв альт руїзму,
струк турні ха рак те рис ти ки во лон те р ства, пси хо логічні особ ли вості
доб ро вольців і їх вплив на осо бистість вив ча ють предс тав ни ки пси -
хо логії, соціології, пе да гогіки то що.

Дос тат ня кількість досліджень во лон терсь ку діяльність розг ля дає
як про яв і про соціаль ної по ведінки. В ос нові про соціаль ної по ве дін -
ки ле жить мо тив альт руїзму, який про яв ляєть ся в співчутті, в праг -
ненні втіша ти, за хи ща ти, зас по ко ю ва ти тих, хто ць о го пот ре бує.

Б. П. Ільїн відзна чає, що про яв про соціаль ної по ведінки не об -
хідно пов’язу ва ти з мо ти ва ми мо раль но го обов’яз ку та мо раль но го
співчут тя [1, 388]. Лю ди на з мо ти вом мо раль но го обов’яз ку здійс -
нює альт руїстичні вчин ки за ра ди мо раль но го за до во лен ня, підви -
щен ня мо раль ної са мо оцінки, при ць о му відно шен ня до то го, ко му
до по ма га ють, не обов’яз ко во є по зи тив ним. Лю ди на з мо ти вом мо -
раль но го співчут тя про яв ляє альт руїзм в зв’яз ку з по чут тя ми ото -
тож нен ня, співпе ре жи ван ня, але час то її про я ви нестійкі [1, 398].

Д. Бет сон у своїх досліджен нях го во рить про те, що пев на час ти-
на по ведінки во лон терів мо ти вуєть ся без ко рис ли вим ба жан ням до по-
мог ти. «Чис тий» альт руїзм про яв ляєть ся тоді, ко ли ми відчу ваємо
ем патію по відно шен ню до то го, хто пот ре бує до по мо ги. Співпе ре -
жи ван ня приз во дить до соціаль ної по ведінки, оскіль ки до по ма гає
пе ред ба ча ти приємні по чут тя після до сяг нен ня ре зуль та ту [2, 68].

Г. Мюр рей в своєму пе реліку мо тивів ввів особ ли вий мо тив —
пот ре ба в дбай ли вості. Він го во рить про та кий мо тив, що про яв -
ляєть ся в не обхідності вис лов лю ва ти співчут тя і за до воль ня ти пот -
ре би без по рад но го (слаб ко го, по каліче но го, са мотнь о го, хво ро го
то що) [3,134]. С.В. Але що нок в якості ве ду чої мо ти вації доб ро воль -
чої діяль ності на зи ває солідарність і відповідальність за проб ле ми
в суспільстві [4,157].

На ефек тивність ос нов них видів во лон терсь кої діяль ності впли-
ває низ ка об’єктив них та суб’єктив них чин ників. До суб’єктив них
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чин ників на ле жать по каз ни ки мо ти ваційноJціннісної, емоційноJво -
ль о вої, ко муніка тив ної та по ведінко вої сфер. Об’єктив ни ми чин -
ни ка ми, що впли ва ють на ефек тивність во лон терсь кої діяль ності,
є ор ганізація пе ребігу во лон терсь кої діяль ності, особ ли вості со ціо -
куль  тур но го се ре до ви ща, у яко му відбу ваєть ся во лон терсь ка діяль -
ність, а та кож ор ганізація про це су та прин ципів не фор маль ної освіти.

Пси хо логічна го товність сту дентів до во лон терсь кої діяль ності
за ле жить від осо бистісної фор ми ре а гу ван ня на си ту ації у соціо -
куль тур но му се ре до вищі, у яко му відбу ваєть ся прог ра ма. Від ць о го
за ле жить зміна по ведінко вої ак тив ності во лон терів у прог рамі та їх
мак си маль не наб ли жен ня до ви со ко го рівня са мо ре алізації.

Літе ра ту ра
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[Текст] / Р. Х. Вай но ла, А. Й. Капсь ка,Н. М. Ко ма ро ва. — К.: Ака де мп рес,
1999. — 285 с.

6. Ва си лен ко К. А. Во лон тер — це стан душі [Текст] / К. А. Ва си лен ко //
Во лон тер, 2001, — №10. — С. 24–32.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЧИН НИ КИ ФОР МУ ВАН НЯ 
ПОД РУЖНІХ ВЗАЄМИН 

У ПЕРІОД ПОД РУЖНЬОЇ АДАП ТАЦІЇ

Дем’ян чук Д.В.
VI курс, гру па ВПЛ�15, спеціальність «Пси хо логія», 

м. Київ, тел.: 098015�33�24.
На у ко вий керівник: Пит люк�Сме ре чинсь ка О.Д., к.п.н., до цент

Сім’я є од ним із най важ ливіших соціаль них інсти тутів, що ви ма -
гає постійно го на у ко во го вив чен ня. На су час но му етапі найбіль ший
інте рес та ува гу і се ред на у ковців, і в по пу лярній літе ра турі вик ли -
ка ють досліджен ня, пов’язані з життєдіяльністю сім’ї: її ди наміка,
стадії роз вит ку под ружніх взаємин та особ ли вості функціону ван ня
сім’ї як ма лої соціаль ної гру пи.
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(Ю. Аль о ши на, М. Бо у ен, Д. Віннікот, Я. Вар га, К. Віта кер,
В. Н. Дру жинін, А. За ха ров, У. Кемп лер, В. Кра вець, К. Ма да нес,
Г. На вайтіс, П. Пепп, В. Сатір, А. Співа ковсь ка, Е. Ей деміллер,
Ч. Фішмен, Р. Шер ман, В. Юс тицькіс та ін.) [1, 2, 3].

Нез ва жа ю чи на ак тив ний роз ви ток пред мет но го по ля пси хо ло гії
сім’ї, де які фе но ме но логічні яви ща так і за ли ша ють ся не дос татнь
вив че ни ми. Зок ре ма де таль но го на у ко во го досліджен ня пот ре бу -
ють проб ле ми под ружньої адап тації.

За виз на чен ням біль шості дослідників, сім’я — склад не су спіль -
не ут во рен ня, істо рич но конк рет на сис те ма взаємовідно син між
под руж жям, бать ка ми і діть ми, ма ла гру па, чле ни якої пов’язані
шлюб ни ми або спорідне ни ми відно си на ми, спільністю по бу ту, сис -
те мою ро лей, взаємною мо раль ною відповідальністю, пра ва ми та
пев ни ми емоційни ми відно си на ми [1].

В Ук раїні се редній шлюб ний вік для чо ловіків ста но вить
26–27 ро ків, для жінок 24–25 років. Та кож ста тис тичні дані свід чать,
що кож на дру га па ра роз лу чаєть ся. При чо му роз рив под ружніх від -
но син най частіше відбу ваєть ся ще на по чат ко вих ета пах існу ван ня
сім’ї (3–5Jму ро ках под ружньої взаємодії).

Склад ний про цес фор му ван ня внутрішньоJсімей них і по засі -
мей них відно син, збли жен ня зви чок, уяв лень, ціннос тей под руж жя
і інших членів сім’ї протікає вель ми інтен сив но і нап ру же но [2].

Су купність сімей них подій ут во рює ос новні ета пи сімей но го
циклу жит тя. По чат ко вий етап існу ван ня сім’ї ха рак те ри зуєть ся про -
це са ми адап тації.

Для успішно го про ход жен ня якої, з точ ки зо ру осо бистісних
па ра метрів, важ ли ви ми є нас тупні еле мен ти: емоційна сто ро на по -
д ружніх відно син, ступінь при хиль ності, схожість уяв лень под руж жя,
ба чен ня се бе, парт не ра, сім’ї, соціаль но го світу у ціло му, схожість
ба жа них для парт нерів мо де лей спілку ван ня, по ведінко вих особ ли -
вос тей, сек су аль на, пси хофізіологічна сумісність, за галь ний куль -
тур ний рівень, ступінь пси хо логічної і соціаль ної зрілості парт не -
рів, співпадіння сис тем ціннос тей под руж жя.

Для за без пе чен ня пси хо логічно го ком фор ту в сім’ї та успішно го
її функціону ван ня суттєве зна чен ня має те, як скла да ють ся взаєми -
ни і взаємодія при наймні у трь ох скла до вих: між са мим под руж жям,
між бать ка ми та діть ми, між бра та ми та сест ра ми, як що в ро дині
зрос та ють двоє і біль ше дітей.

Стабільність не є си нонімом успішності шлю бу і сім’ї. Під ста -
більністю у сімейній пси хо логії ро зуміють ся такі ха рак те рис ти ки,

самоактивності студентської молоді Секція 12



як за до во леність лю ди ни від пе ре бу ван ня у шлюб них сто сун ках, ство -
рен ня умов для осо бис то го щас тя, осо бистісно го зрос тан ня кож но го
з членів сім’ї [3].

Вар то заз на чи ти, що суб’єктив на за до во леність шлю бом і об’єк -
тив на успішність па ри — не то тожні яви ща. То му за до во леність
шлю бом не є прос тим наслідком йо го успішності, оскіль ки в ос тан -
нь о му ви пад ку са ма за до во леність по вин на ма ти до сить склад ну
струк ту ру, що відповідає мно жин ності функцій шлю бу.

Прин ци по вим для сім’ї є пи тан ня сімей ної індивіду алізації,
тоб то ви роб лен ня сво го влас но го сти лю под ружнь о го спілку ван ня,
що вклю чає в се бе спо со би кон тактів з нав ко лишніми, прий нят тя
рішень, ме тодів по до лан ня розбіжнос тей і ви хо ду з кри зи.

Са ме то му сімей на адап тація ро зумієть ся як гнучкість або ри гід -
ність сімей ної сис те ми до прис то су ван ня та змін під впли вом стре -
со ген них чин ників і ха рак те ри зуєть ся по каз ни ка ми «лідерство»,
«конт роль», «дис ципліна», «пра ви ла та ролі у сім’ї». [4] Сімей на
згур то ваність та сімей на адап тація, на на шу дум ку, є важ ли ви ми для
виз на чен ня рівня ди фе ренціації іден тич ності у сім’ї і про яв ляєть ся
у членів сім’ї у: сту пені ди фе ренціації емоцій від мис ли тель них про -
цесів; сту пені за леж ності від ду мок та вчинків інших лю дей та за леж-
ності ефек тив ності по ведінки від си ту ації; особ ли вос тей міжо со бис -
тісних відно син конк рет ної лю ди ни, її близькість — відда леність.
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1. Обо зов Н. Н. Пси хо ло гия меж лич но ст ных от но ше ний. — К.: 2000. —
312 с.

2. Хор ни К. На ши внут рен ние конф лик ты. Конструк тив ная те о рия нев -
ро за.: Ка нонJРО ОИ «Ре а би ли та ция», 2012. — 256 с.

3. Бон дар чук О. І. Пси хо логія сім’ї: Курс лекцій. — О.І. Бон дар чук. —
К.: МА УП, 2001. — 96 с.

4. Мо роз Р. А. Фе но мен сімей но го на ра ти ву в су часній пси хо логії сім’ї /
Р. А. Мо роз // Ма теріали ІІ Все ук раїнсь ко го пси хо логічно го конг ре су, при -
с вя че но го 110 річниці від дня на род жен ня Г. С. Кос тю ка (19—20 квітня
2010 ро ку). — Т. ІІІ. — К. : ДП «Інфор маційноJаналітич не аген т ство»,
2010. — 398 с.

534

Секція 12 Соціально-психологічні проблеми 



535

ГО ТОВНІСТЬ ДО ШЛЮ БУ ЯК ПО КАЗ НИК 
ОСО БИС ТОС НОЇ ЗРІЛОСТІ ОСО БИС ТОСТІ

Заг ре бель на К.А.
VІ курс, спеціальність «Пси хо логія», 

універ си тет «Ук раїна», тел. 0730225044
На у ко вий керівник: Фе дор чен ко І.М.

Ак ту альність досліджен ня. Сім’я є го лов ним пе ре да ва чем куль -
тур них норм і ціннос тей, то му будьJяке суспільство зацікав ле не в ста -
більній, міцній сім’ї.

Ак ту аль ною на сь о годні є спеціаль на підго тов ка мо лоді до шлю-
бу і сімей но го жит тя, яка пе ред ба чає:

— підви щен ня відповідаль ності мо лоді у шлюб ноJсімей них
сто сун ках, а та кож що до батьківства;

— фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя че рез роз’яс нен ня за -
леж ності сек су аль ності, мож ли вості батьківства від на яв ності шкід -
ли вих зви чок (куріння, ал ко голізму, вжи ван ня нар ко тиків);

— фор му ван ня пси хо логічної ком пе те нт ності що до особ ли вос -
тей взаємин у сім’ї;

— висвітлен ня пи тань раціональ но го ве ден ня гос по да р ства,
ефек тив ної ор ганізації бюд же ту сім’ї.

Об’єкт досліджен ня — осо бистісна зрілість осо бис тості.
Пред ме том досліджен ня — го товність до шлю бу як по каз ник осо-

бистісної зрілості осо бис тості.
Ме та досліджен ня — ви я ви ти взаємозв’язок го тов ності до шлю -

бу та осо бистісної зрілості осо бис тості, а та кож розк ри ти соціаль -
ноJпси хо логічні умо ви роз вит ку осо бистісної зрілості осо бис тості
як чин ни ка го тов ності до шлю бу.

Сім’я — од на із найбільш ста ро давніх форм соціаль ної спіль ності
лю дей. Че рез різно манітні ка на ли і за до по мо гою пов них ме ха ніз мів
во на є пов’яза ною зі всіма сфе ра ми діяль ності лю ди ни. Зміню ючись та
роз ви ва ю чись ра зом із зміною та роз вит ком суспільства, сім’я сприяє
вирішен ню ба гать ох важ ли вих як еко номічних так і со ціаль них за дач.

За до во леність чи не за до во леність шлю бом за ле жить від ба гать ох
скла до вих, в яких лю дині іноді ду же важ ко розібра тись. Найбільш
склад на сто ро на за до во ле ності сімей ним жит тям зак лю чаєть ся в то -
му, що лю ди на мо же бу ти гли бо ко не за до во ле на са ма со бою. Ця при-
хо ва на не за до во леність мо же пе ре но си тись на членів сім’ї (дру жи ну,
пос лаб лен ня сім’ї, її нез датність адап ту ва тись до змін жит тя, різке
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ізо ляція, пос тає пи тан ня про роз роб ку терміно вих за ходів по на -
дан ню чо ловіка, дітей). Розд ра ту ван ня, злість, вик ли кані влас ни ми
ліно ща ми, слабкістю волі, не ор ганізо ваністю, не ви хо ваністю, мо жуть
відби тись на взаєми нах з ото чу ю чим людь ми. В та ких ви пад ках лю -
ди на хво роб ли во ре а гує на кри ти ку влас них не доліків.

Адек ват но оцінив ши си ту ацію, яка скла лась до по мо ги сім’ї у всіх
її нап рям ках. Кар ди нальні міри зі сто ро ни дер жа ви по винні пе ред -
ба чити не ли ше еко номічні і соціальні за хо ди, але і ство рен ня служб
пси хо логічної до по мо ги сім’їпогіршен ня фізич но го і психічно го здо-
ров’я, зрос та ю ча міжо со бистісна.

Зріла осо бистість — це лю ди на, у якої сис те ма життєво го са мо -
виз на чен ня ду хов но етич но обґрун то ва на, ефек тив на і ди намічна,
яка в по ведінці і діяль ності спи раєть ся на внутрішній ло кус конт ро -
лю і внутрішні ре гу ля то ри, усвідом лює пов но ту відповідаль ності за
за ду ма не і відтво ре не, у яко го всі інші йо го ха рак те рис ти ки — інди -
відні влас ти вості, суб’єктність, індивіду альність — сис тем но пе рет во -
рені та предс тав ля ють со бою єдність, цілісність.

Ри си зрілої осо бис тості ма ють пря ме відно шен ня до успіш ності
бра ку у всіх йо го ас пек тах, а та кож до ви бо ру па ри при вступі до бра ку.

ФЕ НО МЕН СА МО АК ТУ АЛІЗАЦІЇ ОСО БИС ТОСТІ 
ТА ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО БЛА ГО ПО ЛУЧ ЧЯ 

ПСИ ХО ЛО ГА�КОН СУЛЬ ТАН ТА

Іванніко ва Г. В.,
стар ший вик ла дач ка фед ри пси хо логії 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

В ос танні де ся тиліття все частіше пос тає пи тан ня гу маністич -
ної спря мо ва ності роз вит ку осо бис тості. В зв’яз ку з цим, особ ли вої
ак ту аль ності на бу ва ють пи тан ня са мо ак ту алізації, са мо ре алізації,
психічно го здо ров’я осо бис тості, її пси хо логічно го бла го по луч чя.
Всі ці по нят тя в тій чи іншій мірі є си нонімічни ми. По нят тя «са мо -
ре алізації осо бис тості» по чав ви ко рис то ву ва ти в своїх ро бо тах з пси -
хо логії осо бис тості А. Ад лер. Він стве рд жу вав, що лю ди на має са -
мо свідомість і спро мож на пла ну ва ти свої дії, ке ру ва ти ни ми,
усвідом лю ючи зна чен ня своїх дій для влас ної са мо ре алізації. За Ад -
ле ром, лю ди на са ма тво рить свою осо бистість [1].

По нят тя са мо ре алізації (частіше са мо ак ту алізації) ви ко рис то -
вуєть ся і в ро бо тах та ких за рубіжних пси хо логів гу маністич но го на -
п рям ку, як К.Род жерс, Е.Фромм, А.Ма лоу [1].
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К.Род жерс вва жає праг нен ня до са мо ак ту алізації врод же ним.
Тен денція до ак ту алізації, стве рд жен ня вибірко ва і нап рав ле на на ас -
пек ти се ре до ви ща, що спри я ють конструк тив но му про су ван ню осо -
бис тості, її за вер ше ності та цілісності. Род жерс ви ко рис то вує по нят тя
«конг ру ентністьJне ко нг ру ентність». В ос нові та ко го по нят тя ле жить
уяв лен ня про кінце вий сенс жит тя лю ди ни ста ти со бою. Не ко нг ру -
ентність ви ра жаєть ся в про я вах фе но ме но логії (пе ре жи ван нях, по чут -
тях, ціннос тях) три во ги, не без пе ки. Конг ру ентність відповідає адек -
ват ності, гар монії. Род жерс виділяє 3 ви ди конг ру е нт ності, що сприяє
са моак ту алізації. Конг ру ентність між ЯJсприй маємим і ак ту аль ним
досвідом пе ре жи вань ор ганізму (ЯJор ганізм). Уяв лен ня про ре алізацію
осо бистістю влас них по тенціалів ми зна хо ди мо і у Е.Фром ма. Так, під
істин но людсь кою орієнтацією Фромм ро зуміє орієнтацію на бут тя як
на про дук тив не ви ко рис тан ня своїх здібнос тей в єднанні зі світом.
Підтве рд жен ням ць о му мо жуть бу ти ті людські пот ре би, котрі ви рос -
та ють «з умов існу ван ня». В якості та ких пот реб Фромм на зи ває: по -
тре бу в ус та нов ленні зв’язків; пот ре бу в транс цен де нт ності; пот ре -
бу в ко ре нях; пот ре бу в іден тич ності; пот ре бу в сис темі орієнтації.

Та ким чи ном, Фромм, як і Ад лер, вва жає, що са мо ре алізація має
соціаль но де терміно ва ний ха рак тер. Невід’ємною част кою са мо ре алі -
зації, за Фром мом, є про дук тив на са мо ре алізація, або те, що він на зи-
вав «бу ти» замість «зда ва ти ся» і «во лодіти». В кон цепції А.Мас лоу
це відповідає так зва ним ви щим ціннос тям (або ме та пот ре бам).
У ієрархічній мо делі пот реб Мас лоу вищі цінності відповіда ють більш
ви со ки ми рівням пот реб: пот ребі у са мо по вазі, пот ребі в до сяг ненні
ви щих ме таціннос тей (Істи ни, Лю бові, Доб ра, Спра вед ли вості і т.д.),
оскіль ки са мо ак ту алізація є праг нен ням лю ди ни ста ти тим, ким во на
мо же ста ти, а от же, і до сяг нен ня вер ши ни влас но го по тенціалу [1].

Ви хо дя чи з ха рак те рис ти ки са мо ак ту алізо ва ної осо бис тості, гу -
 ма ністич ної кон цепції осо бис тості в ціло му, мож на при пус ти ти, що
чим біль ше пси хо логJкон суль тант бу де са мо ак ту алізо ва ною осо -
бистістю, тим біль ше він бу де пси хо логічно здо ро вою осо бистістю.

Мож но вва жа ти, що ме тою пси хо логічно го кон суль ту ван ня є со -
ціаль ноJздо ро ва осо бистість, яка во лодіє по чут тям перс пек ти ви,
здат на адек ват но аналізу ва ти си ту ацію та ви роб ля ти влас ну стра тегію
поведінки. Го лов на за да ча прак тич но го пси хо ло га по ля гає у ство ренні
для клієнта умов, за до по мо гою яких роз ши рюєть ся йо го са мо сві -
домість, по си люєть ся ро зуміння життєвих си ту ацій та виз нан ня са -
мо го се бе. А не обхідною умо вою ефек тив ності ро бо ти пси хо ло -
гаJкон суль тан та «є влас ний ви со кий рівень са мо ак ту алізації».
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СОЦІАЛЬ НА ЗРІЛІСТЬ В СТРУК ТУРІ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО РОЗ ВИТ КУ СТУ ДЕН ТА ВНЗ

Іва нюк І.Я.
ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти та гу манітар них на ук

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел.: (066)�1058599

Су часні ре алії Ук раїни ха рак те ри зу ють ся кар ди наль ни ми по -
літич ни ми, еко номічни ми, куль тур ни ми, і соціаль ни ми зміна ми, які
впли ну ли на соціаль ну си ту ацію у суспільстві і відповідно, на пріо -
ри те ти про фесійної підго тов ки май бутнь о го фахівця, що пе ред ба чає
фор му ван ня йо го, як ак тив но го суб’єкта діяль ності, як зрілу осо -
бистість з роз ви ну ти ми про фесійноJваж ли ви ми якос тя ми.

Се ред ос нов них зав дань ви щою шко лою пос тає зав дан ня у за -
без пе чені оп ти маль них умов са мо роз вит ку осо бис тості сту ден та,
ак тив ної життєдіяль ності, са мо ре алізації і са мо ак ту алізації, по бу до -
ви ни ми адек ват но го індивіду аль но го сти лю жит тя і діяль ності, ста -
нов лен ня їх як зрілих, го то вих до по до лан ня життєвих труд нощів
осо бис тос тей.

То му про цес про фесійної підго тов ки май бутніх фахівців має бу ти
гли бин ним, різнос то роннім та спри я ти фор му ван ню їхнь о го со ціаль -
ноJпро фесійної зрілості. Са ме то му на су час но му етапі важ ли вим
напря мом ро бо ти є вив чен ня і аналіз ста ну та мож ли вих шляхів удос -
ко на лен ня про це су фор му ван ня соціаль ноJпро фесійної зрілості
май бутніх фахівців. Від сфор мо ва ності соціаль ної зрілості бу де за ле -
жа ти про цес ста нов лен ня осо бис тості сту ден та як фахівця, про фе -
сіона ла у своїй справі.

Пи тан ня фор му ван ня соціаль ної зрілості осо бис тості більш де -
таль но досліджу ва ли Є. Го ло ва ха, В. Ра дул, Ю. Бардін, Р. Гу ро ва,
Л. Де нис ко, М. Ле бе дик, Р. Хме люк, П. Якоб сон та інші.

По каз ни ка ми зрілості осо бис тості на дум ку біль шості на у ков ців
є здатність лю ди ни до са мо виз на чен ня в най шир шо му колі зна чу -
щих пи тань: у сфері про фесійноJтру до вої діяль ності, освіти і са мо -
роз вит ку, спо со бу жит тя в ціло му; ви со кий рівень роз вит ку мо ти вації
діяль ності, ви со кий рівень мо ти вації до сяг нен ня успіху; го товність
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до по бу до ви міжо со бистісних сто сунків на ос нові то ле ра нт ності,
ем патії й відповідаль ності. Важ ли во, щоб ці здат ності бу ли при сут -
німи вже у сту де нтсь ко му віці, оскіль ки сту дентські ро ки збіга ють -
ся в часі з вста нов лен ням іден тич ності мо ло дої лю ди ни, періодом
до сяг нен ня лю ди ною фізич ної, соціаль ноJполітич ної, юри дич ної
зрілості, з мо мен том на бут тя лю ди ною всієї пов но ти прав та відпо -
відаль ності у вирішенні своєї долі.

Ж. Вірна виз на чає соціаль но зрілу осо бистість, як осо бистість,
у якій поєдну ють ся такі ціннісні орієнтації, що виз на ча ють ос но ву
її життєвої ком пе те нт ності. Пе ре дусім, це цінності став лен ня до се -
бе та інших як до цінності, ме ти, а не за со бу до сяг нен ня чу жих
цілей; чес ності, що про яв ляєть ся у відкри тості досвіду та щи рості
у по чут тях; сво бо ди як спон танність, відсутність постійно го конт -
ро лю та сліпо го дот ри ман ня на леж но го, відповідальність; довіри до
людсь кої при ро ди; та твор чої спря мо ва ності лю ди ни.

На дум ку Є. Дол ла соціаль на зрілість — це міра осо бистісної
не за леж ності та відповідаль ності. Осо бис та не за лежність є здат ніс тю
індивіда са мостійно вирішу ва ти власні спра ви, са мостійно ре гу лю -
ва ти свої соціальні відно си ни. Соціаль на відповідальність є від по -
відальністю сто сов но се бе, до інших, до суспільства.

Соціаль ну зрілість та кож ро зуміють, як су купність ком пе те нт -
нос тей: гро ма дянсь ку, по бу то ву, ко муніка тив ну та ком пе тентність
в сфері са мо ре гу ляції та са мостійної пізна валь ної діяль ності.

Дослідник В. Ра дул соціаль ну зрілість виз на чає як той стан, що
розк ри ває стан сфор мо ва ності осо бис тості че рез приз му пев но го
соціаль но го се ре до ви ща. В її зміст він вклю чає ак тив ну життєву по -
зицію та до сяг нен ня єдності ви хо ван ня та са мо ви хо ван ня і праг нен-
ня са мої осо бис тості до яко мо га скорішо го до сяг нен ня соціаль ної
зрілості. Мо дел лю соціаль ної зрілості, на йо го дум ку, є взаємо зв’язок
са мо ре алізації та соціаль ної відповідаль ності. Про яв ляєть ся со ціаль -
на зрілість у соціальній ак тив ності, соціаль но му са мо виз на ченні,
соціальній відповідаль ності.

Зрілість лю ди ни ба га то в чо му про яв ляєть ся в куль турі осо -
бистісно го праг нен ня, виз на чаєть ся мірою відповідаль но го став лен ня
до пос тав ле ної ме ти, ха рак те ром та якістю пла ну ван ня її до сяг нен ня.
То му соціаль на зрілість вклю чає в се бе склад ну га му інте лек ту аль них
якос тей та гро мадсь ких по чуттів: об’єктив не ба чен ня світу; істо рич -
ний (життєвий) оп тимізм; пра це лю б ство; ви со кий про фесіоналізм.

От же, свідчен ням то го, що осо бистість до сяг ла періоду со ціаль ної
зрілості й вклю чи ла ся в суспільні відно си ни, як цілісна са мо ре гуль о -
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ва на сис те ма, мо же бу ти на явність в осо бис тості соціаль ної від -
повідаль ності, пізнан ня соціаль но го са мо виз на чен ня, соціаль ної
ак тив ності май бутніх фахівців.

Вра хо ву ю чи особ ли вості фор му ван ня осо бис тості сту ден та та
йо го про фесійне ста нов лен ня, ви ща шко ла по вин на ство ри ти умо ви
конструк тив ної взаємодії сту ден та з соціумом, що є умо вою інтег рації
в суспільство, відповідно й фак то ром ста нов лен ня соціаль ної зрілості.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЧИН НИ КИ 
ДЕВІАНТ НОЇ ПО ВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Кирій Ю. М.
VІ курс, гру па ВПЛ�15, спеціальність «Пси хо логія», 
Універ си тет «Ук раїна», к.тел: +38(067) 568 11 08

На у ко вий керівник: Дов гань Н.О., к.пси хол.н.,
до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти та пе да гогіки, 

E�mail: julybookmail@gmail.com

Ак ту альність досліджен ня: Су час на си ту ація на шої країни за го -
ст ри ла проб ле ми існу ван ня сім’ї і соціуму в ціло му. В той час, ко ли
дес табілізо ва на еко номіка та суттєво зни же ний життєвий рівень
в Ук раїні, ко ли зруй но вані старі, та не здо буті нові цінності — діти
підлітко во го віку повністю відоб ра жа ють кри зові про це си суспільст -
ва. Проб ле мою стає відсутність якісної по зи тив ної іде о логії, кри за
інсти тутів соціалізації підрос та ю чо го по коління, соціаль на аномія,
не дос татнє або над лиш ко ве за до во лен ня пот реб ди ти ни та за пе ре -
чен ня її са моцінності, по ру шен ня батьківсь кої прив’яза ності, приз -
водить до девіант ної по ведінки. У складні ча си, які на разі пе ре жи ває
Ук раїна, як ніко ли стає ак ту аль ним пи тан ня виз на чен ня пси хо ло -
гічних чин ників девіант ної по ведінки підлітків і підтрим ки підрос -
та ю чо го по коління та роз ви ток йо го по тенціалу.

Ме та: За те о ре тич ним аналізом виз на чи ти пси хо логічні чин ни -
ки, які де терміну ють девіант ну по ведінку у підлітко во му та юнаць -
ко му віці, про а налізу ва ти зв’язок між по ру шен ня ми по ведінки,
віком та батьківсь кою прив’язаністю.

Ос новні ре зуль та ти: За те о ре тич ним аналізом літе ра ту ри, ви яв лені
обста ви ни, які впли ва ють на девіантність у підлітко во му віці, за ва жа-
ють нор маль но му роз вит ку осо бис тості, її функціону ван ню в со ціумі.
Виз на чені ос новні по нят тя та підхо ди в дослідженні проб лем де ві ант -
 ності, мо делі та ти по логії відхи лень по ведінки, та її пси хо логічні.
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В ході аналізу ви яв ле но, що соціаль не се ре до ви ще підлітків та
юнацт ва все біль ше за пов нюєть ся асоціаль ни ми нор ма ми, не га тив ни-
ми ро ля ми та сте ре о ти па ми, які приз во дять до де фор мації суспіль -
них зав’язків. Обг рун то ва но, що девіант на по ведінка — це не завж -
ди ста лий по каз ник, а ви му ше на відповідь ди ти ни на ту чи іншу
си ту ацію. По ру шен ня норм, вста нов ле них суспільством, як в не га -
тив но му, так і в по зи тив но му кон тексті, мо же бу ти слідством ба -
жан ня підлітка предс та ви ти осо бис ту соціаль ну по зицію ото чен ню,
ви мо га ува ги і по ва ги до се бе.

Діти, пе ре бу ва ю чи в си ту ації нес фор мо ва ної влас ної сис те ми
мо раль них ціннос тей та пе ре ко нань, час то не ма ють змо гу адек ват -
но ре а гу ва ти на вик ли ки ото чу ю чо го се ре до ви ща. Дві, з найак ту аль ні -
ших проб лем сь о го ден ня — це постійне зрос тан ня пра во по ру шень,
скоєних підлітка ми, в разі чо го ми мо же мо го во ри ти про не га тив ну
девіантність, та не дос татність приділен ня ува ги по зи тивній девіант -
 ності, її розк рит тю і, що важ ли во — сприй нят тю, та нап рав лен ню
в рус ло роз вит ку на бла го осо бис тості та суспільства. Це мож на
пов’яза ти з впли вом батьківсь ко-ди тя чих сто сунків, соціаль ним
на п ру жен ням, пси хо логічною неврівно ва женістю суспільства, віком
ди ти ни, яка зна хо дить ся в періоді ста нов лен ня осо бис тості.

В ході ро бо ти виз на че но, що пе ре ду мо ва ми девіант ної по ве дін -
ки мо жуть вис ту па ти як внутрішні, так і зовнішні чин ни ки. Такі як —
пот ре ба са мо по ва ги, ри зик, штучні пот ре би, емоційна нестійкість,
аг ресія, на явність ак цен ту ацій ха рак те ру, відхи лен ня в психічно му
роз вит ку, низь ка са мо по ва га та са мо оцінка, вплив ото чен ня, сто -
сун ки у сім’ї. Бать ки і соціум впли ва ють на роз ви ток ха рак те ро ло -
гіч них рис, влас ти вос тей та здібнос тей, а батьківсь ка прив’язаність
ле жить в ос нові бла го по луч но го роз вит ку лю ди ни.

Вис нов ки: За уза галь нен ням ре зуль татів те о ре тич но го аналізу
вив чен ня фе но ме ну девіант ної по ведінки, та її про явів як в не га -
тив но му, так і в по зи тив но му ас пекті вка зує на не обхідність дот ри -
му ван ня роз вит ку са моп рий нят тя і розк рит тя індивіду аль ності для
пози тив но го фор му ван ня осо бис тості у не пов нолітніх, вка зує на важ -
ливість постійної співпраці та взаємодії батьків і дітей, пси хо ло гів
і пе да гогів, а са ме: про ве ден ня інфор маційноJпросвітниць кої ро -
бо ти та досліджень по ви яв лен ню ак цен ту ацій ха рак те ру, соціаль -
ної адап тації, стре состійкості та фруст рації.
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ВИ ХО ВАН НЯ СТУ ДЕНТІВ ЯК ВАЖ ЛИ ВИЙ АС ПЕКТ
ДІЯЛЬ НОСТІ ПОЛ ТАВСЬ КО ГО ІНСТИ ТУ ТУ 

ЕКО НОМІКИ І ПРА ВА УНІВЕР СИ ТЕ ТУ «УК РАЇНА»

Кле ва ка Л.П.
кан ди дат пе да гогічних на ук,

до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти,
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, 

к. тел. (066) 3369120

Нав чан ня у вищій школі по вин но ма ти не ли ше освітню орі єн та -
цію, а й обов’яз ко ву ви хов ну спря мо ваність. Нав чаль ноJви хов ний
про цес пок ли ка ний фор му ва ти в сту дентів ви со ку куль ту ру, гу ма ніс -
тич ний і де мок ра тич ний світог ляд, ви сокі мо ральні якості, ви хо ву -
ва ти їх гро ма дя на ми — патріота ми, інтеліген та ми, твор чи ми й ціле -
сп ря мо ва ни ми фахівця ми. Су час ним іде а лом ви хо ван ня є гар монійно
роз ви не на, ви со ко освіче на, соціаль но ак тив на й національ но сві -
до ма лю ди на, наділе на гли бо кою гро ма дянсь кою відповідальністю,
здо ро ви ми інте лек ту аль ноJтвор чи ми, фізич ни ми і ду хов ни ми якос-
тя ми, ро дин ни ми й патріотич ни ми по чут тя ми, праць о витістю, гос -
по дарсь кою кмітливістю, підприємливістю й ініціати вою.

Ос нов ни ми нап ря ма ми ви хов ної ро бо ти у ви що му нав чаль но му
зак ладі є: фор му ван ня на у ко во го світог ля ду; гро ма дянсь ке та патріо -
тич не ви хо ван ня; пра во ве ви хо ван ня; мо раль не ви хо ван ня; ху дож -
ньоJес те тич не, тру до ве, фізич не ви хо ван ня; еко логічне ви хо ван ня;
про фесійне ви хо ван ня. Го лов на ме та національ но го ви хо ван ня —
на бут тя мо ло дим по колінням соціаль но го досвіду, ус пад ку ван ня
ду хов них над бань ук раїнсь ко го на ро ду, до сяг нен ня ви со кої куль ту -
ри міжнаціональ них відно син, фор му ван ня у мо лоді не за леж но від
національ ної на леж ності осо бистісних рис гро ма дя ни на Ук раїнсь -
кої дер жа ви, роз ви не ної ду хов ності, мо раль ної, ху дожньоJес те тич -
ної, пра во вої, тру до вої, еко логічної куль ту ри. Ос нов ни ми за со ба ми
і фор ма ми ре алізації цих нап рямів ро бо ти у ви шах є: круглі сто ли,
дис пу ти, ве чо ри (по езії, інстру мен таль ної му зи ки), бесіди, свя та, ви-
ховні го ди ни, зустрічі, во лон терсь ка діяльність то що.

Ви пу ск ник ви щої шко ли, бе зу мов но по ви нен бу ти ви хо ва ною
люди ною: вміти по во ди тись, гідно три ма тись у суспільстві, во лодіти
гар ни ми ма не ра ми. Ви хо ва на лю ди на по вин на бу ти на сам пе ред мо-
раль ною лю ди ною. З цією ме тою ку ра то ри сту де нтсь ких груп Пол -
тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва про во дять що тиж неві ви -
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ховні го ди ни, вик ла дачі ор ганізо ву ють круглі сто ли. Так, у пер шо му
се местрі 2015–2016 н. р. на круг лих сто лах об го во рені нас тупні те -
ми: «Що знаю про те бе я, Ук раїно!», «Авіаба за Пол та ва і пе ре мо га
Ан тигітлерівсь кої ко аліції», «За хис ни ки Ук раїни», «Ядер на зброя —
епілог дру гої світо вої війни?», «Я — пе рек ла дач. Я той, хто бе ре Ваші
сло ва і вди хає у них жит тя», «Прав да ціною жит тя», «Доб ри день! Як
ба га то у цім слові», «Ук раїнські тра диції свят ку ван ня пе ред но во -
річних та різдвя ноJно ворічних свят». Се ред ос нов них за ходів гро -
ма дянсь ко го та патріотич но го ви хо ван ня ПІЕП мож на наз ва ти:
бесіди та лекції з патріотич ної те ма ти ки про історію, куль ту ру, літе -
ра ту ру і мис те цт во ук раїнців; екс курсії істо рич ни ми та літе ра тур -
ноJмис тець ки ми місця ми Пол тав щи ни, Ук раїни; відзна чен ня
ювілею просвітників, пись мен ників, діячів літе ра ту ри, на у ки, куль -
ту ри, мис те цт ва; відзна чен ня ук раїнсь ких на род них свят, об рядів;
оз найом лен ня з тра диціями і по бу том Пол тав щи ни; лекції та бесіди
з пи тань пра во во го ви хо ван ня та ін. Сту ден ти інсти ту ту тра диційно
бе руть участь у па раді ви ши ва нок «Пол та ва ви ши ва на», ор ганізо ву -
ють зустрічі з війсь ко вос луж бов ця ми, які по вер ну ли ся із зо ни АТО,
здійсню ють во лон терсь ку до по мо гу ви ще заз на ченій ка те горії осіб.

В інсти туті про во дять ся те ма тичні дні та тижні: День знань,
День Універ си те ту, День за хис ни ка Ук раїни, День ук раїнсь ко го ко -
за цт ва, День ук раїнсь кої мо ви та пи сем ності, День юрис та, День
соціаль но го працівни ка, тижні юри дич но го, соціаль ноJгу манітар -
но го та еко номічно го фа куль тетів.

Тра диційною є й пос вя та в сту ден ти у Свя тоJМи ко лаївсь ко му
храмі Київсь ко го патріар ха ту. Здійснюєть ся пос вя та в соціальні пра -
цівни ки, юрис ти, філо ло ги, еко номісти. Сту ден ти спеціаль ності
«Соціаль на ро бо та» відвіду ють шко лу во лон терів при місь ко му
центрі соціаль них служб для сім’ї, дітей і мо лоді. Діє во лон терсь кий
центр «Дже ре ла доб ро ти»: збір про дуктів хар чу ван ня для війсь ко -
вос луж бовців, які пе ре бу ва ють у зоні АТО та війсь ко во му госпіталі,
ігра шок і канц то варів для сиріт, одя гу для без хат ченків.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ УМО ВИ ФОР МУ ВАН НЯ 
ЛІДЕРСЬ КИХ ЯКОС ТЕЙ У ДОШКІЛЬ НИКІВ

Крав чен ко Оле на Ми хайлівна, VІ курс, гру па vpl�15, 
спеціальність «Пси хо логія», Універ си те ту «Ук раїна»

к.тел. (067)�9693094 e�mail: hellena2002@ukr.net
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол. н., про фе сор, 
завіду вач ка фед ри пси хо логії Універ си те ту «Ук раїна»,

e�mail: Lzserdyuk@rambler.ru

У су час них умо вах роз вит ку людства успіх кож ної лю ди ни за ле -
жить від її уміння існу ва ти в умо вах кон ку ренції: швид ко ре а гу ва ти
на зміни, аналізу ва ти інфор мацію і прог но зу ва ти по даль ший хід
подій, швид ко прий ма ти ефек тивні рішен ня і діяти згідно з ни ми,
бу ти соціаль но ак тив ним, роз ви ва ти кре а тивність та унікальність
влас ної осо бис тості, вміти розк ри ва ти свої по зи тивні ри си та вміло
ни ми ко рис ту ва ти ся. Роз ви ток соціаль ної ак тив ності, лідерсь кої ціле -
сп ря мо ва ності не обхідно по чи на ти вже в дошкіль но му ди тинстві.
Са ме в цей період зак ла даєть ся фун да мент май бутньої осо бис тості,
фор муєть ся став лен ня до лю дей, різних видів діяль ності, са мо го се -
бе. У зв’яз ку з цим су час на пе да гогічна прак ти ка по вин на спря мо -
ву ва ти ся на осо бистісноJорієнто ва ну освіту, з по зицій якої ди ти на
розг ля даєть ся як суб’єкт пе да гогічно го про це су, де найбіль ша ува га
приділяєть ся ство рен ню оп ти маль них умов для інте лек ту аль но го,
соціаль но го та емоційно го роз вит ку зрос та ю чої осо бис тості. Роз ви -
ток мис лен ня та мов лен ня має важ ли ве зна чен ня для по шу ку ефек -
тив них шляхів і за собів, що спри я ють на ко пи чен ню та роз вит ку
лідерсь ко го по тенціалу осо бис тості та її май бутньої са мо ре алізації.

Ме тою на шо го досліджен ня є вчен ня чин ників фор му ван ня
лідерсь ких якос тей у дошкіль но му віці та спо собів і за собів роз вит -
ку мис лен ня та мов лен ня дітейJдошкіль ників.

На ос нові вив чен ня літе ра ту ри бу ло виз на че но три підхо ди до
вив чен ня лідерства у су часній соціальній пси хо логії: те орія «рис
ліде ра», те орія «лідерства як функції гру пи», те орія «лідерства як
функції си ту ації».

Розк ри то важ ливі особ ли вості дітей мо лод шо го дошкіль но го
віку. Опи са но ос новні ком по нен ти соціаль ноJосо бистісно го роз вит -
ку дошкіль ни ка. Ви яв ле но ос новні пси хо ло гоJпе да гогічні умо ви
роз вит ку лідерсь ких якос тей у дошкіль ників.

Вста нов ле но зна чен ня та за дачі роз вит ку мис лен ня і мов лен ня
у дошкіль ників, як тісно пов’яза них пси хо логічних про цесів. Ок рес -
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ле но мож ли вості роз вит ку рівня мис леннєвих та мов леннєвих про -
цесів, як підґрун тя для фор му ван ня лідерсь ко го по тенціалу ди ти ни
в дошкіль но му віці. Зроб ле но ак цен ти на важ ли вості роз вит ку твор -
чо го, кре а тив но го мис лен ня для ви хо ван ня лідерів у су час но му світі.
Виз на че но ос новні мо мен ти важ ли вої ролі фольк ло ру у фор му ванні
зв’яз но го мов лен ня стар ших дошкіль ників, а та кож зас то су ван ня
інте рак тив них тех но логій для роз вит ку мов лен ня дітей дошкіль но -
го віку. Зап ро по но ва но звер нен ня до нет ра диційних форм ор -
ганізації освітньоJви хов но го про це су з мов леннєво го спілку ван ня
у ко лек ти вах дітей стар шо го дошкіль но го віку.

Вис нов ки:
1. Оскіль ки про це си роз вит ку у су час но му світі ма ють до сить

швид кий ха рак тер, потрібно досліджу ва ти фе но мен лідерства від -
по відно до ви мог, що ста вить пе ред ліде ром суспільство са ме в цей
час роз вит ку.

2. Ліде ру важ ли во роз ви ва ти та удос ко на лю ва ти кре а тив не мис -
лен ня, швид ко ре а гу ва ти на зміни, сприй ма ти та опе ра тив но і якісно
оп раць о ву ва ти ве ликі ма си ви інфор мації, вміти прис то со ву ва ти ся
до швид коп лин них про цесів сь о го ден ня. І по чи на ти це ро би ти по -
трібно ще в дошкіль но му віці.

3. Ви со кий рівень роз вит ку мис лен ня та мов лен ня ок рес лює
по зи тив ний век тор фор му ван ня лідерсь ких якос тей ди ти ни в до -
шкіль но му віці.

4. Важ ли во вміти зас то со ву ва ти для роз вит ку мов лен ня та мис -
лення дітей дошкіль но го віку як досвід по колінь, так і новітні до сяг -
нен ня та здо бут ки у ць о му нап рямі. Це слу гу ва ти ме по туж ним під -
ґрун тям для фор му ван ня май бутніх лідерів у су час но му світі.

МЕ ХАНІЗМИ ФОР МУ ВАН НЯ 
МО ТИ ВАЦІЙНИХ ЯКОС ТЕЙ ОСО БИС ТОСТІ

Кур ба то ва А.О.
стар ший вик ла дач ка фед ри пси хо логії 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»  
тел. (097) 392�99�84

З віком у мо ти вах осо бис тості відбу ва ють ся струк турні та
змістовні зміни. Найбільш ак тив но фор муєть ся мо ти ваційна струк -
ту ра осо бис тості у ди тя чо му віці. Під час роз вит ку осо бис тості ди -
ти ни з’яв ля ють ся нові пси хо логічні ут во рен ня, які роб лять більш
склад ним як про цес мо ти вації так і струк ту ру мо ти ву, роз ши рю ючи
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склад ут во рю ючих мо тивів ком по нентів. Це приз во дить до більш
ґрун тов но го прий нят тя рішень і фор му ван ня праг нень осо бис тості.
Вив ча ю чи про це си фор му ван ня осо бис тості, ми постійно пе ре ко -
нуємо ся, що у ре зуль таті пев них умов життєдіяль ності та цілесп ря -
мо ва но го ви хо ван ня індивід на бу ває нові осо бистісні якості. Ці осо -
бистісні якості вис ту па ють як по ведінкові ха рак те рис ти ки суб’єкта:
бла го чес ти вий, доб ро чес ний, тур бот ли вий, совісний, мужній, жа -
дібний, жорс то кий.

Ільїн Є.П. виз на чає те, що най частіше на якості осо бис тості
пе рет во рю ють ся ті спо со би фор му ван ня мо тивів по ведінки і діяль -
ності, які закріпи ли ся і яким на даєть ся пе ре ва га. Він поділяє спо со би
фор му ван ня мо тивів на екс тер нальні і інтер нальні. Перші ха рак те ри -
зу ють ся по дат ливістю лю ди ни зовнішнім впли вам, другіJпро тидією
цим впли вам і фор му ван ням мо тивів ви хо дя чи з влас них спо нук.
Ви ок рем лю ють та кож, мо ти ваційні якості осо бис тості, пов’язані
з особ  ли вос тя ми прий нят тя рішен ня, ро бо тою «внутрішнь о го» фільт -
ру: дог ма тичність — спи ран ня на тверд жен ня, які суб’єкт вва жає
єди ною істи ною, незмінною при будь яких обс та ви нах; ве ред ливість,
своєрідність, са мо ду р ство — лю ди на прий має рішен ня і чи нить так,
як їй за ма неть ся, без ура ху ван ня обс та вин; егоїстичністьJсхиль ність
до пе ре ва жан ня влас них, осо бистісних інте ресів на про ти ва гу інте -
ре сам інших лю дей, суспільства; рішучість — відсутність ва гань при
прий няті рішень; нерішучість — на явність ва гань при прий няті
рішень; лег ко важність — по ве рх невість у прий нятті рішень; безвід -
повідальність — ігно ру ван ня при прий няті рішень по чут тя від по -
відаль ності; аван тюрність — пла ну ван ня вчинків і дій з роз ра хун -
ком на ви пад ко вий успіх; діляцт во — про яв при прий нятті рішень
вузь ко го прак ти циз му, при яко му не вра хо вуєть ся суспіль на сто ро -
на спра ви; імпуль сивність — пок вап ливість у прий няті рішен ня
діяти; ко рис ливість — ура ху ван ня при фор му ван ня праг нень, перш
за все влас ної ви го ди; са мов пев неність — за над то ви со ка впев -
неність у собі, влас них мож ли вос тях; примх ливість — прий нятті
рішень з прим хи, зне ва жан ня за конів, норм мо ралі; пе ред бач ли -
вість, да ле ког лядність — пла ну ван ня влас них дій і вчинків, дос ко -
налість і скру пуль озність у діях; роз суд ливість — об ду маність
у вчин ках, ре тель не ура ху ван ня всіх «за» і «про ти»; са мостійність —
схильність до прий нят тя рішень без сто рон нь о го впли ву та до по мо ги.

Відо мо, що си ла мо ти ву впли ває не ли ше на рівень ак тив ності
лю ди ни, але й на успішність про явів цієї ак тив ності, зок ре ма і на
ефек тивність діяль ності, до сить силь ний мо тив, який закріпив ся
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і пе рет во рив ся на мо ти ваційну якість осо бис тості, бу де впли ва ти
на ефек тивність діяль ності.

В ре альній по ведінці лю ди на постійно прий має рішен ня, які
сто су ють ся цілей її по ведінки, ха рак те ру сто сунків з інши ми, спо -
собів спілку ван ня і взаємодії, ба жа них ре зуль татів. Тоб то фор му -
ван ня мо ти ваційних якос тей про хо дить крізь приз му ба гать ох фак -
торів, які виз на ча ють ступінь сфор мо ва ності цих якос тей та їх
змістові ха рак те рис ти ки.

Силь но ви ра же на пот ре ба, яка стає стійкою та по чи нає доміну ва -
ти над інши ми, мо же ха рак те ри зу ва ти осо бистість: пот ре ба у виз нані
може роз ви ну ти та ку якість як пра це любність, ви нахідливість, пот ре -
ба у ком форті — аку ратність, прискіпливість. Тіль ки силь но ви ра -
же на, ак ту аль на пот ре ба змо же ут во ри ти но ву якість осо бис тості.
Але не всі особ ли вості про це су мо ти вації пе рет во рю ють ся на якості
осо бис тості: де які з рис якос тей ма ють мо ти ваційне зна чен ня, а інші
є більш інстру мен таль ни ми. До якос тей осо бис тості, які ма ють мо ти -
ваційне зна чен ня відно сять такі особ ли вості осо бис тості, як рівень
до ма гань, спря мо ваність на до сяг нен ня успіху або уник нен ня нев -
дач, мо тив афіляції або мо тив відчу жен ня, аг ре сивність то що.

КОГНІТИВ НИЙ СТИЛЬ ЯК ПСИ ХО ЛОГІЧНЕ ЯВИ ЩЕ

Ку цак Н.М.
V курс, гру па ПС�51�15м, спеціальність «Пси хо логія»

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. 098 929 74 54

На у ко вий керівник: Най чук В.В., к.пси хол.н.

Когнітив ний стиль як дослідниць ка проб ле ма зай має особ ли ве
місце в пси хо логічній на уці, оскіль ки пря мо чи побічно во на є об’єк -
том досліджень як пси хо логії осо бис тості, так і когнітив ної пси хо логії.

Когнітив ний стиль як по нят тя є віднос но но вим — перші роз -
роб ки да ної пси хо логічної проб ле ми да ту ють ся по чат ком ХХ ст.,
а виз на чен ня са мо го терміна відбу лось у 60Jті ро ки. Роз роб ка тер -
міну «когнітив ний стиль» тісно пов’яза на з ак тив ним роз вит ком
когнітив ної пси хо логії, яка зап ро по ну ва ла ро зуміння да но го яви ща
як відмінності у внутрішній ор ганізації про цесів пе ре роб ки інфор -
мації,що, в свою чер гу, впли ва ють на фор му пізна валь них стра тегій.

Проб ле мою когнітив них стилів зай ма ли ся Г. Рор шарх, Д.Ра по -
порт, Х.Харт ман. Когнітив ний стиль як відоб ра жен ня індивіду аль них
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спо собів пізнан ня, відоб ра же но в ро бо тах С.Є. Аша, Г. Клей на,
Р.Н. Гард не ра, А. Ад ле ра, К. Юн га та інших.

На відміну від інтерп ре тації когнітив но го сти лю, ха рак тер ної
для досліджень 60Jх років, нап рикінці 70–80Jх рр. бу ло зміне но ро -
зуміння змісту да но го по нят тя. Дослідни ки зап ро по ну ва ли розг ля -
да ти когнітивні стилі не ок ре мо, а у формі пев них мо де лей.

В ре зуль таті досліджень не за леж но бу ли виз на чені та оха рак те -
ри зо вані декіль ка когнітив них стилів: поліза лежність — поліне за -
лежність; зглад жу ван ня — за го ст рен ня; реф лек сивність — імпуль -
сивність; когнітив на складність — прос то та то що.

В ре зуль таті досліджень бу ло сфор мо ва но два нап рям ки
досліджень: геш таль тпси хо логічний та пси хо а налітич ний.

Предс тав ни ки пси хо а налітич но го нап рям ку емпірич но виз на -
чи ли та опи са ли нас тупні ти пи когнітив них стилів: «тип ре а гу ван -
ня» (імпуль сивністьJреф лек сивність); «ригідність або гнучкість
конт ро лю»; «уза галь нен ня ка те горій»; «ут во рен ня по нять»; «ко ар -
то ва на та гнуч ка ре гу ляція»; «ніве лю ван ня — за го ст рен ня»; «ви со -
ка чи низь ка ди фе ренційо ваність схе ми тіла»; «слаб ке чи силь не
фо ку су ван ня»; «зв’язність — сво бо да»; «особ ли вості орієнтації про -
тя гом суб’єктив но го ча су»; «до пус тимість не ре алістич ної інфор -
мації»; «об’єктивність — суб’єктивність»; «фо ку су ю чий конт роль».

Що до су час них досліджень проб ле ми когнітив них стилів, сь о -
годні особ ли ву ува гу приділя ють їх впли ву на по ведінку осо бис тості
та інтег ро ва но у вив ченні індивіду аль них особ ли вос тей осо бис тос -
ті. Когнітивні стилі предс тав ля ють со бою фор мальні або фор маль -
ноJди намічні ха рак те рис ти ки діяль ності, її фор ма та стра тегія.

Літе ра ту ра

1. Хо лод ная М.А. Пси хо ло гия ин тел лек та: па ра док с и с сле до ва ния /
М.А. Хо лод ная. — СПб: Пи тер, 2002. — 264 с.

2. Хо лод ная М.А. Ког ни тив ные сти ли и ин тел лек ту аль ные спо соб нос ти //
Пси хол. жур нал. — 1992. — Т. 13. — №3. — С. 84–92.

3. Сол со Р. Ког ни тив ная пси хо ло гия / Р. Сол со. — СПб Пи тер, 2002. —
586 с.

4. Ско риніна О.В. Когнітив ний стиль і па мять: па ра док си досліджен ня /
О.В. Ско риніна, Т.Б. Хо му лен ко. — Харків: ІНЖЕК, 2003. — 232 с.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНА КО РЕКЦІЯ 
АУ ТО АГ РЕ СИВ НОЇ ПО ВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Ле он чук Б.О.
VІ курс, гру па ЗПЛ�61, спеціальність «Пси хо логія», 

універ си тет «Ук раїна», к.тел. (097)�1694760. 
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. Ос таннім ча сом ма со во го ха рак -
те ру на бу ва ють про я ви ау то аг ре сив ної по ведінки, ко ли лю ди на ста -
вить собі за ме ту покінчи ти жит тя са мо гу б ством, або ко ли лю ди на
не ста вить собі та кої ме ти, але при ць о му її по ведінка спря мо ва на
на са мо руй ну ван ня. Та ка по ведінка до сить по ши ре на се ред су час -
них дітей підлітко во го віку, це — злов жи ван ня ал ко го лем, нар ко -
тич ни ми за со ба ми, тю тю но паління, не вип рав да ний ри зик та ін.

В Ук раїні за ос таннє де ся тиріччя спос терігаєть ся зрос тан ня ау -
то аг ре сив ної ак тив ності в різних її про я вах. Са ме то му ау то аг ресія
в су часній на уці та прак тиці розг ля даєть ся як гост ра ме ди коJсоціаль -
на та соціаль ноJпси хо логічна проб ле ма, що постійно пе ре бу ває
у полі зо ру фахівців різних га лу зей: соціологів, юристів, ме диків,
психіатрів, пси хо логів, пе да гогів. Проб ле ма ау то аг ресії розг ля даєть ся
пе ре важ но в рам ках клінікоJпси хо логічних досліджень (А.Г. Амб -
ру мо ва, О.В. Вро но, С.В.Жа бок риць кий, Л.Я.Жез ло ва, О.Е. Ка -
лашніко ва, О.М. Мо хо ви ков, В.О. Тіхо нен ко та ін.). Ау то аг ре сив -
ною по ведінкою вва жаєть ся ба га то ком по не нт на ре акція індивіда
на дію ото чен ня. Дослідни ки зо се ред жу ють ува гу здебіль шо го на
вив ченні мо ти ваційної ос но ви та кої по ведінки. Існу ють підхо ди, за
яки ми ау то аг ресія розг ля даєть ся як при род же на інсти нк тив на ри са
індивіда (А. Ад лер, К.Ло ренц, З.Фрейд, Е.Фромм) чи спе цифічна
фор ма інсти нк ту са моз бе ре жен ня (В.С. Пер ший, В.І. Пол та вець).
Предс тав ни ки ж соціологічної те орії стве рд жу ють, що при чи ною
ау то аг ре сив них ду мок і дій є ізоль о ваність лю ди ни від соціаль но го
се ре до ви ща (A. Бан ду ра, A. Басс, Р.Мар тенс).

В су часній Ук раїні відбу ваєть ся транс фор мація суспіль ноJеко -
номічних і соціаль ноJпси хо логічних умов життєдіяль ності лю ди ни.
Це при ве ло до соціаль ної де зорієнтації і як наслідок ви ник нен ня
ма со вид них де за дап таційних про цесів. В ре зуль таті ць о го підліток
з ха рак тер ни ми для нь о го емоційною нестійкістю, імпуль сивністю
де далі частіше пот рап ляє у кри зові си ту ації, що суп ро вод жу ють ся
деп ре сив ни ми пе ре жи ван ня ми. Пе реш ко ди, які ста ють на за ваді
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до сяг нен ню життєвих цілей, ре алізації мрій і ви да ють ся не пе ре бор -
ни ми, зму шу ють підлітка бо ро ти ся, шу ка ти вихід, пе ре ос мис лю ва ти
жит тя. Са ме в підлітко во му віці зрос тає нев пев неність у собі, ви ни -
ка ють осо бистісні та міжо со бистісні не га раз ди, які час то вирішу -
ють ся шля хом ре алізації ау то аг ре сив них форм по ведінки.

У зв’яз ку з цим все більш ак ту алізуєть ся вив чен ня цих про цесів
і ро зуміння пси хо логічних особ ли вос тей лю дей з ау то аг ре сив ни ми
па тер на ми по ведінки. Нез ва жа ю чи на ши ро ке висвітлен ня різних
ас пектів ау то аг ре сив ної по ведінки мо лоді, де які пи тан ня вив че но
не дос татньо. То му пе ред на у кою сто ять зав дан ня, нап рав лені на ви -
хо ван ня і фор му ван ня лю ди ни, здат ної адап ту ва ти ся до но вих со -
ціаль них умов, що зміню ють ся, із збе ре жен ням здібності до са мо роз -
вит ку і са мо ре алізації. По до лан ня соціаль ної си ту ації, що скла ла ся,
яка не га тив но сприй маєть ся і відби ваєть ся на пси хо логічно му здо -
ров’ї біль шості підлітків, мож ли во че рез ство рен ня сис те ми про -
філак ти ки і ко рекції по ведінки ау то аг ре сив ної спря мо ва ності, що
все більш сприй маєть ся в ма совій свідо мості як нор ма. Са ме це зу -
мо ви ло вибір нап ря му досліджен ня, а са ме: вив чен ня осо бистісних
особ ли вос тей підлітків які спо ну ка ють до про я ву ау то аг ре сив ності
та на їх ос нові роз роб ка прог ра ми пси хо логічної ко рекції ау то аг ре -
сив ної по ведінки дітей підлітко во го віку.

Ме тою на шої ро бо ти є те о ре тич но обґрун ту ва ти та екс пе ри мен -
таль но досліди ти особ ли вості ау то аг ре сив ної по ведінки у підлітко -
во му віці, роз ро би ти прог ра му пси хо логічної ко рекції ау то аг ре сив -
ної по ведінки підлітків та оціни ти її ефек тивність.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЧИН НИ КИ ПО ДО ЛАН НЯ СТРЕСІВ
У СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Ляміна Н.С.
VІ курс, гру па ЗПЛ� 61�А, спеціальність «Пси хо логія», 

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (099)�644�50�38. 
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. Стрес у на шо му житті відіграє чи
не най помітніше місце. У наші дні ба га то го во рять про стрес, пов’я -
за ний з адміністра тив ною або дис пет черсь кою ро бо тою, із заб руд -
нен ням нав ко лишнь о го се ре до ви ща, з фізич ною нап ру гою, сімей -
ни ми проб ле ма ми чи смер тю ро ди ча. За ос танні ти ся чоліття спосіб
жит тя лю ди ни суттєво змінив ся. Про те ос новні фізіологічні ре акції
ор ганізму за ли ши ли ся на то му ж рівні. То му в наш час лю ди на хворіє
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і вми рає час то від хво роб, в ос нові яких ле жить неп ра виль ний спо -
сіб жит тя, важкі пе ре жи ван ня, гли бо ке і невідступ не по чут тя не за -
до во ле ності, стра хи, психічна трав ма ти зація. Всі ці чин ни ки приз -
во дять до ви ник нен ня стресів.

В Ук раїні нині за приб лиз ни ми оцінка ми май же 70% ук раїнців
постійно пе ре бу ва ють у стані стре су, а тре ти на усь о го на се лен ня —
у стані силь но го стре су.

Внаслідок постійних стресів май же 80% лю дей на бу ва ють хво ро -
би, що зветь ся синд ро мом хронічної вто ми. Симп то ми ць о го зах во -
рю ван ня ду же на га ду ють про я ви СНІДУ: швид ка стом лю ваність,
слабкість уранці, «пісок» в очах, часті го ловні болі, без сон ня, конф -
ліктність, схильність до са мот ності.

Чи ма ло меш канців країн «Ве ли кої Євро пи» страж да ють на ті
чи інші наслідки стре со вих си ту ацій. Нап рик лад, 13% скар жать ся
на постійний го лов ний біль, 17% — на м’язові болі, ще 30% ма ють
неп риємні відчут тя й болі в об ласті спи ни.

У наш час мо ло дим лю дям не завж ди лег ко адап ту ва ти ся до
умов нав ко лишнь о го се ре до ви ща: во ни відчу ва ють стрес, ко ли по -
ки да ють батьків і їдуть вчи ти ся да ле ко від до му; ко ли відчу ва ють
ве ли ке на ван та жен ня під час нав чан ня чи ро бо ти; ко ли од ру жу ють -
ся чи роз лу ча ють ся в мо ло до му віці. Є ще ба га то інших си ту ацій,
які вик ли ка ють стре сові си ту ації в мо лоді. Виз на чен ня ос нов них
чин ників, які впли ва ють на адап тивність чи схильність мо лоді до
стре су, має важ ли ве зна чен ня для роз роб ки стра тегій профілак ти ки
та пси хо ко рекції стре со вих станів.

Ме тою да но го досліджен ня є ви яв лен ня пси хо логічних чин -
ників, які впли ва ють на по до лан ня стресів у сту де нтсь кої мо лоді.

Сту де нтсь ке жит тя пов не надз ви чай них і стре со ген них си ту ацій,
то му сту ден ти час то відчу ва ють стрес і нер во воJпсихічне нап ру жен-
ня. В ос нов но му у сту дентів стрес роз ви ваєть ся че рез ве ли кий потік
інфор мації, че рез відсутність сис тем ної ро бо ти в се местрі і, як пра -
ви ло, стрес під час сесії.

Емоційне нап ру жен ня у сту дентів по чи наєть ся при наймні за
3–4 дні до по чат ку сесії і зберігаєть ся на всь о му її про тязі навіть
у найс покійніші дні. На явність емоційної нап ру ги і в міжек за ме -
наційні дні це є свідчен ня то го, що ек за ме наційна сесія суп ро вод -
жуєть ся без пе ре рв ним, хронічним стре сом.

Досліджен ня стра тегій по до лан ня стре су, ви ко рис то ву ва них сту -
ден та ми, по ка за ло, що емоційноJорієнто вані по ведінкові стра тегії
служать без по се реднь о му емоційно му вирішен ню, знят тю не га тив них
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відчуттів, а стра тегії, орієнто вані на проб ле му, нап рав лені на зміну
ре аль ної си ту ації. Крім то го, бу ло вста нов ле но, що лю ди з ви со кою
три вожністю частіше ви ко рис то ву ють емоційні копінгJстра тегії
(уник нен ня, зви ну ва чен ня і т.п.), які пов’язані із зни жен ням са мо -
оцінки, погіршен ням адап тації до зах во рю вань, а ви со кий рівень
психо логічної зрілості лю дей, відчут тя влас ної зна чу щості, ви со ка са -
мооцінка обу мов лю ють ви ко рис тан ня когнітив них копінгJстра тегій.

Ре зуль та та ми емпірич но го досліджен ня підтве рд же но гіпо те зу
про те, що стра тегії по до лан ня стре су є індивіду аль ни ми.

Ви хо дя чи з ць о го, мож на зро би ти нас тупні вис нов ки:
Аналіз те о ре тич них та емпірич них да них роз ши рив знан ня про

емоції лю ди ни та спе цифіку їх про явів.
Те о ре тичні та прак тичні досліджен ня да ли змо гу глиб ше вив чи ти

про я ви стре су за га лом, та зок ре ма, ек за ме наційно го стре су, як йо го
особ ли во го про я ву.

При дослідженні наст роїв бу ло вста нов ле но, що під час ек за ме -
наційної сесії, ос танній змінюєть ся в не га тив ну сто ро ну, пе ре хо дя -
чи від радісно го, приємно го, спокійно го до сум но го та три вож но го.

У ре зуль таті досліджен ня я з’ясу ва ла, що ос нов ни ми при чи на -
ми про я ву стре су у сту дентів є ве ликі нав чальні на ван та жен ня, які
з’яв ля ють ся зJза ве ли кої кіль кості зав дань з різних нав чаль них дис -
циплін. Все це приз во дить до поспіху і постійно го нес та чу ча су. Най -
частіше сту ден ти віднов лю ють си ли міцним сном і спілку ван ням
з дру зя ми та близь ки ми людь ми.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВПЛИ ВУ РЕК ЛА МИ 
НА СПРИЙ НЯТ ТЯ ОСО БИС ТОЇ ПРИ ВАБ ЛИ ВОСТІ

У ЖІНОК

Матвієнко М.М.
VІ курс, гру па ЗПЛ�61, спеціальність «Пси хо логія»,

універ си тет «Ук раїна», тел. (097) 2163834
На у ко вий керівник: Пит люк�Сме ре чинсь ка О.Д., до цент

Ак ту альність досліджен ня. Зовнішність лю ди ни є універ саль ною
візит ною карт кою, що впли ває на фор му ван ня пер шо го вра жен ня при
знайомстві і пев ною мірою виз на чає став лен ня ото чу ю чих. Відо мо,
що кра си вих, при ваб ли вих лю дей частіше оціню ють як більш ко -
муніка тив них, оп тимістич них, праць о ви тих, твор чих, наділя ють їх
соціаль но по зи тив ни ми ри са ми — і все це тіль ки спи ра ю чись на
зовнішній виг ляд.
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Сприй нят тя і оцінка влас ної зовнішності зак ла да ють ся в ран -
нь о му ди тинстві, фор му ють ся під впли вом соціаль них зразків, сте -
ре о типів і вхо дять до Об ра зу «Я» лю ди ни. «Я»Jкон цепція або
«Я»Jоб раз оз на чає уяв лен ня лю ди ни про те, що во на со бою яв ляє,
відоб ра жає ті ха рак те рис ти ки, які лю ди на сприй має як час ти ну се бе.
Ве ли ке зна чен ня на даєть ся взаємодії осо бис тості, що роз ви ваєть ся,
з інши ми людь ми. Са мосвідомість і ціннісна орієнтація осо бис тості
дзер каль но відоб ра жає ре акції на неї ото чу ю чих. Та ким чи ном
в про цесі соціалізації у лю ди ни фор муєть ся «Я»Jкон цепція.

Пот ре ба бу ти при ваб ли ви ми ба зуєть ся на пот ребі в лю бові та
прий нятті ото чу ю чих. По зи тив на ува га до се бе співвідно сить ся з за -
дово лен ням при схва ленні і не за до во лен ням при несх ва ленні своєї
осо би. Роз ви ток по зи тив ної ува ги до се бе га ран тує, що лю ди на бу -
де праг ну ти діяти так, щоб і інші, і во на са ма схваль но відгу ку ва ли ся
про її вчин ки. Та ким чи ном, ди ти на по чи нає зас во ю ва ти зраз ки по -
ведінки і зовнішності, що ух ва лю ють ся в світі, в яко му во на зрос тає.

Найбіль шо го роз вит ку проб ле ма при ваб ли вості і оцінки сво го
тіла на бу ває в підлітко во му та юнаць ко му віці, ко ли зна чен ня прий-
нят тя і лю бові пе рет во рюєть ся в од ну з ве ду чих пот реб. При ць о му
крім ро ди ни та друзів лю ди на зна хо дить ся під впли вом за собів ма -
со вої інфор мації, і зок ре ма рек ла ми, яка є пос та чаль ни ком не ре -
алістич них зразків зовнішнь о го виг ля ду і спо со бу жит тя. Рек лам -
ний потік дик тує де що за ви щені і не ре алістичні зраз ки зовнішньої
при ваб ли вості, що не ми ну че впли ває на уяв лен ня лю дей про се бе
і нав’язує нові, не завж ди адек ватні і ре альні до ма ган ня й пот ре би.
Нерідко іде альність і до вер шеність подібних об разів до ся гаєть ся за
до по мо гою ви ко рис тан ня комп’ютер ної графіки і но вих тех но ло -
гій. Досліджен ня за рубіжних вче них до ве ли не га тивність впли ву
рек лам них об разів, що зоб ра жу ють мо де лей, на са мо оцінку жінок
і чо ловіків. Тож су час на лю ди на з тим іде а лом кра си, що про по ну ють
за соби ма со вої інфор мації, ри зи кує от ри ма ти комп лекс Пігмаліона,
ста ти жерт вою праг нен ня до не до сяж ної дос ко на лості.

Ме та ро бо ти по ля гає у те о ре тич но му обґрун ту ванні та екс пе ри -
мен таль но му дослідженні особ ли вос тей впли ву рек ла ми на сприй -
нят тя осо бис тої при ваб ли вості у жінок; у роз робці кон цеп ту аль них
підходів для фор му ван ня по зи тив но го став лен ня жінок до се бе.

От же, у вирі су час но го світу рек ла ма, без сумнівно, вис ту пає од-
ним із ос нов них рушіїв. Рек ла ма — мо гутній засіб впли ву і мані пу -
 ляції лю ди ною. Во на здат на фор му ва ти і зміню ва ти світог ляд і по ве -
дінку лю дей. Пси хо логічний вплив рек ла ми на по ведінку лю ди ни
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по ви нен, на сам пе ред, бу ти без печ ним для емоційно го здо ров’я лю -
ди ни, вик ли ка ти по зи тивні емоції, уяв лен ня, вра жен ня, а та кож спо-
ну ка ти до про я ву ба жань та дій, пов’яза них з рек ла мо ва ним то ва ром.

Літе ра ту ра
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ЄВРО ПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ 
УК РАЇНСЬ КО ГО СТУ ДЕ Н Т СТВА

Мацнєва Г.М.
IV курс, гру па ПС�41, спеціальність «Пси хо логія»,

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, к.тел. (096) 3353163
На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

Ціннісні орієнтації — най важ ливіша скла до ва струк ту ри осо -
бис тості, що містить мо ти ваційний, когнітив ний, емоційний, оці -
ню валь ний ком по нен ти. Роль ціннісних орієнтацій по ля гає в то му,
що во ни спря мо ву ють життєдіяльність, на да ють їй цінності, на пов -
ню ють змістом, доз во ля ють ма ти пев ну по зицію, ре гу лю ють по -
ведінку, фор му ють спо со би са мо ак ту алізації. Ціннісні орієнтації
осо бис тості, її життєві перс пек ти ви є про екцією ду хов но го жит тя
суспільства, тоб то во ни фор му ють ся під впли вом суспіль них чин -
ників та обу мов лені сис те мою ви хо ван ня й нав чан ня.

Для емпірич но го досліджен ня смис ло життєвих орієнтацій сту -
дентів ВНЗ у кон тексті євро пейсь ких ціннос тей ми ви ко рис та ли
ан ке ту, що місти ла низ ку пи тань з про ек ту «Досліджен ня євро пейсь -
ких ціннос тей» Київсь ко го міжна род но го інсти ту ту соціології; ме -
то ди ки СЖО Д.О.Ле онтьєва та «Ціннісні орієнтації» М.Ро ки ча, ме -
то ди ку для досліджен ня ціннос тей осо бис тості Ш.Швар ца; низ ку
ідей них та ціннісноJсмис ло вих про ектів Євро пейсь ко го Со ю зу;
власні роз роб ки. У досліджені євро пейсь ких ціннос тей надійної
осо бис тості взя ли участь 320 сту дентів різних курсів та профілів
нав чан ня провідних універ си тетів м.Вінниці.

Найбіль ша кількість опи ту ва них зна хо дить ся у віковій ка те го -
рії 18–21 рік, 94,69% — вва жа ють се бе ук раїнця ми, що пе ре важ но
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за до во лені своїм жит тям — 74,48%. Най важ ливіши ми життєви ми
ціннос тя ми опи ту вані наз ва ли сім’ю (58,13%); віль ний час (21,88%);
ро бо ту (9,69%); друзів та знайо мих (8,13%).

Відо мо, що однією з найвідповідніших су час ним євро пейсь ким
ціннос тям, на зи ва ють ство ре ну ще у XX столітті Конс ти туцію Рес -
публіки Ужупіс (на разі район Ста ро го Віль ню су). Най ва гоміши ми
ціннісноJсмис ло ви ми орієнти ра ми з Конс ти туції Рес публіки Ужупіс
для ук раїнсь кої мо лоді є такі: щас тя (65,63%); пра во бу ти осо бис -
тістю (37,19%); сво бо да (35,63%); ро ди на (30,31%); пра во на по мил -
ку (29,69%); лю бов (26,56%); на лежні жит лові умо ви (22,50%);
право на будьJяку національність (22,19%), за бо ро на на силь ства
(21,88%).

До опи ту валь ни ка ми вклю чи ли де сять за повідей но вої Ук раї -
ни, що ак тив но об го во рю ва ли ся в ме режі Інтер нет та у сту де нтсь -
ко му се ре до вищі: 60,63% рес пон дентів по го ди лись із за повіддю
«По ва жа ти інших»; 56,88% — «Не да ва ти і не бра ти ха барі»; 35,00% —
«Не крас ти»; 28,75% — «До по ма га ти», 21,56% — «Бра ти
відповідальність»; 17,50% — «Три ма ти чис то ту»; 16,25% — «Са мо -
ор ганізо ву ва тись»; 12,19% — «Не бо я тись»; 10,31% — «Роз ши рю ва -
ти кру гозір»; 7,19% — «Не че ка ти».

Найбільш ак ту аль ни ми проб ле ма ми для Ук раїни су час на мо -
лодь на зи ває такі: політич на нес табільність та відчут тя не без пе ки
(82,19%); бай дужість предс тав ників вла ди до проб лем прос тих гро -
ма дян (42,19%); ко рупція (34,06%); низь ка за робітна плат ня і пенсії
(29,06%); відсутність віри у кра ще май бутнє (22,81%) та низь кий
рівень ме дич но го обс лу го ву ван ня (20,00%).

За ре зуль та та ми ан ке ту ван ня — освіта відіграє важ ли ву роль
у житті лю ди ни (85,94%). Освіта мо же спря мо ву ва ти су час ну мо -
лодь до та ких ціннос тей, як освіченість (35,63%); ши ро та пог лядів
(30,31%); сміливість у відсто ю ванні своєї дум ки (26,88%); ефек -
тивність у спра вах (23,13%); не за лежність (20,00%), відповідаль ність
(17,81%); тер пимість (15,94%); са мо ко нт роль (14,06%); чесність
(11,88%); ста ранність (9,06%) то що.

Се ред пе ре ко нань, об разів, якос тей та влас ти вос тей, при та ман -
них су часній мо лоді такі, як ак тив не діяль не жит тя (36,25%); роз ви -
ток (31,25%); впев неність у собі (24,06%); щас ли ве сімей не жит тя
(20,94%); життєва мудрість (18,13%); здо ров’я (15,63%); сво бо да
(13,75%); ма теріаль но за без пе че не жит тя та про дук тив не жит тя (по
11,88%); хо роші й вірні друзі (10,00%); ціка ва ро бо та (9,06%); ко -
хан ня та пізнан ня (по 8,75%) то що.
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Ук раїнсь ке сту де н т ство, реф лек су ю чи над ви то ка ми ук раїнсь кої
духов ності, здат но до по зи тив них соціаль них зру шень, до ство рен ня
гар монійно го і пов ноцінно го суспільства у кон тексті євроінтег рації.

ФОР МУ ВАН НЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
У МО ЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ

ЯК МО ТИ ВАЦІЯ ПО ДАЛЬ ШО ГО СТА НОВ ЛЕН НЯ 
ЇХ ОСО БИС ТОСТІ

Міловсь ка А.,
сту де нт ка спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

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

Су час ний етап су час но го роз вит ку ха рак те ри зуєть ся ра ди каль -
ними пе рет во рен ня ми в політич но му житті країни, су пе реч ливіс тю,
ве ли ким різно маніттям орієнтацій та ус та нов, що про яв ля ють ся
у сфері соціаль ноJмо раль но го жит тя.

У зв’яз ку з цим ак ту аль ною є проб ле ма фор му ван ня ціннос тей
і ціннісних орієнтацій у мо ло дої лю ди ни з функціональ ни ми об ме -
жен ня ми; то му що на проб ле му мо раль но го став лен ня мо ло дої лю -
ди ни в та ких не прос тих умо вах сь о го ден ня, нак ла да ють відби ток
спе цифічні проб ле ми, які ви ни ка ють у мо ло дої осо би з фізич ни ми
об ме жен ня ми в їх пи тан нях соціалізації.

Од нобічне уяв лен ня про ви хо ван ня і нав чан ня, йо го сутність
де фор му ва ло суспіль ну свідомість, ак тивізу ва ли дест рук тивні про -
це си в сис темі «суспільство — мо лодь» пог ли бив ши проб ле му мо -
раль но го ста нов лен ня осо бис тості. Так ціннісні орієнтації і життєві
цінності фор му ють ся в осо бис тості в ран нь о му віці, і від то го які
нор ми та зміст бу де в них вкла дені в ба гать ох ви пад ках бу де за ле жа -
ти і по даль ша по ведінка та до ля мо ло дої лю ди ни. Зас воєні життєві
цінності та ціннісні уяв лен ня в по даль шо му зу мов лю ють спря мо -
ваність ак тив ності чи па сив ності мо ло дої лю ди ни, вибір сфер і за -
собів ре алізації нею своєю внутрішньої по зиції, став лен ня до тих чи
інших явищ нав ко лишнь о го жит тя.

В умо вах, ко ли більшість лю дей бо ро ла ся за ви жи ван ня, був ціл -
ком зро зумілий вис но вок, яко го дійшов А. Сміт у своїй кон цепції
«еко номічної лю ди ни»: лю ди на завж ди, як що тіль ки їй да ти та ку
мож ливість, праг ну ти ме пок ра щи ти своє еко номічне ста но ви ще [1].
Та ке ро зуміння життєвих ціннос тей дає підста ви розг ля да ти їх не
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тіль ки як еле мент мо ти ваційної струк ту ри осо бис тості, а ще й як
важ ли вий еле мент струк ту ри мо раль ної свідо мості, що є ос нов ною
для здійснен ня лю ди ною ви бо ром тих чи інших соціаль них нор ма -
тивів. Зас воєні соціальні нор ми й ви мо ги ста нов лять зміст її цін -
нісних уяв лень та зу мов лю ють спря мо ваність її ак тив ності, вибір
сфер і за собів ре алізації нею своєї внутрішньої по зиції, став лен ня
до тих чи інших явищ нав ко лишнь о го жит тя.

Фор му ван ня ціннос тей та ціннісних орієнтацій осо бис тості мо-
лоді з функціональ ни ми об ме жен ня ми за ле жить від ба гать ох зов -
ніш ніх та внутрішніх чин ників, які ут во рю ють ме ханізм, сутність
яко го ба зуєть ся на то му, що психіка та кої мо ло дої лю ди ни, перш за
все, має соціаль ну при ро ду.

Підсу мо ву ю чи ви ще заз на че не та спи ра ю чись на досліджен ня,
про ве де не з ць о го пи тан ня, мож на виділи ти три рівні фор му ван ня
ціннісних орієнтацій мо лоді за леж но від змін спо собів ре гу лю ван -
ня ціннос тей — від су то зовнішніх до су то внутрішніх: пер ший
рівень — еле мен тарні цінності, дру гий рівень орієнтації, в ос нов но -
му, на зовнішні мо ральні ре гу ля то ри, ос танній рівень ціннісне са -
мо ре гу лю ван ня.

ЕС ТЕ ТИЧ НЕ СПРИЙ НЯТ ТЯ ЯК ДЕ ТЕРМІНАН ТА 
РОЗ ВИТ КУ ЕМОЦІЙНО ГО ІНТЕ ЛЕК ТУ

Най чук В.В.
до цент ка фед ри пси хо логії

Вінниць кий соціаль но�еко номічний інсти тут, 
к.тел. (067) 7160200

Проб ле ма вив чен ня ес те тич но го сприй нят тя оцінюєть ся ро бо -
та ми дослідників пси хо логії, філо софії, ес те ти ки (Ю.П. Круп ник,
В.Є. Се ме нов, М.Е. Мар ков, О.О. Ле онтьєв, М.С. Ка ган, П.Я. Якоб -
сон, Н.Б. Берхін, Б.П. Юсов, Д. Бер лайн та ін). Згідно тверд жень
дослідників, ес те тич не сприй нят тя — цілісний про цес пе ре жи ван -
ня лю ди ною об’єкта, йо го якос тей і влас ти вос тей. В ос нові та ко го
сприй нят тя ле жить без по се ред ня емоційна ре акція, в ре зуль таті
якої відбу ваєть ся фор му ван ня ес те тич но го по чут тя, що, в свою чер -
гу, є по чут тям, яке кон це нт рує в собі весь індивіду аль ний, соціаль -
ний і ду хов ний досвід.

У своїх ро бо тах в про цесі порівнян ня ес те тич но го та гнос тич но-
го сприй нят тя, Е. Брат ке, О. Ор га но ва, М. Вол ко ва виділи ли спе -
цифічність ес те тич но го сприй ман ня на відміну від гнос тич но го.
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Во ни го во рять про те, що під час гнос тич но го сприй нят тя пред ме -
ти та яви ща сприй ма ють ся до сить об’єктив но, під час ес те тич но го
сприй ман ня в пер шу чер гу відоб ра жа ють ся якості та влас ти вості,
які на да ють пред ме ту ес те тич но го зна чен ня. Це зу мов лює емоційне
за ба рв лен ня ес те тич но го сприй нят тя [1]. Г.В. Ло ка ре ва зап ро по ну -
ва ла роз поділи ти ви ди інфор мації, що сприй має лю ди на, на
емоційно — по чуттєву, інте лек ту аль ну та ес те тич ну. ЕмоційноJпо -
чуттєва інфор мація — інфор мація про по чут тя, емоції ото чу ю чо го
світу, інте лек ту аль на — усвідом лен ня та ос мис лен ня нав ко лишнь о -
го, ес те тич на інфор мація, в свою чер гу, не се інфор мацію про кра су
та гар монійність нав ко лишнь о го світу [2].

Ес те тич не сприй нят тя не об ме жуєть ся сфе рою мис те цт ва та
твор чості, во но інтег ро ва не в різних сфе рах, у то му числі — як де -
термінан та роз вит ку емоційно го інте лек ту. Проб ле ма емоційно го
інте лек ту ак тив но вив ча лась за рубіжни ми та вітчиз ня ни ми дослід -
ни ка ми (Р. Ба рон, Дж. Блок, В.В. За риць ка, Н.В. Ков ри га, Д. Ка -
ру зо, Д.В. Люсін, Дж. Мейєр, П. Са ло вей, Д. Слай тер, Р. Стерн -
берг, О.І. Вла со ва, Е.Л. Но сен ко). У су час них ро бо тах предс тав ле но
дві мо делі емоційно го інте лек ту: 1) мо дель здібнос тей, в якій по да -
на ідея про поєднан ня пізнан ня і емоцій; 2) мо дель поєднан ня інте -
лек ту аль них, емоційних і осо бистісних влас ти вос тей лю ди ни [3].

Емоційний інте лект предс тав ляє со бою здатність ро зуміти від -
но си ни осо бис тості, реп ре зен то вані в емоціях, і уп рав ля ти емо цій -
ною сфе рою на ос нові інте лек ту аль но го аналізу і син те зу. Не обхідною
умо вою емоційно го інте лек ту є ро зуміння емоцій суб’єктом, а ре -
зуль та том — прий нят тя рішен ня на ос нові відоб ра жен ня та ос мис -
лен ня емоцій [4]. Да не яви ще виз на чаєть ся як здатність лю ди ни до
усвідом лен ня, прий нят тя та уп равління емоційни ми ста на ми і по -
чут тя ми як влас ни ми, так і інших лю дей, що фор му ють ся про тя гом
жит тя лю ди ни у спілку ванні та діяль ності [5].

В ос нові ес те тич но го сприй нят тя ле жить чуттєве, емоційне
сприй ман ня об’єктів, які ре алізуєть ся че рез фор му ван ня пев них
спе цифічних (ес те тич них) по чуттів. Ес те тич не сприй ман ня не об ме -
жуєть ся об’єкта ми мис те цт ва, во но про яв ляє се бе в усіх ви дах ді -
яль ності. От же, виз на чен ня ролі ес те тич но го сприй нят тя в про цесі
фор му ван ня емоційно го інте лек ту має знач ний по тенціал.

Літе ра ту ра

1. Ор га но ва Н.О. Спе ци фи ка эс те ти чес ко го восп ри я тия / Н.О. Ор га но -
ва. — М.: Выс шая шко ла, 1975. — 223 с.
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2. Тав ро вець ка Н.І. Те о ре тич не та емпірич не досліджен ня ес те тич но го
сприй нят тя осо бис тості / Н.І. Тав ро вець ка // Проб ле ми за галь ної та пе да -
гогічної пси хо логії. — Т. ХІІІ. — Ч. 4. — C. 371–380.

3. Анд ре ева И.Н. Эмо ци о наль ный ин тел лект: ис сле до ва ние фе но ме на /
И.Н. Анд ре ева // Воп ро сы пси хо ло гии. — 2006. — № 3. — С. 78–86.

4. За риць ка В.В. Те о ре ти коJме то до логічні ос но ви роз вит ку емоційно го
інте лек ту у кон тексті про фесійної підго тов ки: мо ног рафія / В.В. За риць ка —
За поріжжя: КПУ, 2010. — 304 с.

5. Но сен ко Е.Л. Емоційний інте лект: кон цеп ту алізація фе но ме ну, oc -
новні функції. Мо ног рафія. / Е.Л. Но сен ко, Н.В. Ков ри га. — К.: Ви ща
шко ла, 2003. — 126 с.

ВІКОВІ НО ВО УТ ВО РЕН НЯ ПІДЛІТКО ВО ГО ВІКУ 
ЯК ФАК ТОР СА МО СТ ВЕ РД ЖЕН НЯ УЧНІВ

Неділь ко В.В.
Дру га ви ща VPL�15, спеціальність «Пси хо логія»

Універ си тет «Ук раїна», т. 050 107 33 38
На у ко вий керівник: Фе дор чен ко І.М., к.філос.н., до цент

Підлітко вий вік — це один із най важ ливіших етапів жит тя лю -
ди ни. Цей період ха рак те ри зуєть ся зміна ми соціаль но го, пси хо -
логічно го та фізіологічно го по ряд ку. Пе ре жи ван ня ней ро гу мо раль -
них та соціаль ноJпси хо логічних зру шень нерідко суп ро вод жуєть ся
за галь ною неврівно ва женістю підлітків, дратівливістю, ба жан ням
са мо ст вер ди тись у ко лек тиві од нолітків.

Вітчиз ня на віко ва періоди зація поділяє підлітко вий вік на дві
фа зи. Фа за мо лод ших підлітків 10–13 років і фа за стар ших підлітків
13–15 років. Об’єктом на шо го досліджен ня є мо лодші підлітки.
Розг ля не мо вікові но во ут во рен ня мо лод шо го підлітко во го віку.

Психічні но во ут во рен ня — це прог ре сивні над бан ня психіки, що
є уза галь не ним ре зуль та том психічно го роз вит ку індивіда у пев но -
му віко во му періоді. Виділя ють зовнішні й внутрішні су пе реч ності.

Зовнішні су пе реч ності ви ни ка ють між індивідом та ви мо га ми
соціуму, нап рик лад, очіку ван ня батьків конфлікту ють з ба жан ня ми
ди ти ни.

Внутрішні су пе реч ності це конфлікт між но ви ми пот ре ба ми (пі -
зна валь ни ми, ко муніка тив ни ми то що) і ста ри ми, вже не ефек тив -
ни ми спо со ба ми їх за до во лен ня.

Осо бистість підлітка в кон тексті соціаль ноJпси хо логічно го та
діяль но го виміру струк ту ри осо бис тості вклю чає в се бе.
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Підструк ту ра пси хофізіологічних якос тей.
Підструк ту ра пси хофізіологічних якос тей вклю чає в се бе ана -

томоJфізіологічні зміни у роз вит ку дітей, які про яв ля ють ся у дисп ро-
порції тіла, незг раб ності рухів під час хо ди та бігу. Особ ли во серйоз -
них пе ре жи вань на бу ває у підлітко во му віці на явність фізич них вад
або відста ван ня ста те во го дозріван ня.

Підструк ту ра ха рак те ру.
Ха рак тер в ціло му, а зок ре ма йо го мо ральні влас ти вості, фор -

му ють ся в соціаль но му осе ред ку мікро та мак рорівнів. У підлітко -
во му віці значні пси хофізіологічні зміни суп ро вод жу ють ся різни ми
фор ма ми дис гар монії, ак цен туйо ваністю ха рак те ру.

Підструк ту ра са мосвідо мості.
Підструк ту ра са мосвідо мості у підлітко во му віці має ряд спе ци -

фічних оз нак. До них мож на віднес ти: нес табільність са мо сп рий -
нят тя та са мо оцінки, підви ще на ува га до сво го «Я».

Когнітив на сфе ра
Когнітив на сфе ра у підлітко во му віці заз нає суттєвих на ван та -

жень порівня но з по пе реднь ою лан кою нав чан ня. До них мож на
віднес ти по я ву знач ної кіль кості нав чаль них пред метів, збіль шен ня
об ся гу зас воєння не обхідної інфор мації, про ве ден ня уроків вчи те -
ля ми — пред мет ни ка ми.

Ко муніка тив на сфе ра
Підструк ту ра спілку ван ня є важ ли вим і змістов ним ком по нен -

том за галь ної пси хо логічної струк ту ри осо бис тості. У про цесі
спілку ван ня розк ри ваєть ся спря мо ваність осо бис тості: її пот ре би,
інте ре си, пе ре ко нан ня. Важ ли во відміти ти, що у підлітко во му віці
провідна діяльність — це інтим ноJосо бистісне спілку ван ня ро вес ни-
ка ми. На сам пе ред, підлітки праг нуть са мо ст вер ди тись у ко лек тиві
од нолітків, ба жа ють ви я ви ти свої здібності, індивіду альні особ ли -
вості. Але час то бу ває, що ко муніка тив ний бар’єр ле жить у пло щині
вста нов лен ня й підтри ман ня кон так ту, між ба жан ням са мо ст вер ди -
тись і вмінням пре зен ту ва ти се бе.
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СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНІ УМО ВИ РЕ А ДАП ТАЦІЇ
ПІДЛІТКІВ�ДЕВІАНТІВ

Ри баль чен ко О.В.
VІ курс, гру па ЗПЛ�61, спеціальність «Пси хо логія»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (098) 4779444
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. Проб ле ма де за дап тації осо бис тості
не но ва і вив чаєть ся з різних по зицій в суміжних з пси хо ло гією на у ках.
Про те гост ро та проб ле ми сь о годнішнь о го дня, не дос тат ність спе -
ціаль них досліджень, прис вя че них досліджен ню пси хо логічних чин -
ників де за дап тації і відсутність на у ко воJобг рун то ва ної ти по логії де за -
дап то ва них підлітків, що доз во ля ють ор ганізу ва ти ефек тив ну сис те му
профілак ти ки і пси хо ко рекції де за дап тації і про явів де за дап тив ної по -
ведінки, при му шує звер ну ти ува гу до да ної проб ле ми і оціню ва ти її як
вель ми ак ту аль ну. Ак ту альність те ми досліджен ня виз на чаєть ся і тим,
що в ос таннє де ся тиріччя в нашій країні уна слідок неб ла го по луч но го
соціаль ноJеко номічно го ста ну і полі тич ної нес табіль ності різко зрос -
ла зло чинність і інші про я ви асоціаль ної по ведінки. Особ ли во не без -
печ ни ми для май бутнь о го країни є тем пи зрос тан ня зло чин ності се -
ред дітей і підлітків, се ред мо лоді, обу мов лені втра тою в су час но му
суспільстві мо раль ноJетич них норм і ціннос тей. Рішен ня конк рет них
профілак тич них за дач віднос но де за дап то ва них підлітків ви ма гає ме -
то до логічно го і ме то дич но го за без пе чен ня пси хо ко рекційно го про це -
су, по шу ку і підбо ру ефек тив них пси хо логічних за собів ко рекції де за -
даптив них про явів. Не обхідність пси хоп рофілак ти ки і ко рекції
де за дап  тив ної по ведінки виз на ча ють ак ту альність досліджен ня по
ви яв лен ню при чин, сут ності, пси хо логічних умов, що по род жу ють
яви ще де за дап тації, а та кож пси хо логічних за собів профілак ти ки
і ко рекції де за дап тив ної по ведінки і де за дап то ва ності підлітків.

Ме тою на шої ро бо ти є те о ре тич но обг рун ту ва ти та екс пе ри мен -
таль но досліди ти соціаль ноJпси хо логічні умо ви ре а дап тації підліт -
ківJдевіантів з ура ху ван ням ви яв ле них пси хо логічних чин ників та
рівня їх де за дап тації.

Відповідно, на ше досліджен ня спря мо ва не на про ве ден ня те о -
ре ти коJме то до логічно го аналізу проб ле ми соціаль ної де за дап тації
підлітків; виз на чен ня струк тур них скла до вих та пси хо логічних чин -
 ників соціаль ної де за дап тації підлітків; виз на чен ня соціаль ноJпси -
хо логічних умов ре а дап тації підлітківJдевіантів та досліджен ня
ефек тив ності впро вад же них пси хо ко рекційних за ходів.
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Соціаль на де за дап тація підлітків є пси хо логічним фе но ме ном,
що ви ра жаєть ся в не а дек ватній по ведінці підлітків, обу мов леній
де  фор мацією ре акцій ор ганізму, психіки на внутрішні і зовнішні
сти му ли, а та кож ус та но вок, ціннісних орієнтації, спря мо ва ності
осо бис тості. Струк ту ру де за дап тації осо бис тості ми ви во ди мо на
ос нові уза галь нен ня різних кон цепцій по ведінки і мо ти вації по -
ведінки, діяль ності, спілку ван ня, пізнан ня. Струк ту ру про я ву де за -
дап то ва ності осо бис тості в конк рет них си ту аціях виз на чає рівень
за лу че ної в її констру ю ван ня внутрішнь о го ста ну ор ганізму, пси хо -
логічних чин ників, інтен сивність зовнішніх чин ників, ге не тич ний
і індивіду аль ний досвід.

Комп лексність дії на де за дап то ва них підлітків по ля га ла як
в ура ху ванні рівнів де за дап тації підлітків, так і в то му, що в пси хо -
ко рекційній ро боті зас то со ву ва ли ся різно манітні поєднан ня різних
індивіду аль них і гру по вих тренінгів з ме тою ви хо ду на са мот ренінг:
прог ра ван ня си ту ацій по зи тив ної взаємодії і спілку ван ня; ви ко -
нан ня різних ро лей для зна ход жен ня спо собів, що ре ду ку ють про -
я ви де за дап тив ної по ведінки; ство рен ня пси хо логічно го кліма ту,
спо ну ка ю чо го до взаємодії при опорі на ви яв лені по зи тивні якості
досліджу ва них; ство рен ня си ту ацій очіку ван ня приємних, по зи -
тив них для кож но го учас ни ка ре зуль татів дії, спілку ван ня і т.ін.

Зас то су ван ня прог ра ми ре а дап тації досліджу ва них виз на чи ло
по зи тивні зміни у всій осо бистісній струк турі підлітків екс пе ри -
мен таль ної гру пи і особ ли во в їх емоційній сфері, стабілізу ва ло і на -
б ли зи ло до адек ват ної їх са мо оцінки.

ОС НО ВИ СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНОЇ АДАП ТАЦІЇ
СТУ ДЕНТІВ СИРІТ

Са довсь кий Євгеній Ва лерійо вич,
2 курс спеціаль ності «Пра воз на в ство» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 

на чаль ник на у ко во го відділу 
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Найбільш ши ро кий зміст по нят тя «адап тація» яв ляє со бою пе -
рек лад йо го ла тинсь кої пер шо ос но ви: adapto — прис то со вую, adap -
tatio — прис то су ван ня.
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У ши ро ко му сенсі адап тація є ди намічне ут во рен ня, ре зуль тат
і про цес прис то су ван ня ор ганізму або осо бис тості до умов зов ніш -
нь о го се ре до ви ща, а та кож влас тивість будьJякої са мо ре гу лю валь ної
сис те ми (біологічної, соціаль ної чи технічної), яке по ля гає в здат ності
прис то со ву ва ти ся до мінли вих умов зовнішнь о го се ре до ви ща.

При хо ва на стра тегія адап тації — це ком пен саційна адап тація:
про тидія, урівно ва жен ня, нейт ралізація. Відкри та стра тегія адап та -
ції — це мо дифікаційна адап тація: вжи ван ня, зас воєння, ос воєння.

Для сту дентів ВНЗ ду же важ ли ве зна чен ня має пси хо логічна
адап тація, фак то ра ми якої є успішність (не успішність) про фесійної,
соціаль ної та біологічної адап тацій (про фесійне са мо виз на чен ня,
соціаль ний ста тус, сфор мо ваність соціаль ноJзна чи мих здібнос тей,
якос тей, ста но ви ще в ко лек тиві, за до во лен ня (не за до во лен ня) осо -
бистим ста ту сом, мож ливість про я ву індивіду аль ності та ін.); ха рак-
те ро логічні особ ли вості і якості осо бис тості; вміння здійсню ва ти
пси хо логічну са мо ре гу ляцію по ведінки і діяль ності.

У дослідженні заз на чаємо, що адап тація сту дентів до нав чаль -
но го про це су закінчуєть ся в кінці 2Jго — по ча ток 3Jго нав чаль но го
се ме ст ру. Сту ден ти зіштов ху ють ся з труд но ща ми, обу мов ле ни ми
пси хо логічною непідго тов леністю до ос воєння об ра ної про фесії,
що не га тив но поз на чаєть ся на ході про це су адап тації.

Соціалізація пос тає як єдність адап тації та ак тив ності осо бис -
тості: зас воєння норм і ціннос тей соціаль но го се ре до ви ща відбу -
ваєть ся у взаємо за леж ності і взаємозв’яз ку з ак тивністю індивіда.

Вис нов ки. Досліджен ня по ка за ло, що проб ле ма адап тації сту -
дентівJсиріт є ак ту аль ною і від її ефек тив но го розв’язан ня за ле жить
чи ста не сту дентJси ро та лю ди ною з ак тив ною життєвою по зицією,
про фесіона лом своєї спра ви.

В наслідок про ве де но го соціаль ноJпе да гогічно го досліджен ня на -
ми бу ло підтве рд же но ос нов ну гіпо те зу досліджен ня, яка по ля га ла
в то  му, що ос нов ни ми фак то ра ми (кри теріями), які впли ва ють на адап -
 тацію сиріт інсти туті є: ви яв лен ня проб лем соціаль ної адап та ції сту ден -
тівJсиріт но во го на бо ру; ство рен ня умов, що спри я ти муть ус піш ній
адап тації сту дентівJсиріт пер шо го ро ку нав чан ня; ефек тив не уп рав лін -
ня і конт роль за про це сом їх соціаль ної адап тації, соціаль на під трим -
ка сім’ї піклу валь ників, співробітницт во з со ціаль ни ми служ ба ми.

Виз на че но соціаль ноJпе да гогічні умо ви підви щен ня ефек тив нос -
ті про це су соціаль ноJпси хо логічної адап тації сту дентів пер шо го ро -
ку нав чан ня. Складні і нові зав дан ня, що ви ни ка ють пе ред сту ден -
томJси ро тою вже на пер шо му курсі, ви ма га ють чіткої ор ганізації
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нав чаль но го про це су, ви хо ван ня в сту дентів на ви чок са мостійної
ро бо ти з нав чаль ною та на у ко вою літе ра ту рою, умінь са мостійно го
розпо ділу сво го ча су між нав чан ням, по бу том і відпо чин ком, а мож -
ли во, ще й підробітка ми. Це свідчить про не обхідність вра ху ван ня
віко вих змін у роз вит ку пси хо логічних функцій при ор ганізації са -
мостійної ро бо ти сту дентівJсиріт, яка має бу ти спря мо ва на перш за все
на ос мис лен ня нав чаль ної інфор мації, а не тіль ки на її за пам’ято ву -
ван ня. Адміністрація ви що го нав чаль но го зак ла ду, вик ла дачі, сту -
ден ти стар ших курсів ма ють спри я ти вклю чен ню сту дентівJсиріт
пер шо го кур су у нові для них ви ди діяль ності та но ве ко ло спілку -
ван ня. Знач ну до по мо гу у вирішенні цих зав дань мо жуть на да ти
соціаль ноJпси хо логічні служ би ви щих нав чаль них зак ладів.

Про ве де не пси хо ло гоJпе да гогічне досліджен ня проб ле ми адап-
тації сту дентівJсиріт пер шо го ро ку нав чан ня в інсти туті, при род но,
не ви чер пує всіх її ас пектів. По даль шо го те о ре тич но го ос мис лен ня
та екс пе ри мен таль но го вив чен ня пот ре бу ють пи тан ня ви роб лен ня
кри теріїв конт ро лю за адап таційним пе ребігом та за собів своєчас -
ної ко рекції ви яв ле них не доліків та усу нен ня пе реш код.

ВАЖ ЛИВІСТЬ ВМІННЯ ШВИД КО І СВІДО МО ЧИ ТА ТИ

Са ра пу ло ва Є.Г.
к.пед.н., до цент ка фед ри гу манітар них 

та соціаль них дис циплін Київсь ко го славістич но го універ си те ту

Проб ле ма фор му ван ня чи таць ких на ви чок зай має провідне місце
в су час но му на си че но му інфор мацією суспільстві. Вміння чи та ти тіс -
но пов’яза не з умінням опе ра тив но і пра виль но зна хо ди ти, сприй -
ма ти, ос мис лю ва ти інфор мацію. Во лодіння ж інфор мацією ро бить
індивіда ак тив ним учас ни ком суспіль них про цесів, твор цем ду хов них
і ма теріаль них ціннос тей людства, доз во ляє йо му віль но орієнту ва -
ти ся в соціумі.

Л.С.Ви готсь кий ха рак те ри зу вав чи тан ня як психічний про цес
надз ви чай но склад но го по ряд ку, що зу мов лює ак тив ну інте лек ту аль ну
і ко муніка тив ну діяльність лю ди ни. Особ ли во го зна чен ня вміння
чи та ти на бу ває вже у шкіль но му віці, ко ли ви ни кає за лежність між
рівнем дос ко на лості чи таць ких умінь і ста нов лен ням мис лен ня ди -
тини, зас воєнням нею ос нов на ук, фор му ван ням пізна валь ної са мос -
тійності. Чи тан ня яв ляє со бою провідний інстру мент ово лодіння
знан ня ми, ос но вою сис те ми освіти і са мо освіти. За ста тис ти кою,
близь ко 90 відсотків інфор мації лю ди на от ри мує зав дя ки зо ро во му
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сприй ман ню і з них 70 відсотків — за ра ху нок чи тан ня. До то го ча -
су, по ки ди ти на не нав чить ся віль но, свідо мо, швид ко чи та ти, кни -
га (зок ре ма й підруч ник) не мо же ста ти для неї дже ре лом знань.

Вчені фор му лю ють зна чен ня для лю ди ни віль но зас во ю ва ти
інфор мацію з кни ги нас туп ним чи ном:

1. У кни гах ут ри муєть ся ве ли чез ний досвід і знан ня інших лю -
дей, ма са ідей, ме то дик, стра тегій.

2. Кни ги фор му ють світог ляд. Чи та ю чи пра вильні кни ги, лю -
ди на пос ту по во фор мує, роз ши рює і пог либ лює влас ний пог ляд на
світ, свої пе ре ко нан ня.

3. Кни ги роз ви ва ють мис лен ня, ува гу, уя ву.
4. Чи та ю чи кни ги, мож на знай ти іде аль ний об раз са мо го се бе

у виг ляді літе ра тур них ге роїв або ре аль них лю дей і зго дом втіли ти
цей об раз у своєму житті.

5. Чи тан ня книг доз во ляє знай ти відповіді на ба га то пи тань, ад же
ти сячі лю дей вже про жи ли своє жит тя і поділи ли ся своїм досвідом
з людством. Вирішен ня ба гать ох проб лем, будь то відсутність гро -
шей чи сто сун ки з інши ми людь ми, та кож вик ла дені в кни гах. Бу -
ло б не ро зум но не ви ко рис то ву ва ти та ку інфор мацію.

6. Кни ги на ди ха ють і мо ти ву ють на са мо у дос ко на лен ня, са мо -
роз ви ток і до сяг нен ня знач них ре зуль татів. Кни ги відкри ва ють нові
грані сприй нят тя світу, про які ко лись лю ди на мог ла не зна ти.

Пот ре ба у швид ко му, свідо мо му оз найом ленні з текс та ми да ла
пош товх для ви ник нен ня тех но логій швид ко го і па но рам но го чи тан-
ня (від 400 до 3500 слів за хви ли ну). Ав то ри найбільш відо мих ме то дик
швид ко чи тан ня: В.М.Зай цев, О.А.Куз не цов, Ф.Ль о зер, В.М.Мель -
ник, І.Г.Паль чен ко, І.Т.Фе до рен ко, Л.Н.Хро мов та ін.

Не сфор мо ва не у школі вміння швид ко свідо мо чи та ти уск лад нює
ди тині шлях до от ри ман ня освіти у ви щих нав чаль них зак ла дах. Ад же
у вузі об сяг нав чаль ної інфор мації настіль ки знач ний, що мо ва вже йде
про ово лодіння технікою па но рам но го (а не прос то швид ко го) чи тан -
ня. Ту об’ємну кількість інфор мації, яку не обхідно по че рп  ну ти не ли -
ше з книг, жур налів та га зет, але й з Інтер не ту, лю ди на зі зви чай ною
швидкістю чи тан ня (150–200 слів за хви ли ну) прос то не в змозі охо пи -
ти. Оп ра цю ван ня ж текстів пе ред ба чає, що з цих ма те ріалів слід оби -
ра ти ті, які дійсно не обхідні, а зай ву інфор мацію потрібно відки да ти,
щоб не вит ра ча ти на неї свій час. Лю ди, які повіль но чи та ють, не всти -
га ють об роб ля ти весь не обхідний потік інфор мації. Су часні тех но логії
зро би ли крок так да ле ко, що лю дині те пер не обхідно спеціаль но збіль -
шу ва ти влас ну здатність до сприй нят тя но во го ма теріалу.
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Досліджен ня ук раїнсь ких на у ковців ос танніх років засвідчу -
ють, що стійкий ба зо вий на вик чи та ти по од но му сло ву фор муєть -
ся у дітей до кінця по чат ко вої шко ли, і в біль шості ви падків діти
і їхні бать ки не зай ма ють ся по даль шим удос ко на лен ням техніки
чи тан ня. Заз ви чай, рівень швид кості чи тан ня у біль шості нинішніх
ви пу ск ників шкіл про тя гом усь о го жит тя за ли шаєть ся десь на рівні
80–100 слів за хви ли ну. В епо ху «інфор маційно го ви бу ху» подібний
стан ре чей є неп ри дат ним. Більш то го, будьJякій пе ресічній лю дині,
а не ли ше сту ден тові ву зу, для до сяг нен ня пев но го успіху в житті
не обхідно во лодіти швид ким чи тан ням, щоб всти га ти знайо ми ти ся
з ве ли чез ни ми по то ка ми інфор мації. Нап рик лад, в США на ба гать ох
підприємствах не прий ма ють на керівну ро бо ту осіб, чия швидкість
чи тан ня мен ше 300 слів за хви ли ну. Вва жаєть ся, що при такій низь -
кій швид кості чи тан ня фахівець прос то по то не в по тоці па перів.

В про цесі чи тан ня вдос ко на люєть ся опе ра тив на пам’ять і стій -
кість ува ги. Від цих двох по каз ників, у свою чер гу, за ле жить ро зу мо -
ва пра цез датність. При повіль но му чи танні лю ди на за над то час то
відволікаєть ся і то му по га но сприй має зміст інфор мації. Вчені з’ясу -
ва ли, що швидкість сприй нят тя лю ди ною інфор мації і швидкість
мис лен ня в кіль ка разів вищі за швидкість чи тан ня по од но му сло -
ву. Мис лен ня су час ної лю ди ни настіль ки роз ви не не, що мо же ав то -
ма тич но пе рек лю ча ти ся на інші проб ле ми під час за над то повіль -
но го чи тан ня. Це од на з най го ловніших при чин, щоб поп ра цю ва ти
над швидкістю чи тан ня. Швидкість не обхідно збіль ши ти мінімум
до 300 слів за хви ли ну, щоб до вес ти до од но го рівня з мис лен ням.
От же, швидкість чи тан ня здебіль шо го вис ту пає ос нов ним по каз -
ни ком інте лек ту аль них мож ли вос тей лю ди ни. То му підви щу ю чи
швид кість чи тан ня, ми мо же мо впев не но го во ри ти про те, що лю -
ди на збіль ши ла свій інте лек ту аль ний по тенціал. Швид ке чи тан ня
до по ма гає біль ше всти га ти і ма ти мож ливість швид ше роз ви ва ти ся.
За до по мо гою на вич ки швид ко го (зок ре ма па но рам но го) чи тан ня
ми мо же мо у кіль ка разів швид ше зас во ю ва ти будьJяку не обхідну
інфор мацію, чи та ти на ба га то біль ше літе ра ту ри — від ху дожньої до
спеціалізо ва ної.

Вис но вок. Як по ка зу ють чис ленні досліджен ня, про ве дені на пер -
ших кур сах універ си тетів, ос нов ною при чи ною не успішності нав чан -
ня, є повіль не чи тан ня, яке не доз во ляє сту ден там оп раць о ву ва ти
не обхідний об сяг інфор мації. Та ким чи ном, са ме рівень шкіль ної
підго тов ки до швид кої і свідо мої ро бо ти з текс та ми зак ла дає ос но -
ви успішної про фесійної підго тов ки в май бутнь о му.
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ПРОБ ЛЕ МА НАС ТУП НОСТІ ОСВІТНІХ ЛА НОК: 
ШКО ЛА�ВУЗ

Са ра пу ло ва Є.Г.
к.пед.н., до цент ка фед ри гу манітар них та соціаль них 

дис циплін Київсь ко го славістич но го універ си те ту
Шпич ка Г.І.

зас туп ник ди рек то ра з нав чаль но�ви хов ної ро бо ти 
Спеціалізо ва ної шко ли I–III сту пенів № 148 

з пог либ ле ним вив чен ням ук раїнсь кої мо ви та літе ра ту ри
імені Іва на Баг ря но го м. Києва

Проб ле ма нас туп ності у нав чанні — це проб ле ма за без пе чен ня
пе ре хо ду осо бис тості на якісно но вий ступінь роз вит ку шля хом ство -
рен ня ком фо рт них умов для розк рит тя її по тенціалу в про цесі пе ре -
хо ду від од но го ти пу ор ганізації освітнь о го про це су до іншо го. Пе -
рехід на ко жен но вий ступінь нав чан ня пов’яза ний з не обхідністю
адап тації ди ти ни до но вих освітніх умов. Ко жен пе рехідний період
ви су ває спе цифічні проб ле ми, що пот ре бу ють особ ли вих спо собів
вирішен ня. Нас тупність в освіті — надз ви чай но склад не за змістом,
функціями і оз на ка ми пе да гогічне яви ще. Найбільш склад ною ви -
яв ляєть ся проб ле ма нас туп ності освітніх ла нок: шко лаJвуз.

Адап таційний період пер шо ку рс ників три ває пов них два се ме ст -
ри. Особ ливість да но го віко во го періоду по ля гає в пе ре ході від ди -
ти н ства до до рос лості. Це до сить кри тич ний мо мент для лю ди ни,
ко ли до во дить ся поп ро ща ти ся з ко лишнім ото чен ням, пра ви ла ми,
вли ти ся у но вий ко лек тив, ви я ви ти свою ко муніка тив ну здатність.
Мож на вва жа ти, по чи нає фор му ва ти ся но ва струк ту ра осо бис тості.
Різка зміна звич но го спо со бу жит тя нерідко приз во дить до стре су,
пе ре жи вань, проб лем. Не завж ди мож ли во пе ред ба чи ти ре зуль тат
впли ву цих фак торів на психіку ди ти ни. Зміни мо жуть приз вес ти до
проб лем з успішністю, труд но ща ми спілку ван ня з од нолітка ми.

Розрізня ють три фор ми адап тації сту дентівJпер шо ку рс ників до
умов ву зу:

1. Фор маль на адап тація: сто суєть ся пізна валь ноJінфор ма цій -
но го прис то су ван ня сту дентів до но во го ото чен ня, до струк ту ри ви -
щої шко ли, до но вих ви мог і обов’язків.

2. Суспіль на адап тація: про цес внутрішньої інтег рації груп сту -
дентівJпер шо ку рс ників і інтег рація цих груп зі сту де нтсь ким ото -
чен ням в ціло му.
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3. Ди дак тич на адап тація: пов’яза на з підго тов кою сту дентів до
но вих форм і ме тодів нав чаль ної ро бо ти у вищій школі.

На у ковці дійшли вис нов ку, що на сам пе ред в абітурієнтів після
періоду психічно го ста ну ра дості, успіху, віри в май бутнє, пла ну ван -
ня перс пек тив сту де нтсь ко го жит тя, очіку ван ня по чат ку нав чаль -
но го ро ку нас тає цілком ре аль ний і до сить склад ний для біль шості
пер шо ку рс ників період адап тації. Ба га то пер шо ку рс ників відчу ва -
ють значні труд нощі, пов’язані з відсутністю на ви чок са мостійної
ро бо ти, ро бо ти з підруч ни ком та пер шод же ре ла ми, аналізом ве ли -
ко го об ся гу інфор мації, чітко го вис лов лю ван ня своїх ду мок. Як пра-
ви ло, пер шо ку рс ни ки ма ють труд нощі в зас воєнні знань не то му,
що от ри ма ли слаб ку підго тов ку в се редній школі, а то му, що у них
не сфор му ва ли ся такі вміння як: здатність нав ча ти ся са мостійно,
конт ро лю ва ти і оціню ва ти се бе, во лодіння індивіду аль ни ми особ -
ли вос тя ми пізна валь ної діяль ності, вміння пра виль но роз поділи ти
свій ро бо чий час для са мостійної підго тов ки. Вик ла дачі ви що го
нав чаль но го зак ла ду по винні до по мог ти сту ден туJпер шо ку рс ни ку
у по до ланні цих труд нощів.

Як засвідчу ють досліджен ня, адап тація відбу ваєть ся знач но
швид ше і лег ше у тих сту дентів, які об ра ли дійсно ба жа ний вуз і ба -
жа ну спеціальність. Відповідно, бать ки і вчи телі стар шок лас ників
можуть на да ти дітям істот ну до по мо гу. На сам пе ред, знайо ми ти шко -
ля ра з ши ро ким спект ром про фесій і до по мог ти об ра ти ту про фесію,
яка йо го ціка вить, до якої він має здібності. В іде алі здібності і на -
хи ли ди ти ни слід ви я ви ти і роз ви ва ти вже на мо мент пе ре хо ду ди -
ти ни з по чат ко вої до се редньої шко ли. З цією ме тою, по чи на ю чи
з пер шо го кла су, доціль но «про вес ти» ди ти ну че рез мак си маль ну
кількість гуртків з різни ми нап ря ма ми діяль ності. Тіль ки після то го,
як шко ляр спро бує се бе в різних ви дах діяль ності, він з до по мо гою
батьків, вчи телів і керівників гуртків змо же виз на чи ти свої впо до -
бан ня і на хи ли. По чи на ю чи з 5Jго кла су, не обхідно усіля ко підтри -
мува ти і роз ви ва ти інте рес до пев них видів діяль ності у тих дітей, які
виз на чи ли ся зі своїми впо до бан ня ми, і ак тив но до по ма га ти «знай -
ти се бе» дітям, у яких про цес са мо виз на чен ня ще не відбув ся. Вод но -
 час, нав чаль ноJви хов ний про цес у школі по ви нен бу ду ва ти ся та ким
чи ном, щоб усі діти от ри му ва ли всебічний гар монійний роз ви ток.
Важ ли во та кож, не пе ре ван та жу ва ти ди ти ну тим чи іншим ви дом
діяль ності, щоб не вик ли ка ти відра зи.

Для стар шок лас ників мо жуть ор ганізо ву ва тись спеціальні уро -
ки про фесійної орієнтації. На такі уро ки ко рис но зап ро шу ва ти ви -
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пу ск ників шко ли, які роз повіли б про свої ме то ди успішно го прис -
то су ван ня до нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі.

Шко лярів не обхідно та кож вчи ти:
— са мостійно пра цю ва ти з літе ра ту рою і дже ре ла ми інфор мації;
— пла ну ва ти свій ро бо чий день;
— по ва жа ю чи ото чу ю чих, вод но час вміти бу ти са ми ми со бою;
— виз на чи ти ся з життєви ми ціля ми і бу ти цілесп ря мо ва ни ми;
— зай ма ти ак тив ну життєву по зицію, не бо я ти ся по ми ли ти ся;
— не паніку ва ти при зустрічі з труд но ща ми — вчи ти ся зна хо ди -

ти вихід з кож ної си ту ації.
Всі сто ро ни про це су адап тації є важ ли ви ми для нор маль ної

діяль ності сту ден та у вузі. Про те провідну ро ли в про цесі адап тації
сту ден та до но вих умов відігра ють бать ки. Їхня підтрим ка і до по мо -
га зна чущі для ди ти ни в будьJяко му віці, а на межі ди ти н ства і до -
рос лості — особ ли во.

СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
МІЖО СО БИСТІСНИХ ВІДНО СИН 

В ОД НОС ТА ТЕ ВО МУ СТУ ДЕ НТСЬ КО МУ КО ЛЕК ТИВІ

Сміля нець А.Ю.
VІ курс, спеціальність «Пси хо логія», 

універ си тет «Ук раїна», тел. 0938390286
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол. н., про фе сор

Ак ту альність досліджен ня. У су час но му суспільстві фор муєть ся
пот ре ба в но во му типі осо бис тості, якос тя ми якої є прак тичність,
ініціативність, здатність орієнту ва ти ся в рин ко вих умо вах, ди наміч -
ність, постійне праг нен ня до роз вит ку, інте лек ту аль на роз ви неність.
Сту де н т ство є найбільш інте лек ту аль ною, твор чо роз ви не ною і прог -
ресив ною час ти ною мо лоді, най важ ливішим фак то ром політич но го,
ду хов но го й еко номічно го пе рет во рен ня ук раїнсь ко го суспільства.

Сту де н т ство виз на ча ють як своєрідну мобіль ну гру пу, ме тою ді -
яль ності якої є зас воєння за спеціаль но ор ганізо ва ною прог ра мою
соціаль ноJпро фесійних ро лей, підго тов ка до ви ко нан ня важ ли вих
соціаль них функцій: про фесійних, куль ту ро логічних, гро мадсь коJ
політич них, сімей них то що. Го лов ни ми нап ря ма ми життєдіяль ності
сту дентів є про фесійне нав чан ня, осо бистісне зрос тан ня й са мо ст -
ве рд жен ня, роз ви ток інте лек ту аль но го по тенціалу, ду хов не зба га -
чен ня, мо раль не, ес те тич не, фізич не са мов дос ко на лен ня. Сту дент
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ви що го нав чаль не зак ла ду — це мо ло да лю ди на, яка ха рак те ри зу -
єть ся про фесійною спря мо ваністю, го туєть ся до ви со кок валіфіко -
ва но го ви ко нан ня функцій фахівця в певні про фесійній га лузі. Зав -
дя ки спіль но му ви ду діяль ності — учінню, спіль но му ха рак те ру праці
сту ден ти ут во рю ють пев ну соціаль ноJпро фесійну гру пу, провідною
функцією якої є на бут тя відповідних знань та умінь в га лузі об ра ної
про фесії, на ви чок са мостійної твор чої діяль ності.

Най пер шим та од ним з важ ливіших кроків у ви хо ванні сту де н т -
ства є фор му ван ня ко лек ти ву з ви роб ле ни ми суспіль но зна чу щи ми
ціля ми, ор га на ми са мов ря ду ван ня. Са ме сфор мо ва ний сту де нтсь кий
ко лек тив має си лу й мо же ста ти дже ре лом пе рет во рень су час ної
дійсності.

У су часній пе да гогічній на уці ко лек тив виз на ча ють як стійку
в часі ор ганізаційну гру пу взаємодіючих лю дей, зі спе цифічни ми
ор га на ми ке ру ван ня. Ця гру па об’єдна на ціля ми спіль ної, суспіль -
но ко рис ної діяль ності, і має склад ну ди наміку фор маль них і не -
фор маль них взаємин між чле на ми цієї гру пи. Нав чаль ний ко лек тив
має двоїсту струк ту ру: поJпер ше, він є об’єктом і ре зуль та том свідо -
мих і цілесп ря мо ва них впливів пе да гогів, ку ра торів, які виз на ча ють
йо го особ ли вості; поJдру ге, нав чаль ний ко лек тив — це віднос но са -
мостійне яви ще, що роз ви ваєть ся, що підко ряєть ся особ ли вим со -
ціаль ноJпси хо логічним за ко номірнос тям.

На да но му етапі не має чітких досліджень од нос та те вих сту де нт -
сь ких ко лек тивів. Ця проб ле ма стає ак ту аль ною в наш час, оскіль -
ки все біль ше нап рямків освіти по чи на ють вва жа ти ся чо ловічи ми
або жіно чи ми.

Ме та досліджен ня по ля гає в те о ре тич но му обґрун ту ванні та
екс  пе ри мен таль но му дослідженні соціаль ноJпси хо логічних проб -
лем міжо со бистісних відно син в од нос та те во му сту де нтсь ко му ко -
лек тиві; роз робці кон цеп ту аль них підходів для фор му ван ня по зи -
тив но го пси хо логічно го кліма ту в од нос та те во му сту де нтсь ко му
ко лек тиві.

Для до сяг нен ня пос тав ле ної ме ти не обхідно виріши ти ряд
прак тич них зав дань:

1. Про вес ти те о ре тич ний аналіз підходів до вив чен ня соціаль -
ноJпси хо логічних ас пектів проб ле ми міжо со бистісних відно син в сту-
де нтсь ко му ко лек тиві у вітчиз няній та за рубіжній пси хо логії.

2. Про а налізу ва ти пси хо логічні особ ли вості сту де нтсь ко го віку.
3. Розг ля ну ти чо ловічу й жіно чу гру пи як різно вид го мо ген но -

го ко лек ти ву.
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4. Про вес ти емпірич не досліджен ня соціаль ноJпси хо логічних
особ ли вос тей міжо со бистісних взаємовідно син в од нос та те во му сту-
де нтсь ко му ко лек тиві.

5. На ос нові ре зуль татів конс та ту ю чо го екс пе ри мен ту роз ро би -
ти прог ра му соціаль ноJпси хо логічно го тренінгу, спря мо ва но го на
фор му ван ня по зи тив но го емоційно го кліма ту в од нос та те во му сту -
де нтсь ко му ко лек тиві.

6. Про а налізу ва ти та уза галь ни ти ре зуль та ти фор му ю чо го екс -
пе ри мен ту і пе ревіри ти ефек тивність впро вад же них пси хо ко -
рекційних за ходів за до по мо гою ме тодів ма те ма тич ної ста тис ти ки.

В ході досліджен ня бу ло ви яв ле но соціаль ноJпси хо логічні особ -
ли вості міжо со бистісних відно син та пси хо логічно го кліма ту в од но -
с та те во му сту де нтсь ко му ко лек тиві, роз роб ле но прог ра му со ціаль  ноJ
пси хо логічно го тренінгу, спря мо ва но го на фор му ван ня по зи тив но го
емоційно го кліма ту в од нос та те во му сту де нтсь ко му ко лек тиві.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗНА ЧИ МИХ ІНТИМ НИХ СТО СУНКІВ
З ОСОБ ЛИ ВОС ТЯ МИ ЖИТТЄВО ГО ШЛЯ ХУ МО ЛОДІ

Стан жур Д.О.
VІ курс, спеціальність «Пси хо логія», 

Універ си тет «Ук раїна», тел. 0631577129
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. В су час но му суспільстві зна чимі
інтимні сто сун ки заз на ють де далі біль шої транс фор мації. Зав дя ки
новітнім інфор маційним тех но логіям і по ши рен ню Інтер не ту взає -
ми ни пе ре хо дять із ре аль но го у вірту аль ний простір. Сь о годнішня
мо лодь бу дує свої сто сун ки на зовсім інших прин ци пах, іде а лах та
ціннос тях, на відміну від по пе редніх по колінь.

Ме та на шо го досліджен ня — вста но ви ти та про а налізу ва ти взає -
мозв’язок зна чи мих інтим них сто сунків та особ ли вос тей життєво го
шля ху мо лоді.

Жит тя лю ди ни про хо дить в соціаль но му прос торі і це є при чи -
ною різно манітних впливів зі сто ро ни інших лю дей. Найбіль ший
вплив на життєвий шлях індивіда здійснюєть ся найб лиж чим ото -
чен ням. Г.С. Саліван на зи ває ос танніх зна чи ми ми інши ми, оскіль ки
окрім то го, що во ни впли ва ють на жит тя осо би, в свою чер гу і осо -
ба на ма гаєть ся зро би ти так, щоб ха рак те рис ти ки зна чи мо го іншо го
співпа да ли з її ціннісноJпот ре бо вою сфе рою на ос нові по пе реднь о -
го співвідне сен ня се бе із зна чи мим іншим. З ото чен ня зна чи мих
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інших виділяєть ся ви ща фор ми інтим ноJосо бо во го спілку ван ня —
зна чимі інтимні сто сун ки, які ви ни ка ють за умо ви на яв ності спіль -
них ціннос тей парт нерів, співу часті в житті один од но го, що за без -
пе чуєть ся ро зумінням ду мок, по чуттів і намірів іншо го.

Кон цепція життєво го шля ху сприяє кра що му ро зумінню зна -
чи мих інтим них сто сунків і по ка зує яким чи ном ос танні впли ва ють
на пе ребіг жит тя осо бис тості.

Згідно ре зуль татів те о ре тич но го аналізу ба чи мо, що зна чимі ін -
тимні сто сун ки — це тісні зв’яз ки, що ха рак те ри зу ють ся міжо со бис -
тісни ми ас пек та ми, дов го ст ро ко ви ми спіль ни ми інте ре са ми, за галь -
ни ми ціля ми та як пра ви ло но сять емоційне за ба рв лен ня. Для них
є ха рак терні інтимність, прист расть та відданість обох парт нерів.

Вста нов ле но, що сприй нят тя влас но го життєво го шля ху на бу -
ває по зи тив но го ха рак те ру при умові підтрим ки та кон так ту зі сто -
ро ни зна чи мо го парт не ра. В по нят тя підтрим ки в да но му ви пад ку
вклю чаєть ся та ке став лен ня парт не ра, яке ха рак те ри зуєть ся прий -
нят тям та виз нан ням цінності іншо го, що сприяє підви щен ню йо го
відкри тості та са мо по вазі. По нят тям кон так ту опи су ють праг нен ня
до близь кості, прив’яза ності, інтим ності. Підтрим ка зі сто ро ни
зна чи мо го парт не ра та близькість із ним не ли ше пов’язані із пе ре -
оцінкою влас но го життєво го шля ху, а ще й спри я ють по яві оп -
тимістич них очіку вань від май бутнь о го, що засвідчує ко ре ляція із
шка лою надії, а це свідчить про те ра пев тич ний ефект зрілих інтим -
них сто сунків.

На ос нові да но го досліджен ня мо же мо зро би ти вис но вок, що
життєвий шлях осо бис тості тісно пе реплітаєть ся із зна чи ми ми ін -
тим ни ми сто сун ка ми. Це про яв ляєть ся у то му, що по я ва та ких від -
но син змінює відно шен ня осо би до подій ми ну ло го та те перішнь о -
го, ве де до зміни життєвих планів та цілей, ак тив ної пе ре оцінки
влас них до сяг нень та нев дач, по я ви оп тимізму та надії на май бутнє,
мобілізує її до ак тив ної праці. Життєві події на бу ва ють но во го сен -
су.Відбу ваєть ся пе ре бу до ва життєвих перс пек тив.

Та ким чи ном, чим біль ше осо ба на ко пи чує пе ре жи вань лю бові
та прий нят тя, тим біль шою стає її праг нен ня до успішної ре алізації
тру до вої діяль ності. Лю бов у ць о му сенсі є твор чою си лою, здат ною
конструк тив но зміню ва ти осо бистість в ході її життєво го шля ху, а та -
кож світ нав ко ло неї.

От же, зна чимі інтимні сто сун ки є без по се редньо взаємо пов’я -
за ни ми із та ки ми особ ли вос тя ми життєво го шля ху мо лоді, як життє ві
події, ев де монічні ус та нов ки та емоційна спря мо ваність.
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СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНІ УМО ВИ СТА НОВ ЛЕН НЯ
СТА ТЕ ВО РОЛЬ О ВОЇ ІДЕН ТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Стан жур А.О.
VІ курс, гру па ЗПЛ�61, спеціальність «Пси хо логія»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (093)�4638649
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. Обу мов люєть ся транс фор ма цій -
ни ми зміна ми в Ук раїні, що сто су ють ся про це су ста нов лен ня твор -
чої, ак тив ної, са мо дос татньої, не за леж ної від статі, анд рогінної
осо бис тості.

Виб ра ний для досліджен ня підлітко вий вік — це час, ко ли суб’єкт
праг не роз ши ри ти й уточ ни ти зміст сво го «Я». Цей віко вий період
є важ ли вим ета пом ста нов лен ня ста те во роль о вої іден тифікації, бо
са ме у ць о му віці відбу ваєть ся ак тив не усвідом лен ня суті своїх став -
лень до інших лю дей та са мо го се бе, роз ши рюєть ся й уточ нюєть ся
ста те ве са мо виз на чен ня. Са ме у підлітко во му віці, як підкрес люєть ся
нау ков ця ми, відбу ваєть ся ста нов лен ня ста те во роль о вої іден тифі кації,
яка є внутрішнім пе ре жи ван ням своєї ста те вої на леж ності, на бут тям
гендер ної ролі й уподібнен ням до неї, своєрідною єдністю ста те во го
са мо усвідом лен ня і по ведінки. Підлітко вий вік виз на чає по даль ший
роз ви ток осо бис тості, орієнтацію на справжні зраз ки ЯJчо ловіка
і ЯJжінки в но вих змінних умо вах, на пов нен ня їх егалітар ни ми цін -
нос тя ми, яки ми пе ред ба че но фор му ван ня ген дер ної са мосвідо мос -
ті, ста те вої «ЯJкон цепції» та ста те во роль о вої іден тифікації.

Ра зом із тим, проб ле ма чин ників ста нов лен ня ста те во роль о вої
іден тифікації підлітків висвітле на не дос татньо. Ак ту аль ни ми за ли -
ша ють ся пи тан ня, під впли вом яких чин ників відбу ваєть ся ста нов -
лен ня ста те во роль о вої іден тифікації підлітків. Тра диційна сис те ма
ціннос тей ха рак те ри зуєть ся ди хо томічним ба чен ням, а но ва, егалі тар-
 на, — поєднан ням взаємо замінних якос тей. У зв’яз ку з цим особ ли -
во го зна чен ня на бу ває вив чен ня ролі соціаль но го ото чен ня (сім’ї,
од нолітків, пе да гогів), змісту профіль но го нав чан ня, змісту за собів
нав чан ня, зок ре ма шкіль них підруч ників, та внутрішніх спо ну кань
як чин ників ста те во роль о вої іден тифікації осо бис тості.

Ме тою на шої ро бо ти є виз на чен ня ролі соціаль ноJпси хо ло гіч -
них умов та шляхів оп тимізації їх впли ву на ста нов лен ня ста те во
роль о вої іден тифікації підлітків.

На ос нові те о ре тич но го аналізу проб ле ми та от ри ма них на ми ре-
зуль татів досліджен ня ви яв ле но, що у ста нов ленні ста те воJроль о вої
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іден тифікації підлітків знач на роль на ле жить соціаль ноJпси хо логіч -
ним умо вам, се ред яких провідну роль відіграє найб лиж че ото чен ня
(сім’я, шко ла, од нолітки), а та кож особ ли вості та зміст нав чаль ноJви -
хов но го про це су. То му спеціаль но по бу до вані ко рекційні за нят тя
мо жуть суттєво впли ну ти на зміну тра диційних ген дер них сте ре о -
типів та нас та нов учас ників нав чаль ноJви хов но го про це су, що до -
по мо же гар монізу ва ти про цес ста нов лен ня ста те во роль о вої іден -
тифікації у підлітків.

Ста те во роль о ва іден тифікація завж ди пов’яза на з інши ми людь -
ми, які про тя гом ко рот ко го чи три ва ло го періоду мо жуть слу жи ти
зраз ка ми. На ранніх ета пах ме ханізм ста те во роль о вої іден тифікації
за без пе чує пе ре да чу «осо бистісно го» досвіду опо се ред ко ва но — че -
рез осо бис тий прик лад, насліду ван ня, навіюван ня. На більш пізніх
стадіях ста нов лен ня ста те во роль о вої іден тифікації ко ло осіб, з яких
ви би раєть ся зра зокJоб’єкт іден тифікації, роз ши рюєть ся: це вже не
тіль ки бать ки, а й ро вес ни ки, вчи телі та ін.

Ви ок рем лені соціальні умо ви да ють змо гу дійти вис нов ку, що
сім’я фор мує не тіль ки фізич не, а й соціаль не бут тя ди ти ни, то му
є пер вин ним, найвпли вовішим і дов гот ри ва лим аген том ста нов лен -
ня ста те во роль о вої іден тифікації ди ти ни на всіх ета пах її роз вит ку.
Ви хо ван ня у сім’ї ди фе ренціюєть ся за ста те вою оз на кою та ство рю -
ють ся не од на кові мож ли вості для предс тав ників різних ста тей.

ОСОБ ЛИВ НОСТІ РОЗ ВИТ КУ МИС ЛЕН НЯ 
У ДІТЕЙ СТАР ШО ГО ШКІЛЬ НО ГО ВІКУ

Сто ро жук О.М.
V курс, гру па ПЛ�51, спеціальність «Пси хо логія»,

Інсти тут соціаль них тех но логій

Мис лен ня лю ди ни завж ди за ли ша ло ся най менш дослідже ною
та вив че ною об лас тю пси хо логії. Дов гий час вва жа ло ся, що мис лення
мож на досліди ти ли ше ме то дом са мос пос те ре жен ня, про те ос танні
два століття ста ли ерою бурх ли во го роз вит ку досліджен ня мис лен ня
лю ди ни як психічно го про це су. Це приз ве ло до то го, що з’яви ло ся
ба га то ме тодів та ме то дик досліджен ня мис лен ня. Мис лен ня — це
психічний про цес по шуків та відкриттів но во го, істин но го, гли бин -
но го внаслідок аналізу та син те зу нав ко лишньої дійсності.

Період ранньої юності — стар ший шкіль ний вік охоп лює вікові
межі від 15 до 18 років. В інтен сив но му iнте лек ту аль но му дозрi ваннi,
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харак тер но му для ранньої юності, провідна роль на ле жить роз вит ку
мис лен ня. Зу мов ле но це на сам пе ред тим, що нав чаль на ро бо та в стар -
ших кла сах ство рює спри ят ливi умо ви для пе ре хо ду до більш ви со ких
рівнів абстра гу ю чо го та уза галь ню ючо го мис лен ня. На у кові по нят -
тя ста ють не тiль ки пред ме том вив чен ня, а й iнстру мен том пiзнан -
ня об’єктив ної дiйсностi в її за ко номiрних зв’яз ках i відно шен нях.

Мис лен ня в ранній юності стає сис темнішим і про дук тивні шим,
що сприяє сис те ма ти зації знань. Роз ви ваєть ся пот ре ба в те о ре тич -
но му обґрун ту ванні по яс нень явищ дійсності, ви ве денні част ко вих
зв’язків явищ з яко гось за галь но го за ко ну або підве ден ня йо го під
пев ну за ко номірність то що. Ви роб ляєть ся індивіду аль ний когні тив -
ний стиль розв’язу ван ня пізна валь них і прак тич них зав дань, фор -
му ють ся індивіду альні особ ли вості мис лен ня.

На ми бу ла пос тав лен на гіпо те за, що на фор му ван ня індивіду -
аль но го когнітив но го сти лю розв’язу ван ня пізна валь них і прак тич -
них зав дань впли ває роз ви ток індивіду аль них особ ли вос тей мис -
лен ня у стар шок лас ників.

В да но му на у ко воJте о ре тич но му аналізі й ха рак те рис тиці мис лен -
ня дітей стар шо го шкіль но го віку та за собів йо го ак тивізації ми розгля -
ну ли ме то дичні за са ди та ор ганізацію досліджен ня мис лен ня. Та кож
бу ло на ми про ве де но досліджен ня в ході яко го бу ли ви ко рис тані такі
ме то ди ки як: 1) Ме то ди ка «Досліджен ня швид кості мис лен ня»; 2) Ме -
то  ди ка «Тип мис лен ня»; 3) Ме то ди ка «Ме то ди ка дослі джен ня гнуч кос -
 ті мис лен ня»; 4) Ме то ди ка «Чис лові ря ди»; 5) Тест «Прості ана ло ги».

В да но му віко во му періоді по чи нає ок рес лю ва ти ся індивіду -
аль ний стиль інте лек ту аль ної діяль ності, фор муєть ся мен таль ний
досвід, ви роб ля ють ся індивіду альні варіан ти спо собів сприй ман ня,
за пам’ято ву ван ня і мис лен ня, які виз на ча ють шля хи на бут тя, на ко -
пи чен ня, пе ре роб лен ня та ви ко рис тан ня інфор мації.

Цент ром когнітив но го роз вит ку стар шок лас ників є ста нов лен -
ня сло вес ноJлогічно го мис лен ня. Пе ре хо дять до ви щих рівнів
абстра кт но го мис лен ня, здатні усвідом ле но ово лодіва ти логічни ми
опе раціями. У стар шок лас ників ви роб ляєть ся індивіду аль ний
стиль розв’язу ван ня пізна валь них і прак тич них зав дань, фор му -
ють ся такі індивіду альні особ ли вості мис лен ня:

а) гли би на — здатність ви ок рем лю ва ти суттєві оз на ки при ви -
вченні но во го ма теріалу і розв’язу ванні за дач, уза галь ню ва ти їх, за -
г либ лю ва тись у сутність вив че но го;

б) гнучкість — уміння до ла ти бар’єр ми ну ло го досвіду (знань), від -
хо ди ти від звич них шляхів розмірко ву ван ня, розв’язу ва ти су пе реч -
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ність між на яв ни ми знан ня ми і ви мо га ми проб лем ної си ту ації, від -
шу ко ву ва ти оригінальні спо со би розв’язу ван ня проб ле ми;

в) ши ро та — мож ливість ут ри му ва ти в пам’яті су купність ви ок -
рем ле них суттєвих оз нак, діяти відповідно до них, не підда ю чись на
про во каційні впли ви зовнішніх, ви пад ко вих оз нак;

Ці індивіду альні особ ли вості мис лен ня ха рак те ри зу ють рівень
йо го роз вит ку і про дук тив ності. То му зу сил ля пе да гогів по винні бу -
ти спря мо вані на ство рен ня умов для ово лодіння уч ня ми стар ших
класів логічни ми опе раціями і роз вит ку заз на че них особ ли вос тей
мис лен ня.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ КО МУНІКАН ТА 
В КО МУНІКА ТИВ НО МУ ПРО ЦЕСІ

Сть опкіна Ю.
ІІІ курс, гру па ДІ�З1, спеціальність «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність», Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко О.О., ст. вик ла дач

Ко муніка тив ний про цес є ос но вою спілку ван ня, ор ганізація
яко го за ле жить від ро зуміння сис те ми й струк ту ри про це су, а та кож
пси хо логічних особ ли вос тей ко мунікан та.

Ми жи ве мо в світі ко мунікації, 70% сво го ча су лю ди на вит ра чає
на спілку ван ня. Без ефек тив ної ко мунікації зу пи ни ло ся б ба га то
ви роб ни чих про цесів. То му пи тан ня ор ганізації про це су спілку ван ня
(ко муніка тив но го про це су) є важ ли вим для тво рен ня суспільства.

Ко мунікація є важ ли вим чин ни ком існу ван ня суспільства. Су -
спільства без спілку ван ня не має. Во но є тим про це сом, який і за без-
пе чує ут во рен ня суспільства (communication — community; спілку -
ван ня — спіль но та).

Ко муніка тив на сто ро на спілку ван ня, або ко мунікація у вуж чо му
ро зумінні ць о го по нят тя, по ля гає в обміні інфор мацією між парт -
не ра ми, пе ре да ванні та сприй нятті знань, ідей, ду мок, по чуттів то що.
У прак тичній пси хо логії на го ло шуєть ся на сам пе ред на то му, що
інфор мація у спілку ванні не прос то пе ре даєть ся від од но го парт не -
ра іншо му, а са ме нею во ни обміню ють ся.

Та ким чи ном, ко муніка тив на ком пе тентність пос тає як струк -
тур ний фе но мен, що містить як скла дові цінності, мо ти ви, ус та нов -
ки, соціаль ноJпси хо логічні сте ре о ти пи, знан ня, уміння, на вич ки.

Особ ливістю міжо со бо вої ко мунікації є те, що в її про цесі має
місце обмін повідом лен ня ми між не ве ли ким чис лом лю дей — це
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без по се ред ня взаємодія, ко ли її учас ни ки зна хо дять ся в прос то ро -
вій близь кості, ма ють на го ду лег ко здійсню ва ти зво рот ний зв’язок,
кож ний з її учас ників виз нає не замінність, унікальність сво го парт -
не ра, бе ре до ува ги особ ли вості йо го емоційно го ста ну, са мо оцінки,
осо бо вих ха рак те рис тик і у свою чер гу роз ра хо вує на зустрічну ува гу.

Ко муніка тив ною осо бистістю яв ляєть ся діяль на лю ди на, що во -
лодіє ко муніка тив ною ком пе тенцією, що вміє фор му ва ти індивіду -
альні ко муніка тивні стра тегії і так ти ки, що во лодіє когнітив ни ми,
семіотич ни ми і мо ти ваційни ми орієнти ра ми. Ко муніка тив на осо -
бистість — це зміст, центр і єдність ко муніка тив них актів, спря мо -
ва них на інші ко муніка тивні осо бис тості.

Вер баль на ко мунікація яв ляє со бою сло вес ну взаємодію сторін
і здійснюєть ся за до по мо гою зна ко вих сис тем, го лов ною се ред яких
є мо ва. Мо ва як зна ко ва сис те ма є оп ти маль ним за со бом ви ра жен -
ня людсь ко го мис лен ня і за со бом спілку ван ня. Термін «мо ва» ви -
ко рис то вуєть ся в двох зна чен нях. ПоJпер ше, про мо вою на зи ваєть -
ся один з видів ко муніка тив ної діяль ності лю ди ни: ви ко рис тан ня
мо ви для спілку ван ня з інши ми людь ми.

У ць о му сенсі мо ва — це конк рет на діяльність лю ди ни, що ви -
ра жаєть ся або в усній, або в пись мовій формі. ПоJдру ге, про мо вою
на зи ваєть ся ре зуль тат діяль ності в за леж ності від умов та цілей ко -
мунікації (діло ва мо ва, офіційна мо ва то що). У пси хо логії не вер -
баль но го спілку ван ня не ви роб ле на за галь но виз на на кла сифікація
жестів. Відомі кла сифікації по бу до вані на різних підста вах, але навіть
зібрані ра зом, во ни не доз во ля ють у всій пов ноті поз на чи ти зв’яз ку
жестів зі струк ту рою осо бис тості і її спілку ван ням. Згідно най шир шої
кла сифікації, жес ти підрозділя ють ся на при родні (спон танні) і штуч -
ні (жес ти глу хонімих, про фесійні жес ти ди ри гентів, біржо виків і ін.).

От же, по нят тя «осо бистість» поз на чає цілісність лю ди ни в єд -
ності йо го індивіду аль них здібнос тей і ви ко ну ва них ним соціаль них
ро лей. Осо бистість — склад ний соціаль ноJпси хо логічний фе но мен,
аналіз яко го мож на здійсню ва ти з по зицій філо софії, пси хо логії та
соціології. Інше ро зуміння осо бис тості да ва ло хрис ти я н ство, ін -
терп ре ту ю чи осо бистість не як відно шен ня, а як особ ли ву сутність,
не ма теріаль ну субс танцію, си нонім не ма теріаль ної душі.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВПЛИ ВУ ПСИ ХО ЛОГІЧНИХ ЗА ХИСТІВ
НА ФОР МУ ВАН НЯ «Я КОН ЦЕПЦІЇ» ОСО БИС ТОСТІ

Тор жевсь ка Н.Р.
гру па ВПЛ�15, спеціальність «Пси хо логія», 097�104�90�92

На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н.,
про фе сор, завіду вач ка фед ри пси хо логії 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

Од ним із ба зо вих нап рямків роз вит ку осо бис тості в про цесі взає -
модії з ото чу ю чим світом, є фор му ван ня «ЯJкон цепції». Важ ливість
досліджен ня «ЯJкон цепції» є знач ною не ли ше в рам ках зба га чен -
ня на у ко вих знань про внутрішню бу до ву і са мо усвідом лен ня осо -
бис тості, а й на більш ви со ких рівнях ор ганізації на у ко во го знан ня
і суспіль ної діяль ності, оскіль ки від мож ли вості за без пе чен ня роз -
вит ку здо ро вої, гар монійної осо бис тості за ле жить і рівень роз вит ку
суспільства.

«ЯJкон цепція» яв ляє со бою віднос но стійку, пев ною мірою усві -
домле ну не пов тор ну су му уяв лень індивіда про се бе, на підставі якої
він бу дує взаємодію з інши ми людь ми і фор мує став лен ня до се бе.

Складні соціаль ноJеко номічні і політичні пе рет во рен ня, що від -
бу  ва ють ся сь о годні в нашій дер жаві, гли бо ка еко номічна, соціаль на
і куль тур на кри за приз во дять до пев ної пси хо логічної дес табілізації
час ти ни на се лен ня. В ць о му кон тексті з бо ку соціуму ви ни кає сис -
тем ний соціаль ний за пит на про фесійну пси хо логічну до по мо гу,
здат ну спри я ти гар монійно му роз вит ку і функціону ван ню осо бис -
тості, здат ної до са моіден тифікації, реф лексії та са мо виз на чен ня.

Ог ляд на у ко вої літе ра ту ри по ка зав, що пи тан ня «ЯJкон цепції»
та особ ли вос тей її фор му ван ня посіда ють важ ли ве місце в на у ко вих
пра цях як вітчиз ня них, так і за рубіжних дослідників в га лузі пси хо -
логії, пе да гогіки, соціології, філо софії.

Од нак, на жаль, поп ри знач ну ува гу на у ковців до пи тань роз вит ку
осо бис тості, струк ту ра «ЯJкон цепції», її ок ремі ком по нен ти та їх спів -
відно шен ня, а та кож взаємозв’язок із ме ханізма ми пси хо логічно го
за хис ту сь о годні досліджені не дос татньо. Відсутні ґрун товні на у ко -
ві досліджен ня прис вя чені особ ли вос тям про я ву Я у фор му ванні
по ведінко вих ре акцій, копінго вих стра тегій та ме ханізмів пси хо -
логічно го за хис ту, що ак ту алізує об ра ну те му досліджен ня.

Ос нов ним нап рям ком ро бо ти в рам ках про ве де но го на ми дослі -
дження бу ло вив чен ня особ ли вос тей впли ву пси хо логічних за хистів
на фор му ван ня «Я кон цепції» осо бис тості. Гіпо те зою досліджен ня
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бу ло при пу щен ня, що сис те ма пси хо логічних за хистів істот но впли -
ває на фор му ван ня ЯJоб ра зу та слу жить для збе ре жен ня стабіль ності
ком по нентів «ЯJкон цепції».

Вив чен ня літе ра ту ри, аналіз ре зуль татів емпірич них дослі джень
доз во ля ють підтвер ди ти гіпо те зу та стве рд жу ва ти, що сис те ма пси -
хо логічних за хистів є спо со бом за без пе чен ня стабіль ності еле -
ментів струк ту ри Я.

— «ЯJкон цепція» як сис тем не інтег ра тив не ут во рен ня має ієрар -
хічну струк ту ру;

— на різних ета пах роз вит ку осо бис тості цент раль ним є один із
нап рямів роз вит ку прог ре су са мосвідо мості, а провідним є відпо -
відний ком по нент «ЯJкон цепції»;

— пси хо логічний за хист фор муєть ся у взаємодії з ото чу ю чи ми
і ха рак те ри зуєть ся зас то су ван ням поєднан ня різних спо собів і ме -
ха нізмів як за собів за хис ту, які в свою чер гу предс тав ля ють особ ли вої
ос нов ну стра тегію за хис ної по ведінки на не усвідом лю ва но му і усві -
дом лю ва но му рівні;

— співвідно шен ня та ких ком по нентів «ЯJкон цепції» як са мо -
оцінка та ціннісні пе ре ва ги за ле жать від статі та віку;

— ме ханізми пси хо логічно го за хис ту, які ви ко рис то вує осо бис -
тість, вик ли ка ють зміну ре акцій ото чен ня, що в свою чер гу приз во -
дить до зміни струк ту ри Я осо бис тості.

ПСИ ХО ЛОГІЯ ПО КОЛІНЬ: 
КУЛЬ ТУР НО�ІСТО РИЧ НИЙ ПО ТЕНЦІАЛ МО ЛОДІ

Тро хим чук Ка те ри на Фе дорівна
cту де нт ка 3 кур су спеціаль ності «До ку мен тоз на в ство 

та інфор маційна діяльність» 
Біло церківсь ко го інсти ту ту еко номіки та уп равління

На у ко вий керівник: Ро ман чен ко І.Г., про фе сор ка фед ри 
до ку мен тоз на в ства та інфор маційної діяль ності

Спад коємність куль ту ри — це про цес пе ре дачі куль тур ноJісто -
рично го досвіду. І в ць о му вимірі спад коємність є відтво рен ням, збе-
ре жен ням вічних ціннос тей шля хом пе ре ос мис лен ня їх у про цесі
твор чості.

Соціаль ноJпси хо логічна те орія ет но куль тур ної міфот вор чості
осо бис тості зас то со ва на в емпірич но му дослідженні суб’єктив -
них стра тегій са мо ре алізації предс тав ників по коління 20Jти літніх;
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поз на чені мож ли вості ак ту алізації куль тур ноJісто рич но го та міфот -
вор чо го по тенціалу мо лоді.

На су час но му етапі однією з ак ту аль них проб лем істо рич ної
пси хо логії є вив чен ня різних форм і рівнів суб’єктив но го в психіці
осо бис тості як предс тав ни ка по коління. В якості клю чо вих підні ма -
ють ся пи тан ня, пов’язані з особ ли вос тя ми ста нов лен ня внутрішнь о го
світу осо бис тості, ди наміки ціннісних і смис ло вих ут во рень, інди ві -
ду аль них спо собів і форм са мо ре алізації. Проб ле ма по колінь зас лу -
го вує спеціаль ної ува ги са ме то му, що доз во ляє глиб ше зро зуміти
своєрідність суб’єктно го виміру соціокуль тур них про цесів. Са ме то му
за раз на часі роз роб ка проб ле ма ти ки суб’єктив них стра тегій са мо -
реалізації предс тав ників різних по колінь. При чо му підклю чен ня до
кон те кс ту ет но куль тур ної міфот вор чості по коління до дає цій проб -
ле ма тиці ще біль шої ак ту аль ності.

Для то го, щоб з’ясу ва ти мож ли вості пси хо ло гоJісто рич но го та
соціаль ноJпси хо логічно го досліджен ня куль тур ноJісто рич но го по -
тенціалу по колінь розк риємо на ше ро зуміння цих пси хо логічних фе-
но менів по тенційності. Куль тур ноJісто рич ний по тенціал по колінь —
це витвір мен таль ності пев но го на ро ду, що обу мов ле ний йо го ет но -
п си хо ге не зом, а та кож ввібрав світог лядні нас та но ви ав торівJ
міфот ворців, які впли ва ють на са мо усвідом лен ня етнічної спіль но ти.
Та ки ми зна чу щи ми ав то ра миJміфот вор ця ми для ук раїнців бу ли
І.П.Кот ля ревсь кий, Т.Г.Шев чен ко, Ле ся Ук раїнка, І.Фран ко, М.Го -
голь, тво ри яких вва жа ють ся зна ко ви ми в ук раїнській куль турі.

Куль тур ноJісто рич ний по тенціал по колінь, на наш пог ляд, це
пер вин не підґрун тя куль тур но го досвіду, що є ба зо вим для фор му -
ван ня осо бистісно го по тенціалу. Він є «стриж нем» національ но го
ха рак те ру; ре сур сом життєстійкості, над ба ним про тя гом ти ся чоріч
або сторіч, пев ною копінгJстра тегією нації, що ак тивізуєть ся, перш за
все, в си ту ації заг ро зи для особ ли во го світосп рий нят тя та са мо ре алі -
зації осо бис тості в певній куль турі. Як що розг ля да ти куль тур ноJіс -
то рич ний по тенціал осо бис тості в якості відкри тої сис те ми, мож на
ви ок ре ми ти нас тупні еле мен ти: іден тичність, міфо логія, мен таль -
ність, міфо логічна конструкція та ко лек тив не несвідо ме.

От же, ми мо же мо конс та ту ва ти на явність ви со ко го ет но куль тур-
но го міфот вор чо го по тенціалу нинішньої мо лоді, що перш за все
оп ри яв нюєть ся у сфе рах інтер пер со наль них та інтра пер со наль них
відно син: їх здатність твор чо взаємодіяти з соціумом, вміння про -
яв ля ти власні про фесійні на вич ки та об да ро ваність. Во ни є відкри -
ти ми для но во го досвіду, ак тив ни ми, оп тимістич ни ми людь ми, що
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є ду же потрібним у наш пе рехідний час, вра хо ву ю чи складні умо ви
життєдіяль ності. Ра зом з тим, мо лодь не втра чає зв’яз ку з влас ним
несвідо мим. На пев но му етапі роз вит ку для осо бис тості стає не об -
хід ним ба чен ня ре аль ності в ар хе типічних перс пек ти вах, гер ме нев -
тич на діяльність, що ви яв ляєть ся, на сам пе ред у спон тан но му тлу -
ма ченні сим волів і вклю ченні пев них куль тур них смислів.

Літе ра ту ра

1. Кер лох Х. Е. Пси хо логія лю ди ни: нав ч. посібн. / Х. Е. Кер лох. — М.,
2000. — 432 с.

2. Ярем чук О. В. Істо ричні тра диції ук раїнців: нав ч. посібн. / О. В. Ярем -
чук. — Харків, 1998. — 321 с.

ПО ЧУТ ТЯ ТА ЕМОЦІЇ ЛЮ ДИ НИ

Фоя Я.В.
10 клас, Центр по зашкіль ної ро бо ти 

Свя то шинсь ко го р�ну м. Києва.
Пе да гогічний керівник: Ве лич ко А.М.,

керівник гурт ка — ме то дист цент ру по зашкіль ної ро бо ти 
Свя то шинсь ко го р�ну м. Києва

Емоції і по чут тя найя ск равіше ви ра жа ють ду ховні за пи ти і праг -
нен ня лю ди ни, її став лен ня до дійсності. К.Д. Ушинсь кий пи сав:
«Ні сло ва, ні дум ки, навіть вчин ки наші не ви ра жа ють так яс но нас
са мих і на ше став лен ня до світу, як наші по чу ван ня». Те ма по чуттів
та емоцій ак ту аль на весь час, ад же важ ли во, і в той же час важ ко во -
лодіти емоціями та по чут тя ми., а в су час но му тех нок ра тич но му
світі — особ ли во.

Зав дан ням да ної ро бо ти бу ло досліди ти по нят тя «емоції» та «по-
чут тя», їх кла сифікацію, а та кож функції та роль в житті лю ди ни.

Дже ре лом ви ник нен ня емоцій і по чуттів є са ма об’єктив на
дійсність, відповідність або невідповідність пред метів і явищ пот ре бам
і цілям осо бис тості. При за до во ленні пот реб лю ди ни у неї ви ни ка ють
різно манітні по зи тивні емоції і по чут тя (за до во лен ня, радість і т.п.).
І нав па ки, не за до во лен ня пот реб осо бис тості вик ли кає у неї не га тивні
емоції і по чут тя (го лод, спра га, пригніченість і т.п.). Пред ме ти і яви ща
нав ко лишнь о го світу, не зв’язані з за до во лен ням пот реб лю ди ни, є для
нь о го бай ду жи ми, та ки ми, що не вик ли ка ють емоцій і по чуттів.

Час то сло ва «емоція» та «по чут тя» ви ко рис то ву ють як си ноніми.
Про те за змістом і фор мою пе ре жи ван ня во ни не то тожні. По чут тя —
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це внутрішнє відно шен ня лю ди ни до то го, що відбу ваєть ся в її житті,
що во на пізнає або ро бить, яке пе ре жи ваєть ся в різно манітній формі.
А емоція, в більш вузь ко му зна ченні, — це без по се реднє, тим ча со -
ве пе ре жи ван ня яко гось пев но го, більш постійно го по чут тя. Важ -
ли ва відмінність по чуттів від емоцій по ля гає в то му, що по чут тя ма -
ють віднос ну стійкість і сталість, а емоції ви ни ка ють у відповідь на
конк рет ну си ту ацію. Гли бо кий зв’язок по чуттів з емоціями ви яв -
ляєть ся, перш за все, в то му, що по чут тя пе ре жи ваєть ся і ви яв ляєть -
ся са ме в конк рет них емоціях.

Яск равість і різно манітність емоційних відно син роб лять лю -
ди ну більш ціка вою. Ба га т ство влас них пе ре жи вань осо бис тості до -
по ма гає їй більш гли бо ко зро зуміти що відбу ваєть ся, більш тон ко
про ник ну ти в пе ре жи ван ня лю дей, їхні сто сун ки між со бою. По чут тя
і емоції спри я ють глиб шо му пізнан ню лю ди ною са мої се бе. Зав дя -
ки пе ре жи ван ням лю ди на пізнає свої мож ли вості, здібності, пе ре -
ва ги і не доліки. Пе ре жи ван ня лю ди ни в но вих обс та ви нах нерідко
розк ри ва ють щось но ве в са мо му собі, в лю дях, у світі нав ко лишніх
пред метів і явищ. В емоційних пе ре жи ван нях відтво рюєть ся
життєва зна чущість.

АртJте рапія — це вид пси хо те рапії та пси хо логічної ко рекції,
зас но ва ний на мис тецтві та твор чості. У вузь ко му сенсі сло ва під
артJте рапією заз ви чай маєть ся на увазі те рапія об ра зот вор чим мис -
те цт вом з ме тою впли ву на пси хо е моційний стан лю ди ни. АртJте -
рапія на дає мож ливість осо бис тості ви ра зи ти се бе іншим чи ном:
ру ха ми, коль о ром, фор мою. Зав дя ки ма люн ку лю ди на ви ра жає свої
емоції, в за леж ності від наст рою змінюєть ся колір, лінія та інші еле -
мен ти. Сприй ман ня та пе ре жи ван ня коль о ру лю ди ною за ле жить
від ба гать ох фак торів. АртJте рапія дає мож ливість ви я ви ти пси хо -
логічні проб ле ми навіть у дошкіль но му віці, ад же впли во ви ми чин -
ни ка ми на психіку є: си ту ація в ро дині, відно шен ня до ма лю ка, ви -
хо ван ня бать ка ми, сприй нят тя і вплив ото чу ю чих. От же, є пев не
пе ре жи ван ня ди ти ни сво го став лен ня до то го, що її ото чує, що во -
на ро бить, до інших лю дей та са мої се бе.

Зви чай но, жит тя без емоцій, так са мо не мож ли ве, як і без по чут -
тів, во ни ста нов лять особ ли ву, надз ви чай но важ ли ву сто ро ну внут -
рішнь о го жит тя лю ди ни у будьJяко му віці.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЧИН НИ КИ ФОР МУ ВАН НЯ ПОТ РЕ БИ
В СА МО РОЗ ВИТ КУ СТАР ШОК ЛАС НИКІВ

Хо мен ко Т.В.
VІ курс, гру па ВПЛ�15, спеціальність «Пси хо логія»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (097)�5855294.
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність те ми досліджен ня. Сь о годні проб ле ма са мо роз вит ку
осо бис тості про дов жує бу ти ак ту аль ною і ши ро ко досліджуєть ся.
Але низ ка важ ли вих пи тань ще за ли ша ють ся відкри ти ми. Зок ре ма,
пот ре бу ють де таль но го вив чен ня чин ни ки та умо ви, які впли ва ють
на са мо роз ви ток осо бис тості стар шок лас ників. Це важ ли во то му,
що су часні тен денції жит тя ви ма га ють від мо ло дої лю ди ни чітко го і
пра виль но го виз на чен ня життєвих орієнтирів, швид ко го по шу ку та
об роб ки інфор мації, гнуч кої взаємодії з нав ко лишнім світом, щоб
не за ли ши ти ся ос то ронь успішно го жит тя. Відповіда ти цим ви мо гам
змо же ли ше лю ди на, яка ак тив но й усвідом ле но зай маєть ся своїм
са мо роз вит ком, по чи на ю чи із шкіль ної пар ти. Щоб пси хо ло ги і пе -
да го ги змог ли спря мо ву ва ти підлітка на са мо ре алізацію в умо вах
нав чан ня, їм потрібно во лодіти ви че рп ною інфор мацією сто сов но
чин ників да но го про це су.

Ме тою на шої ро бо ти є вив чен ня ос нов них чин ників фор му ван -
ня пот ре би в са мо роз вит ку стар шок лас ників та виз на чен ня шляхів
ак ти вації ць о го про це су в умо вах нав чан ня.

Відповідно, на ше досліджен ня спря мо ва не на вив чен ня фе но -
ме ну са мо роз вит ку осо бис тості; виз на чен ня рівня са мо роз вит ку
стар шок лас ників та ви яв лен ня ос нов них чин ників, що впли ва ють
на фор му ван ня у них пот ре би в са мо роз вит ку; роз роб лен ня шляхів
ак ти вації ць о го про це су в су час них умо вах нав чан ня.

По нят тя са мо роз вит ку осо бис тості трак туєть ся су час ни ми на -
уков ця ми, як свідо мий, цілесп ря мо ва ний і ке ро ва ний про цес ак тив -
ності осо бис тості, ме та яко го по ля гає в са мозміні в по зи тив но му на -
п рямі, що за без пе чує осо бистісне зрос тан ня та са мов дос ко на лен ня.

Од ним із най важ ливіших мо ментів в роз вит ку осо бис тості під -
літка, як відо мо, є ви ник нен ня пот ре би у са мо роз вит ку. Відпо від -
но, на фор му ван ня пот ре би у са мо роз вит ку осо бис тості впли ва ють
такі пси хо логічні чин ни ки: са мо оцінка, са мос тав лен ня, ціннісні
орієнтації та рівень до ма гань.

У на шо му дослідженні ми вста но ви ли, що адек ват на са мо оцін -
ка, ви со ка мо ти вація до сяг нень, пе ре ва га пізна валь них мо тивів
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у нав чальній діяль ності та сфор мо ваність життєвих ціннос тей
спри я ють роз вит ку пот ре би в са мо роз вит ку стар шок лас ників.

На жаль, су часні спо жи вацькі тен денції жит тя, не якісна інфор -
мація, яка за по ло ни ла увесь інфор маційний простір, об ме жен ня ру -
хо вої ак тив ності, надмірне за хоп лен ня гад же та ми та ін. приз во дять
до зни жен ня спря му ван ня на са мо роз ви ток не тіль ки дітей, а й до -
рос лих. Крім то го, відсутність не обхідної кіль кості пси хо логів у шко -
лах і соціаль них служ бах че рез хронічний брак бюд жет них коштів
та кож не сприяє ць о му про це су.

От же, для спри ян ня са мо ре алізації стар шок лас ників та фор му -
ван ня у них пот ре би у са мо роз вит ку, перш за все, потрібно по си ли -
ти пси хо ло гоJпе да гогічний суп ровід нав чаль ної діяль ності учнів,
на да ва ти кон суль та тив ноJме то дич ну до по мо гу бать кам з ак ту аль -
них пи тань ви хо ван ня.

В умо вах су час ної шко ли пси хо ло гоJпе да гогічний суп ровід на -
в чаль ної діяль ності по ви нен бу ти спря мо ва ний на до по мо гу у са -
мопізнанні, са мо усвідом ленні та фор му ванні адек ват ної та по зи -
тив ної «ЯJкон цепції» мо ло дої лю ди ни; до по мо гу у про ек ту ванні
життєвої са мо ре алізації, перш за все, че рез про фесійне про ек ту ван -
ня (про форієнтаційна ро бо та); роз ви ток осо бистісної реф лексії та
кри тич ності мис лен ня, ово лодіння уч ня ми на вич ка ми по зи тив но го
мис лен ня; спри ян ня роз вит ку ок ре мих якос тей, при та ман них осо -
бис тості, що са мо ак ту алізуєть ся: ак тивність, відкритість, відпові даль -
ність, сен си тивність, гнучкість, то що (тренінги осо бистісно го роз -
вит ку); ство рен ня доб ро зич ли во го, довірли во го прос то ру взаємодії
«Учень — Пе да гог», та ін.

ФОР МУ ВАН НЯ ПОТ РЕ БИ 
В СА МО РОЗ ВИТ КУ СТАР ШОК ЛАС НИКІВ

Чер ни чен ко В.М.
VІ курс, спеціальність «Пси хо логія», 

Універ си тет «Ук раїна», тел. (093)�7955537
На у ко вий керівник: Сер дюк Л.З., д.пси хол.н., про фе сор

Ак ту альність досліджен ня. Підлітко вий вік є пер шим пе рехід ним
періодом від ди ти н ства до зрілості. Якісні зміни, що відбу ва ють ся
в інте лек ту альній та емоційній сфе рах осо бис тості підлітка (інтен сив -
ний, нерівномірний роз ви ток і ріст ор ганізму, осо бистісні но во -
утво рен ня та ін.), по род жу ють но вий рівень йо го са мосвідо мості,
по т ре би у са мо ст ве рд женні, рівноп рав но му і довірли во му спілку ванні
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з ро вес ни ка ми і до рос ли ми. Інтен сив ний ста те вий роз ви ток зу мов -
лює ви ник нен ня ста те во го по тя гу і пов’язані з ним пе ре жи ван ня
й інте ре си.

Усе це є підста вою для відок рем лен ня підлітків в особ ли ву со -
ціаль ноJпси хо логічну, де мог рафічну гру пу з ха рак тер ни ми для неї
нас та но ва ми, ціннос тя ми, нор ма ми і ма не ра ми по ведінки, які ут во -
рю ють спе цифічну суб куль ту ру.

Роз ви ток осо бис тості, вклю че ної в соціальні гру пи, відбу ваєть ся
у відповідності з ха рак те ром, ви мо га ми та ціля ми соціуму. Про те ці
цілі за да ють ли ше за галь ний нап ря мок, за галь ний ха рак тер та рам ки
фор му ван ня лю ди ни як предс тав ни ка соціуму. Не обхідним є спра -
цю ван ня склад них соціаль ноJпси хо логічних ме ханізмів, пе рехід
соціаль них і пси хо логічних умов в соціаль ноJпси хо логічні фак то ри
ста нов лен ня осо бис тості, роз ви ток йо го са мосвідо мості для то го,
щоб дві про ти лежні тен денції: соціалізація та індивіду алізація —
рівноцінно бра ли участь в ста нов ленні індивіду аль ності підлітка.

Взаємодія лю ди ни і гру пи має ве ли ке зна чен ня у будьJякий ві -
ко вий період, про те особ ли ву зна чимість во на на бу ває в підлітко во -
му віці, ко ли відбу ваєть ся ста нов лен ня осо бис тості і батьківсь кий
ав то ри тет заміщуєть ся ав то ри те том гру пи.

Роз ви ток осо бис тості, вклю че ної в соціальні гру пи, відбу ваєть ся
у відповідності з ха рак те ром, ви мо га ми і ціля ми суспільства. Досвід
соціаль ної взаємодії підліток здо бу ває в групі од нолітків як своє -
рідної мо делі суспільства. Цей про цес мо же протіка ти з різним сту пе -
нем успішності. Ста тус підлітка в ко лек тиві справ ляє силь ний вплив
на йо го по ведінку та са мосвідомість.

Ме та досліджен ня по ля гає у те о ре тич но му обґрун ту ванні та
екс пе ри мен таль но му дослідженні умов, фак торів та особ ли вос тей
ста тус но го ста нов лен ня підлітка як соціаль ноJпси хо логічної проб -
ле ми; роз робці та впро вад жен ню прог ра ми пси хо ко рекцій них за -
ходів що до фор му ван ня гар монійної осо бис тості підлітка.

Ви яв ле но, що особ ли вості про явів і пе ребігу підлітко во го періоду
за ле жать від конк рет них соціаль них обс та вин жит тя і роз вит ку під -
літка, йо го соціаль ної по зиції у світі до рос лих. Вирішаль на роль у йо-
го психічно му роз вит ку на ле жить пе ре дусім сис темі соціаль них від -
но син. Біологічний чин ник впли ває на підлітка опо се ред ко ва но —
че рез соціальні сто сун ки з ото чен ням.

Вста нов ле но, що спілку ван ня у підлітко во му віці є провідною
діяльністю, без нь о го не мож ли вий нор маль ний роз ви ток. Тіль ки
в кон такті з до рос ли ми, од нолітка ми підліток ба чить се бе збо ку,
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порівнює свої мож ли вості, вип ро бо вує різні соціальні ролі, фор мує
та удос ко на лює се бе.

Спілку ван ня з од нолітка ми має ве ли чез не зна чен ня. Відно си -
ни з то ва ри ша ми зна хо дять ся в са мо му центрі осо бис то го жит тя
підлітка, ба га то в чо му виз на ча ю чи всі інші сто ро ни йо го по ведінки
та діяль ності, в то му числі й нав чаль ної.

Досліджен ня ос нов них труд нощів спілку ван ня у шко лярів се -
редніх класів ви я ви ло, що най частіше по ру шен ня у міжо со бис -
тісних відно си нах се ред од нок лас ників вик ли кані відсутністю в них
ко муніка тив них вмінь.

ЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄВИХ КРИЗ 
ТА ОСО БИСТІСНИХ ЦІННОС ТЕЙ 

З ЖИТТЄСТІЙКІСТЮ ОСО БИС ТОСТІ

Чи хан цо ва О.А.
кан ди дат пси хо логічних на ук, до цент ка фед ри пси хо логії

Інсти ту ту соціаль них тех но логій, тел. 0679537730

Вив чен ня ви щих мо ти ваційних струк тур життєдіяль ності, вив -
чен ня ціннісних ут во рень як най важ ливіших функціональ них ком -
по нентів струк ту ри осо бис тості ак тив но ве деть ся в рам ках за галь ної
пси хо логії [1]. Знан ня про те, як во ни впли ва ють один на од но го,
доз во ляє чіткіше прог но зу ва ти ефект і вплив як важ ких життєвих
си ту ацій, так і си ту ацій у зви чай но му житті на ціннісні орієнти ри
студе нтсь кої мо лоді. Та кож, уточ нен ня зв’язків життєстійкості і осо -
бистісних ціннос тей доз во лить ефек тивніше роз ви ва ти життєстій -
кість осо бис тості.

Мо ло да лю ди на, яка схиль на до здо ро во го спо со бу жит тя, має
по зи тив не став лен ня до се бе, має ви ра же ну оп тимістич ну орієн та цію
та життєстійкість. За па ра мет ра ми став лен ня осо бис тості до інших,
до сво го май бутнь о го, віко вих мож ли вос тей і об ме жень, до життє вих
вип ро бу вань та не га раздів мож на прог но зу ва ти стан здо ров’я лю -
ди ни та мож ли вості йо го збе ре жен ня. На осо бистісне здо ров’я сту -
де нтсь кої мо лоді, крім фізич но го здо ров’я, впли ває та кож соціаль -
ноJпси хо логічна адап тивність, тоб то здатність зна хо ди ти своє місце
у сту дентській спіль ноті, соціумі, відчу ва ти се бе на своєму місці
у влас но му житті. Від то го, як по чу ваєть ся лю ди на в соціумі, як зви-
кає до но вих умов чи ви мог нав чан ня, наскіль ки вміє прис то су ва -
тись до ліде ра чи взя ти уп равління си ту ацією у власні ру ки, за ле -
жить її пе ре жи ван ня суб’єктив но го бла го по луч чя.
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Пси хо логічно здо ро ва лю ди на — це ди намічна лю ди на, яка лег -
ко прис то со вуєть ся до зміню ва них умов жит тя: во на вміє спілку ва -
ти ся з од нолітка ми, вра хо ву ва ти пот ре би інших лю дей, не за бу ва ю -
чи про власні інте ре си. Та ка лю ди на цінує мож ливість ма ти спільні
цілі, упо до бан ня, за галь ну про фесійну, оз до ров чу спря мо ваність
з інши ми людь ми. Для пси хо логічно здо ро вої лю ди ни лег ко вста нов -
лю ва ти дов гот ри валі сто сун ки, уни ка ю чи конфліктів та не по ро зумінь.
З осо бистісним здо ров’ям без по се редньо пов’язані такі якості як
го товність на да ва ти до по мо гу іншим, оп тимізм і ак тивність.
Відповідно, ство рен ня умов для роз вит ку са ме цих рис спри я ти ме
поліпшен ню якості жит тя та життєстійкості. У той же час по чут тя
па сив ності, не зацікав ле ності, ну до ти, об ра зи, зазд рості, рев нощів,
відчаю не га тив но впли ва ють на пси хо логічне здо ров’я [2].

Життєві труд нощі, з’яв ля ю чись у житті лю ди ни нескінче ним
по то ком, ви би ва ють із рівно ва ги, зму шу ють різко міня ти звич ну
для неї по ведінку. Всі ці кри зові си ту ації приз во дять до пе ре жи ван -
ня стре со во го нап ру жен ня та деп ресії. Го во ря чи інши ми сло ва ми,
стійкість сту де нтсь кої мо лоді до життєвих труд нощів пе ред ба чає,
що осо бистість має рівно ва гу між са мо сп рий нят тям та сприй нят -
тям сис те ми взаємодії. Зро зуміло, що жит тя не мо же бу ти безстре -
со вим та безк ри зо вим, і лю ди на, зму ше на відсто ю ва ти своє існу -
ван ня у су час них ре аліях бут тя.

У кож но му людсь ко му житті існує чи ма ло проб лем, що уск лад -
ню ють пов сяк ден не існу ван ня. На дум ку предс тав ників ек зис тен -
ційної пси хо логії, ос новні проб ле ми містять ся в особ ли вос тях бут тя
лю ди ни. Се ред го лов них людсь ких проб лем пос тає проб ле ма жит тя
та смерті, са мот ності, сен су. Вирішен ня цих проб лем стає мож ли -
вим, ко ли осо бистість є віль ною, відповідаль ною, та кою що пок ла да -
єть ся на власні си ли, тоб то є осо бистістю ек зис тенційно го ти пу [3].

Літе ра ту ра

1. Анань ев Б.Г. Пси хо ло гия и проб ле мы че ло ве коз на ния: изб ран ные
пси хо ло ги чес кие тру ды. — М. : ИздJво Мос ко вс ко го пси хо ло гоJсо ци аль -
но го инJта, 2008. — 431 с.

2. Ти та рен ко Т. М. Життєстійкість осо бис тості: соціаль на не обхідність
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самоактивності студентської молоді Секція 12



ДЕР ЖАВ НА ПОЛІТИ КА УК РАЇНИ 
ЩО ДО БЕЗ РОБІТТЯ МО ЛОДІ

Штим Оль га Ігорівна
IV курс, 461 гру па, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Чор но морсь кий дер жав ний універ си тет імені Пет ра Мо ги ли
к. тел+380932049103

На у ко вий керівник: Пол то рак Лю бов Юріївна, 
стар ший вик ла дач

В Ук раїні мо лодіжне без робіття вва жаєть ся од ним з найбільш
ак ту аль них пи тань соціаль ноJеко номічмої політи ки дер жа ви, ад же
мо лодіжні проб ле ми є по тенційною ба зою, яка суттєво впли ває на
май бутнє еко номіки і дер жав но го ста нов лен ня Ук раїни. Зай нятість
на се лен ня — це су купність соціаль ноJеко номічних відно син між
людь ми що до за без пе чен ня пра цез дат но го на се лен ня ро бо чи ми міс -
ця ми, фор му ван ня роз поділу та пе ре роз поділу тру до вих ре сурсів
з ме тою їх участі у суспіль но ко рисній праці та за без пе чен ня роз -
ши ре но го відтво рен ня ро бо чої си ли [3, с. 37].

Без робіття приз во дить до не га тив них соціаль них та еко но міч -
них наслідків. Соціальні наслідки без робіття вик ли ка ють нап ру -
жен ня в суспільстві, оскіль ки не зай няті є нес табіль ною ка те горією
на се лен ня. Про фесійна диск валіфікація мо лоді у стані три ва ло го
без робіття змен шує їх кон ку рен то сп ро можність, що є при чи ною
уск лад нень при по даль шо му пра цев лаш ту ванні, зни жен ня якості
ро бо чої си ли та про дук тив ності суспіль но го ви роб ни цт ва. Як наслі -
док, у без робітної мо лоді зни жуєть ся мо ти вація до суспіль но ко -
рис ної праці [2, с. 30].

Проб ле му за го ст рю ють надз ви чай но низькі за робітні пла ти,
які про по ну ють ся ук раїнцю на по чат ку кар’єрно го шля ху. Не ви со -
ка плат ня, відсутність перс пек тив та підтрим ки — усе це знач но
зву жує мож ли вості су час ної мо лоді. Проб лем ною є мо ти вація пра -
цев лаш ту ван ня ви пу ск ників. Аналіз тру до вої орієнтації ви пу ск -
ників про фесійних нав чаль них зак ладів по ка зав, що май же дві тре -
ти ни ви пу ск ників за 2–3 місяці до закінчен ня нав чан ня не зна ють
сво го май бутнь о го місця ро бо ти. Тоб то, нав чальні зак ла ди го ту ють
пев ним чи ном не кон ку рен то сп ро мож ну на рин ку праці ро бо чу си -
лу, тоб то май бутніх без робітних, вит ра ча ю чи на це значні кош ти
внаслідок нес фор мо ва ності ме ханізму ре алізації мо тивів [4, с. 11].

За без пе чен ня за довіль но го рівня зай ня тості мо лоді на сь о годні
вис ту пає од ним із пріори тет них зав дань роз вит ку дер жа ви. Ад же

588

Секція 12 Соціально-психологічні проблеми 



589

са ме мо лодь є найак тивнішою час ти ною пра цез дат но го на се лен ня.
Ли ше з ура ху ван ням ди наміки рівня її зай ня тості мож на роз роб ля -
ти соціаль ноJеко номічні прог но зи роз вит ку країни на дов гот ри ва -
лу перс пек ти ву [1, с. 51].

От же, в Ук раїні розв’яза ти проб ле ми зай ня тості мо лоді мож на
тіль ки шля хом цілесп ря мо ва них сис те ма ти зо ва них і ско ор ди но ва -
них дій. При ць о му дер жа ва по вин на піклу ва тись роз вит ком
соціаль ної стабіль ності і за хи ще ності мо лоді а са ме, зміни си ту ації
на рин ку праці — ко ре гу ван ня політи ки в об ласті пра цев лаш ту ван -
ня, пе рег ляд і до оп ра цю ван ня за ко но дав чої ба зи, своєчас не фінан -
су ван ня дер жав них прог рам зай ня тості, роз роб ка сис те ми за о хо -
чень і пільг регіонам з низь ким рівнем без робіття се ред мо лоді.

Літе ра ту ра

1. Бо го яв ленсь ка Ю.В. Адміністра тив ноJпра вові ме ханізми уп равління
зай нятістю мо лоді в Ук раїні в умо вах фінан со вої кри зи // Еко номіка та
дер жа ва. — 2009. — №3. — С. 44–54.

2. Гар ка вен ко Н. Нап ря ми вдос ко на лен ня політи ки зай ня тості на се лен ня
у рин ко вих умо вах // Ук раїна: ас пек ти праці. — 2008. — № 6. — С. 26–32.

3. Крас нов Ю. Ме то до логічні ос но ви відтво рю валь но го ме ханізму зай -
ня тості на се лен ня // Ук раїна: ас пек ти праці. — 2008. — № 4. — С. 37–40.

4. Соціальні проб ле ми пра цев лаш ту ван ня мо лоді / О.М. Ба лакірєва (ке -
рівник авт. кол.). В.В. Онікієнко, О.В. Валь ко ва на та ін.. — К. : Дер жав ний
інсти тут проб лем сім’ї та мо лоді, 2004. — 144 с.

СА МОВ ДОС КО НА ЛЕН НЯ МАЙ БУТНЬ О ГО ВЧИ ТЕ ЛЯ
ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ 

ЯК ПЕ ДА ГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ

Шу ба Ва лен ти на Сергіївна,
4 курc спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни» 

Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни
Сєдо ва На талія Ана толіївна,

к.пси хол.н., ака демік Ака демії ук раїнсь кої служ би по ря тун ку, 
до цент ка фед ри соціаль но�гу манітар них дис циплін, 

на чаль ник на у ко во го відділу 
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни.

Про фесійне ста нов лен ня май бутнь о го вчи те ля, а са ме вчи те ля
фізич но го ви хо ван ня, є важ ли вим для йо го ро бо ти у су часній школі.
Нині за галь но освітня шко ла як суспіль ний інсти тут пе ре жи ває ре -
фор ми (12Jбаль на сис те ма оціню ван ня, 12Jрічне нав чан ня то що),
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оз на ки яких єдині для всіх учас ників нав чаль но го про це су — від -
сутність пси хо ло гоJпе да гогічної го тов ності нав ча ти і нав ча тись у но -
 вих умо вах, роз ви ва ти індивіду аль ний стиль нав чаль ноJпізна валь -
ної діяль ності.

Прак ти ка Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни мак си -
маль но ак ту алізує су пе речність між на яв ним рівнем знань та про -
фе сійни ми ви мо га ми й до по ма гає зро зуміти як вик ла да чам, так
і сту ден там, що по тяг до са мо ви хо ван ня є най важ ливішою ри сою
осо бис тості, що для то го, щоб бу ти ком пе те нт ним пе да го гом, тре ба
постійно зай ма ти ся своїм про фесійним са мо роз вит ком.

Ме та кож но го сту ден та — най повніше розк ри ти свої по тен цій ні
про фесійні здібності, а зав дан ня пе да го га ви щої шко ли — кваліфі -
ко ва но до по мог ти осо бис тості ре алізу ва ти се бе, мак си маль но спри я -
ти роз вит ку йо го індивіду аль них твор чих здібнос тей. Спеціаль на
ор ганізація взаємодії між вик ла да чем та сту ден том у період пе да го -
гічної прак ти ки є важ ли вою умо вою роз вит ку в сту дентів го тов ності
до са мов дос ко на лен ня. Взаємодії між вик ла да ча ми й сту ден та ми
в умо вах прак ти ки по винні виз на ча ти фак тич ний рівень го тов ності
осо бис тості сту дентів до са мов дос ко на лен ня й зав дан ня із зо ни
найб лиж чо го роз вит ку, розв’язан ня яких сприяє підви щен ню ць о -
го рівня.

У ви що му нав чаль но му зак ладі не обхідно ство ри ти умо ви для
нав чан ня й ви хо ван ня твор чої осо бис тості но во го ти пу, що праг не
до са мов дос ко на лен ня, а це мож ли во здійсни ти ли ше тоді, ко ли
вик ла дач відмо вить ся від ав то ри тар ної пе да гогіки, пе рей де до пе да -
гогіки співпраці, ство рить умо ви для роз вит ку осо бис тості сту ден та
че рез творчість. Вик ла дач, який праг не до твор чо го по шу ку у своїй
діяль ності, по ви нен на ма га ти ся спри я ти всебічно му роз вит ку осо -
бис тості сту ден та, ство рю ва ти відповідні умо ви для са мо ре алізації
осо бис тості в уч бо во му про цесі та під час пе да гогічної прак ти ки,
на да ва ти конк рет ну до по мо гу сту ден ту у зна ход женні влас но го твор-
чо го сти лю діяль ності та сфе ри док ла дан ня своїх зу силь.

Вис нов ки. Для фор му ван ня у сту ден та по тя гу до са мов дос ко на -
лен ня не обхідно, щоб сту дент мав стійку пот ре бу в знан нях, в ово ло -
дінні но ви ми за со ба ми діяль ності; праг нув глиб ше пізна ва ти яви ща,
які вив чає, спос терігає, аналізує; праг нув ви ко ну ва ти різно манітні
зав дан ня твор чо го ха рак те ру; не ор ди нарні рішен ня при розг ля данні
різних проб лем; ба жав до сяг ти успіхів у но вих си ту аціях; приділяв
ба га то ува ги са мо освіті; щоб для нь о го пізна валь на діяльність ма ла
осо бистісне зна чен ня.
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Сту дент має са мостійно прий ма ти рішен ня, бра ти на се бе ор -
ганізацію та керівницт во діяльністю нав чаль них груп, до по ма га ти
дру зям, во лодіти не тіль ки обов’яз ко ви ми знан ня ми з дис ципліни,
а й ба га то пра цю ва ти з до дат ко ви ми ма теріала ми. У нь о го по винні
бу ти доб ре сфор мо вані за гальні, спеціальні та ко муніка тивні на вич-
ки та вміння, роз ви нені всі ком по нен ти мис лен ня (аналіз, син тез,
порівнян ня, уза галь нен ня, сис те ма ти зація, кла сифікація, абстра гу -
ван ня то що).

Потрібно вив чи ти й уза галь ни ти досвід, пов’яза ний із про це сом
самов дос ко на лен ня осо бис тості, ство ри ти та ап ро бу ва ти від по від ну
сис те му нав чан ня, що сприяє роз вит ку в мо ло дих лю дей пот ре би
в са мов дос ко на ленні, са мо фор му ванні. Май бутній вчи тель фізич -
но го ви хо ван ня має не зу пи ня ти ся в про цесі освіти та праг ну ти до
не пе ре рв ної освіти про тя гом усь о го жит тя. Від пе да го га за ле жить
май бутнє усь о го суспільства.
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