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Секція 1 – Теорія, методи та технології соціальної 
роботи з окремими групами клієнтів 
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The thesis aims to review Limited Liability Company on the bases of UK 

practice. The importance of this issue is resulted by today’s business and 
economic climate; limited liability companies are criticized as being of benefit 
solely to large-scale investors. In the thesis are shown variety important 
advantages of LLC’s as the reason why investors invest in Limited Liability 
Company. 

 
ADVANTAGES AND UNFOUNDED CRITICISM OF LIMITED 

LIABILITY COMPANIES BASED ON UK PRACTICE 
 

In today’s business and economic climate, limited liability companies are 
criticized as being of benefit solely to large-scale investors. But this criticism of 
limited liability companies is unfounded, as this is what they were intended to 
do from the outset. 

A Limited Liability Company, quite simply is a company whose liability 
is limited. That’s the short version. The longer version is that a limited company 
is a type of company which when set-up allows an entrepreneur to keep their 
own assets and finances separate from the business itself. This means that 
people who have invested in the business (the shareholders) are only 
responsible for any company debts up-to the amount that they have invested and 
no more. It is therefore a good way for a business to get investment without risk 
to a personal wealth. Essentially a Limited Company is seen as an entity in its 
own right, which can be subject to legal action.  

A limited liability partnership (LLP) is created by registration of an 
incorporation document with the Registrar of Companies and it is a flexible 
form of business enterprise that blends elements of partnership and corporate 
structures, as a legal form of business that provides limited liability to its 
owners. The memorandum of a limited company states that the liability of the 
members is limited and where the company is limited by guarantee this clause 
may contain the terms of the guarantee, though this may appear in the articles of 
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association. A Limited Liability Company is the financial security that comes 
with business. As already mentioned, the Company’s shareholders will only be 
liable for any debt the company accrues according to the levels of their own 
investment and no more. This can provide a comfortable feeling of security for 
investors in the Company. 

It is true that large scale investors have been benefited by limited liability 
as their financial liability is limited to a fixed sum which means if a company 
with limited liability is sued, then the plaintiffs are suing the company, not its 
owners or investors. They are not personally liable for any of the debts of the 
company depending on state shield laws, other than for the value of his 
investment in that company. By contrast, sole traders and partners in general 
partnerships are each liable for all the debts of the business which calls 
unlimited liability. The Limited Liability Partnerships Act 2000 created an LLP 
as a body with legal personality separate from its members (unlike a normal 
partnership) which is governed under a hybrid system of law partially 
from company law and partially from partnership law. Unlike normal 
partnerships the liability of members of LLP on winding up is limited to the 
amount of capital they contributed to the LLP. In the decades since case of 
Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22, various exceptional 
circumstances have been delineated, both by legislatures and the judiciary, in 
England and elsewhere (including Ireland) when courts can legitimately 
disregard a company's separate legal personality, such as where crime or fraud 
has been committed. The effect of the Lords' unanimous ruling was to firmly 
uphold the doctrine of corporate personality, as set out in the Companies Act 
1862. The House noted: "The company is at law a different person altogether 
from the subscribers to the Memorandum, and though it may be that after 
incorporation of the business is precisely the same as it was before and the same 
persons and managers, and the same hands receive the profits, the company is 
not in law the agent of the subscribers or trustees for them. Nor are the 
subscribers or members liable in any shape or form except to the extent and in 
the manner provided by the act." 

For taxation, An LLC can elect to be taxed as a sole proprietor, 
partnership, S corporation or C corporation (as long as they would otherwise 
qualify for such tax treatment), providing for a great deal of flexibility thus they 
could benefit from check-the-box taxation. Sole traders and partnerships with 
unlimited liability pay income tax. Using default tax classification, profits are 
taxed personally at the member level, not at the LLC level. Companies pay 
Corporation tax on their taxable profits. There is a wider range of allowances 
and tax-deductible costs that can be offset against a company's profits. In 
addition, the current level of Corporation Tax is lower than income tax rates. 
Also, once the limited liability formed, a company has everlasting life. A 
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company can remain dormant for as long as necessary, for example, its purpose 
it just to prevent the name being used by another company. Directors, 
management and employees act as agent of the company. If they leave, retire, 
die - the company remains in existence. A company can only be terminated by 
winding up, liquidation or other order of the courts or Registrar of Companies 
which provide greater flexibility to investors while they take any decisions. The 
issue, transfer or sale of shares is a relatively straightforward process, although 
existing shareholders are protected via their "preemption" rights and by 
company legislation that seeks to protect the interests of minority investors. The 
process of lending to a company is also easier than with other business forms. 
The lending bank may be able to secure its loan against certain assets of the 
business (a "floating charge") or against the business as a whole ("fixed 
charge"). 

Although a shareholder's liability for the company's actions is limited, the 
shareholder may still be liable for its own acts. For example, the directors of 
small companies (who are frequently also shareholders) are often required to 
give personal guarantees of the company's debts to those lending to the 
company. They will then be liable for those debts in the event that the company 
cannot pay, although the other shareholders will not be so liable. This is known 
as co-signing. Moreover, it may be more difficult to raise financial capital for 
an LLC as investors may be more comfortable investing funds in the better-
understood corporate form with a view toward an eventual Initial Public 
Offering. One possible solution may be to form a new corporation and merge 
into it, dissolving the LLC and converting into a corporation. Minority 
discounts for estate planning purposes may be lower in a limited liability 
company than a corporation. Since LLCs are easier to dissolve, there is greater 
access to the business assets.  

The main advantages of a sole proprietorship are that they are easy to 
start up, they are subject to fewer regulations relative to other types of 
businesses, the owner has full autonomy with regard to business decisions, and 
they are easy to discontinue. As a sole proprietor usually has a quick decision 
process and doesn't have any opposition when making a decision as he or she 
has total control of his or her business. All profits and losses accrue to the 
owner. The owner does not have the tension regarding conflicts among the 
partners as there are no partners. It would solve the problems of conflicts 
between managers and shareholders. The principals of LLCs use many different 
titles—e.g., member, manager, managing member, managing director, chief 
executive officer, president, and partner. As such, it can be difficult to 
determine who actually has the authority to enter into a contract on the LLC's 
behalf.  
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Moreover, there is a different size of investors in Limited Liability 
Company. Section 7 of the Companies Act 2006 permits the formation of single 
member limited liabilities companies. It is now no longer necessary to have an 
“artificial" member, who exists in many private companies which in fact have a 
sole proprietor but where, for example, a spouse hold a nominee share to fulfill 
the previous two-member requirement. The same is true of subsidiaries whether 
trading or dormant where someone such as the group secretary or a separate 
nominee company has in the past had to hold a share or shares in the subsidiary, 
normally under a declaration of trust and a blank transfer form in favor of the 
parent company so that the shareholding can be recalled from the nominee at 
any time. This means limited liability companies are not benefit solely to large-
scale investors, companies with small number of investors could be benefit as 
well. 

In conclusion, comparing with the advantages of unlimited liability, the 
investors of Limited Liability Company would definitely benefit from limited 
liability. However, the benefit they gain would only depend on the size and the 
nature of company, also to the extent of the proportion of shares they own. A 
disadvantage of a sole proprietorship is that as a business becomes successful, 
the risks accompanying the business tend to grow and it is a key role for a 
company to minimize those risks and maintain the company, therefore it would 
be a grand reason for investors to invest in Limited Liability Company. 
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RUSYNS IN THE ASPECT OF SECURITY POLICIES 

  
The Rusyn represents ethnic minorities, living in contemporary Ukraine, 

Slovakia, Poland, Rumania, Hungary and Serbia, and descendants of those 
emigrated from these countries in the late 19 c. reside in Australia, Canada, and 
The United States. The center of the best reputation for researches in Rusyn 
culture and history has formed around Prof. Paul Robert Magocsi, chair of 
Dept. Ukrainian Studies at Toronto University, and lately enriched by activities 
of the new generation of scholars as P. Krafcik. There are three universities in 
Europe with departments for Rusyn studies, in Preshov (Slovakia), Níregyháza 
(Hungary) and Novi Sad (Serbia). 

Rusyns constitute officially recognized ethnic minorities in almost every 
European countries they live in, but not Ukraine. Though inhabitants in Western 
Ukraine, who identify themselves Rusyn, represent the largest part of The 
Rusyn worldwide, according to the Ukrainian laws, there no such ethnic 
minority exists. 

The situation in neighboring Slovakia has become quite different since 
the collapse of the socialism. For the last two decades, Rusyns in Slovakia have 
elaborated their codified literary language (since it has been missing for 
centuries, thus Rusyn authors has written in Latin, Church Slavonic, then 
Russian, a few of them in Ukrainian, and the most in various vernaculars), they 
established a Department of Rusyn Studies (while in Hungary the Rusyn and 
Ukrainian Dept., founded by the pioneer scholar Istvan Udvari, has significantly 
reduced soon after the tragic death of the “founding father”), and, last but not 
least, a PhD program in Rusyn studies has been accredited at Preshov 
University (chaired by Prof. Anna Plishková), being the unique as such in the 
world. 

The fear in Ukraine has rooted in the history of Transcarpathia: it had not 
been a part of Ukraine before it became a district of the Ukrainian Soviet 
Socilistic Republic in results of the World War II. Earlier it formed a part of the 
Hungarian Kingdom during centuries, and after the First World War it was 
attached (for two decades, as the history turned) to the newly then shaped 
Czechoslovakia. 

Consequently, efforts by some right-wing political movements in 
Hungary, which endeavor to reconnect the Carpathian territories to Hungary, 
are nowadays of extreme risk. First, Ukraine has lost and is probably losing 
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some territories in its south and west, where the state control is quite weak over 
those districts are still (and hopefully remain) parts of the country. The fear for 
territorial instability is certainly increasing. West part of Ukraine has been the 
traditionally strongest bases of the stability of the Ukrainian State. Thus 
destabilizing any part of West Ukraine, even Transcarpathia, may result some 
sharpening of the threat of a new Cold War. Therefore the Rusyn question must 
not been only regarded in the frameworks of ethnic minorities and their rights, 
but in a wider sense of the international diplomacy and peace building.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 
ИЗРАИЛЕ 

 
В Израиле накоплен богатый опыт социальной работы, 

сформировались научные и практические традиции. В процессе развития 
становление социального обеспечения в Израиле проходило в четыре 
этапа: до государственный период; государственный период; период 
становления; период перемен и сокращения расходов. 

Становление социальной работы в Израиле обусловлено 
политическим, культурным и социальным развитием общества, под 
влиянием некоторых зарубежных моделей. Перед Израилем, как 
и многими странами, стоят различные социальные проблемы. 
В их разрешении Израиль активно использует накопленный мировой 
и национальный опыт, позволяющий формировать политику и стратегию 
в области социальной работы. 

Зарубежный опыт социального обеспечения многогранен, но 
Израиль начал подготовку кадров в области социальной работы, чтобы 
внести профессиональную компетенцию для эффективного решения свих 
социальных проблем. 

Люди, которые осваивают специальность «Социальная работа» 
в Израиле, овладевают различными технологиями, позволяющими 
оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
и находящимся в определенной социальной среде. В Израиле социальная 
помощь понимается как профессия, часто c сильно миссионерским 
подтекстом, главная задача которой – помощь бедным, лишенным и 
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неимущим, a также стимулирование их на развитие собственных сил, 
на конструктивную деятельность по устранению проблем и негативных 
условий жизни.  Разнообразны направления социальной работы в Израиле. 
Основные направления деятельности социального обеспечения в Израиле 
связывают, как правило c группами населения (дети, пожилые, инвалиды, 
женщины), co сферами жизнедеятельности (образование, производство, 
здравоохранение, армия), по решаемым проблемам (безработица, 
девиантное поведение, малообеспеченность). 

Одним из самых важных направлений деятельности Битуах Леуми 
(служба национального страхования (а-Мосад ле-Битуах Леуми) – 
государственное учреждение, которое ведает вопросами социального 
обеспечения жителей Израиля) является страхование по старости. Его 
цель – обеспечить постоянным ежемесячным доходом израильтян 
«золотого возраста». 

Согласно Закону о национальном страховании, на получение 
пособия по старости имеют право жители страны, достигшие пенсионного 
возраста. 

Пенсионным в Израиле считается возраст: для мужчин: независимо 
от дохода – 70 лет и старше, если доходы не превосходят установленной 
Законом о национальном страховании суммы – 67 лет; для женщин: 
независимо от дохода – ранее был 65 лет, но, начиная с 1 июля 2004 года, 
постепенно возрастает, пока не достигнет, как и для мужчин, 70 лет 
(проверяется по специальной таблице в соответствии с датой рождения 
женщины), если доходы не превосходят установленной Законом «О 
национальном страховании суммы» – 64 года; при этом, согласно 
специальному решению Кнессета, возрастом выхода на пенсию для 
женщин, рожденных с 1 января 1950 года по декабрь 1954 года, остаются 
62 года, а до 64 лет этот возраст увеличится с 2017 года – в том случае, 
если решение правительства не будет пересмотрено. 

Право на пособие по старости (кицват зикна) имеют жители 
Израиля, достигшие пенсионного возраста и застрахованные Службой 
национального страхования. 

Чтобы иметь право на пособие по старости, жители Израиля должны 
выплачивать взносы на национальное страхование в течение:  
60 месяцев за 10 лет, предшествующих наступлению пенсионного 
возраста, или 144 месяца за весь период. Страховой стаж не требуется: 
разведенным женщинам, вдовам, агунам (агуна – женщина, муж которой 
не дает ей развод); замужним женщинам, чей супруг не застрахован; 
женщинам, получавшим пособие по общей инвалидности в месяц, 
предшествующий тому, в который у них появляется право на пособие по 
старости. 
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К пособию по старости могут выплачиваться различные надбавки: 
надбавка на иждивенцев; надбавка за стаж (составляет 2 % за каждый год 
страхования свыше первых 10 лет; максимальная надбавка за стаж – 50 % 
от пособия); надбавка за отсрочку пособия (для мужчин – с 65 до 70 лет, 
для женщин – с 60 до 65 лет, составляет 5 % за каждый год отсрочки) – 
если зарплата выше определенного уровня, установленного 
законодательством; социальная надбавка (ашламат ахнаса) – для лиц, 
имеющих доходы ниже минимума, установленного законодательством; 
для ее получения следует дополнительно подавать заявление в  
Битуах Леум. 

Пожилые люди, нуждающиеся в повседневной посторонней помощи 
при выполнении самых необходимых действий, имеют право на пособие 
по уходу (гимлат сиуд). Помощь по уходу не является денежным 
пособием и не выдается «на руки». Право на помощь по уходу имеют 
граждане пенсионного возраста, нуждающиеся в постоянной поддержке 
(личная гигиена, одевание, кормление, передвижение по дому и пр.) или в 
постоянном присмотре. На получение помощи по уходу имеют право 
только те пожилые люди, которые отвечают следующим критериям: они 
достигли пенсионного возраста, они проживают в домашних условиях, а 
не в домах престарелых, хостелях, их доходы не превышают величины, 
установленной законодательством, они не получают каких-либо других 
специальных пособий от Битуах Леуми. Степень потребности в 
посторонней помощи и уходе устанавливается после специальной 
проверки на дому. 

Следует иметь в виду, что право на получение пособия по уходу не 
является пожизненным, и Служба национального страхования время от 
времени производит проверку, в ходе которой проверяется состояние 
человека – для подтверждения его нужды в уходе и корректировки 
причитающегося ему процента пособия. Пожилой человек и его семья, в 
случае ухудшения его состояния, могут и сами обратиться в Службу 
национального страхования с просьбой произвести такую проверку. 

Пособие по общей инвалидности (кицват нехут) предоставляется 
лицам, не способным зарабатывать себе на жизнь вследствие тяжелого 
физического или психического заболевания – врожденного или 
приобретенного. Предварительным условием для рассмотрения просьбы о 
пособии является установление степени (процента) потери 
трудоспособности – она должна составлять не менее 50 %, для 
неработающей домохозяйки – также при потере 50 % способности 
выполнять работы по ведению домашнего хозяйства. Степень 
медицинской инвалидности устанавливается медкомиссией Службы 
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национального страхования. Без заключения медкомиссии просьба о 
пособии не рассматривается. 

Право на пособие по инвалидности имеют работающие жители 
Израиля, в том числе и женщины-домохозяйки, с 18 лет и до наступления 
возраста выхода на пенсию. При этом врачом, назначенным Службой 
национального страхования, должны быть подтверждены следующие 
степени инвалидности: медицинская инвалидность – не менее 60 %, или 
не менее 40 %, если по одному из увечий степень такой инвалидности 
составляет не менее 25 %; та же инвалидность для домохозяйки – не менее 
50 %; нетрудоспособность – степень потери трудоспособности или 
способности работать в домашнем хозяйстве у застрахованного/ой должна 
быть определена не менее 50 %. 

Право на пособие по уходу (кицва ле шерутим меухадим) имеют 
инвалиды, проживающие в Израиле, нуждающиеся в повседневной 
посторонней помощи при выполнении самых необходимых действий и не 
находящиеся в лечебных учреждениях. В особых случаях пособие по 
уходу может выплачиваться жителям Израиля, временно находящимся за 
границей. Величина пособия по уходу колеблется от 50 до 175 % от 
полного пособия по инвалидности на одиночку и зависит от степени 
нужды в существенной помощи для выполнения рутинных действий. 
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ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА НАД ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВТОРИННИЙ АНАЛІЗ 
РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Вступ. У вітчизняній і зарубіжній практиці нагромаджено певний 

досвід вирішення проблем літніх людей: різноманітні виплати, 
матеріальна допомога, спеціальні програми амбулаторного та санаторно-
курортного обслуговування, гуртки та клуби за інтересами при будинках 
культури та центрах народної творчості, великий перелік послуг у 
територіальних центрах соціального обслуговування, надання соціальних 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNl8_e8LzSAhUBChoKHcUGCZwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Frv.vmurol.com.ua%2F&usg=AFQjCNHAZ2udrbMu3VmpEn-YsDwkt8Z_FQ&bvm=bv.148747831,d.bGs&cad=rja
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послуг, значна правова база щодо захисту законних прав та інтересів 
людей похилого віку. Попри це в сучасному суспільстві мають місце 
кричущі приклади геронтологічного насильства, скоєного стосовно осіб 
похилого віку, як фізичного, так і психологічного. 

Дослідження і публікації. Глибокі традиції мають наукові 
дослідження проблеми геронтологічного насильства за кордоном. Серед 
них можна відзначити роботи Д. Вандемеєра, Р. Вульфа, М. Гудкіна,  
Р. Вульфа і Д. Піллемера, М. Нолона, Р. Патона, Р. Хубера і Ф. Неттінга, 
М. Сенгстока і Д. Ліанга, С. Стейнметца, М. Стонза і Д. Піттмана,  
Д. Шпрея і С. Маттеуса, Д. Штейна, С. Філліпсона. 

Повноцінний аналіз геронтологічного насильства можливий на 
основі сучасних робіт у галузі соціогеронтології В. Альперовича,  
М. Елютіної, О. Краснової, Е. Мольвіча, Р. Парахонської, Т. Сухобської і 
Н. Божко, О. Тукумцева і О. Юсопової, Е. Холостової, Н. Щукіної. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві образ 
старості має переважно негативний характер. Вважається, що особам 
літнього, особливо похилого, віку властиві такі риси, як негативізм, 
консерватизм, інертність, упертість, запальність, підвищена уразливість, 
егоїзм, дратівливість, дріб'язковість, скнарість та ін. Відношення до 
старості в західній та східній культурах має істотні відмінності. У сучасній 
західній культурі немає традиційно прийнятного шанобливого поважного 
ставлення молоді до старих людей. Представники молодого покоління або 
бояться старості, або ставляться до неї з байдужністю чи презирством. 
Нерідко люди похилого віку дотримуються аналогічної точки зору. Тому 
особливої уваги, на наш погляд, вимагає вивчення такого соціально-
психологічного феномену, як ейджизм, що означає дискримінацію за 
віковою ознакою. Даний термін увів в обіг Р.Н. Батлер (Butler R.N., 1969), 
який визначив ейджизм як «процес систематичної стереотипізації й 
дискримінації людей через їхню старість» [1, 128]. ВІ 

Ейджизм поділяють на інституційний (юридично фіксуючий 
дискримінацію осіб, що належать до певної вікової групи), і внутрішній 
(який включає принизливі висловлення й поведінку, що дискримінує – 
ігнорування, фізичне або психічне насильство та ін. 

Г. Хойфт , А. Крузе , Г. Радебольд , розглядаючи питання про 
насильство над старими людьми, відзначають, що з кінця 1980-х рр. 
почастішали повідомлення про зневажливе ставлення до старих людей, 
прояви стосовно них агресії й насильства. На думку авторів, ці прояви 
виражаються в дії або бездіяльності та включають недбалу поведінку, 
інтоксикацію та пряме фізичне насильство.  

Під непрямим насильством ми розуміємо: 
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1) обмеження юридичних, трудових і цивільних прав людей похилого 
віку; 

2) порушення припустимих меж у фармакотерапії (наприклад 
перевищення доз седативних або знеболювальних засобів, 
безконтрольне призначення препаратів без урахування їхньої 
доцільності й індивідуальних протипоказань для старих людей 
(антидепресантів, транквілізаторів, снодійних або інших 
психофармацевтичних засобів); перевищення строків тривалості 
прийому лікарських препаратів; несвоєчасний прийом ліків або 
відмову в них хворому та ін.); 

3) халатне ставлення під час догляду за старими людьми, яке здатне 
спричинити фізичні або психічні травми (відсутність профілактики 
пролежнів, порушення гігієнічних норм утримування, психологічну 
й соціальну ізоляцію, тобто відмову в повноцінному спілкуванні, 
необхідних прогулянках, створенні інформаційного вакууму та ін.; 

4) порушення режиму харчування (відсутність збалансованого 
харчування з урахуванням потреб старого організму – вітамінів, 
клітковини, білків, необхідної кількості рідини, пропуск 
своєчасного прийому їжі та ін.; 

5) пасивне ставлення до процесу хвороби або вмирання (небажання 
вживання необхідних заходів для порятунку здоров'я або життя 
старої людини). 

До прямого насильства ми відносимо: 
– соціальну агресію (неповажне ставлення в суспільстві до старих 

людей, скоєння образливих, хуліганських дій стосовно них та ін.); 
– психологічний терор (дезінформацію, залякування, образи, 

знущання, підбурювання до суїциду); 
– економічне насильство (позбавлення фінансової волі, скоєння 

кримінальних дій – фінансовий шантаж, вимагання, злодійство, 
трудову експлуатацію); 

– насильницьку ізоляцію (соціальну, фізичну, психологічну та 
інформаційну ізоляцію); 

– позбавлення можливості реалізації гігієнічних вимог і потреб; 
– позбавлення відпочинку або сну; 
– позбавлення їжі та/або води; 
– застосування прямої фізичної сили (жорстоке ставлення, 

позбавлення рухів або зв'язування, сексуальне насильство, 
заподіяння навмисних тілесних ушкоджень); 

– відмова в необхідному лікуванні, позбавлення медичної допомоги 
(пасивну евтаназію); 

– вбивство [2, 91]. 
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С.В. Вековшиніна , розглядаючи питання прав та гідності людей 
похилого віку, зазначає, що представники пізнього віку юридично не 
втрачають закріплених Декларацією ООН прав при досягненні ними 
пенсійного віку, однак «…разом з тим, багато із цих прав уже не можуть 
бути реалізовані –право на середню освіту, на працю та ін.» [2, 79]. 

Хоча проблема насильства в родині існує споконвіку, лише останнім 
часом на неї звернули серйозну практичну увагу. Про міжнародну увагу 
до проблеми насильства в сім'ї свідчить її обговорення і прийняття рішень 
на конгресах ООН з питань жінок, Всесвітньої асамблеї з проблем 
старіння, а також у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів та 
Конвенції про права дитини. 

Попри нестачу даних про масштаби насильства в сім'ї в його різних 
формах і проявах наявної інформації достатньо для того, щоб привернути 
до цього явища широку увагу. Оскільки випадки насильства в сім'ї в 
офіційних статистичних даних зазвичай не виділяються в окрему 
категорію і складають значну частку прихованої від очей злочинності, тож 
справжні масштаби різних видів насильства в родині визначити важко. 

У Німеччині 11,4% від загального числа всіх навмисних убивств 
прападає на осіб у віці 60 років і більше, випадків жорстокого ставлення 
до старих людей – більше 14,0%, розбійних нападів на людей похилого 
віку в місцях їхнього проживання – 16,6%. Понад 61,0% від усіх жертв 
вуличних нападів припадає на осіб у віці старіших 60 років, 90,0% з яких 
становлять жінки [3, 83]. 

Відповідно до проведеного у США огляду близько 6,9 мільйона 
дітей на рік зазнали жорстокого поводження (1500000 дітей – фізичного 
насильства) з боку своїх батьків і від 1,9 до 2,1 мільйона жінок стали 
жертвами фізичного насильства з боку своїх партнерів . Число жертв 
жорстокого поводження серед людей похилого віку складає від 0,5 до  
2,5 мільйона осіб (в більшості своїй –жінки старші 75 років). Серед дітей 
(3 – 17 років) 80% здійснюють насильство, більше половини – жорстоке 
насильство стосовно своїх братів і сестер, а близько 10% – стосовно своїх 
батьків, часом зі смертельним результатом. Переважна більшість дітей-
жертв убивства були вбиті своїми батьками чи іншими родичами. 
Встановлено, що як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, 
половина або більше всіх вбивств відбувається в сім'ях, при цьому 
більшість жертв становлять жінки. Для різних країн була виявлена стійка 
картина насильства в сім’ї. 

У спеціальній доповіді Департаменту соціальних та політичних наук 
Бельгії, представленому в Європейському Комітеті рівності між чоловіком 
і жінкою в 1991 році, зазначалося, що особливу тривогу викликає той 
факт, що у випадках фізичного насильства 87% жертв і агресорів були 
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членами однієї сім'ї. У Франції, згідно з матеріалами феміністської 
організації, з 264 вивчених випадків 130 зґвалтувань мали характер 
інцесту (90 випадків – батько-дочка; 40 випадків – брат-сестра). У 
Німеччині, згідно зі статистикою, заснованоюна анкетах Федерального 
офісу і кримінальної поліції з 1984 року, більшість (більш ніж 100 000 
випадків) сексуальних зловживань щодо дітей сталося в родині. Більш ніж 
в 90% ініціатори – чоловіки і близько 75% жертв – молоді дівчата. 

Згідно з даними Комісії з питань рівності прав жінок Португалії 
приблизно 30% жінок, які звертаються за юридичною допомогою, є 
жертвами сімейного насильства (за рік до цієї Комісію звертаються за 
юридичною допомогою близько 3000 жінок). Зазначається, що ця цифра 
набагато вища, і жінки не звертаються за допомогою через соціально-
культурниі чинники, своєю фінансову залежність. У 1991 році соціологи 
вивчали соціальний образ чоловіків і жінок Португалії. Було опитано 1500 
чоловік у віці від 15 до 66 років (638 чоловіків і 862 жінки) з різних 
регіонів. Приблизно 40% заявило, що вони були жертвами сімейного 
насильства. Як чоловіки, так і жінки (89,8%) заявили, що більша загроза 
опинитися жертвою подібного насильства – у жінок [4, 76]. 

Згідно зі статистикою 1988 року в Фінляндії більше 40% тяжких 
насильств стосовно жінок було скоєно їх подружніми партнерами. 

На думку дослідницької групи, діти є нестриманими членами сімей; 
згідно з оцінками, у США більше 29 мільйонів дітей в рік зробили один 
або більше актів фізичного насильства щодо братів і сестер, причому 
19000000 нападів були настільки серйозні, що, якби були вчинені поза 
рамками сім'ї, кваліфікувалися б як небезпечні діяння. У деяких країнах 
зростаюче занепокоєння викликає насильство з боку неповнолітніх 
стосовно батьків. Згідно зі статистикою Португалії тільки 5% жінок 
повідомляють у відповідні органи про те, що вони піддаються сімейному 
насильству. У 1992 році було вбито 13 жінок у сім'ї та зареєстровано  
12 спроб убивства. 

У 1991 році в Австралії було зареєстровано 603 заяви на надання 
захисту від актів насильства в сім'ї за постановою суду, з них 90% – 
насильства з боку чоловіка. 

Згідно з недавно проведеним дослідженням у Колумбі, 65% жінок, 
що перебували в зареєстрованому або незареєстрованому шлюбі, заявили, 
що в них були серйозні сварки з партнерами. Кожна п'ята вказала, що вона 
була сильно побита, а кожна десята – що була зґвалтована. 

Попередні результати обмеженого числа оглядів, проведених у 
Бангладеш, Зімбабве, Індії, Колумбії, Кувейті, Нігерії та Чилі, вказують на 
широкі масштаби насильства стосовно жінок. Попередні оцінки, що 
стосуються інших країн, виходять в основному з вторинних джерел, 
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наприклад даних, які надаються притулками для жінок, що піддаються 
побиттю, а також доповідей інших служб для різного роду жертв, які 
стикаються лише з частиною подібних випадків. Останнім часом для 
отримання додаткової інформації в цих країнах використовуються огляди 
віктимізації і добровільні заяви правопорушників, а для оцінки 
поширеності різних видів насильства в сім'ї на основі методу 
екстраполяції проводиться аналіз репрезентативних вибірок. 

Якщо говорити про насильство в сім'ї, то складнощі отримання 
об'єктивної інформації пов'язані не тільки зі звітністю, а й з тим, як жертва 
сприймає те, що трапилося. Безперечно, частота прояву та форми 
насильства в сім'ї в різних країнах відрізняється. Однак явище насильства 
в сім'ї не є неминучим. Порівняльні огляди свідчать про поширеність 
цього явища, проте вони також підтверджують, що існують суспільства, 
де воно мінімальне, і вказують шляхи його запобігання. Згідно з 
проведеним недавно дослідженням країн різних регіонів явище насильства 
в сім'ї зустрічається в усьому світі, але при цьому виявляється рідко або 
відсутнє в 15 з 90 досліджених країн [5, 86–89]. 

Люди, що живуть у ситуації насильства і є постраждалою стороною, 
можуть відчувати такі почуття: жах, сум'яття, почуття безпорадності, 
безнадійності або безсилля, занепокоєння про безпеку, відчуття провини, 
відчуття пригніченості. Їм часто сняться кошмари, вони втрачають 
упевненість у собі, їм властиві нав'язливі спогади, напади тривоги, 
депресія, фобії, сум, думки про самогубство, самозвинувачення, духовні 
сумніви, відмова від участі в церковному житті, у житті суспільства, сім'ї, 
зміна сексуальної активності, алкогольна / наркотична залежність, 
бажання відплати. 

Дивно велике число побитих жінок не залишає чоловіків назавжди. 
Багато жінок соціалізовані таким чином, щоб відігравати підпорядковану 
роль при чоловікові, терпіти насильство, а психологічне насильство 
створює в жінках відчуття, що вони занадто неадекватні, щоб жити 
власним життям. Деякі жінки вважають, що їх моральний обов'язок – 
зберігати шлюб до кінця незалежно від того, добре це чи погано. Багато 
хто сподівається (незважаючи на триваюче насильство), що їхні чоловіки 
зміняться. Деякі побоюються, що, якщо вони спробують залишити 
чоловіка, він зробить у відповідь заходи з більш серйозними побиттям. 
Частина жінок не розглядає розлучення як реальний варіант, тому що вони 
відчувають себе матеріально залежними. Багато хто має дітей і не 
сподівається на те, що вони зможуть підняти дітей власними силами. 
Деякі вважають, що випадкові побиття краще, ніж самотність і 
нестабільність, неминучі після розлучення. Деякі відчувають страх 
отримати ярлика розлученої. Ці жінки – бранці в їх власних будинках. 
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Механізми поведінки жінок, які залишаються в сім'ї, незважаючи на 
заподіяні їм страждання, визначаються головним чином двома факторами. 
Як правило, насильство було типовим у сім'ях, у яких вони виросли: 
батько бив матір, брати й сестри били одне одного. Діти ображають тих, 
кого ображають у родині інші. Економічна залежність, обмежена 
допомога з боку держави також сприяє домашньому насильству проти 
жінок, дітей і стариків. Для жінок, що піддаються насильству, характерна 
впевненість у тому, що не існує способу захистити себе, навіть у тому 
випадку, якщо в сімейні конфлікти втручається міліція. Жінки 
побоюються того, що при спробі звернення до правоохоронних органів 
чоловіки будуть мстити їм чи заподіють шкоду тому, хто їм дорогий 
(дітям, домашнім тваринам і т. д.). Вони приносять себе в жертву заради 
спокійного життя інших. 

Причини того, що жертва не припиняє своїх відносин з особою, що 
допускає акти домашнього насильства, численні й різні в кожному 
окремому випадку. Існує міф про те, що жертва може легко розірвати ці 
стосунки, якщо захоче, і партнер дасть їй піти, не вдаючись до насильства 
як до засобу її утримання. Жертви домашнього насильства називають 
основною причиною того, що вони не намагаються піти від свого 
мучителя, реальний страх перед ескалацією насильства. З попереднього 
досвіду жертва знає, що щойно вона намагається скористатися чиєюсь 
допомогою, інтенсивність насильства зростає. Дослідження показують, що 
при розриві жертвою відносин насильство часто зростає. «Національна 
статистика з кримінальних злочинів» показує, що майже в 75% випадків 
застосування насильства між подружжям партнери були в розлученні або 
жили окремо (Департамент юстиції США, 1983, Вашингтон) [6, 62–68]. 
Особа, що допускає акти домашнього насильства, може постійно говорити 
своїй жертві, що вона ніколи не позбудеться її. На основі свого досвіду, 
коли вона намагалася звільнитися від неї, жертва вірить таким 
твердженням. Іноді така особа вистежує жертву або відбирає в неї дітей у 
спробі повернути її. З цією ж метою вона може скористатися допомогою 
родичів або друзів. 

Висновки. Таким чином, сьогодні постає необхідність у формуванні 
більш позитивного іміджу осіб похилого віку. Соціальна політика 
стосовно людей літнього віку вказує на рівень розвитку суспільства, його 
культуру та потенціал подальшого розвитку. Люди, які формально 
сягають пенсійного віку, володіють високим рівнем професійної 
підготовки, великим життєвим і виробничим досвідом, активністю, 
бажанням працювати, фактично виключаються із активного життя. Така 
ситуація вимагає ґрунтовного вивчення даної проблеми, знаходження 
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шляхів подолання негативних стереотипів щодо представників старших 
вікових категорій. 
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КОНЦЕПТ «ПРОФЕСІОНАЛІЗМ» У КОНТЕКСТІ 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА  
 

Постановка проблеми. Високий професіоналізм і творча 
майстерність спеціалістів – один із найважливіших власне людських 
ресурсів, який стає чинником оптимального вирішення насущних проблем 
суспільства. Епоха модернізму, і особливо постмодернізму, привнесла в 
соціум нове явище – явище масового професіоналізму. Звернення до 
аналізу професійного успіху молодих фахівців припускає стартовий 
розгляд феномену успіху і його індикаторів. Вивчення професійної 
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діяльності тісно пов’язане з питаннями, що входять до проблемного поля 
соціології особистості.  

Врешті-решт, самореалізація особистості здійснюється найбільш 
плідно саме у професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свої наукові здобутки 
дослідженню професіоналізму та особистості професіонала присвятили 
відомі закордонні та вітчизняні вчені (Б. Ананьєв, Н. Лисиця, І. Мельник, 
В.Пилипенко, В.Погрібна, В.Подшивалкіна. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є системне 
обґрунтування механізму формування траєкторій професійного розвитку 
особистості соціального працівника, які одних приводять до 
самореалізації у професійній діяльності, а інших — до поступового 
згасання професійних функцій або навіть до саморуйнування особистості 
спеціаліста. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На даному етапі 
розвитку суспільства саме професійна діяльність дає максимальні 
потенційні можливості одночасного і найбільш повного задоволення всіх 
базових потреб особистості (потреби у безпеці, самоповазі, соціальному 
визнанні тощо) [11, 24–36]. Сьогодні не викликає сумніву, що виявлення 
сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до 
нього, має не тільки сугубо теоретичне, але і велике практичне значення. 
В Україні існує велика кількість людей, що працюють в сфері соціальної 
роботи та її управління і не є при цьому професіоналами у повному 
значенні цього слова. Особливо суспільно небезпечним є таке закріплення 
непрофесіоналів у соціальній роботі, коли це відбувається на 
реформаційних або кризових етапах розвитку соціуму, тобто таких, що 
проходить зараз Україна [3, 30]. 

В умовах економічної кризи наступає дестабілізація професійного 
балансу, соціальний працівник стає заручником ситуації, що вимагає 
виходу за рамки звичних уявлень про своє місце у професійному чи 
трудовому процесі. Заново оцінюються потреби, цілі, можливості, реальні 
умови професійної кар’єри [7, 172-181]. Соціальний працівник опиняється 
на перехресті суперечливих відношень, а його внутрішня потреба у 
підтримці постійності і престижу професійного "Я" вимушена 
реалізовуватися в умовах випробувань, а ставлення до нього найближчого 
оточення, для якого його професія, як правило, виступає або в якості 
гаранта матеріального благополуччя, або як зовнішня статусна ознака, 
розходяться з власним більш зваженим і особистісно-ціннісним 
розумінням своєї фаховості. 

Відомо, що центральною категорією, яка відображає сутність 
взаємодії людини і професії, є професійний розвиток [5]. Саме він може 
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розглядатися як фундаментальний процес зміни людини, як 
пояснювальний принцип становлення професіоналізму і як цінність 
професійного співтовариства. Професійний розвиток зазвичай 
ототожнюють із прогресивною зміною людини: дозріванням, 
формуванням, саморозвитком, самовдосконаленням [10]. Проте соціальні 
практики свідчать, що він дійсно характеризує індивідуально своєрідний 
шлях розвитку особистості з моменту формування уявлень про професію і 
професійних намірів до завершення професійної біографії, але такі 
траєкторії не завжди мають прогресивний вектор. Тому ми поставили 
перед собою завдання визначити сукупність детермінант, що 
характеризують спрямованість професійних траєкторій фахівців. 
Визначальними детермінантами професіоналізації діяльності соціального 
працівника можуть бути: вікові психологічні зміни людини, розвиток і 
перетворення провідної діяльності суб’єкта, безперервна професійна 
освіта особистості. 

Саме вони акумулюють і соціально-економічні умови, і світ 
професій, і власну активність особистості, і її потребу в самовизначенні і 
само актуалізації [2]. 

Об’єктивно всі розуміють значення професіоналізму для 
суспільства, але на сьогодні не існує чітких механізмів формування його 
соціальної затребуваності, які зроблять професіоналізм усталеним 
показником прогресивного розвитку суспільства. У вирішення цієї задачі 
можуть і мають робити свій внесок усі галузі суспільство- і 
людинознавства і, безумовно, нова його гілка – соціологія 
професіоналізму [8]. 

Розвиток професійного потенціалу передбачає створення умов для 
реалізації соціальним працівником знань і навичок, отриманих у ході 
попередньої трудової діяльності, використання можливостей самоосвіти з 
метою більш повного освоєння професійних знань [6, 78–88]. У праці 
створюється дійсність, що оточує соціального працівника, але також 
створюється й удосконалюється він сам [12,142]. Професія, як особливий 
соціальний інститут, прописує працівнику виконання конкретних 
професійних і соціальних функцій, визначає нормативи поведінки, які 
відповідають його професійній ролі та соціальному замовленню. Кожна 
професія має свій реалізаційний потенціал, який змінюється при зміні 
професійних епох.  

Чим гармонійніше у професії поєднання функціонально-
інструментальних аспектів з соціальними та особистісно-психологічними, 
тим більше шансів для самореалізації і творчого творення професійної 
діяльності. 

На передній план нами була висунута орієнтація на творчий 
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характер праці соціального працівника, тобто на вияви креативного, 
творчого начала у мотивації особистості [4, 54–55]. Творчий характер 
праці – це широка соціальна категорія, яка характеризує певний підхід до 
будь-якого роду діяльності, у тому числі і до діяльності соціального 
працівника у межах професії. 

У той же час феномен професіоналізму неможливий без творчого 
ставлення до праці, у якому, власне, і реалізується соціокультурна функція 
професіонала з соціальної роботи. У цьому сенсі професіоналізм є 
ціннісною характеристикою, основним індикатором якої є ідентифікація 
особистості [9, 127–137]. Тому ми впевнені, що, розкриваючи сутність 
поняття «професіонал» через поняття «професійний тип особистості», 
основну увагу науковцям необхідно зосередити на способі ідентифікації 
реального об’єкта з тією ідеальною моделлю, яка може бути отримана 
шляхом ідеального конструювання [1]. 

Усе сказане вище немовби акумулюється в інституціональному 
підході до професії, професійної діяльності і процесу професіоналізації. 
Будь-який спеціалізований вид діяльності для здобуття статусу професії 
проходить процес інституціалізації, що, як відомо, передбачає: 

 наявність суспільної потреби в спеціалізації діяльності для більш 
ефективного задоволення суспільних потреб;  

 формування спеціальних вимог, норм і стандартів, що 
характеризують цей вид діяльності;  

 визначення характеру спеціальних здібностей, знань і навичок 
індивідів, необхідних для виконання даного виду діяльності;  

 появу методів і способів визначення таких здібностей і навчання 
спеціальним професійним знанням, прийомам і навичкам;  

 формування стимулів і мотивів заняття саме цим видом діяльності 
на рівні як індивіда, так і суспільства в цілому, що пов’язано з 
престижем професії, який відображається в здатності даного 
заняття бути основним джерелом доходу;  

 виділення певних професійних інтересів, цінностей, норм, стилів і 
зразків поведінки, професійних ролей, що сприяють згуртуванню 
спеціалістів за ознакою приналежності до даної професії і 
конкретної професійної спільноти;  

 появу особливих професійних організацій для захисту цих інтересів 
(професійні об’єднання, спілки і т. п.). 

Завершення процесу інституціалізації професії виражається у 
формуванні професійних спільнот. Відтворення єдності професійних 
інтересів, ціннісних орієнтацій, зразків поведінки і всього способу життя, 
властивих даній спільноті, забезпечується саме інститутом професії. 
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Висновки. Інституціональний рівень організації професійної 
діяльності соціального працівника (і професіоналізму як її 
узагальнюючого результату) пов’язаний з розвитком суспільства, яке 
повинно само себе відтворювати і робить це більш-менш ефективно в 
залежності від рівня витрат інституціональних ресурсів на регулювання 
поведінки людини у всіх сферах її життєдіяльності, і, насамперед, 
професійній.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення є важливою 
складовою соціального захисту громадян і виступає як базова й важлива 
гарантія стабільного розвитку суспільства, оскільки охоплює одночасно 
інтереси як працездатного, так і непрацездатного населення. Із трьох 
рівнів пенсійного страхування в Україні функціонує лише перший  
рівень – солідарна система, яка на сьогодні не може задовольнити потреби 
громадян в одержанні гідної пенсії. Другий рівень – накопичувальна 
система пенсійного забезпечення – досі не впроваджена. Недержавне 
пенсійне страхування також стикається з низкою перешкод, насамперед – 
з недовірою громадян до недержавних пенсійних фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні 
аспекти забезпечення соціальної безпеки досліджували вчені й практики 
О. Білорус, І. Гнибіденко, О. Ілляш, Е. Лібанова, В. Мунтіян, О. Новікова, 
О. Чепурний. 

Напрями реформування системи пенсійного забезпечення в 
контексті гарантування соціальної безпеки держави знаходять 
відображення в наукових працях Е. Лібанової, О. Коваля, В. Онищенка,  
О. Палій, Л. Птащенко, В. Скуратівського та ін. Вагомий внесок у 
розв’язання проблем пенсійного забезпечення зробили Н. Волгін,  
М. Вінер, В. Роїк, Р. Хольцман, Дж. Стігліц [10]. 

Формулювання цілей статті. Головною метою цієї статті є 
з’ясування особливостей та аналіз проблем сучасної системи пенсійного 
забезпечення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійне страхування 
(один із видів соціального страхування) – це гарантована державою 
система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок 
хвороби, втрати працездатності. Одна з основних форм соціального 
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захисту, в основі якої лежить страховий метод, тобто внесення в особливі 
фонди обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності 
незалежно від форм власності та видів господарської діяльності та 
особами найманої праці, які працюють на умовах трудового договору, і 
використання державою цих коштів для матеріального забезпечення 
громадян. Поняття "соціальне страхування" пов'язують з проблемою 
фінансового забезпечення соціальних виплат [7]. 

Вітчизняне пенсійне законодавство передбачає дві форми 
пенсійного страхування – обов'язкову, яка відіграє головну роль, і 
добровільну. 

В Україні обов'язкове пенсійне страхування полягає в тому, що сам 
факт укладання трудового договору чи реєстрації особи як суб'єкта 
підприємницької діяльності породжує зобов'язання сплачувати визначені 
законодавцем страхові внески незалежно від волі працівника чи 
роботодавця. Відповідно до пенсійного законодавства лише наявність у 
суб'єкта трудового (а отже, страхового) стажу є підставою виникнення 
права на трудову пенсію за державною програмою пенсійного 
страхування. 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 р. визначає три рівні пенсійного страхування. 

Перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі – солідарна система), що 
базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати 
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду 
на умовах та в порядку, передбачених цим Законом. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система 
пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів 
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних 
недержавних пенсійних фондах – суб'єктах другого рівня системи 
пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та 
в порядку, передбачених законом. 

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 
об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [3]. 

Пенсійне забезпечення є основною гарантією матеріального 
забезпечення непрацездатних громадян. Для непрацездатних осіб 
похилого віку фактично пенсія стає джерелом їх існування. Згідно з 
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Конституцією України (ст. 46) рівень життя, який забезпечується пенсією, 
повинен бути не нижчий, ніж встановлений законом прожитковий 
мінімум. На жаль, сьогоднішні реалії такі, що ця вимога Конституції 
України не дотримується державою.  

Однак, попри те, що в Україні функціонує трирівнева система 
пенсійного забезпечення, активно розвивається лише перший рівень – 
солідарна система пенсійного забезпечення. Другий рівень пенсійної 
системи й досі не запроваджено. Недержавне пенсійне страхування пенсій 
через добровільне залучення коштів громадян і організацій у недержавні 
пенсійні фонди (НПФ), страхові компанії та банківські установи також 
викликає в багатьох громадян недовіру, що пов’язана з тотальним 
закриттям банків протягом лише 2016 року. Понад  
80 банківських установ припинили свою діяльність. 

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком 
встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, 
які втратили працездатність. Відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для 
зазначеної категорії осіб становить: з 1 січня 2017 року – 1247 гривень, з  
1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривні[2]. 

З одного боку, солідарна система пенсійного страхування не може 
забезпечити належний розмір пенсії, оскільки дефіцит Пенсійного Фонду 
України з початку 2017 року складає понад 140 млрд. гривень. Такий 
дефіцит викликаний багатьма причинами. Зокрема, кількість пенсіонерів в 
Україні сягнула 12,5 млн. осіб, при цьому страхові внески до Пенсійного 
Фонду сплачують тільки 16 млн. працюючих українців. При цьому 
зростання мінімальної пенсії за минулі два роки склало майже  
300 гривень – з 949 до 1247 гривень. Зазначимо, що мінімальна пенсія в 
Україні встановлюється Законом «Про держбюджет на 2017 рік» за 
поданням Кабінету Міністрів України (Міністерства фінансів) і не може 
бути меншою, ніж прожитковий мінімум на непрацездатну особу. 

А враховуючи те, що 40% працюючих декларують офіційну 
заробітну плату на рівні мінімальної, коштів до Пенсійного Фонду також 
надходить обмежено. Підвищення щомісячної мінімальної заробітної 
плати до 3200 гривень певним чином позитивно вплине на збільшення 
надходжень до Пенсійного Фонду, але погашення існуючого дефіциту 
відбудеться не скоро. І проблема вирішуватиметься протягом тривалого 
періоду. А отже,значне зростання мінімальної пенсії в найближчі роки не є 
можливим. 

З 1 квітня 2015 року набув чинності Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення». Зокрема, для 
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жінок встановлений вік виходу на пенсію з 55 років збільшився до 60 
років [4]. І для чоловіків, і для жінок встановлено однаковий вік для 
виходу на пенсію. Але відразу наголосимо, що підвищення пенсійного 
віку для жінок буде відбуватися поступово протягом 10 років. Підвищення 
граничного віку виходу на пенсію за віком також суттєво не вплине на 
розмір пенсії. Як добре відомо, людям старшого віку працевлаштуватись 
на посаду з гідною заробітною платою досить проблематично. Згадаємо 
про оголошення від роботодавців, у яких досить часто зазначається вікова 
межа, котра аж ніяк не співпадає з граничним віком виходу на пенсію.  

Для того, щоб вийти на пенсію, потрібно мати мінімальний 
трудовий стаж. Слід звернути увагу на два поняття про мінімальний стаж. 
Перше – мінімальний страховий стаж, який дає право на призначення 
пенсії за віком як такої, а друге – страховий стаж для встановлення 
мінімального розміру пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Відповідно 
до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, майбутні пенсіонери мають право на призначення пенсії за 
віком за наявності страхового стажу не менше 15 років. У разі, якщо особа 
не набула 15 років страхового стажу, органами соціального захисту 
населення їй може бути призначена державна соціальна допомога. Щодо 
страхового стажу для встановлення мінімального розміру пенсії на рівні 
прожиткового мінімуму, то для жінок він становить 30 років, а для 
чоловіків – 35 [3]. 

Потрібно звернути увагу на те, що при призначенні пенсій, 
починаючи з 1 січня 2016 року, для обчислення пенсій враховується 
заробіток працівника лише за даними персоніфікованого обліку, тобто за 
періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року і до моменту виходу на 
пенсію. Заробіток особи за будь-які 60 календарних місяців роботи у 
період до 1 липня 2000 року буде враховуватися при обчисленні пенсій 
тільки в тому випадку, якщо страховий стаж, починаючи після 1 липня 
2000 року, становить менше 60 місяців [3]. 

При призначенні пенсій у 2016 році при обчисленні заробітку для 
визначення розміру пенсії застосовується показник середньої заробітної 
плати у країні за останні три роки – 2013, 2014 і 2015 роки (нагадаємо, що 
урядовим законопроектом передбачалось у 2016 році при призначенні 
пенсій застосовувати показник середньої заробітної плати, який 
застосовувався у 2015 році, проте ця законодавча пропозиція не була 
підтримана народними депутатами України).  

При призначенні пенсій максимальний розмір пенсії (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, 
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим 
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категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може 
перевищувати 10740 гривень. Цей розмір не переглядатиметься у зв’язку 
із збільшенням прожиткового мінімуму з 1 травня і з 1 грудня 2016 року.  

Продовжує утримуватися військовий збір (1,5%) та 
оподатковуються (15%) суми пенсій, що перевищують три мінімальні 
розміри заробітної плати – 4134 грн. – 1378 грн. х 3 (визначена з 1 січня 
сума пенсії для оподаткування не перераховується протягом поточного 
року)[5]. 

Виникає питання: чи може особа, маючи відповідний страховий 
стаж та отримуючи за увесь період трудової діяльності лише мінімальну 
заробітну плату, заробити гідну пенсію? Ні, таке навряд чи 
можливо,оскільки загальна сума страхових внесків, сплачених до Фонду, 
не може забезпечити належний розмір пенсії. При цьому не слід забувати і 
про середню тривалість життя людини. А за даними Державної служби 
статистики,середня очікувана тривалість життя при народженні у 2014 
році складатиме 71,37 років (чоловіків – 66, 25 років, жінок – 76, 37 років. 
Отже, в середньому після виходу на пенсію за віком людина живе 
приблизно 11 років. І протягом цього періоду держава має забезпечити її 
пенсією бодай у мінімальному розмірі. Найпростіші підрахунки свідчать, 
що навіть для отримання мінімальної пенсії особа, яка вийшла на пенсію 
за віком у 2016 році, має накопичити понад 200 тисяч гривень. Оскільки 
розміри мінімальної пенсії увесь час будуть зростати, такої суми явно не 
буде достатньо. 

Тому нагальним стало впровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування, яку Уряд України планує у 2017 році. 

Тобто кожен українець, молодший 35 років (якщо система запрацює 
з 1 липня 2017 року, то буде діяти для тих, хто народився не раніше 1 
липня 1982 року), почне самостійно відраховувати частину своєї 
заробітної плати на накопичувальний рахунок. Використати кошти з цього 
рахунку можна лише після виходу на пенсію. Така форма буде 
обов’язковою для всіх людей,молодших 35 років, а ті, хто старші, можуть 
приєднатись до накопичувальної системи. 

Спеціалісти відзначають, що накопичувальна система має кілька 
переваг. Зокрема, у разі недожиття людини до пенсії, накопичені кошти 
переходять за спадком, чого немає в солідарній системі. 

Висновки. Згідно з чинним законодавством в Україні визначена 
трирівнева система пенсійного страхування: солідарна система 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 
накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування; система недержавного пенсійного забезпечення. Але на 
сьогодні поки що тільки діє солідарна система пенсійного забезпечення. 
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Аналізуючи зміни, які відбулись у законодавстві України протягом 
2015 – 2016 років, було встановлено, що з 1 квітня 2015 року вік виходу на 
пенсію жінок з 55 років збільшився до 60 років. І для чоловіків, і для 
жінок встановлено однаковий вік для виходу на пенсію. Але відразу 
наголосимо, що підвищення пенсійного віку для жінок відбувається 
поступово протягом 10 років. 

Потрібно звернути увагу на те, що для обчислення пенсій 
враховується заробіток працівника лише за даними персоніфікованого 
обліку, тобто за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року і до 
моменту виходу на пенсію. Заробіток особи за будь-які 60 календарних 
місяців роботи у період до 1 липня 2000 року буде враховуватися при 
обчисленні пенсій тільки в тому випадку, якщо страховий стаж, 
починаючи після 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців. 

Продовжує утримуватися військовий збір (1,5%) та 
оподатковуються (15%) суми пенсій, що перевищують три мінімальні 
розміри заробітної плати . 

Щодо призначення пенсії за віком, то обов’язково, як і раніше, має 
враховуватись страховий стаж, але при цьому застосовуються два поняття 
про мінімальний стаж. Перше – мінімальний страховий стаж, який дає 
право на призначення пенсії за віком як такої, а друге – страховий стаж 
для встановлення мінімального розміру пенсії на рівні прожиткового 
мінімуму.  

Майбутні пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком за 
наявності страхового стажу не менше 15 років. У разі, якщо особа не 
набула 15 років страхового стажу, органами соціального захисту 
населення їй може бути призначена державна соціальна допомога. Щодо 
страхового стажу для встановлення мінімального розміру пенсії на рівні 
прожиткового мінімуму, то для жінок він становить 30 років, а для 
чоловіків – 35. 

Солідарна система пенсійного забезпечення не витримує 
навантаження, що пов’язане із суттєвим скороченням показника 
співвідношення працюючих громадян та пенсіонерів, а звідси – і розмір 
пенсії у більшості непрацездатних осіб у межах мінімальної пенсії. 
Нагальним стало впровадження накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення, що певним чином знизить навантаження на солідарну 
систему та сприятиме підвищенню соціального рівня непрацездатних 
громадян в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ 

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах однією з головних 

проблем соціального становища молоді є зайнятість та безробіття. Молоді 
люди, намагаючись знайти роботу, стикаються з низкою перешкод, які їм 
необхідно подолати.  

Для українського суспільства, яке на даний час перебуває на стадії 
формування нових соціальних норм і життєвих стратегій, проблема 
зайнятості виявилася не повністю усвідомленою та вивченою. 

Проблема зайнятості так чи інакше стосується майже кожного 
працездатного громадянина. У сучасному суспільстві людина не може 
повноцінно існувати, не використовуючи свій трудовий потенціал. Таким 
чином, праця, беручи участь у якій, люди вступають у соціальні 
відносини, є загальною базою, джерелом усіх соціальних явищ. 

Актуальність наукової статті обумовлена тим, що проблема 
зайнятості, зокрема молоді, на ринку праці залишається однією із 
найважливіших проблем сьогодення, тому потребує детального аналізу та 
вивчення з метою створення дієвої системи соціальної роботи як 
механізму вирішення даної проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зайнятості 
викладені в наукових теоріях зайнятості, зокрема в класичній теорії 
зайнятості Дж. Мілля, Д. Рікардо та В. Петті, теорії Кейнса, неокласичній 
теорії (А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Пері, Р. Холл та ін.), представниками 
монетаризмуΦ. Маклупом, Л. Роббінсом, Μ. Фрідменом. 

У наукових працях Н. Анікшиної, С. Василишиної, Д. Верби 
досліджуються проблеми державного регулювання зайнятості молоді. 
Соціальні проблеми працевлаштування молоді розкриваються в наукових 
дослідженнях О. Балакірєвої, О. Валькованої, Т. Заяць, В. Кравченко,  
В. Онікієнко. Проблемам гендерної рівності на ринку праці та у сфері 
зайнятості присвячені наукові розробки С. Аксьонової, О. Іващенко,  
В. Краснобасова, Г. Омельченко, Г. Чепурко та багатьох інших авторів, 
але й досі ще остаточно не виявлені всі аспекти даного явища. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає в тому, 
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щобпроаналізувати проблеми зайнятості молоді та з’ясувати особливості 
соціальної роботи як механізму вирішення проблеми зайнятості та 
молодіжного безробіття в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зайнятість ми 
розглядаємо як незаборонену законодавством діяльність осіб, що пов'язана 
із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання 
доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність 
членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють 
у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі 
безоплатно. Зайнятість являє собою діяльність частини населення щодо 
створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому 
полягає її економічна сутність. Зайнятість населення – найбільш 
узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень 
економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. 
Зайнятість об'єднує виробництво і споживання, а її структура визначає 
характер їхніх взаємозв'язків. 

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в 
самовираженні, а також у задоволенні матеріальних і духовних потреб 
через дохід, який особа отримує за свою працю. 

Зайнятість має кілька форм. Розрізняють повну, неповну, 
продуктивну, часткову, первинну та вторинну зайнятість. Особливою 
формою зайнятості є самозайнятість.  

В умовах перехідної економіки в Україні досить поширена 
нерегламентована форма зайнятості, яка функціонує і як первинна, і як 
вторинна зайнятість громадян. 

Нерегламентована зайнятість – це діяльність працездатного 
населення працездатного віку, яка виключена зі сфери соціально-трудових 
норм та відносин і не враховується державною статистикою. Розширення 
нерегламентованої зайнятості супроводжується подальшим 
знецінюванням робочої сили, зниженням мотивації до праці, насамперед у 
державному секторі, зростанням інфляції та цін. Доходи від такої 
діяльності не оподатковуються, тому держава зазнає певних збитків. 
Водночас через вищі заробітки та зовнішню привабливість 
нерегламентованої діяльності в людей формується ставлення до неї як до 
престижної [5, 76].  

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» до зайнятого 
населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового 
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством. 
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени 
особистих селянських господарств), проходять військову чи 
альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за 
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кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що 
навчаються за денною формою в загальноосвітніх, професійно-технічних 
та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою[1]. 

У сучасних умовах в Україні зайнятість молоді – одна із сфер, у якій 
віддзеркалюються гострі суперечності економічного становища. 

Фахова підготовка багатьох молодих спеціалістів, які закінчили 
вищі навчальні заклади, практично не відповідає вимогам сучасних 
роботодавців. Усе це на ринку праці спричинило дисбаланс між попитом і 
пропозицією робочої сили. Ні для кого не секрет, що нині майже кожний 
навчальний заклад прагне готувати спеціалістів з бухгалтерського обліку, 
юристів, економістів. Навіть коледжі та технікуми, що традиційно 
випускали кваліфікованих робітників, одержують ліцензію з правом 
готувати таких спеціалістів. 

Перенасиченість ринку праці названими фахівцями призвела до 
того, що молоді люди з дипломом, але без досвіду роботи не можуть 
знайти роботу за фахом. Це засвідчили й дані анкетування, проведеного 
фахівцями служби зайнятості, – більш як 60% випускників шкіл головною 
умовою свого працевлаштування вважає заробітну плату, розмір якої 
перевищував би середню зарплату в країні. Проте, як правило, бажання 
випускників та їхні можливості не завжди збігаються. Така переорієнтація 
призвела до того, що нині в Україні на одного випускника – майбутнього 
робітника, який навчається в системі професійно-технічної освіти, – 
припадає близько чотирьох фахівців з вищою освітою [7, 112]. 

Формування в молодих людей мотивації до вибору робітничих 
професій може стати одним з вирішальних чинників подолання 
молодіжного безробіття та ліквідації кваліфікаційного дисбалансу, 
характерного для сучасного ринку праці [3, 4].  

Нині становище молоді на ринку праці залишається дуже складним і 
неоднозначним. Унаслідок цього проблема зайнятості випускників вищих 
навчальних закладів в Україні загострюватиметься й надалі. Додатково 
ускладнюватиме ситуацію і можлива нестача вільних робочих місць. У 
цілому ж очевидно, що становище молоді на ринку праці багато в чому 
буде визначатись загальною економічною ситуацією та політикою уряду 
щодо зайнятості. 

Держава має певні важелі регулювання зайнятості. В основі їх 
лежить законодавство в сфері соціально-трудових відносин. Державний 
захист зайнятості сприяє стабілізації попиту на працю в інтересах 
найманих працівників, а також стабілізує пропозицію праці в інтересах 
роботодавців [2, 14]. 

Важливу роль у вирішенні проблеми зайнятості молоді відіграє 
соціальна робота. Взагалі можна говорити про дві моделі соціальної 
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роботи з молоддю – інтегративну і дефіцитну. Інтегративна модель – це 
соціальна робота в широкому розумінні, яка повинна сприяти соціалізації 
молоді. В такому аспекті соціальна робота практично співвідноситься з 
таким видом професійної діяльності, як соціальна педагогіка.  

Реалізація даної моделі можлива лише за рахунок державно-
суспільного механізму, що пропонує виділення значних фінансових, а 
також людських і матеріальних ресурсів, що можливо лише в умовах 
розподільчого ведення народного господарства. Однак,з огляду на занадто 
великий об’єм ресурсів, які повинні бути виділені на повноцінну 
реалізацію такого типу реалізації соціальної роботи, більшість країн з 
ринковою економікою обирають дефіцитну модель розвитку соціальної 
роботи, орієнтовану в першу чергу на соціально вразливі верстви 
населення, групи ризику, інвалідів і одиноких, а також молодь. 

Під соціальною роботою з молоддю розуміють професійну 
діяльність з надання допомоги як окремій молодій людині, так і групам 
молодих людей зметою покращення або відновлення їх здатності до 
соціального функціонування, створення умов, що сприяють досягненню 
цих цілей у суспільстві, а також робота з молодими людьми на 
комунікаційному рівні, за місцем проживання чи у трудових колективах[6, 
333]. 

Серед різноманітних соціальних технологій можна виділити 
технології соціальної роботи з працюючою молоддю. Основним 
завданням таких технологій є вироблення в молоді здатності самостійно 
вирішувати свої проблеми, адаптуватися до нових соціально-економічних 
умов ринкової економіки, отримувати навички самостійного життя і брати 
участь в самоуправлінні.  

Серед форм та методів вирішення проблеми зайнятості та 
молодіжного безробіття визначаємо наступні: 

– професійна орієнтація молоді, спрямована на допомогу у 
правильності вибору професії; 

– створення інформаційних центрів з питань вакансій, проведення 
ярмарків вакансій, випуск інформаційних бюлетенів для 
потенційних роботодавців про кадри, що знаходяться в даний час на 
обліку в службі зайнятості; 

– створення кризових центрів для здійснення психологічної та 
соціальної підтримки як жінок, так і чоловіків; 

– сприяння поєднанню професійних та сімейних функцій як жінок, 
так і чоловіків; 

– запровадження програм, що створюють послугу для працюючих 
жінок, які мають дітей або повертаються на ринок праці після 
перерви, пов’язаної з народженням дитини; 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

34 
 

– запровадження кваліфікаційних тестових програм для визнання 
професіоналізму та потенціалу молоді у сфері зайнятості; 

– розробка механізму сприяння професійному і кар’єрному 
зростанню молоді; 

– захист інтересів працюючої молоді шляхом забезпечення її 
пропорційного представництва в керівних органах професійних 
спілок [4, 21]. 

Стимулювання роботодавця до дій, що виключають дискримінацію 
у сфері праці й зайнятості молоді,має доповнюватися посиленням їхньої 
відповідальності за протиправні дії. Зокрема, необхідно законодавчо 
передбачити наступні заходи: 

 відшкодування роботодавцем шкоди при доведенні факту 
дискримінації; 

 покладання на роботодавця обов’язку доведення відсутності 
дискримінаційних мотивів у його діях. 

Поряд з цим в органах місцевого самоврядування має бути 
організоване консультування працюючої молоді з питань їх прав і захисту. 

Крім того, як свідчить практика, найбільшої дискримінації у сфері 
зайнятості молоді зазнають вагітні жінки та молоді матері. Тому 
необхідно приділяти більше уваги даній категорії населення. 

Досить часто роботодавці відмовляють у прийнятті на роботу жінці 
з дітьми, обумовлюючи це недостатньою професійною кваліфікацією чи 
чимось іншим, хоча в більшості випадків одразу стає зрозумілим, що 
причиною є саме наявність сім'ї та дитини. Роботодавець розуміє, що 
жінка з малою дитиною є не досить надійним працівником, оскільки вона 
буде на листку непрацездатності, брати додаткові оплачувані відпустки і 
взагалі не буде повністю присвячувати себе роботі.  

Розв’язання проблем працюючих матерів сприятиме впровадження 
таких форм зайнятості, як неповний робочий день, гнучкий графік роботи, 
дистанційна зайнятість і надомна робота, а також розвиток ринку 
соціальних послуг. У підборі даних робіт найкращим буде звернутися до 
служби зайнятості. Поряд з цим зростає потреба посилення підтримки 
жінки-матері її чоловіком або іншими родичами, щоб певна частина хатніх 
обов’язків розподілялася між матір’ю і батьком дитини, залучалися бабусі 
й дідусі. 

Таким чином, наприклад, завдяки неповній формі зайнятості 
молодим жінкам-матерям вдасться зберегти виплати державної допомоги, 
отримувати відповідну заробітну плату з місця роботи, а також більше 
часу приділяти своїй родині. Крім того, певною мірою доходи родини 
зростуть. Не слід очікувати істотного професійного вдосконалення і 
всебічної захищеності на ринку праці, але можна підтримувати 
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професійну майстерність, принаймні не втратити вже досягнутий рівень, 
поліпшити емоційний стан жінки завдяки роботі у дружньому колективі, 
внести різноманітність у життя тощо. 

Але, на жаль, дана форма зайнятості не є досить розвиненою в нашій 
країні і має кілька недоліків. По-перше, на багатьох підприємствах доходи 
зайнятих неповний робочий день непропорційно менші, тому що не 
передбачають виплати надбавок, премій, бонусів. До того ж неповна 
зайнятість часто застосовується для низькооплачуваних робіт. По-друге, 
зростають сімейні витрати на користування послугами няні чи утримання 
дитини в дитячому садку. На жаль, дитячі дошкільні заклади не мають 
гнучкої системи режиму дня, за якої дитина перебувала б у садку тільки до 
обіду або тільки два чи три дні на тиждень, і при цьому оплата послуг 
дитячого закладу розраховувалась би відповідно до терміну перебування в 
ньому дитини. По-третє, зменшення часу на виконання домашніх справ 
спонукає до придбання зручної, але досить дорогої побутової техніки. 

Досить корисним та ефективним є використання гнучкого графіку 
роботи. Ця форма зайнятості надає можливість скоординувати графік 
робочого часу з розпорядком дня в дитячому садку, годинами роботи 
лікарів, груп розвитку дитини у спеціалізованих дошкільних заходах 
тощо. Доцільно, щоб не тільки мати, а й батько дитини молодшого віку 
міг працювати за гнучким графіком роботи. Сенс такої форми зайнятості 
обох батьків полягає в більш-менш рівномірній участі молодої матері й 
молодого батька в домашній роботі, раціональному розподілі 
навантаження щодо виховання дітей залежно від умов професійної 
діяльності. Однак існує багато видів робіт, на яких неможливо 
організувати гнучкий графік [7, 6]. 

Однак, як не прикро, на сьогоднішній день мало хто з роботодавців 
пропонує такі умови зайнятості, особливо на престижних 
високооплачуваних роботах. 

Висновки. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в 
соціальній роботі не приділяється достатньої уваги проблемі зайнятості 
молоді та подоланню молодіжного безробіття на ринку праці. Можливо, 
це пов’язано з тим, що більшість нашого суспільства досі не хоче 
усвідомлювати наявність даної проблеми, а більшість громадян України 
сприймають дискримінацію в зайнятості як належне і не звертають уваги 
навіть на пряме порушення законів щодо рівності прав на ринку праці усіх 
громадян, зокрема молоді. 
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ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА НА РИНКУ ПРАЦІ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ПРОБЛЕМИ  
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з головних 

проблем соціального становища громадян є сфера їхньої зайнятості. 
Намагаючись знайти роботу, люди стикаються з низкою перешкод, які їм 
необхідно подолати. Однією з таких проблем є гендерна нерівність на 
ринку праці. 

Для українського суспільства, яке на даний час перебуває на стадії 
формування нових соціальних норм і життєвих стратегій, проблема 
гендерної нерівності у сфері зайнятості виявилася не повністю 
усвідомленою та вивченою. 

Аналіз сучасного ринку праці, вочевидь, доводить існування 
проблеми гендерної складової, елементами якої є гендерна професійна 
сегрегація на ринку праці, гендерна нерівність, гендерна дискримінація на 
ринку праці.  

Актуальність статті обумовлена тим, що гендерна складова на ринку 
праці залишається однією з найважливіших проблем на сьогодні, а тому 
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потребує детального аналізу та вивчення з метою створення механізму 
реалізації демократичних засад функціонування цивілізованого 
громадянського суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема зайнятості 
протягом тривалого часу досліджується такими науковцями, як  
В. Кравченко, Н. Мазіна, Ю. Маршавін, Н. Симоненко. Велику увагу 
приділяють проблемі гендерної рівності на ринку праці вчені М. Ворона, 
К. Возьний, Ю. Гаврилечко, О. Тищенко, Г. Чепурко та багато інших, але 
й досі ще не виявлені всі аспекти даного явища. Дослідження щодо 
застосування певних технологій у соціальній роботі з метою розв’язання 
існуючих гендерних протиріч у сфері зайнятості практично відсутні. 
Проблеми функціонування ринку праці, формування ціни праці в 
контексті гендерної рівності висвітлюється уу роботах С. Бандура,  
Д. Богині, В. Близнюк, О. Грішнової, В. Куценко, Е. Лібанової, А. Чухна, 
Т. Марценюка, С. Гаращенка, О. Савенок, Л. Яковлєва, А. Рандіна та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати 
гендерні аспекти зайнятості на сучасному етапі розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гендерний аспект 
зайнятості населення заслуговує на увагу з усіх точок зору. Численні 
публікації в науковій літературі свідчать, що гендерна проблематика 
цікавить багатьох науковців і не втрачає своєї актуальності в більшості 
країн світу, в тому числі в Україні.  

Вважається, що вперше термін «гендер» був запроваджений у 
науковий обіг американським психоаналітиком Робертом Столлером у 
праці «Стать і гендер: про розвиток мужності та жіночності» (1968). 
«Гендер» він розглядав як поняття, що виражає психологічні, соціальні, 
культурні особливості, незалежні від тих, що тлумачать біологічну  
стать [6, 316].  

Взагалі термін «гендер» почали застосовувати для опису всіх 
перетворень у суспільстві та державі, оскільки саме на них якраз 
впливають особистості чоловіка й жінки та їхні відносини. Гендер став 
необхідним конструктором реальних практичних перетворень у 
суспільних відносинах, складовим базовим компонентом яких є статус 
жінки та чоловіка [9, 15]. 

У найширшому розуміння гендер можна визначити так: гендер – це 
змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами 
система цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, 
стилю життя та способу мислення, ролей та відносин чоловіків і жінок, 
набутих ними як особистостями у процесі соціалізації, що насамперед 
визначається соціальним, політичним, економічним і культурним 
контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх 
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статі. Даний термін виник у Великій Британії. У перекладі з англійської 
мови гендер буквально означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, 
середній. Надалі це поняття почало означати соціостатеві характеристики 
статі, на відміну від власне біологічних (генетико-морфологічних, 
анатомічних, фізіологічних), із властивими їй характеристиками способу 
життя, поведінки, намірів і прагнень тощо. Гендер стосується не тільки 
чоловіків і жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини поміж 
ними як соціально-демографічними групами та гендерні відносини в 
цілому – те, як реалізуються соціальні ролі чоловіків і жінок, дівчат та 
юнаків, як вони соціально вибудовуються [1, 10].  

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

Гендер конструюється суспільством: це ролі й обов’язки чоловіків і 
жінок, які суспільство приписує «справжньому» чоловікові і «справжній» 
жінці. Вони залежать від особливостей культури та соціально-
економічних відносин певної країни [3, 146]. 

А гендерна роль – це один з видів соціальних ролей, набір 
очікуваних зразків поведінки (або норм) для чоловіків і жінок. Ґендерну 
роль розуміють як виконання певних соціальних розпоряджень, тобто 
поведінки в мові, манерах, одязі, жестах відповідної статі. Іншими 
словами гендерна роль це – соціально сконструйовані очікування, що 
диктують чоловікам і жінкам визначені моделі поведінки в суспільстві, 
групі тощо.  

Зумовлені гендерні ролі диференціацією всіх членів суспільства на 
дві категорії – чоловіків і жінок. Проте гендерні соціальні ролі не слід 
розуміти як поділ усіх соціальних статусів, а відповідно, й ролей на такі, 
що їх можуть виконувати лише чоловіки або жінки. Біологічно 
зумовленими, а отже, унеможливленими до виконання представником 
протилежної статті є лише кілька ролей: вагітної жінки, матері, 
годувальниці груддю, дочки, дружини, бабусі тощо – для жінок та 
генетичного батька, чоловіка, сина тощо – для чоловіків. Усі інші 
соціальні ролі, які мають гендерне маркування, тобто очікування щодо 
виконання представниками однієї з двох статей, зумовлені соціально-
культурними, а не біологічними чинниками. Іншими словами, доглядати й 
навчати дітей, прати, прибирати, куховарити, вишивати, ткати, виконувати 
секретарську роботу, забивати цвяхи, ремонтувати, видобувати вугілля, 
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пілотувати літаками, керувати, підіймати штангу може будь-хто, 
незалежно від біологічної статі [2, 4]. 

Однак, попри це завжди, існував певний розподіл праці між статями, 
специфічні для чоловіків і жінок види діяльності та соціальні функції, що 
виходили далеко за межі суто біологічних відмінностей між ними. Ролі, 
що виконували чоловіки і жінки, безумовно, змінювалися, проте основна 
суть гендерного розподілу праці, який прийнято називати традиційним для 
патріархального суспільства, більшою чи меншою мірою зберігалася 
завжди. Досі продовжують відтворюватися ціннісно-нормативні 
очікування до жінок щодо виконання ними соціальних ролей матері-
виховательки, домогосподарки, доглядальниці, за новітньої доби 
припустимою стала й робота поза домом, бажано сумісна з 
внутрішньосімейними ролями, а від чоловіків – щодо виконання 
соціальних ролей батька-годувальника, захисника, здобувача засобів для 
існування, працівника поза домом, лідера й керівника. За такими 
стереотипними, міцно укоріненими уявленнями чоловіків прийнято 
оцінювати за трудовими, професійними успіхами, а жінок – насамперед за 
наявністю сім’ї та дітей. Певні види хобі та занять у вільний час також 
набули чіткого гендерного забарвлення, наприклад мисливство, 
рибальство, гра в шахи чи доміно – для чоловіків або вишивання, 
плетіння, квітникарство – для жінок [4, 164]. 

Одним із елементів гендерної складової ринку праці є так звана 
професійна сегрегація, що означає нерівний розподіл чоловіків і жінок у 
різних сферах діяльності, за якого в окремих професіях або галузях 
чисельно переважають представники однієї статі.  

Гендерна професійна сегрегація є найбільш вираженою в Україні 
формою гендерної нерівності у сфері зайнятості, негативним виявом якої є 
те, що жінки концентруються в тих секторах, де оплата праці є нижчою. 
Вони займають близько 80% робочих місць в освіті, охороні здоров'я і 
соціальній сфері, приблизно стільки ж місць – у готельному та 
ресторанному бізнесі, більше половини місць – в оптовій та роздрібній 
торгівлі, у сфері фінансових послуг. Чоловіки переважають у 
промисловості, сільському господарстві, державному управлінні й бізнесі 
[8]. Отже, значна частина робочих місць для жінок є в галузях, які не 
гарантують їм необхідного матеріального забезпечення. 

Рівень гендерної професійної сегрегації в Україні сягає приблизно 
39%. Це означає, що для того, щоб зрівноважити гендерне представництво 
в кожній професії, 39% жінок або чоловіків повинні змінити свою 
професію. Для порівняння можна вказати, що рівень професійної 
сегрегації найбільш високим був у Великобританії – 44%, а найменшим – 
32% – у Швейцарії.  
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Опитування роботодавців в Україні показало, що одна з основних 
стратегій економічного виживання пов'язується в їхньому уявленні з 
проведенням жорсткої кадрової політики. Роботодавці, особливо власники 
приватних підприємств, діючи в жорсткому ринковому конкурентному 
середовищі, вважають, що з жінками пов'язані більш високі витрати через 
тимчасове звільнення у зв'язку з вагітністю або з хворобою дитини, 
правом жінки на скорочений робочий день тощо. Це означає відмову від 
використання жіночої праці на робочих місцях, де вона може бути 
замінена чоловічою. 

Гендерна професійна сегрегація посилюється ще й тим, що 
збільшення обсягу "материнських" соціальних пільг і гарантій для жінок 
торкається економічних інтересів роботодавців. Тому виникає 
парадоксальна ситуація, коли посилення соціальної захищеності жінки як 
матері зводить нанівець гарантії її прав як працівника. Жіноча робоча 
сила, що одержала високий соціальний захист із погляду охорони 
материнства, виявилася витісненою в напівмаргінальний сектор ринку 
праці, у галузь нерегламентованої і напівофіційної зайнятості. 

Процес посилення трудової мобільності в середовищі спеціалістів із 
вищою освітою в даний час також знаходить гендерну форму вираження. 
Для чоловіків вихід із бюджетної сфери пов'язаний із пошуком 
високооплачуваної роботи, що дозволяє зберегти професійний статус. Для 
жінок такі можливості дуже обмежені.  

Одним із наслідків гендерної професійної сегрегації є розбіжності в 
оплаті праці чоловіків та жінок. Попри відсутність будь-якої законодавчої 
гендерної дискримінації щодо оплати праці середня заробітна плата жінок 
в Україні впродовж останніх років становила близько 70% аналогічної 
чоловіків, що цілком відповідає європейським стандартам і навряд чи 
може бути більшою найближчим часом [7, 36]. 

Законодавчі акти, які гарантують рівноправність чоловіків та жінок, 
не можуть забезпечити подолання гендерної професійної сегрегації, тому 
важливим є не стільки її усунення, скільки запобігання проявам 
дискримінації. 

Гендерна дискримінація означає обмеження чи позбавлення права за 
статевою ознакою в усіх сферах життя суспільства – соціально-
економічній, політичній, духовній, сімейно-побутовій, сфері праці. У 
більшості випадків гендерна дискримінація розглядається як така, що 
передбачає формування "системи сприяння чоловікам" за рахунок жінок. 
Соціальна дискримінація призводить до зниження соціального статусу 
жінки і є однією з форм насилля над її особистістю та, отже, загрозою для 
її безпеки [5, 70].  

Дослідження ринку праці показали, що гендерна нерівність у сфері 
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зайнятості в Україні має місце, проте вона не має яскраво вираженого 
дискримінаційного характеру, але зумовлює потребу у проведенні 
гендерної політики, яка має бути спрямована на подолання гендерної 
професійної сегрегації. При вирішенні даної проблеми необхідно 
виходити із сучасних економічних і соціальних умов, а не 
використовувати „шаблони" зарубіжних країн, що практикується на даний 
час. 

Висновки. Для українського суспільства, яке на даний час 
перебуває на стадії невизначеності та формування нових соціальних норм 
і життєвих стратегій, проблема гендерної нерівності у сфері зайнятості 
виявилася не повністю усвідомленою та вивченою. На державному рівні 
вона також недостатньо законодавчо обґрунтована. 

У законодавчому регулюванні зайнятості недостатньо уваги 
приділено механізмам подолання гендерної дискримінації. Одним із 
наслідків неадекватності існуючої нормативної бази стало витіснення 
жінок із сфери зайнятості, що і виявилося у зростанні зареєстрованого 
жіночого безробіття. Хоча безробіття однаковою мірою є проблемою як 
для жінок, так і для чоловіків, досвід свідчить, що жінкам важче знайти 
роботу, ніж чоловікам.  

Найбільш вираженою в Україні формою гендерної нерівності у 
сфері зайнятості є гендерна професійна сегрегація, негативним виявом 
якої є те, що жінки концентруються у тих секторах, де оплата праці є 
нижчою. Вони займають близько 80% робочих місць в освіті, охороні 
здоров'я і соціальній сфері, приблизно стільки ж місць – у готельному та 
ресторанному бізнесі, більше половини місць – в оптовій та роздрібній 
торгівлі, у сфері фінансових послуг. Чоловіки переважають у 
промисловості, сільському господарстві, у державному управлінні й 
бізнесі. Отже, значна частина робочих місць для жінок є у галузях, які не 
гарантують їм необхідного матеріального забезпечення. 
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Постановка проблеми. Частка людей похилого віку у загальній 

кількості населення нашої держави постійно зростає. Водночас люди 
похилого віку, набувши статусу пенсіонерів, лише частково можуть брати 
участь у повноцінному житті суспільства, в першу чергу у зв'язку з 
фізіологічними та психологічними змінами свого організму.  

Людей похилого віку відносять до однієї з кризових груп, щодо якої 
діють практики виключення. Механізми конструювання образів старості в 
сучасному суспільстві обумовлені поглядами на індивідуальний процес 
розвитку людини, що наділяють молодість статусом особливої 
престижності, трудовою етикою з орієнтацією на цінності матеріального 
порядку, нівеляцією ролі морально-етичних норм. З іншого боку, 
поступова втрата літніми людьми в ході історичного розвитку соціально 
значущих функцій і криза традиційної системи внутрішньосімейної 

http://www.rusnauka.com/SND/Economics/14_strichak%25%2020g.v..doc.htm
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підтримки непрацездатних за віком сприяли руйнуванню суспільної 
цінності старості. 

Тому в сучасних умовах дуже важливо, щоб суспільство, 
враховуючи всі економічні, політичні й демографічні фактори, сприяло 
достатньому соціальному забезпеченню людей похилого віку. Проблема 
полягає в тому, щоб зробити життя людини похилого віку гідним, 
насиченим діяльністю і радістю, щоб позбавити її відчуття самотності, 
відчуженості, заповнити дефіцит спілкування і, зрозуміло, забезпечити 
задоволення її потреб у соціальному й медичному обслуговуванні. 
Працівнику, який взаємодіє з людьми похилого віку, необхідне розуміння 
й усвідомлення великої кількості психологічних, етичних проблем, що 
виникають у них, оволодіння методиками і технологіями, які допомогли б 
у повсякденній практичній соціальній роботі. 

Таким чином, надання соціальних послуг людям похилого віку в 
сільській місцевості обумовлене необхідністю визначення проблем літніх 
людей і використанням найбільш ефективних способів щодо їх усунення, 
а також зростанням у зв’язку з цим ролі установ з організації для них 
якісного соціального обслуговування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми особистісного 
розвитку в період похилого віку і старості досліджували Б.Г. Ананьев, 
І.Г. Бєлєнька, К. Вишневська-Рошковська, Є.І. Головаха, 
І.В. Давидовський, Е. Еріксон, О.В. Краснова, О.О. Кронік, О.Г. Лідерс, 
К. Росяк, Р.С. Яцемірска, К. Юнг. Зокрема, Н.В. Андрєєв, С.Є. Піняєва 
розглядали питання особистісного і професійного розвитку у період 
зрілості. Проблеми особистісних змін у старості, а також особливості 
життєвого шляху людей похилого віку проаналізовано в роботах 
Н.А.Логінової, Г.Томе. У працях Л.В. Бороздіної та О.М. Молчанової 
основна увага приділялась дослідженню самооцінки в похилому віці. 
Є.І. Холостова, Н.П. Щукіна розглядають питання соціально-
психологічної допомоги в період пізнього віку.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз «Університету 
третього віку» як технології соціальної роботи з подолання ексклюзії 
людей похилого віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на 
демографічну ситуацію можна припустити, що населення буде 
продовжувати старіти, причому зростаючими темпами. За прогнозами 
багатьох вітчизняних демографів та економістів, перші симптоми 
погіршення економічної ситуації в результаті змін у демографічній 
структурі населення можуть позначитися вже років через 6 – 8, коли 
кількість утриманців, які припадатимуть на одного працюючого, зросте в 
1,5 разу порівняно з нинішнім рівнем. Становище погіршуватиметься і в 
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наступні роки – вже до 2020 р. співвідношення працюючих і пенсіонерів, 
за різними оцінками, складе один до одного [4]. 

Демографічні зміни, що відбулися у країні, а також зміни в 
соціально-економічних відносинах у суспільстві негативно позначилися 
на демографічній тенденції майбутнього.  

З біологічної точки зору старіння пов'язується зі змінами, що 
відбуваються на всіх рівнях організації живої матерії – молекулярному, 
клітинному, системному, на рівні цілісного організму [7]. В цьому 
контексті старіння розглядається як згубний процес, що настає в 
результаті зростаючої з віком руйнівної дії зовнішніх та внутрішніх 
факторів та призводить до недостатності функцій організму [8, 220–221]. 

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

Поняття «людина похилого віку» в Україні стійко асоціюється з 
віком виходу особи на пенсію, який, згідно із Законом України «Про 
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 31.10.2011р., становить 60 років для жінок та чоловіків [1]. 

Процес старіння може бути двох типів – «старіння знизу», або 
зменшення народжуваності, та «старіння зверху», або збільшення 
середньої тривалості життя. У більшості країн світу «старіння знизу» є 
найбільшим з двох факторів, а у пострадянських країнах, включаючи 
Україну, – єдиним. В Україні старіння населення частково компенсується 
падінням тривалості життя (з 71 року у 1989 році до 68 у 2010 році). 
Загалом у світі, згідно з даними ООН, відсоток населення,старшого  
60 років, становив 8% у 1950 році, 10% у 2000, та очікується на рівні 2 % у 
2050-му [6]. За даними Державної служби статистики України, на 
сьогоднішній день середня тривалість життя становить 70,4: для  
чоловіків – це 65,2, для жінок – 75,5 [5]. 

Враховуючи ситуацію, що слалася та беручи до уваги інші соціальні 
проблеми, з якими стикається людина після виходу на пенсію, в Україні 
створена система соціального обслуговування людей похилого віку, до 
якої входять територіальні центри з надання соціальних послуг. Це – 
спеціальні установи, які надають соціальні послуги людям похилого віку 
та самотнім непрацездатним громадянам, що спрямовані на підтримання 
їхньої життєдіяльності та соціальної активності. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Нормативно-правову базу діяльності територіальних центрів, 
складають Закон України «Про соціальні послуги» 2003 р., Закон України 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні» 1993 р. , Закон України «Про статус 
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» 1993 р., Постанова 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі 
питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» та Типове положення про територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
затверджене вищезазначеною постановою, інші нормативно-правові акти.  

Відповідно до Типового положення територіальний центр 
утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в 
умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. 

Територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах 
адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, 
добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних 
послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності 
використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, 
соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання 
стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових 
норм. 

У складі територіального центру працюють кілька відділень, 
причому структура центрів соціального обслуговування може бути різною 
залежно від місця розташування та кількості клієнтів, які одержують 
соціальні послуги. Кожне із відділень центру надає певний перелік послуг 
та може створювати у своєму складі інші підрозділи. При наданні послуг 
соціальні працівники використовують широкий спектр форм та методів 
соціальної роботи. 

Наприклад, у відділенні соціально-побутової адаптації 
Пирятинського територіального центру соціального обслуговування в 
Полтавській області створений та діє Центр соціальної активності, до 
роботи якого залучено соціального педагога, практичного психолога, 
інструктора з трудової адаптації та медичну сестру. 

На базі центру працює «Університет третього віку» та п’ять 
факультативів, а саме: 

 факультатив «Сильні духом», який пропонує відвідування 
психологічних тренінгів, заняття з музикотерапії, отримання 
індивідуальних консультацій та порад у практичного психолога;  
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 факультатив «Умілі ручки»;теми занять факультативу різноманітні: 
в'язання, вишивання, бісероплетіння, робота із природнім 
матеріалом, стрічкою, папером та інші; у Центрі соціальної 
активності систематично проходять виставки майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва, місцевих художників, 
народних умільців Пирятинщини;  

 факультатив «Міцний дух – високі результати» – розпочав свою 
діяльність з червня 2014 року, де люди з обмеженими фізичними 
можливостями залучаються до систематичних занять спортом, 
беруть участь у шахово-шашкових турнірах, змаганнях з 
рекреаційного спорту всупроводі медичної сестри відділення; до 
Міжнародного дня інвалідів започатковано шахово-шашковий 
турнір;  

 факультативи «Квітникарство» та «Ландшафтний дизайн» 
проводять практичні заняття з працетерапії на спеціально 
обладнаній дослідній ділянці та спрямовані на формування у 
відвідувачів навичок догляду і вирощування кімнатних квітів, 
декоративних рослин та овочевих культур.  

«Університет третього віку», як інноваційний соціальний проект, на 
сьогодні запроваджений у багатьох територіальних центрах в Україні. 
Слухачами університету в переважній більшості є люди похилого віку, що 
мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх 
програмах. Участь у навчальному процесі допомагає крокувати в ногу з 
часом, тренувати пам'ять, розвивати інтелект. До організації навчання 
запрошуються кваліфіковані фахівці та волонтери, які за покликом душі і 
серця безкорисливо передають свій безцінний багаторічний досвід, 
різнопланові знання та уміння слухачам. Навчальні плани університету 
включають в себе лекції, зустрічі, практичні заняття, майстер-класи, 
екскурсії історичними місцями та туристичні маршрути. 

Зокрема, в «Університеті третього віку» Пирятинського 
територіального центру функціонують факультети мистецтвознавства, 
літературний, вокальний, шахово-шашковий, історико-краєзнавчий, 
здорового способу життя, танцювальний, кулінарія, англійської мови, 
релігії і суспільства, агрошкола, дім, сад, город.  

Факультети працюють як у Центрі соціальної активності 
безпосередньо в Пирятині, так і в сільських радах району. До певного часу 
послуги Центру соціальної активності Пирятинського територіального 
центру для людей похилого віку та інших осіб із сільської місцевості були 
малодоступними. Адже відвідувати Центр соціальної активності, що 
заходиться в самому місті Пирятині, для даної категорії населення 
матеріально та фізично важко. З метою покращення надання якості 
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соціальних послуг у сільській місцевості (селах Теплівка, Березова Рудка, 
Велика Круча, Нові Мартиновичі, Вишневе та Давидівка) було 
започатковано діяльність такого Університету. Заняття на факультетах 
«Університету ІІІ віку» в сільській місцевості проводяться на регулярній 
основі соціальними педагогами відділення соціально-побутової адаптації 
Пирятинського територіального центру чи його філій та волонтерами.  

Так, у селі Теплівка створені факультети «Літературна світлиця», 
«Фольклорний»,«Мій рідний край» та факультатив «Семиділуха». У селі 
Березова Рудка працюють факультети «Бісероплетіння», «Сувенір», 
«Чорнобривці». У селі Велика Круча слухачів чекають на факультетах 
«Співаночка», «Дім, Сад, Город»,«Здоров’я» та факультативі «Козацькі 
розваги». Для людей похилого віку та інших категорій села Давидівка 
започатковані факультети «Голка-чарівниця», «Моя рідна мово – калинове 
гроно», «Народна пісня – життєдайне джерело». У селі Вишневе людям 
похилого віку та іншим особам пропонується відвідати такі факультети, як 
«Літературний», «Здоровий спосіб життя», «Фольклорний» та 
факультатив «Духовні бесіди».Це дало змогу організувати дозвілля 
сільського населення та забезпечити надання соціально-педагогічних 
послуг громадянам похилого віку та іншим у віддалених селах району на 
постійній основі.  

По закінченні навчання в «Університеті ІІІ віку» його слухачі 
отримують сертифікати. 

Пирятинським територіальним центром проводяться заходи щодо 
ефективного надання соціальних послуг, яких потребують люди похилого 
віку, у т. ч. в сільській місцевості. Серед населення міста та району 
постійно проводилася роз’яснювальна робота шляхом розповсюдження 
пам’яток та запрошень з послугами, які надає територіальний центр. У 
засобах масової інформації висвітлюється діяльність кожного з відділень. 
На телебаченні та на сторінках газет розміщуються інформаційні 
оголошення про роботу територіального центру. Системно інформація про 
діяльність центру розміщується на його веб-сайті та на сторінці 
Пирятинського територіального центру офіційного веб-сайту 
Пирятинської районної державної адміністрації. 

Висновки. Отже, «Університет третього віку» не є університетом у 
традиційному розумінні. Це освітня організація для людей літнього віку, 
що об’єднує осіб у групи відповідно до інтересів та дає можливість, з 
одного боку, поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями, а з 
іншого, – навчитися від інших учасників та доповнити свою освіту. Освіта 
в літньому віці є засобом збереження здатності до соціальної адаптації.  

Право на освіту – одне з основних прав людини, яке не переслідує 
отримання професії, воно належить до неформальної освіти, що сприяє 
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соціальній адаптації та розширенню кола спілкування, збереженню 
активної життєвої позиції людини в літньому віці. 

Особливо актуальним Університет третього віку є для людей 
похилого віку, які мешкають у невеликих містечках та сільській 
місцевості, де освітня інфраструктура розвинена недостатньо і можливості 
для навчання такої категорії громадян практично відсутні. 
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ПРАКТИКА ВУЛИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ПРЕДСТАВНИКАМИ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ 
 
Постановка проблеми.Молодь завжди знаходилась в авангарді 

суспільного прогресу. Неможливо собі уявити не лише політичного, але й 
економічного і культурного життя у ХХІ столітті поза молодіжним 
ракурсом. Роль молоді в тій чи іншій історичній події важко переоцінити. 
Молодь завжди гостро реагує на соціальні та політичні процеси і, як не 
парадоксально, є першою жертвою цих перетворень. 

У сучасному суспільстві молодь відрізняється своєю поведінкою, 
звичками, світоглядом, ставленням до себе та оточуючих. А представники 
різних субкультур до того ж мають свої традиції, правила, закони, норми 
поведінки та тенденцію розвитку, які відрізняються від моральних, 
етичних та соціальних законів, установлених суспільством. 

Вплив субкультур буває як позитивним, так і негативним. У 
першому випадку молодь отримує необхідні навички і пристосовується до 
інших людей, у другому – виявляє якості, з якими намагається боротися з 
суспільством.Це є своєрідним феноменом і парадоксом субкультур. У 
сучасному соціокультурному середовищі України існує чимала кількість 
молодіжних субкультур, які певним чином модифікують особистість 
молодих людей, видозмінюють їхні цінності та норми поведінки, світогляд 
та ставлення до навколишньої реальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.За останні роки проблема 
молодіжних субкультур набула надзвичайної актуальності як у нашій 
країні, так і за кордоном. Поняття молодіжних субкультур неодноразово 
висвітлювали у своїх працях такі дослідники, як І. Баєва, Е. Еріксон,  
С. Іконнікова, Г. Коджаспіров, І. Кон, В. Лармін, С. Левікова,  
Ю. Лисенко, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, С. Пальчевський, С. Сергеєв,  
В. Сорочинська, О. Столяренко, А. Шариков та ін. Недостатньо уваги, на 
наш погляд, приділяється проблемам неформальних об’єднань на рівні 
загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних служб. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є з’ясування 
особливостей вуличної соціальної роботи з представниками молодіжних 
неформальних об’єднань. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в сучасній 
науці субкультуру прийнято розглядати як систему цінностей, установок, 
моделей поведінки і життєвого стилю певної соціальної групи (молоді), 
яка є цілісним утворенням у межах домінуючої культури [2]. 

 Проблема молодіжних субкультур, як фактора соціалізації молоді, 
залишається невирішеною. Виникає гостра суперечність між вихованням в 
освітніх закладах і вихованням у самому колективі субкультури. Часто 
таке виховання є протилежно спрямованим вихованню в соціумі, оскільки 
здійснюється безпосередній неконтрольований (частіше – негативний) 
вплив на духовну і фізичну сферу особистості підлітка. У результаті, 
незалежно від суспільства, у підлітка формуються асоціальні цінності і 
погляди на суспільно важливі проблеми, з’являються різноманітні 
відхилення в соціалізації, що відображаються в неадекватній поведінці і 
ставленні дітей та молоді до норм і вимог усієї системи суспільних 
відносин, у які включається людина на кожному етапі її становлення і 
розвитку.  

Відхилення в соціалізації, за яких індивід з яких-небудь причин 
втрачає соціальний досвід, що позначається на його життєдіяльності та 
можливості самореалізації в соціальному середовищі, називають 
десоціалізацією. Головною її ознакою є відчуження індивіда від 
соціальних інститутів, які виступають основними носіями установлених 
норм, моралі і прав. Тож на особу впливають різні асоціальніта злочинні 
субкультури із власними нормами й цінностями, які мають 
антигромадський характер. Простежується явище, коли соціальні 
відхилення й соціальна дезадаптація підлітків й молоді супроводжується 
деформацією їхніх соціальних зв’язків, часто категоричним відчуженням 
від сім’ї та школи. 

Особливу небезпеку становлять молодіжні субкультури 
кримінального спрямування (гопники, скінхеди), які передбачають 
насильство, а нерідко – навіть смерть «неблагонадійних». Крім того, ці 
угруповання часто тягнуть за собою вживання алкоголю, наркотичних 
засобів, безладні статеві стосунки. 

У зв’язку з цим реакція офіційних органів влади, громадськості, 
педагогів та соціальних працівників навіть на нешкідливі вияви юнацької 
субкультури часто буває вкрай жорсткою. Нерідко у вихователів, учителів 
та соціальних працівників виникають сильні негативні емоції, що 
перешкоджають самовизначенню й побудові конструктивної взаємодії з 
представниками молодіжних субкультур. 

Тому гостро виникає необхідність соціально-педагогічної співпраці 
з неформальними молодіжними групами та об’єднаннями. Робота ця 
надзвичайно важлива і дуже складна. Можливості соціально-
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педагогічного впливу на більшість неформальних груп обмежені, та й 
наслідки такої співпраці передбачити важко або й зовсім неможливо. 

Від сприйняття чи несприйняття неформала дорослими (особливо 
рідними та педагогами) залежить ефективність корекції та координації 
подальших дій молоді в бік власного удосконалення через принципи 
субкультури чи її деградації під важким психологічним тягарем. Не можна 
з осудом ставитися до вибору підлітка, оскільки це,швидше завсе, 
провокуватиме не просто образу, а бойкотування і навіть відчуження, що 
може призвести до безповоротної втрати ланки суспільства. 

На сьогодні вже сформувався певний механізм взаємодії між 
представниками школи та інших державних структур, які працюють з 
дітьми, молоддю та сім’ями. Також апробовані окремі форми взаємодії 
між суб’єктами соціально-педагогічної роботи на селі [1]. В останнє 
десятиліття активно розвивається і впроваджується у практику соціальної 
роботи особливий процес, який у різних джерелах отримав назву 
«підтримка» або «соціальний супровід»та «соціальне супроводження», які 
в даний час активно застосовуються у сфері сімейних відносин. 

Незважаючи на те, що неформальні молодіжні об’єднання значною 
мірою відрізняються від кримінальних угруповань, мають широкий 
змістовий діапазон, перебування в них молоді – це знаходження в зоні 
ризику, де часто нівелюється межа між правовою і протиправною 
поведінкою, гуманно орієнтованими етичними поглядами й аморальними 
вчинками. 

У свою чергу, сучасні педагоги та соціальні працівники недостатньо 
володіють інформацією про специфіку неформальних молодіжних 
об’єднань, будучи більш схильними ігнорувати факти залучення молоді в 
них або спиратися тільки на покарання як метод виховання «неформалів». 
Настільки ж недосвідченими в цьому питанні залишаються й сучасні 
батьки. Здебільшого вони реалізують авторитарний чи ліберальний стилі 
виховання. У подібних умовах саме освітні установи стають оплотом 
педагогічної діяльності з продуктивної взаємодії з учнівською молоддю, 
що залучена до неформальних груп. Однак, як свідчить ряд дослідників та 
соціальна практика, неформальне молодіжне об’єднання – закрита для 
дорослих група (приймаються лише ті дорослі, що проповідують 
ідеологію групи), яка не бажає розкривати особливості свого 
світосприйняття, трактувати свої наміри та пояснювати свої вчинки 
членам суспільства. Така поведінка вказує на те, що члени молодіжних 
субкультур намагаються контролювати «якісні» показники діяльності 
своєї субкультури, але повністю закрити її неможливо, оскільки 
неформальна молодіжна група може занепасти – вона розвивається за 
рахунок залучення нових членів, яких молодіжна субкультура приваблює 
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насамперед шляхом поширення інформації про саму себе. Інакше вона 
втратить можливість розвиватися. 

Провідна роль у вихованні молоді відводиться соціальному педагогу 
та соціальному працівнику, які, співпрацюючи з іншими суб’єктами 
виховного впливу та безпосередньо з молодіжними неформальними 
об’єднаннями, можуть: створювати умови для розвитку лідерського 
активу; привертати увагу державних і місцевих органів влади до 
вирішення проблем неформальних молодіжних об’єднань; допомагати у 
визначенні домінуючих цілей діяльності, попереджувати можливі 
труднощі; налагоджувати взаємодію неформальних об’єднань з іншими 
соціальними групами; організувати діяльність неформальних об’єднань, 
яка була б спрямована на здійснення допомоги одноліткам та іншим 
людям (варто організувати підготовку до такої діяльності: дати декілька 
варіантів вибору – наприклад благодійні концерти, збір коштів для тих, 
хто потребує допомоги тощо); формувати у членів неформальних груп 
соціальні знання і вміння для того, щоб вони краще змогли адаптуватися в 
системі соціальних відносин, були готові до реалізації своїх функцій; 
здійснювати педагогічну корекцію соціальної поведінки і соціальних 
зв’язків, які б сприяли оптимальному розв’язанню конфліктів; 
здійснювати профілактику асоціальної поведінки (забезпечується роботою 
з кожною молодою людиною, яка є членом неформального об’єднання). 

Таким чином, потрібно навчити молодих людей обирати дійсні, 
справжні, а не удавані цінності, тобто такі явища, вчинки, погляди і стиль 
життя, які несуть у собі об’єктивну фізичну, духовну, інтелектуальну 
користь. Здійснення ефективної соціально-педагогічної роботи з 
неформальними групами неповнолітніх, які функціонують поза межами 
закладу, можливе тільки за умови налагодження тісної взаємодії та 
співпраці з іншими суб’єктами виховного впливу так, щоб неформали не 
ототожнювали спробу допомогти та попередити соціальні негативні вияви 
як зазіхання на власну свободу та незалежність, спробу ними керувати. 

Тому для збільшення ефективності взаємодії доцільно 
використовувати методи опосередкованої взаємодії (через референтних 
людей), контактувати в першу чергу з учасниками, що займають 
антагоністичні позиції у групі (з метою зміни їх потреб, мотивів, інтересів, 
спрямованості, ціннісних орієнтацій тощо). Відтак, виникає необхідність 
використання у виховній роботі з цією категорією молоді принципів та 
методів мобільної або вуличної соціальної роботи.  

Мобільна (вулична) соціальна робота – інноваційний метод 
соціальної роботи, суть якого полягає в тому, що соціальні служби самі 
виходять зі своїми послугами на вулиці, які стали місцем перебування 
значної кількості молоді, що потребують допомоги. 
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Одними із суб’єктів діяльності вуличної соціальної роботи є 
волонтери. В Україні волонтерській рух – одна з найефективніших форм 
роботи з різними категоріями клієнтів, невичерпне джерело набуття 
громадянської освіти, що дає людині можливість реалізувати себе у 
служінні суспільству. Багато громадських організацій поєднує молодих 
людей, які на добровільних засадах із власної ініціативи беруть участь у 
соціальних програмах щодо попередження негативних явищ у 
молодіжному середовищі та надання допомоги іншим у їх розвитку, 
соціальному становленні, інтеграції в суспільство тощо [3]. 

Необхідно зазначити, що робота з волонтерами повинна будуватися 
на принципах просвітницької роботи «рівний – рівному».Дослідники 
визначають просвітницьку роботу «рівний – рівному» як засіб передачі 
достовірної, соціально значущої інформації через довірчі взаємини на 
рівних, від однолітка до однолітка під час неформального або особливим 
чином організованого спілкування (тренінги, акції тощо). Така форма 
роботи з представниками молодіжних субкультур може бути досить 
дієвою, оскільки на даному віковому періоді саме думка однолітків є 
значущою. 

Щоправда, варто відзначити, що професійна кваліфікація волонтерів 
цієї вікової категорії досить низька, але вони дуже мобільні, не мають 
проблем у спілкуванні з дітьми та молоддю та із задоволенням 
включаються в організацію і проведення дозвільних форм роботи. Також 
слід зазначити, що значна кількість волонтерів надовго не затримується у 
волонтерських загонах: вони перебувають у постійному пошуку, 
пробують себе в різних ролях. Як показує досвід, волонтери із 
задоволенням працюють як у великих, так і в малих групах, і чим цікавіша 
молоді робота, яку вони виконують, тим частіше вони готові включитися 
до неї. Тому бажання та ініціативу волонтерів співпрацювати треба не 
лише використовувати, але й розвивати. 

Проілюструємо мобільну (вуличну) соціальну роботу на кількох 
прикладах діяльності громадської організації «Центр розвитку дитини і 
сім’ї «РОДІС» (скорочена назва «Центр «РОДІС», офіційно зареєстрована 
29.05.2006 року), яка успішно працює в місті Горішні Плавні  
Полтавської області.  

Основні напрямки діяльності Центру «РОДІС» – організація 
громадських заходів, щодо захисту інтересів та прав молоді, дітей, матері, 
батька і сім’ї в цілому, розробка і впровадження просвітницьких, освітніх 
та розвивальних програм, популяризація кращого досвіду сімейного 
виховання, профілактика негативних соціальних явищ у суспільстві тощо. 
Мета –забезпечення реалізації законних вікових, соціальних, творчих, 
духовних, культурних та інших спільних прав та інтересів громадян. 
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Провідною формою роботи «Центру «РОДІС» є саме мобільна (вулична) 
соціальна робота,у яку залучено чимало волонтерів.  

Так, 27 червня 2015 року вперше у місті Комсомольську відбувся 
молодіжний фестиваль гіп-гоп культури «Потік фанку». Захід був 
присвячений Дню молоді і пройшов на літній естраді міського парку 
культури та відпочинку. У фестивалі взяли участь команди з міст 
Кременчука, Миргорода, Полтави, Харкова, Сміли, Олександрії, 
Борисполя, Києва та Комсомольська. Ініціатором проведення молодіжного 
фестивалю став комсомольчанин Ігор Тамарянський, який захоплюється 
молодіжною субкультурою гіп-гоп. Зі своєю ініціативою він звернувся до 
Комсомольської громадської організації «Центр «РОДІС» та одержав 
організаційну допомогу. Проведення заходу стало можливим завдяки 
підтримці відділу культури та туризму Комсомольської міської ради, КП 
«КомсомольськийПКіТ», КП «Міськсвітло» та інших партнерів.  

Фестиваль «Потік фанку» зібрав більше сотні любителів гіп-гоп- 
культури. Під звуки барабанів проходили командні батли. Зазвичай на 
такому фестивалі виступають тільки хлопці, але цього разу не обійшлося 
без дівчат. Наймолодшими учасниками стали двоє хлопчиків з 
Олександрії – п’ятирічний Захар та шестирічний Ваня. Переможцями 
першого молодіжного фестивалю стала команда хлопців із Києва – 
Олексій Злотник (Jim Box), Леонід Єремеєв (Radiaut) та Владислав Губрій 
(Fanik). 

29 червня 2013 року, напередодні Дня молоді, в м. Горішні Плавні 
відбулася молодіжна акція «Байкери – проти насильства!» («Сильні не 
ображають!»). Захід пройшов з метою протидії насильству в молодих 
сім’ях, подолати яке можна змінивши ставлення суспільства до самого 
цього явища – від замовчування проблеми до її активного неприйняття. 

Учасниками акції «Байкери – проти насильства!» («Сильні не 
ображають!») стали близько півсотні байкерів з Полтавської, Харківської, 
Київської, Черкаської, Кіровоградської та Донецької областей, які 
з’їхалися до м. Комсомольська, щоб разом відсвяткувати День молоді. 

Під час акції байкери задекларували звернення до своїх 
прихильників: «Сильні не вдаються до насильства, сильні захищають та 
оберігають». При цьому було використано акційні картки з фотографією 
Василя Вірастюка–стронґмена, володаря титулів «Найсильніша людина 
України» і «Найсильніша людина світу», а також одного з лідерів 
всеукраїнської соціальної рекламної кампанії «Червона картка» [4].  

Розглянемо ще метод застосування ігрових технік в умовах вуличної 
соціально-педагогічної роботи. Завдяки грі можна залучити молодь до 
підйому морального, інтелектуального, психічного та духовного рівня 
розвитку, пропагувати здоровий спосіб життя, створювати різноманітні 
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гуртки та секції. Але головне те, що діти в ігровому підході не відчують 
спроби керувати ними, не відчують межі між дорослими та дітьми, більше 
розкриються, граючи. 

Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної 
роботи полягає у профілактичній, превентивній спрямованості гри як 
засобу організації змістовного дозвілля, запобіганні асоціальній діяльності 
дітей та підлітків. А програвання певних ситуацій, залучення учасників 
гри до ситуації вибору є реальним шляхом розвитку творчої особистості 
та таких якостей, як допитливість, творчий інтерес, бажання пізнати себе, 
упевненість у своїх силах, творчий оптимізм тощо. Гра є одним з 
інструментів в арсеналі соціального працівника у процесі розв’язання 
проблеми організації життя виховного колективу ще й тому, що її можна 
застосувати з метою діагностики, психокорекції міжособистісних 
стосунків. Крім того, гра сприяє духовному і фізичному звільненню, 
зняттю напруження, посиленню відчуття радості від подолання певних 
труднощів, перешкод. 

Отже, основний зміст роботи соціального працівника з 
«неформальними» підлітками – це створення атмосфери реального 
співробітництва і партнерства у відносинах з ними. Особливості взаємодії 
соціального працівника та молодої людини полягають у тому, що, окрім 
урахування соціально-психологічних особливостей особистості 
«неформала», потрібно враховувати і його залученість до тієї чи іншої 
неформальної групи. Така взаємодія потребує насамперед розуміння з 
боку соціального працівника, вміння визначати, до якої субкультури 
належить особа, які особливості цієї групи, її ідеологія тощо.  

При роботі з представниками молодіжних субкультур потрібно 
перш за все приймати їх такими, які вони є, не засуджуючи, не вважаючи 
їх аномальними чи неправильними, не намагатись неодмінно одразу щось 
змінити чи виправити. Для такої молоді дуже важливим є позитивне 
сприйняттяїх, розуміння їх уподобань. Не варто забувати те, що 
становлення старших підлітків, як представників молодіжної субкультури, 
відбувається насамперед завдяки музичним уподобанням, що визначають 
стиль одягу, сленг, манери поведінки тощо різних молодіжних об’єднань 
на внутрішньому рівні цієї субкультури. Таку творчу індивідуалізацію 
можна використовувати під час проведення різноманітних фестивалів, 
сейшенів. 

Цікаво також, що сучасна естрадна музика є не лише одним із видів 
музичного мистецтва, що об’єднує молодь, а може і повинна виступати 
засобом соціального виховання, який урізноманітнює набуття соціального 
досвіду для успішної інтеграції в суспільство та перенесення позитивних 
трансформацій до загальної культури. Однак у вітчизняній практиці 
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соціально-виховний потенціал сучасної естрадної музики майже не 
використовується. Цьому є багато причин: неузгодженість виховного 
впливу державних та інших соціально-виховних інститутів; здійснення 
підготовки майбутніх учителів музики в рамках лише академічного 
різновиду цього мистецтва; завершення викладання предмету «Музика» у 
школі саме в підлітковому віці, коли до неї виникає стійкий інтерес, 
нарешті, – комерціалізація сучасної естрадної музики. 

Відтак, кваліфікований соціальний працівник повинен уміти 
працювати з представниками різних культур і релігійних напрямів. Крім 
того, він повинен бути здатним сприймати особливості субкультури 
клієнта, не засуджувати його, бути толерантним, володіти розвиненою 
емпатією, що дозволить йому приєднатися до світу клієнта і йти разом з 
ним шляхом вирішення проблеми. Це також дає можливість працівнику 
набути розуміння життєвого шляху, відмінного від власного [5].  

Висновки. Отже, соціальним працівникам необхідно проводити 
роботу з представниками молодіжних субкультур, вивчати та 
досліджувати неформальні групи через наступні причини:потрібно знати, 
що відбувається в цій сфері, які спостерігаються тенденції та напрямки 
для того, щоб була можливість управляти цим процесом;малі неформальні 
групи слід розглядати як випадок функціонування й розвитку суспільства. 
Вони є нашим суспільством у мініатюрі, а невеликі групи значно простіше 
дослідити, аніж суспільство загалом. 

Мобільна (вулична) соціальна робота є інноваційним методом 
соціальної роботиз представниками молодіжної субкультури. Його 
застосування соціальними службами сприяє позитивному контакту та 
взаємодії формальних та неформальних організацій, процесу соціалізації 
молодів цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОЇ 

НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
 

Постановка проблеми. Загроза наркоманії, як небезпечного 
соціального явища, набуває дедалі більшого поширення як у світі, так і в 
Україні. Особливо вразливою соціальною групою є підлітки та молодь.  

Для підлітків «експериментування» з наркотичними речовинами – 
особливо небезпечне, оскільки вони часто не розуміють і повністю не 
усвідомлюють їх згубної дії і шкоди від них для всього організму. У 
зв’язку з фізіологічними особливостями організму підлітків наркотична 
залежність розвивається в них набагато швидше, ніж у дорослих. 

Підліткову наркоманію розглядають як одну з форм девіантної 
поведінки. Тому дуже важливим на сьогоднішній день є розробка та 
застосування ефективних методів, технологій. спрямованих на подолання 
девіантної поведінки підлітків, викликаної вживанням наркотиків, та 
профілактику підліткового наркотизму.  

Актуальність статті обумовлена тим, що вживання наркотичних 
речовин є на сьогодні однією з найгостріших проблем, які постають перед 
суспільством. Тому профілактична робота щодо запобігання підлітковій 
наркотичній залежності має здійснюватися більш ефективно на всіх 
рівнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.У наукових працях 
багатьох учених досліджуються проблеми девіантної поведінки, у тому 
числі викликаної наркотичною залежністю. До найбільш відомих 
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сучасних авторів, які займаються цією проблематикою, належать: 
С.Артюхов, О. Бакалюк, С.Болтівець, О. Балакірєва, В.Беспалько,  
С. Быков, Т.Бондар, Г.Золотова, Т. Іванова, Н.Каспрік, З.Кісарчук, 
О.Кривоногова, Б. Лазаренко, С.Максименко, Н. Максимова, А.Нагорна , 
Н.Олійник, Г. Орел,В. Подшивалкіна, І. П’ятницька, І. Рущенко,  
Я. Сазонова, К.Саркісян, В. Соболєв, Н. Чистова, В. Ялтонський.. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати зміст 
соціальної профілактики наркотичної залежності підлітків як технології 
соціальної роботи та з’ясувати основні підходи в її застосуванні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе місце в 
запобіганні наркотичної залежності серед підлітків посідає соціальна 
робота зі своїм широким набором методів та технологій. Однією з таких 
технологій є соціальна профілактика.  

Соціальна профілактика являє собою комплекс взаємопов’язаних 
заходів, спрямованих на попередження соціальних проблем, соціальної 
дисгармонії, соціальних наслідків тиску на особистість складних умов 
життя, негативних умов соціалізації [27, 215]. 

Термін «профілактика» походить з грецької мови й означає 
«запобіжний». Ефективність здійснення соціальної профілактики багато в 
чому визначається професіоналізмом суб’єкта впливу і комплексним 
характером її застосування [27, 216]. 

Соціальна профілактика створює передумови для процесу 
нормальної соціалізації особистості, що ґрунтується на пріоритеті 
принципів законності й моралі. Соціальна профілактика (попередження, 
превенція) – діяльність з попередження соціальної проблеми, соціального 
відхилення чи втримання їх на соціально терпимому рівні через усунення 
або нейтралізацію причин, що їх породжують. Вона спрямована на 
попередження можливих фізичних, психологічних чи соціокультурних 
колізій в окремих індивідів і «груп ризику», збереження, підтримку та 
захист нормального рівня життя і здоров’я людей, сприяння їм у 
досягненні поставлених цілей та розкритті їхнього внутрішнього 
потенціалу [24, 89]. 

Методи профілактичної роботи: 
1. Дослідження, діагностика, прогноз розвитку проблеми: 

дослідження причин проблеми, стану її розвитку, чинників, які її 
визначають; аналіз ефективності реалізації профілактичних 
програм. 

2. Попередження негативної дії об’єктивних факторів і вплив на 
об’єктивні причини й чинники проблеми. 
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3. Попередження негативного впливу соціального оточення: 
попередження розповсюдження негативних цінностей, взірців 
поведінки, захист від шкідливої дії інших людей. 

4. Підвищення ресурсів середовища: створення чи підвищення 
можливостей для подолання проблеми і факторів, які її створюють, 
альтернативного проблемі способу життя, повноцінного 
задоволення потреб індивіда. 

5. Формування адекватного уявлення про проблему і ставлення до неї: 
формування свідомого ставлення людей, до проблеми та її причин. 

6. Виявлення й корекція особистісних якостей, які знижують 
адаптивні можливості людини: попередження негативного 
розвитку, нейтралізація й корекція появи негативних ознак 
особистості. 

7. Розвиток якостей, які підвищують адаптивні можливості людини: 
розвиток якостей, які є необхідними для подолання проблеми. 

8. Організація та координація профілактичної роботи [8, 12]. 
Профілактична інтервенція – це цілеспрямований вплив на цільову 

групу профілактики з метою зміни її ставлення до проблеми й подолання 
суб’єктивних факторів, які є властивими її представникам (уявлення, 
погляди, переконання, мотиви, інтереси, звички, стереотипи поведінки, 
ціннісні орієнтації), що призводять до проблеми [12, 49]. 

Профілактична інтервенція, як правило, здійснюється шляхом 
інформування представників цільової групи і залучення їх до певних видів 
діяльності. Вона повинна допомогти людині змінити свою поведінку щодо 
проблеми – навчитися не створювати чи уникати  
її [16, 34]. 

Профілактика наркотичної залежності охоплює не лише медичні 
аспекти здоров’я, а й покликана змінювати соціально-психологічний 
статус особистості та забезпечувати умови для закріплення позитивних 
змін [28, 92]. 

До основних видів профілактики наркотичної залежності належить 
первинна, вторинна та третинна профілактика. 

Первинна профілактика – комплекс соціальних, освітніх і медико-
психологічних заходів, що запобігають залученню до вживання 
наркотиків [20, 29]. 

Вторинна профілактика– комплекс соціальних і медико-
психологічних заходів, що запобігають формуванню хвороби та 
ускладнень, пов’язаних із вживанням наркотиків серед «епізодичних» 
споживачів, у яких не виявлено ознак хвороби [7, 43]. 

Третинна профілактика, або реабілітація, – комплекс соціальних, 
освітніх і медико-психологічних заходів, які спрямовані на запобігання 
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зривів і рецидивів захворювання, тобто сприяють відновленню 
особистісного й соціального статусу хворого (наркоманія, токсикоманія та 
алкоголізм) та поверненню його в родину, в навчальний заклад, у 
трудовий колектив, до суспільнокорисної діяльності [17, 25]. 

Виділяють такі типи профілактики наркоманії: 
Загально-соціальна (неспецифічна) профілактика – сфера діяльності, 

що не виявляє безпосередньо проблеми вживання наркотиків, а впливає на 
неї побічно – через адміністративні механізми, педагогічними засобами, за 
допомогою інформаційних технологій. До цього ж типу профілактики 
належать програми й заходи щодо організації дозвілля підлітків (робота 
підліткових клубів, усілякі спортивні змагання і свята), чим створюється 
альтернатива вживанню наркотиків та алкоголю, забезпечується 
зайнятість підлітків у вільний час [19, 18]. 

Специфічна профілактика – заходи і програми цього типу покликані 
впливати на прояви проблеми наркоманії та її медичні й соціальні 
наслідки. До таких програм належать спеціалізовані інформаційні 
кампанії в засобах масової інформації, уроки, психологічні тренінги або 
тематичні знання для підлітків, випуск спеціальної літератури, програми 
зменшення шкоди [18, 21]. 

Профілактика наркотичної залежності здійснюється на 
особистісному, сімейному та соціальному рівні. 

На особистісному рівні вплив на цільову групу сфокусовано таким 
чином, щоб сприяти формуванню тих якостей особистості, які б сприяли 
покращенню стану здоров’я окремої людини (консультування, лікування, 
тренінги особистісного зростання). 

Сімейний рівень передбачає вплив на «мікросоціум» (тобто родину), 
оскільки родина підлітка та його найближче оточення багато в чому здатні 
вплинути на ймовірність прилучення молодої людини до наркотиків 
(тематичні батьківські збори, сімейні консультації, залучення батьків до 
громадської роботи у школі). 

Соціальний рівень профілактики сприяє зміні суспільних норм щодо 
вживання наркотиків, а також споживачів.  

Аналізуючи різні види профілактичних програм, можна сказати, що 
на практиці будь-яка профілактична програма містить у собі певні види 
діяльності в кожному з таких напрямків: 

 поширення інформації щодо причин, форм і наслідків вживання 
наркотичних речовин; 

 формування в підлітків навичок аналізу і критичної оцінки 
інформації про наркотики та вміння ухвалювати правильні рішення; 

 створення альтернативи наркотикам; 
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 надання адекватної допомоги в подоланні проблем, що призводять 
до появи наркотичної залежності; 

 взаємодія з організаціями і структурами, що проводять 
профілактичну роботу; 

 формування громадської думки стосовно осіб, які вживають 
наркотики [21, 8]. 

Одним з основних підходів профілактичної роботи щодо наркоманії 
серед підлітків є надання інформації. Цей підхід припускає, що 
підвищення рівня знань про психоактивні речовини й наслідки їх 
вживання є ефективним засобом відмови від наркотиків. Один із способів 
показати шкідливі наслідки вживання наркотиків – навести факти 
деградації особистості людей, що вживають наркотики, ситуації, життєві 
історії залежних осіб. Це, як правило, стратегія залякування, свідомий 
виклик страху. Найчастіше такі програми недостатньо інтенсивні й 
нетривалі. Проте цілком відмовлятися від них передчасно. Сьогодні ці 
методи частково комбінуються з іншими, тому що самі по собі вони 
далеко не завжди є ефективними, оскільки спрацьовують природні 
психологічні захисні механізми – негативна інформація відкидається 
свідомо і стирається з пам’яті [1, 254]. 

До програм, побудованих на основі надання інформації, належить 
насамперед шкільний курс «Основи здорового способу життя», або 
«Валеологія». Зазвичай викладачі цього курсу обмежуються оглядом та 
аналізом наслідків вживання наркотиків, не приділяючи уваги більш 
значним для підлітків аспектам цієї проблеми. При цьому підході 
порушується найважливіший принцип профілактики – адресність у подачі 
інформації [3, 99]. 

Наступний підхід профілактики – емоційне «навчання». Він 
базується на припущенні, що залежність від наркотиків частіше 
розвивається в людей, які зазнають труднощів щодо розуміння і 
висловлення власних емоцій. Це люди з низькою самооцінкою й 
нерозвиненою здатністю до співпереживання (емпатія), з недостатньо 
розвиненою емоційною сферою, які мають у структурі своєї особистості 
так звану «заборону на емоції». У зв’язку з цим вони часто не вміють 
накопичувати досвід переживань та ухвалення рішень у стресових 
ситуаціях. Тому зміст програм емоційного навчання зводиться до надання 
допомоги в подоланні «емоційної глухоти й німоти» [11, 54]. 

Інший підхід – апеляція до цінностей і знань – ґрунтується на 
теоріях про зміну поведінки і використовує методи поведінкової терапії. 
Проблемна поведінка підлітка розглядається з погляду функціональних 
проблем. Експерименти з наркотиками можуть бути спробою демонстрації 
дорослої поведінки, способом уникнути батьківського контролю, 
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вираженням соціального протесту, викликом щодо цінностей середовища. 
Дослідники цього питання описують велику кількість таких суб’єктивних 
мотивів і чітко встановлюють факт: вживання наркотиків у таких 
ситуаціях є поширеним і «прийнятним» у поведінці молодих людей. 
Прихильники цього підходу вважають, що підлітки з подібними 
функціональними вадами мають потребу навчатися протистояти 
вживанню наркотиків. На основі такої позиції розробляються програми 
життєвих навичок, що фокусуються на підвищенні в підлітків стійкості до 
різних негативних соціальних впливів та індивідуальній  
компетентності [4, 65]. 

Сьогодні програми життєвих навичок розробляють, як правило, 
групи психологів або окремі фахівці, що пропонують свої послуги 
освітнім установам. Як правило, такі програми оформляються у формі 
тренінгів [9, 24]. 

Виховання протидії наркотикам фокусується на прищепленні таких 
соціальних навичок, як, по-перше, вміння чинити опір впливу однолітків , 
по-друге, вміння сказати «ні» у відповідь на пропозицію спробувати 
наркотики. Перші спрямовані на профілактику девіантної поведінки, а 
другі – на висвітлення типових ситуацій, у яких підліткові можуть 
запропонувати наркотики, і стратегій, як від них відмовитися [14, 57]. 

Наступний підхід – надання альтернативи. Цей підхід припускає 
необхідність розвитку альтернативних соціальних програм, щоби молоді 
люди могли реалізувати прагнення до ризику, пошуку гострих відчуттів, 
підвищену поведінкову активність, яка властива молодим [10, 53]. 

Виділяють чотири варіанти програм, що ґрунтуються на виробленні 
альтернативи вживанню наркотиків: 

1. Пропозиція специфічної активності (наприклад подорожі з 
пригодами), яка викликає хвилювання і припускає подолання 
різного роду перешкод. 

2. Комбінація можливості задоволення специфічних для підлітків 
потреб (наприклад потреби в самореалізації) зі специфічною 
активністю (наприклад заняттям творчістю чи спортом). 

3. Заохочення участі підлітків у всіх видах дозвіллєвої діяльності 
(різноманітні хобі, клуби і т. д.). 

4. Створення груп молодих людей, що схильні до активного вибору 
своєї життєвої позиції. 

Результати цих програм не свідчать про явні успіхи або невдачі, але 
найбільшого ефекту з їхньою допомогою можна домогтися в роботі з 
підлітками груп ризику [13, 162]. 

Ще один підхід – вплив соціального середовища й однолітків, який 
ґрунтується на розумінні того, що вплив однолітків і родини відіграє 
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важливу роль у житті підлітка, сприяючи або перешкоджаючи початку 
вживання наркотиків. З погляду цього підходу найважливішим фактором 
розвитку людини є соціальне середовище як джерело зворотного зв’язку, 
заохочень і покарань. Найпопулярнішими серед таких програм є тренінги 
стійкості до соціального тиску однолітків, де підлітки отримують 
«щеплення» проти впливу засобів масової інформації (наприклад проти 
легальних психоактивних речовин), проти впливу батьків, що вживають 
тютюн і алкоголь. Одним з важливих підходів у програмах такого роду є 
робота з підлітками-лідерами, які бажають пройти курс навчання, щоб 
проводити профілактичну антинаркотичну роботу в середовищі однолітків 
(принцип «рівний – рівному») [5, 85]. 

Дотепер не існує чіткої моделі соціального впливу, яка пояснювала 
б причини вживання наркотиків. Але є думка, що лідери підліткових груп, 
так само як вчителі і батьки, сприяють більш відповідальному ставленню 
до вживання наркотиків і формуванню певного особистого ставлення до 
наркоманії, а це справді може знизити ймовірність спроб. Сперечатися з 
такою точкою зору не доводиться. Одначе сама по собі підліткова група, 
знов-таки за рахунок наявності в багатьох підлітків лояльного ставлення 
до наркотиків, може легко перетворитися на фактор ризику [6, 68]. 

І останній підхід – зміцнення здоров’я. Цей підхід передбачає 
поєднання особистого вибору й соціальної відповідальності за здоров’я, де 
зміцнення здоров’я є певним об’єднуючим поняттям і постає як процес 
«примирення» людини з навколишнім середовищем. З цих позицій 
здоров’я розглядається як джерело благополучного повсякденного життя, 
а не як мета існування. Це позитивна концепція, що бере за основу 
соціальні, особисті і фізичні можливості людини [25, 101]. 

Важливою складовою цієї концепції є життєва компетентність. 
Основною діяльністю в межах програм зміцнення здоров’я є розвиток 
здорової особистості, яка сповідує здоровий життєвий стиль, що впливає 
не тільки на власне благополуччя, а й сприяє позитивним змінам у 
середовищі, соціальній і культурній ситуаціях. Групи, у яких проводиться 
навчання здорового життєвого стилю, як правило, охоплюють школярів, 
оскільки саме в контексті шкільного навчання можлива регулярна й 
систематична освіта. Крім того, робота проводиться із середовищем – 
родиною, спільнотою, де живе дитина [25, 101]. 

Таким чином, завдання формування здорової поведінки 
інтегруються в шкільному середовищі, групах дорослих, передбачають 
зміну типів і структури шкільної освіти. Ці дії розраховані на тривалий 
позитивний ефект у результаті розвитку особистісних ресурсів людей і 
мають важливе значення для зменшення вживання наркотиків серед 
молоді [15, 234]. 
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Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що основний шлях 
розв’язання проблеми підліткової наркоманії – це соціальна профілактика. 

Реальним виходом з цієї ситуації на сьогодніє активне залучення до 
профілактичної роботи педагогів, психологів загальноосвітніх навчальних 
закладів, інших закладів сфери освіти, а також батьків. Вочевидь, 
максимальними можливостями проведення профілактичної роботи 
володіють люди, які постійно контактують із дітьми та підлітками, і 
можуть відчути ті нюанси стану й поведінки, яких досить часто не 
помічають батьки та спеціалісти-наркологи. 

Отже, надання педагогам, батькам основ профілактичної роботи, 
адекватної інформації про наркотичні хвороби, опанування конкретними 
формами роботи (наприклад рольовими іграми, тренінгами, дискусіями 
тощо), способами формування системи альтернативних наркотикам 
захоплень дозволить уже найближчим часом захистити підростаюче 
покоління країни від наркотичної епідемії. 
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ДЕВІАНТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК ПРОБЛЕМА  
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 
Постановка проблеми. Нова культурно-історична ситуація в 

Україні виявляє раніше приховані соціальні проблеми й цілий спектр 
нових соціальних дисфункцій, зокрема девіантне материнство. 
Підвищення освітнього та професійного рівня жінок, зростання їх ролі в 
різних сферах суспільного життя безпосередньо сприяло виникненню 
таких явищ, як зниження народжуваності, зменшення кількості 
зареєстрованих шлюбів, збільшення частки позашлюбних народжень. 
Також спостерігаються такі явища, як криза сім’ї, девальвація материнства 
на соціальному й індивідуальному рівнях. 

Материнство – складний феномен, який має свої фізіологічні 
механізми, еволюційну історію, культурні та індивідуальні особливості. 
Материнство – це функція жіночого організму, яка спрямована на 
продовження людського роду і включає біологічний (виношування, 
народження і вигодовування дитини) та соціальний (виховання дитини як 
майбутнього громадянина своєї країни) аспекти. 

Материнство найбільш повно задовольняє сенсорні, когнітивні, 
емоційні та соціальні потреби дитини, забезпечує її поступове включення 
в систему соціальних відносин, забезпечує засвоєння соціальних ролей. 

Проте в будь-якому суспільстві постійно відбуваються зміни в 
суспільних відносинах, що, у свою чергу, призводить до змін у свідомості 
жінок – модель материнства стає іншою, змінюється ставлення жінки до 
своєї ролі матері. На думку В. Брутман, у наш час материнство займає 
незначне місце в житті жінки. Адже стрімко зросло прагнення до високого 
професіонального статусу та кар’єри, відзначається підвищена тяга до 
благополуччя та високого рівня споживання, що призводить до зміщення 
ролі материнства в системі цінностей сучасної жінки [1]. 

Метою статті є виявлення основних чинників, що сприяють 
формуванню девіантного материнства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Культурологічний підхід 
до вивчення материнства представлений у працях Р. Бенедикта,  
Б. Маліновського, М. Мід. 

Причини та характеристики девіантного материнства розкрито у 
працях російських (В. Брутман, М. Єрміхіна, М. Колпакова, Т. Нікітіна,  
Р. Овчарова, В. Раміх, Г. Філіпова) та вітчизняних (Л. Гридковець,  



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

68 
 

Н. Даниленко, Н. Кодацька, М. Нестеренко, О. Швець, Н. Яремчук) 
психологів і соціологів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному 
суспільстві спостерігається трансформація моделі материнства і ставлення 
жінки до ролі і функцій матері. 

У будь-якому суспільстві постійно відбуваються зміни моделі 
материнства, відповідні зміні в самих суспільних стосунках, тому 
визначити норму материнської поведінки досить важко. Бажання бути 
матір'ю також вступає в суперечність з цінностями соціально-комфортної, 
статевої сфер і призводить до психологічного конфлікту, який не завжди 
вирішується на користь дитини. Прояви материнської поведінки 
(материнської девіації), що в той же час відхиляються, існували завжди і 
могли мати більш приховані або відкриті форми. У наші дні материнство 
займає незначне місце в ієрархії цінностей жінки, тому в наявності нова 
модель особистості, яка не забезпечена відповідною моделлю 
материнства. 

Материнство – це функція жіночого організму, яка спрямована на 
продовження людського роду і включає біологічний (виношування, 
народження і вигодовування дитини) і соціальний (виховання дитини як 
майбутнього громадянина своєї країни) аспекти. На жаль, материнство не 
посідає значного місця в системі цінностей сучасної жінки, де 
першочергового значення набуває прагнення високого професійного 
статусу, що перешкоджає повноцінному виконанню батьківських функцій 
і сприяє створенню негативної демографічної ситуації. 

Девіантне материнство є однією з найгостріших проблем сучасного 
суспільства і має тенденцію до постійного зростання. 

Проблема девіантного материнства має багато різних аспектів, але 
одна з головних причин такого феномену – це вплив соціокультурних 
чинників на формування материнської поведінки як до вагітності, так і 
після народження дитини. 

Значний вплив на формування девіантної материнської поведінки 
справляють незадовільні соціальні умови – такі умови життєдіяльності 
індивіда в суспільстві, у процесі праці чи навчання, у рамках вільного 
часу, які не задовольняють його основних потреб. Важливим показником, 
що характеризує соціальні умови, у яких сьогодні проживає значна 
кількість сімей з дітьми в нашій країні, є низький рівень життя, що 
включає небезпечні умови праці, незадовільний рівень освіти та охорони 
здоров’я, високий рівень безробіття, невисокі доходи й незабезпеченість 
молодих сімей належними житловими умовами. Такі умови негативно 
впливають на виховний потенціал сім’ї в цілому, а також на сприйняття 
жінкою свого статусу матері. У суспільній свідомості сьогодні 
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спостерігається зниження цінності досвіду материнства, передача 
материнських функцій до найманих вихователів та дошкільних закладів у 
зв’язку з підвищенням ролі жінки в суспільному виробництві. 
Економічний стан сім’ї також є вагомою умовою як для прийняття 
рішення про народження дитини, так і здійснення належного догляду за 
дитиною, оскільки недостатність коштів може призводити до неповного 
задоволення потреб дитини, а в крайньому випадку – до відмови матері 
від новонародженої дитини. 

Девіантне материнство розглядається нами у співвідношенні з 
певною нормою материнської поведінки. У нормі поведінка матері 
стосовно дитини спрямована на збереження і розвиток її фізичного, 
психічного та духовного здоров'я.  

Девіантне материнство – поведінка жінки, яка заперечує 
формування позитивного образу дитини, – не сприяє збереженню її 
здоров'я, а іноді й життя, порушує процес її нормального розвитку в 
пренатальному і перинатальному періодах, що надаолі утруднює процес 
нормальної соціалізації дитини [2]. 

Форми проявів девіантного материнства: 
 відмова матері від дитини, 
 емоційне несприйняття дитини, 
 знущання і навмисне вбивство дітей, 
 часті аборти, 
 неусвідомлена вагітність у юних жінок, 
 усвідомлена вагітність у пізньому віці. 

Наслідки девіантного материнства: 
 фізичне і психічне неблагополуччя жінок, хронічний стрес, 

соціальна дезадаптація; 
 порушення фетоплацентарних взаємозв'язків матері та дитини, 

системне страждання плода, передчасні пологи, народження 
неадаптивних дітей; 

 фізична і психічна недорозвиненість, високий ступінь схильності до 
невротизації дитини, її соціальне неблагополуччя. 

На думку В. Брутман, А. Варга, В. Сидорова, И. Хамитова, відмова 
від материнства – форма девіантної поведінки, в основі якої лежить 
комплекс соціальних, психологічних, педагогічних та патологічних 
причин, які діють у сукупності та порушують механізми формування 
материнства [3]. 

Відмова від материнства буває: 
1) явною: 

 із юридично оформленою відмовою від дитини (на ранніх термінах 
відразу після пологів та на пізніх термінах); 
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 із юридично не оформленою відмовою від дитини (підкидна 
дитина); 

 із штучним перериванням вагітності на ранніх та пізніх термінах 
вагітності. 

2) прихованою або латентною:  
 насильством над дитиною (від фізичного насильства до 

сексуального); 
 агресією стосовно дитини; 
 педагогічною та психологічною запущеністю дитини [3]. 

Відмова від материнства – небажання жінки прийняти на себе 
соціальну роль матері – тяжкий прояв економічного та духовного стану 
суспільства. Причини відмови від новонароджених надзвичайно 
різноманітні. Відмови від материнства зумовлені складним взаємовпливом 
соціально-економічних, сімейних, моральних, психобіологічних та 
патологічних чинників. 

За всієї багатогранності причин відмови їх можна розбити на групи:  
1. Соціальні чинники відмови від материнства. 
Роль соціальних чинників у формуванні відмови від материнства 

настільки велика, що багато дослідників, зокрема М. Єрміхіна,  
Г. Філіпова, М. Мід, М. Нестеренко, безпосередньо зводять саме до них 
проблему причинності соціального сирітства. Сучасна соціальна та 
політична ситуація в нашій країні характеризується високою 
нестабільністю. Низькі доходи більшості сімей, спад виробництва, низька 
якість товарів, погіршення якості харчування, відсутність житла знижують 
якість готовності до материнства, ведуть до того, що для багатьох жінок, 
вагітність виступає небажаною. Таким чином, економічні, політичні та 
соціальні чинники складають доволі несприятливий фон – “соціальну 
ситуацію розвитку” жінки в період вагітності, який породжує цілий спектр 
специфічних тривожних переживань, які дестабілізують особистість  
жінки [4]. 

Разом з тим проблема відмови від дитини не є результатом 
виключно низького рівня розвитку матеріального стану суспільства. 
Збільшення відмов від материнства можна пов’язати з негативним 
впливом глобальних цивілізаційних процесів у світі на традиційну сім’ю, 
на індивідуальну свідомість та моральне обличчя жінки. На традиційну 
структуру сім’ї певною мірою негативно впливає зміцнення державних 
соціальних служб соціального захисту, які частково беруть на себе 
функцію опіки, які раніше виконувалася батьківською сім’єю.  

Важливу роль у формуванні девіантного материнства відіграє зміна 
способу життя сучасної молоді, “сексуальна революція”, зниження віку 
початку статевого життя. Усі зазначені процеси відбувається на фоні 
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більш терпимого відношення суспільства до дошлюбних статевих 
стосунків та їх наслідків, що призводить до зростання підліткових 
вагітностей.  

Крім того, важливе значення у формуванні девіантного материнства 
відіграє підвищене прагнення жінки до соціальної незалежності в 
результаті впливу феміністських рухів у розвинених цивілізаціях.  

Усе це підкреслює значення загальної соціальної ситуації, у якій 
живе жінка, значення середовища, яке формує особистість жінки на всіх 
етапах підготовки до материнства. Проте основи соціалізації особистості, 
поведінкові стереотипи, світоглядний потенціал закладаються в дитинстві, 
тому найбільш важливими для становлення материнського комплексу 
виступає вплив мікросоціуму, сім’ї [5]. 

Висновки. Отже, для сучасного материнства характерною є 
соціальна депривація, тобто позбавлення, обмеження, нестача тих чи 
інших умов і ресурсів, необхідних для успішної реалізації функції 
материнства та розвитку кожної дитини. Це спричиняє поширення в 
нашому суспільстві девіантного материнства, яке характеризується 
недбалим, зневажливим ставленням до дитини, навмисним застосуванням 
до неї фізичного, психічного чи економічного насильства. Подібна 
материнська поведінка спричиняє затримання фізичного розвитку дитини, 
формування психічних захворювань, поширення явища соціального 
сирітства. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Вступ. Математична грамотність – важливий елемент культури 

сучасної людини, адже в реальному житті на кожному кроці доводиться 
рахувати, розмірковувати, округлювати, підбирати наближений результат, 
оцінюючи його вірогідність, давати прогнозні оцінки щодо динаміки 
розвитку певних явищ тощо, тобто практично займатися математикою. 

Відомий латинський вислів «VITAENONSHOLAEDISCIMUS» («Для 
життя, а не для школи ми вчимося») набуває особливої значущості в 
контексті потреби виокреслення сукупності математичних знань та 
відповідних умінь і навичок, необхідних нашим юним співвітчизникам як 
основи для вироблення раціонального мислення, що сприятиме успішній 
адаптації до реалій життя. 

Результати дослідження. У сучасному суспільстві «математична 
грамотність» трактується не лише як набуття азів математичних знань, а 
як глибше змістове наповнення переважно дієвими математичними 
знаннями, уміннями, здатністю їх використовувати з метою задоволення 
зростаючих потреб мислячих, креативних і зацікавлених у зростанні 
якості життя громадян XXI сторіччя. 

Використання терміна «математична грамотність» дає змогу 
перенести наголос з оволодіння відповідними знаннями та уміннями, що 
визначаються програмами загальноосвітніх шкіл, до його результатів у 
прагматичному розумінні, тобто до здатності учнів використовувати 
математичні знання в різноманітних ситуаціях, наближених до реалій 
життя. Крім того, у майбутньому – це потреба в технологічній, 
інформаційній грамотності тощо, розвиток якої значною мірою 
обумовлений саме рівнем практичної математичної підготовки членів 
суспільства. Останнє є нагальною проблемою сучасності [3, 89]. 

Науковці все частіше наголошують на нових навчаючих стратегіях, 
мета яких: навчити дітей цінувати математику як науку і навчальний 
предмет;виховати в них упевненість у власних математичних 
силах;сформувати вміння розв'язувати математичні задачі і 
проблеми;розвинути комунікативні математичні вміння;навчити дітей 
розмірковувати [4]. 

Однак потрібно мати на увазі, що успішне вирішення проблем, 
пов'язаних з освітою, у будь-якій країні не може бути спонтанним, а 
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потребує, як засвідчує практика, системних перетворень на рівні держави. 
А розпочинати ці перетворення необхідно з дошкільної ланки 
математичної освіти. Далі зупинимося на характерних особливостях 
засвоєння дитиною математики в дошкільному віці. 

Засвоєння дитиною елементарних математичних уявлень 
відбувається в певному соціальному середовищі під впливом різних 
чинників. Ці чинники можна умовно розділити на три великі групи –
мікро-, мезо-, макрочинники.  

Мікросередовищем для розвитку дитини, у тому числі і її 
елементарних математичних уявлень, є передусім сім'я. Саме в сім'ї вона 
набуває свого першого життєвого досвіду. Механізм соціалізації, яким 
володіє сім'я, об'єктивно закладений у самій її структурі, у її виховуючій 
функції. Природне засвоєння дитиною соціального досвіду відбувається у 
процесі наслідування близьких, «особистісно-значущих» для малюка 
дорослих. Сім'я задовольняє потреби дитини в емоційній захищеності, 
довірі і первинній інформації, у якій велике місце займає інформація 
математичного характеру (просторово-часове орієнтування, уявлення про 
форму, величину, кількість тощо). Розширення і збагачення первинного 
математичного досвіду дітей відбувається у процесі їх спілкування з 
однолітками, з іншими дітьми, при відвідуванні дошкільної установи, 
школи. Завдяки мікросередовищу дитина отримує перші математичні 
уявлення, знання, набуває першого практичного математичного досвіду. 

До мезофакторів відносяться етнокультурні умови. Люди, що 
живуть в одній етнокультурі, як правило, володіють однією і тією ж 
мовою. Таким чином, разом із загальнолюдськими етнос має свої 
специфічні риси, які й утворюють його національний характер, менталітет. 

На характер соціального досвіду дитини, у тому числі 
математичного, впливають клімат, географічне розташування поселення 
тощо. Мезофактори, так само як і мікрочинники, мають свої механізми 
соціалізації. Дитина привласнює саме той етнічний досвід, який був у її 
житті першим. Для неї це першоджерело соціалізації особистості. 
Передусім це передача етнокультури, закладеної в соціальному досвіді 
батьків і близьких дитині людей, які самі є продуктом цієї культури і її 
носіями. Етнокультура впливає на дитину і опосередковано, через 
соціальне оточення. Мезофактори здійснюють найбільший вплив на 
формування просторово-часових знань, що становлять основу 
математичних уявлень. 

До макро чинників відносять космос, планету, суспільство і 
державу. Вони визначають усе те, що відображає схожість людей як з 
точки зору біологічної будови, так і з позицій загальнолюдських 
цінностей, розвитку культури, науки та інше. У вирішенні виховних і 
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освітніх завдань ці чинники створюють об'єктивну передумову для 
формування планетарного мислення і толерантності до інших людей. Для 
розвитку математичних уявлень важливі чинники, пов'язані з уявленнями 
про соціальні події, які співвідносяться з календарем, дають уявлення про 
час і простір, показують дітям загальні основи всіх наук, у тому числі 
математики. 

Математичні знання виконують різні функції в математичному 
досвіді дітей, вони співпадають з функціями соціалізації дитини[2, 12]. Як 
основну можна виділити інформаційну функцію (математичні знання 
несуть у собі інформацію про різні кількісні, часові, просторові, 
геометричні і величинні відношення). Значення цієї функції величезне. 
Вона полягає в тому, що дитина починає орієнтуватися в навколишньому 
світі. Інформативність об'єктивно належить знанню, тобто будь-яке знання 
інформативне. Проте в суб'єктивному сенсі для кожної окремої дитини 
поняття інформативності неоднозначне. Це залежить від рівня 
сформованості в неї тих чи інших математичних уявлень, від рівня 
розвитку пізнавальних інтересів, що обумовлюють відкритість до 
інформації. 

Наступною за значущістю можна назвати емоціогенну функцію, яка 
проявляється в інтересі до об'єкта, що вивчається, емоційному підйомі під 
час діяльності з ним. У процесі формування елементарних математичних 
уявлень необхідно не просто передавати дитині інформацію 
математичного характеру, але йподавати її в такій формі, з такою 
емоційною забарвленістю, які сприяли б найбільш швидкому і повному 
засвоєнню матеріалу, наприклад в ігровій діяльності. 

Регуляторна функція знань тісно пов'язана з інформативною і 
емоціогенною. Вона ніби проектує знання на конкретну діяльність. 

Взаємозв'язок усіх названих функцій у процесі математичного 
розвитку – необхідна умова, що визначає цілісність, науковість, 
системність формування елементарних математичних уявлень у дітей 
дошкільного віку. 

В існуючих нині програмах дошкільної освіти рекомендується 
знайомити дітей з різними математичними поняттями, як-от: «величина», 
«число», «геометрична фігура», «форма», «простір», «час» тощо[1, 15]. 
Математичні поняття мають ряд особливостей. Головна з них полягає в 
тому, що математичні об'єкти, що означені поняттям, у реальності не 
існують. Математичні об'єкти, як зазначає дослідниця Л.П. Стойлова, 
створені розумом людини: «це ідеальні об'єкти, що відображають реальні 
предмети або явища». При вивченні математичних понять потрібна висока 
частка абстрагування від дійсності, результатом якої є математичні 
поняття «число», «величина», «геометрична фігура» тощо. Так, у процесі 
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вивчення просторових форм і кількісних відношень матеріального світу 
математика не лише використовує різні прийоми абстрагування, але й 
сама стимулює її розвиток, внаслідок чого абстрагування виступає як 
багатоетапний процес, тобто одні поняття, що вивчаються, викликають 
появу інших, які також необхідно вивчити. 

Поняття, які вивчаються в початковому курсі математики, зазвичай 
класифікують у вигляді чотирьох груп. До першої групи входять поняття, 
пов'язані з числами і операціями над ними, – «число», «додавання», 
«доданок», «більше» та ін. Другу групу складають поняття алгебри– 
«вираз», «рівність», «рівняння» та ін. Третю групу утворюють геометричні 
поняття– «пряма», «відрізок», «трикутник» і т. д. У четверту групу 
об'єднані поняття, пов'язані з величинами і їх вимірюванням. 

Висновки. Основи математичних понять закладаються в дітей уже в 
дошкільному віці у процесі предметно-практичної, ігрової й елементарної 
навчальної діяльності і залежать від особливостей інтелектуального 
розвитку кожної дитини. За порівняно короткий відрізок часу дитина 
фактично долає багатовіковий шлях математичного розвитку людства і 
виявляється здатною до знаково-символічного відображення 
математичних уявлень і перетворення навколишнього світу.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 
 

Вступ. Відкрита освіта (ВО) – система організаційних, педагогічних 
та інформаційних технологій, в якій архітектурними та структурними 
рішеннями забезпечуються відкриті стандарти та інтерфейси, формати і 
протоколи обміну інформацією з метою забезпечення мобільності, 
інтероперабільності, стабільності, ефективності та інших позитивних 
якостей, що досягаються при створенні відкритих систем [1]. 

Мета ВО – підготовка тих, хто навчається до повноцінної та 
ефективної участі в громадській і професійній областях в умовах 
інформаційного суспільства. 

Принципи ВО передбачають: 
 безконкурсний вступ у вищий навчальний заклад (ВНЗ), який 

забезпечує рівноправну можливість отримання освіти для всіх в 
будь-якому навчальному закладі відкритого типу; 

 відкрите планування навчання – свобода складання індивідуальної 
програми навчання шляхом вибору із системи курсів; 

 свобода вибору часу та темпів навчання – прийом студентів у ВНЗ 
протягом всього року, відсутність фіксованих термінів навчання; 

 свобода у виборі місця навчання – студенти можуть бути фізично 
відсутніми в навчальних аудиторіях основну частину навчального 
часу, можуть самостійно обирати де навчатися; 

 перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта 
протягом всього життя»; 

 перехід від традиційних форм набуття знань до зворотнього 
процесу – знання доставляються людині; 

 вільний розвиток особистості як фундаментальна основа відкритої 
освіти для формування людської індивідуальності. 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що реалізація принципів 
відкритої освіти, виходячи з її мети, в умовах постіндустріального 
суспільства є вельми проблематичною, а з огляду на поглиблення 
системної кризи в Україні практично неможливою в осяжній перспективі.  

Але, якщо розглядати ВО як синтетичну форму отримання освіти, де 
поєднуються всі відомі форми навчання (денна, заочна, дистанційна), 
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можна стверджувати про необхідність і доцільність запровадження 
елементів ВО вибірково для окремих контингентів студентів. 

Одним із перших вишів, який реалізував в 2003-2006 рр. пілотний 
проект запровадження дистанційного навчання (ДН), як окремого виду 
освітньої діяльності в Україні для студентів з обмеженими можливостями, 
був Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
(м.Київ). 

Тоді ДН визначалося як технологія навчання на відстані, при якій 
викладач і студент фізично знаходяться в різних місцях і в процесі 
навчання використовують кейс-, ТВ- і мережеві технології навчання. 

Ще в ході проведення експерименту керівник проекту - президент 
Університету «Україна» академік Таланчук П.М. наголошував на 
необхідності негайного оздоровлення та реального реформування 
вітчизняної вищої освіти для подальшої її інтеграції в єдиний освітній 
простір [2, с.331-338]. 

З того часу майже за 15 років свого розвитку технологія 
дистанційного навчання пройшла декілька етапів еволюційного розвитку.  

На першому етапі було реалізоване навчання за схемою:  
«викладач - один або декілька студентів» з використанням обмеженої 
кількості видів зв’язку – звичайна пошта, телефон, комп’ютери.  

На другому етапі розвитку ДН – «викладач – багато студентів» 
збільшились кількість і види звязків: відео- і аудіокасети, відеолекції, 
комп’ютерні програми і т.ін. 

Третій етап розвитку ДН був обумовлений появою і значним 
поширенням мережі Інтернет. Навчання через Інтернет стало 
альтернативою традиційному навчанню зі значними перевагами та 
деякими недоліками, пов’язаними, в основному, з недосконалими 
засобами зворотнього зв’язку та методами і формами контролю 
успішності студентів [2, с.39-41]. 

Четвертий інтегруючий етап розвитку ДН базується на комплексній 
віртуально-тренінговій технології навчання із застосуванням всіх відомих 
форм ДН. Його основу складають засоби доставки інформації завдяки 
реальному комплексному запровадженню сучасних комунікаційних 
систем.  

Провідні закордонні фахівці стверджують, що в результаті 
четвертого етапу розвитку ДН виникло нове освітнє середовище, яке 
прийнято називати «інформаційним освітнім середовищем» або 
«інформаційним освітнім простором» [3]. 

На четвертому інтегруючому етапі розвитку ДН, виникнення і 
становлення нового освітнього середовища в Україні можливе за умов 
його входження до системи європейської відкритої освіти. 
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На думку експертів, одним із визначальних документів для 
учасників освітнього процесу на шляху до відкритої освіти (ВО) став 
Закон України «Про вищу освіту» 2014 року, який покликаний, перш за 
все, сприяти забезпеченню потреб суспільства, ринку праці та держави у 
кваліфікованих фахівцях. 

Не дивлячись на те, що перспективи розвитку ВО в Україні досить 
ілюзорні, у вищезазначеному законі задекларовані абсолютно нові, 
позитивні, хоча й дискусійні, положення, які в деяких випадках не 
узгоджуються з наявним політичним, економічним і культурним 
розвитком країни. 

Серед нововведень Закону слід відзначити прогресивні наміри 
правового забезпечення міжнародної академічної мобільності студентів та 
викладачів, яка, в свою чергу, потребує кардинальних змін в іншомовній 
підготовці студентів та створення умов для викладання навчальних 
дисциплін іноземною мовою викладачами вітчизняних ВНЗ. Спроба МОН 
України покласти цю роботу на виші на громадських засадах не дала 
очікуваних результатів. 

Загальновідомо, що навчальний процес потребує досконалого 
володіння викладачем методикою викладання, якісного навчально-
методичного забезпечення дисципліни, вміння організувати самостійну 
роботу студентів, контроль якості знань і т.п. 

Об’єктивно викладач ВНЗ, крім вченого ступеня, повинен мати 
педагогічну освіту або хоча б певний комплекс знань з педагогіки для 
отримання права викладання в навчальному закладі. Наявність 
кваліфікації як за фахом, так і за методикою викладання забезпечить 
організацію навчального процесу на високому науково-теоретичному та 
методичному рівнях. Це означає, що необхідно готувати викладачів з 
педагогічною освітою для ВНЗ, витрачаючи на їх навчання значні кошти, 
інтелектуальні і матеріальні ресурси. 

Закон «Про освіту» 2014 року не вимагає від викладача ВНЗ 
наявності педагогічної освіти для отримання права викладання в 
навчальному закладі, а обмежується тільки вимогами щодо підвищення 
професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації  
(Ст. 57 Закону). 

Порядок проходження і зміст підвищення кваліфікації, стажування і 
навчання освітян регламентуються відповідними Положеннями, 
затвердженими наказом МОНМСУ №48 від 24.01. 2013 р. та Постановою 
Кабінету Міністрів України №411 від 13.04. 2011 р. [5; 6]. 

З цих документів випливає, що наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники мають право (а не зобов’язання) на підвищення 
кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років. Якщо для 
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вчителів та викладачів - випускників педагогічних ВНЗ - це можна 
вважати нормою за умови проходження ними хоча б разового 
довгострокового навчання з відривом від виробництва, то для науково-
педагогічних працівників без базової педагогічної освіти цього явно 
недостатньо. 

Відсутність в ланцюжку «навчання – підвищення кваліфікації – 
стажування» першої основної ланки негативно вплинула на педагогічну 
підготовку викладачів непедагогічних вишів, оскільки перший 
педагогічний досвід вони отримали методом «проб і помилок». 

Недосконалість системи педагогічної підготовки кадрів для вищої 
школи (асистентів, доцентів, професорів) ще за радянських часів, 
ототожнення понять «науковець» і «педагог», практика присвоєння 
викладачам зі вченим ступенем вчених звань по факту захисту наукової 
дисертації без наявності в них не тільки педагогічної освіти, але й навіть 
педагогічної підготовки, призвело до вихолощення педагогічної складової 
у викладачів ВНЗ непедагогічного спрямування. В той самий час, як в 
педагогічних ВНЗ педагогічна підготовка науковців, як правило, 
залишилась домінуючою та спирається на сучасні технології. 

Крім цього, значний відсоток викладачів, які захистили дисертації в 
останні 10-14 корупційних років і стали доцентами та професорами за 
«спрощеною» схемою, не зацікавлені у запровадженні інноваційних 
педагогічних технологій в навчальному процесі. 

В силу цих обставин створення центрів навчання викладачів з 
педагогічною підготовкою для ВНЗ є нагальною проблемою, як і зміна 
пріоритетів «доктор наук – професор» на користь останнього. 

Проблема підготовки студентів на рівні європейських вимог 
пов’язана, перш за все, з недостатнім інтелектуальним та культурним 
рівнем основної маси абітурієнтів і потребує окремого дослідження у 
взаємозв’язку із реформуванням системи середньої освіти. 

Важливою і принциповою новацією в Законі «Про освіту» є 
визначення дистанційної форми навчання як єдино можливої для 
студентів заочної форми в силу вибуття з освітнього процесу екстернату 
(Ст. 49 Закону). 

Як стверджують вітчизняні експерти, подальший розвиток 
дистанційної форми навчання є безумовно позитивним кроком на шляху 
до ВО. Але з огляду на недостатній кадровий потенціал багатьох ВНЗ та їх 
різний рівень матеріально-технічного забезпечення, вбачається дещо 
передчасним запровадження дистанційної форми навчання для всіх без 
винятку ВНЗ усіх форм власності з 2014/2015 навчального року і не дало 
очікуваних результатів [4, с.339].  
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У зв’язку з цим було б доцільно встановити перехідний період, у 
межах якого ВНЗ змогли б забезпечити педагогічну та інформаційно-
технічну підготовку науково-педагогічних кадрів, апробацію інноваційних 
технологій та вдосконалити свою матеріально-технічну базу.  

В рамках цієї статті не представляється можливим окреслити інші 
аспекти розвитку ВО в Україні, не менш важливі, ніж ті, що розглянуті. 

Висновки. Ідея освіти, як відкритої системи, вимагає радикальних 
змін в суспільстві по відношенню до учасників освітнього процесу, 
викорінення таких негативних явищ, як правовий нігілізм, непотизм, 
сімейственість в управлінні державними ВНЗ і т.ін. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що відкрита освіта повинна стати 
стратегією XXI століття для нашої держави, а це потребує, перш за все, 
розробки нової концепції її розвитку як відкритої динамічної системи. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ 
 
Вступ. Досліджуючи проблеми соціально-психологічної адаптації 

людей похилого віку, у тому числі вплив самітності на ці процеси, ми 
звернули увагу на виражені гендерні відмінності, хоча в більшості 
геронтологічних досліджень про них не згадується. Усе вищевикладене, а 
також високий відсоток існування серед людей похилого віку самотніх 
визначає актуальність дослідження гендерних аспектів самотньої старості.  

Дослідження і публікації. У пострадянських країнах проблеми 
гендерних досліджень представлено у працях О. Вороніної, І. Грошева,  
Є. Здравомислової, О. Ісупової, О. Краснової, О. Стрельник, Н. Хамітова, 
Н. Чухим, Є. Ярської-Смірнової та інших. 

Виклад основного матеріалу. Проблема дослідження 
психологічних можливостей у старості є не тільки науково актуальною, 
але й життєво значущою, оскільки традиційно старість сприймають як вік 
суму, втрат, туги і страждань від болю, який потенційно таїться в тілі 
кожної старої людини. У той же час соціальна геронтологія й 
геронтопсихологія, розглядаючи старість як вік розвитку, вказують на 
значні відмінності у вияві індивідуальних ознак старіння. Сам факт, що 
старіють усі по-різному, вказує на те, що сум і горе – не єдина частка 
старості, а згасання – не єдиний шлях змін. 

Системне комплексне дослідження проблем старіння і старості в 
широкій перспективі дозволить накреслити обґрунтовані шляхи 
оптимізації процесу старіння як окремого індивіда, так і суспільства в 
цілому, «розсунути» рамки активного працездатного віку, підвищити 
статус літніх громадян у суспільстві, зробити життєдіяльність літньої 
людини благополучною, активною й повноцінною, надати їй можливості 
не тільки для досить довгого життя, але й для подальшого розкриття 
власного потенціалу й самореалізації в цьому віці [1]. 

Знання суспільством специфіки протікання процесу старіння, 
можливостей професійної діяльності, ступеня й характеру включеності 
людей похилого віку в суспільні відносини, рівня їх адаптації до свого 
зміненого стану, становища й місця в суспільстві надзвичайно важливе 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNl8_e8LzSAhUBChoKHcUGCZwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Frv.vmurol.com.ua%2F&usg=AFQjCNHAZ2udrbMu3VmpEn-YsDwkt8Z_FQ&bvm=bv.148747831,d.bGs&cad=rja


Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

82 
 

для забезпечення більш легкого пристосування людей пізнього віку до 
своїх вікових змін, до віку «соціальних втрат», пошуку нових 
можливостей. 

Трохи по-різному відбувається адаптація до старості в жінок і 
чоловіків. Це пов'язано з відмінностями у стилі життя обох статей, 
найсильнішою ідентифікацією деяких чоловіків із професійною роллю, у 
жінок – з домашньою роботою й сімейними обов'язками. Гарне або погане 
пристосування до власного старіння залежить від загального життєвого 
балансу жінки, а також від її актуальної життєвої ситуації. Якщо жінка 
свою цінність і життєві успіхи зв'язує з роллю жінки, тоді свідомість 
старіння й обмеження цієї ролі вона переживає як поразку й кінець своєї 
життєвої кар'єри. У той же час у випадках, коли жінка свої життєві успіхи 
пов'язує з роллю матері, дружини, із професійною роботою, що викликає 
глибокий інтерес, тоді її психічна ситуація значно краща [2]. 

Вихід на пенсію для багатьох людей супроводжується значним 
погіршенням матеріального становища. Це змушує їх обмежувати себе в 
тому, у чому раніше вони собі ніколи не відмовляли. Матеріальна 
обмеженість або залежність від своїх дітей викликає цілий ряд негативних 
психологічних переживань [3]. 

Погіршення загального стану здоров'я було виявлено насамперед у 
тих чоловіків і жінок, родина яких через смерть родичів або переїзд від 
дітей стала меншою й тому скоротилися можливості для особистих 
контактів. 

Психічне й соматичне здоров'я й благополуччя людей похилого віку 
залежить від ставлення до майбутнього. Масштаб життєвих планів, який є 
індикатором зрілої особистості, значуще корелює з установленим 
лікарями рівнем здоров'я. Якщо навколишнє середовище продовжує 
спонукати й стимулювати людину, особливо якщо майбутнє ще відкриває 
перед ним відомі можливості, то можна чекати високий ступінь сталості 
поведінки при виході на пенсію [3]. 

З виходом на пенсію становище й роль людей змінюються. Вони 
здобувають новий соціальний статус. Тепер із групи, яку умовно 
називають поколінням керівників, вони переходять у так звану групу 
людей «на заслуженому відпочинку», що припускає зниження соціальної 
активності. Для багатьох подібна зміна суспільної ролі виявляється однією 
зі значних подій, що відбуваються в період пізньої дорослості. 

Люди похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію повинні 
визначити для себе цілий набір значущих видів діяльності так, щоб їх час 
був цілком заповнений різними видами активності. Якщо люди 
визначають себе тільки в рамках своєї роботи або родини, то вихід на 
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пенсію, зміна роботи або відхід дітей з будинку викличуть такий приплив 
негативних емоцій, з якими індивідуум може не впоратися. 

Також старі люди повинні вчитися справлятися з погіршенням 
самопочуття, відволікатися від хворобливих відчуттів і насолоджуватися 
життям насамперед через людські відносини. 

І, нарешті, старі люди повинні розуміти, що, хоча смерть і неминуча, 
можливо, не так уже далека, їм буде легше, якщо вони будуть 
усвідомлювати те, що вони внесли вклад у майбутнє через виховання 
дітей, через свої справи й ідеї. Люди не повинні віддаватися думкам про 
смерть. 

Старість – це вік втрат. Очевидно, що люди пізнього віку більше 
піддаються ризику переживання важких втрат, ніж молоді люди. Для 
літніх стає очевидним, що життя не безмежне. Не всі втрати можуть бути 
чимсь компенсовані. Першою втратою може стати смерть одного з 
подружжя й близьких членів родини або друзів. 

Цікавий погляд на переживання втрати як на знаходження нових 
сенсів життя у старості розбудовує Н.В. Хамітов [4]. Він стверджує, що 
«чоловіки важче переносять втрату дружини; жінки набагато простіше 
можуть отямитися після смерті чоловіка – для того щоб жити в ім'я дітей. І 
великодушна природа зробила так, що феномен вдівця значно більш 
рідкісний, ніж феномен вдови. Ймовірно, це є додатковим поясненням 
того, що в багатьох культурах носіння жалоби по померлому чоловікові 
обов'язкове тільки для жінок. 

Як вказував Н.Ф. Шахматов [4], найбільш істотним у старості (на 
відміну від молодості й зрілості) є не ізоляція (окреме проживання), а 
психологічні й емоційні аспекти, що відбивають усвідомлення самітності 
як нерозуміння й байдужості з боку навколишніх.  

Жінки похилого віку частіше відвідують церкву, активніше шукають 
підтримки в релігії, ніж чоловіки. Переживання самітності саме по собі не 
може вважатися свідченням патологічного реагування, хоча найчастіше 
спостерігається в картині афективних розладів пізнього віку. Видається 
істотним питання, наскільки почуття самітності й ізольованості 
виявляється значущим у формуванні всього ладу психічного життя літньої 
людини, вироблення нею нової життєвої позиції. Н.Ф. Шахматов писав, 
що самотність у старості, звичайно, ставиться у прямий зв'язок зі 
стресовою ситуацією. Це вихід на пенсію, розриви з родичами, втрата 
чоловіка. Головне місце серед травмуючих моментів займає втрата 
близьких, що є безпосередньою причиною самітності у старості. Реакція 
людей похилого віку в умовах цієї типової несприятливої ситуації у 
старості виявляється суто індивідуальною й залежить від багатьох 
додаткових факторів. Вважається, що самотні чоловіки переносять своє 
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становище важче, ніж жінки. Жінки легше переносять втрату чоловіка і 
краще пристосовуються до самотнього життя. Жінки похилого віку легко 
миряться з проживанням дорослих дітей окремо й частіше, ніж чоловіки, 
відвідують їх. Нарешті, у жінок у подібній ситуації легше встановлюються 
нові знайомства, зав'язуються дружні відносини. Різне ставлення до 
самотнього життя в чоловіків і жінок свідчить про те, що переживання 
самітності є суто індивідуальним відчуттям, не виведеним безпосередньо 
із зовнішніх умов [4]. 

Неоднорідність і складність відчуття самотності в літньому віці 
знаходять вираження у двоїстому його характері. З одного боку, це тяжке 
відчуття розриву з оточуючими, гострих наслідків самотнього способу 
життя, з іншого боку, – це чітка тенденція відгородитися від оточуючих, 
захистити свій світ і стабільність від вторгнення сторонніх. У подібній 
тенденції до ізоляції у старості можна бачити єдиний можливий шлях для 
старої людини забезпечити собі незалежність і комфортні умови. 
Найчастіше ці протилежні тенденції, а саме тяжке переживання самітності 
і прагнення до ізоляції поєднуються, визначаючи складні й суперечливі 
почуття літньої людини. У геронтологічній літературі багато авторів 
звертаються до одного відомого прикладу, коли стара жінка, обгородивши 
своє житло високим забором і завівши злого собаку, гірко скаржилася на 
свою самотність [4]. 

Переживання самотності знаходить різну оцінку з боку самої літньої 
людини. Звичайні скарги в цьому випадку – на нерозуміння з боку 
навколишніх, відсутність людини, яка могла б зрозуміти й розділити 
випробовувані почуття. В інших випадках літня людина шукає 
конкретного винуватця в ситуації. У подібних переживаннях знаходить 
висвітлення ставлення до власного старіння, прийняття або неприйняття 
його. 

Найважливішим фактором, що визначають переживання самітності 
у старості, є збереженість самоконтролю. Це означає важливість 
сприйняття навколишнього оточення як передбачуваного, що й піддається 
контролю. Почуття самоконтролю може сприяти скороченню стресових 
моментів. І, навпаки, недолік самоконтролю може призвести до відчуття 
власної безпорадності, безнадійності. Усвідомлення контролю над 
соціальним оточенням має специфічне значення для старих людей. 
Доведено, що події, пов'язані зі вступом у певний вік (відхід на пенсію, 
смерть друзів, погіршення здоров'я), можуть послабити почуття контролю. 
Було виявлено, що підвищення особистої відповідальності за певний вибір 
поліпшує почуття соціальної причетності й загальне благополуччя. 
Відзначається важливість ступеня втрати контролю при виборі 
відповідних зразків поведінки та ступеня спрямованості зусиль на те, щоб 
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побути наодинці, у той час як хотілося б побути в компанії. Усвідомлення 
самоконтролю пояснює, чому контакти з родичами приносять менше 
користі для підняття духу, ніж дружба з однолітками. Дружба виникає 
добровільно і ґрунтується на спільності інтересів та стилів життя. Сімейні 
контакти виникають з особливостей у відносинах одне з одним. Тому старі 
можуть більшою мірою контролювати відносини з однолітками, ніж з 
родиною. Діти самі контролюють свої контакти (їх частоту і глибину) із 
старими батьками, у зв'язку з чим в останніх виникає неприємне відчуття 
залежності. 

Усвідомлення контролю важливе для підтримки надії старих на 
поліпшення своїх відносин з оточуючими. З віком події, які призводять до 
самітності, стають для старих більш сумними й меншою мірою 
усвідомлюваними (розставання стає остаточним, закінчення – безнадійним 
і безповоротним). Старі люди завжди пояснюють проблеми впливом 
безповоротних факторів. Самотність не завжди є обов'язковим супутником 
старіння, але переконання в тому, що воно неминуче, може стати 
самоіснуючим пророкуванням. Однак варто підкреслити, що у старості 
самота має двоякий сенс: вона – символ незалежності й автономії, але вона 
ж і символ соціального неприйняття й самотності. Спільне проживання 
старих з дітьми також викликає в перших двояке відчуття: це життя 
асоціюється з любов'ю й турботою близьких, з одного боку, і почуттям 
залежності, – з іншого [5]. 

Проведене Е. Харитоновою дослідження (2014р.) показало, що 
основними проблемами для самотніх літніх чоловіків є самотність (60%) і 
здоров'я (20%); далі йдуть туга, маленька пенсія, старість, відсутність 
смерті, і тільки одна людина відповіла, що в нього немає проблем. 
Самотні жінки похилого віку також на перше місце, як основні проблеми, 
поставили самотність (45%) і здоров'я (40%), далі йдуть побут, нудьга, 
маленька пенсія, проблеми дітей. На відсутність проблем вказали 10% 
опитаних.  

На відміну від самотніх, для літніх чоловіків, що проживають у 
родинах, основними проблемами є власне здоров'я (80 %), далі йдуть 
здоров'я дружини, проблеми дітей, маленька пенсія, погана медицина. 
Жінки похилого віку, що проживають у родинах, на перше місце ставлять 
проблеми, пов'язані зі здоров'ям і проблемами дітей та онуків, хворобою 
дітей, здоров'ям чоловіка. Практично в одиноких випадках вказувалися 
маленька пенсія, побут, сварки з чоловіком.  

Однією з особливостей старечого віку є відсутність групової 
ідентифікації. Проведене Е. Харитоновою дослідження ідентифікації за 
допомогою методики «Хто Я?» показало перевагу відповідей «Я сам» над 
відповідями «Я у групі»: у самотніх літніх чоловіків у співвідношенні 
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4,7/1; у самотніх жінок похилого віку – 2,3/1; у жінок і чоловіків, що 
проживають у родині, – 1,6/1.  

Лише 39% визначень, даних самотніми літніми чоловіками, загалом 
мали позитивний характер. У відповідях переважали наступні визначення: 
«ніхто», «старий», удівець», «самотній», «немічний», «нікому не 
потрібний». Самотні жінки похилого віку частіше оцінювали себе 
позитивно (80%), порівняно із самотніми чоловіками, і лише 15% дали 
негативні визначення. У відповідях переважали наступні визначення: 
«господарка», «жінка», «мати», «бабуся», «пенсіонерка».  

Сімейні чоловіки в 70% випадків оцінювали себе позитивно, що в 
1,8 разу частіше, ніж самотні літні чоловіки, і лише в 30% – негативно. У 
визначеннях «Хто Я?» переважали наступні: «хворий», старий», «інвалід», 
«чоловік», «хазяїн», «учасник ВОВ», «фахівець». Як і сімейні чоловіки, 
сімейні жінки в 70% випадків оцінили себе позитивно, у 30% – негативно. 
У відповідях переважали наступні визначення: «мати», «господарка», 
«пенсіонерка», «бабуся», «робітниця» або «працьовита».  

Самотні літні чоловіки, як значущі події, назвали смерть дружини, 
війну, минулу роботу. Далі йдуть події, пов'язані з дітьми й онуками, 
вимушеним переїздом, голодом, з будівництвом або одержанням власного 
житла. Лише 5,6% самотніх літніх чоловіків дали позитивну оцінку свого 
життя, 33,6 % –негативну, 61,6% – і позитивну, і негативну. З описаних 
значущих подій самотніх жінок похилого віку 62% подій мали позитивний 
характер, 48% –негативний. На першому місці також виявилися події, 
пов'язані з війною, з родиною, із чоловіком або смертю чоловіка. Рідше 
вказувалися події, пов'язані з роботою, зі смертю батьків або дітей, з 
поїздками. І все-таки, незважаючи на високий відсоток негативних 
значущих подій у житті досліджених самотніх жінок, 65% оцінили своє 
прожите життя в цілому як позитивне, 25% – як негативне, і 10% – і як 
позитивне, і як негативне.  

З описаних значущих подій сімейних літніх чоловіків 58% мали 
позитивний характер, 42% – негативний. Основна маса подій була 
пов'язана з війною, роботою, одруженням і дітьми. Значно рідше 
вказувалися події, пов'язані зі смертю першої дружини, з будівництвом 
будинку, з репресіями родини батьків та інших родичів, з пережитим 
голодом, з онуками. У цілому 80% сімейних літніх чоловіків оцінили своє 
життя позитивно, що в 14 разів вище таких значень у самотніх літніх 
чоловіків, 15% – і позитивно, і негативно, і лише 5% оцінили своє життя 
негативно, що в 6,7 разу рідше, ніж у самотніх чоловіків.  

Жінки похилого віку, що проживають у родинах, 52,2 % значущих 
подій оцінили позитивно, 47,5% – негативно. В основному це події, 
пов'язані з родиною, дітьми й онуками (90%), що в 2,6 разу частіше, ніж у 
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самотньо проживаючих жінок похилого віку, у 2 рази частіше, ніж у 
сімейних чоловіків, потім ідуть події, пов'язані з роботою, війною, смертю 
батьків і рідних, заміжжям, смертю чоловіка, голодом, окупацією, 
сталінізмом. У цілому позитивно оцінили своє життя 60%, негативно – 
20%, і позитивно, і негативно – 20%.  

Аналіз «Рівня суб'єктивного контролю» показав, що літні чоловіки 
частіше схильні бачити в зовнішньому середовищі причину удач і невдач 
в галузі досягнень, родини, міжособистісних відносин і здоров'я, причому 
в галузі здоров'я-хвороби чоловіки є екстерналами, жінки – інтерналами. 
Досліджені літні чоловіки вважають, що хвороба і здоров'я є результатом 
випадку та сподіваються на те, що одужання прийде в результаті дій 
інших людей, насамперед лікарів, жінки ж вважають себе багато в чому 
відповідальними за своє здоров'я: якщо вони хворі, то звинувачують 
більше себе й вважають, що одужання багато в чому залежить від їхніх 
дій.  

Зміна соціального статусу людини у старості, пов'язана зі змушеним 
виходом на пенсію, негативно впливає на психічний стан чоловіків 
літнього віку через більшу значущість для них професійної діяльності. 
Прихильність до стереотипних моделей поведінки не сприяє виробленню 
в них нових поведінкових тактик у повсякденному житті [37]. У чоловіків, 
які вийшли на пенсію, частіше розвивається пасивне ставлення до життя, 
відчуження від оточення, звуження кола інтересів, втрата поваги до себе, 
переживання тяжкого відчуття непотрібності, порівняно з жінками, що 
підтверджується нашими дослідженнями. У жінок літнього віку більш 
високий рівень суб'єктивного контролю над емоційно позитивними 
подіями й ситуаціями, вони вважають, що самі домоглися всього того 
гарного, що було і є в їхньому житті, і що вони здатні з більшим успіхом 
переслідувати свої цілі в майбутньому. Чоловіки ж більш схильні 
приписувати свої успіхи й досягнення зовнішнім обставинам – везінню, 
щасливій долі або допомозі інших людей.  

Жінки похилого віку вважають себе більш відповідальними за події, 
що відбуваються в сімейному житті, чоловіки більш схильні вважати своїх 
партнерів причиною значущих ситуацій, що виникають у родині. Це 
пояснюється тим, що жінки легше, ніж чоловіки, адаптуються до нової 
життєвої ситуації після виходу на пенсію, більш активно, ніж раніше 
починають виконувати роль домашньої господарки, не зазнаючи при 
цьому дискомфорту.  

Жінки також більш схильні вважати саме себе відповідальними за 
побудову міжособистісних відносин з навколишніми. У сфері 
міжособистісних відносин із близькими людьми в чоловіків більше 
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складнощів, ніж у жінок, до того ж у чоловіків може бути ширше коло 
спілкування, але воно має більш поверховий характер.  

Аналіз даних дослідження не показав значних відмінностей між 
жінками похилого віку, що проживають окремо, і з дітьми, можливо, це 
пояснюється тим, що жінки спокійніше переносять самотність та миряться 
з відокремленим проживанням дорослих дітей [6]. 

Однієї з особливостей старечого віку є відсутність групової 
ідентифікації. Про збільшення цього фактора в самотніх людей похилого 
віку свідчить перевага відповідей «Я сам» над відповідями «Я в групі». 
Вихід на пенсію, що супроводжується втратою авторитету, зміною 
соціального статусу, відчуттям власної непотрібності, призводить до 
значно більшої втрати впевненості з віком у самотніх літніх чоловіків. 
Переживання самотності супроводжується негативним оцінюванням себе і 
свого прожитого життя, підвищенням інтровертності й екстровертності, 
загостренням особистісних рис. Гендерні стереотипи дестабілізують, 
погіршують і сповільнюють процес адаптації людей похилого віку, 
створюючи перешкоди на шляху їх самореалізації.  

Джерела статевих відмінностей у протіканні старіння людини Д. 
Бромлей бачить у специфіці процесу роз’єднання в жінок і чоловіків. 
Жінка, навіть будучи самотньою, повинна пристосовуватися до 
несподіваного виходу на пенсію. Її становище істотно залежить від 
структури родини, для чоловіка ж більш істотні зміни у становищі на 
службі та фінансовому забезпеченні, у статусі та ін.  

Висновки. Отже, виражені гендерні відмінності спостерігаються не 
тільки після виходу на пенсію, але й значно пізніше, обумовлюючи, у тому 
числі, особливості соціально-психологічної адаптації людей похилого 
віку. Важливими прогностичними факторами оптимального проходження 
адаптації до мінливих умов внутрішнього й зовнішнього середовища в 
літньому віці є позитивна оцінка свого життя, цілісність сприйняття себе 
як літньої людини, громадянина, людини, що досягла висот у своїй 
діяльності, професіонала, батька, прабатька. При цьому дуже велике 
значення має спрямованість у життя своїх дітей та онуків, а також 
захоплення якоюсь діяльністю.  

У старості відбувається насичення зовнішнім життям, але можливе 
занурення в більш глибокі шари власної душі, осмислення й навіть 
відновлення внутрішнього життя. Зовні старість асоціюється з тишею, але 
в ній є внутрішнє звучання і воно гармонійне. Щиросердна гармонія 
старості – це очищення від афекту, виваженість думок, глибина почуттів. 
Якби життя завершувалося старістю-катастрофою, старістю-деградацією, 
то воно не мало б сенсу. Життя може й повинно завершитися старістю-
гармонією, старістю-мудрістю, і для цього варто жити. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 

ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 

 
Вступ. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених у виправних 

установах проходить в умовах ізоляції від суспільства, неповнолітні 
потрапляють у середовище зі специфічною субкультурою, що негативно 
впливає на цей процес та в подальшому може призвести до рецидивного 
злочину. Особливу увагу в контексті проблеми ресоціалізації 
неповнолітніх, що визначена як процес їхнього повернення в суспільство, 
слід приділяти соціально-психологічній підготовці, яка спрямована на 
відновлення позитивних зв’язків та стосунків, розвитку в засудженого 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNl8_e8LzSAhUBChoKHcUGCZwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Frv.vmurol.com.ua%2F&usg=AFQjCNHAZ2udrbMu3VmpEn-YsDwkt8Z_FQ&bvm=bv.148747831,d.bGs&cad=rja
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соціально корисних умінь і навичок, необхідних для повноцінного життя 
після звільнення. 

Дослідження і публікації. У сучасних дослідженнях цю проблему 
висвітлено в контексті соціально-педагогічного забезпечення виправлення 
неповнолітніх правопорушників (О. Беца, С. Горенко, В. Кривуша, 
В. Лютий, Г. Радов, В. Синьов), особливостей соціалізації та перевиховання 
неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній (І. Башкатов, П. Вівчар, 
В. Коваль, В. Кудрявцев, М. Фіцула); надання допомоги засудженим у 
пенітенціарних установах (С. Кушнарьов, В. Сулицький, О. Царькова, 
Р. Чіркіна). 

Виклад основного матеріалу. Соціально-психологічна підготовка 
ґрунтується на відновленні позитивних зв'язків, відносин, набутті знань 
про закони життєдіяльності суспільства, розвитку в засудженого соціально 
корисних умінь і навичок, що дозволять гнучко орієнтуватися в мінливих 
соціальних умовах, ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем, 
конструктивно вирішувати найскладніші життєві проблеми після 
звільнення, які й охоплюються поняттям соціально-психологічної 
компетентності. 

Словник практичного психолога трактує СПК як «здатність індивіда 
ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми в системі міжособистісних 
стосунків», що «формується в ході освоєння індивідом систем спілкування 
і включення в спільну діяльність» [1, 203]. 

Як особистісно-детермінована характеристика, соціально-
психологічна компетентність (СПК) розглядається в дослідженнях 
Л. Берестової. Автор зауважує, що «соціально-психологічна 
компетентність – це інтегративне особистісне утворення, існуюче в 
єдності мотиваційно-ціннісного, емоційно-вольового та змістовно-
операційного компонентів» [2, 17]. 

З огляду на вищезгадані погляди слід зазначити, що соціально-
психологічна компетентність забезпечує здатність неповнолітнього 
засудженого визначатися в ситуаціях життєвих та особистісних виборів 
після звільнення. Якщо проблема вибору, як зазначає Л. Лєпіхова, виникає 
на етапі будь-якої життєвої кризи, індивід опиняється в точці біфуркації, 
яка примушує його змінити життєві обставини, спрямувати події в якісно 
нову колію самореалізації. Такі ситуації і потреба пошуку виходу з них 
шляхом вибору одного з кількох варіантів переживаються особистістю як 
складні, обтяжливі, що поглинають усі думки та відчуття, а часом 
видаються драматичними, навіть трагічними, безвихідними [3,85]. Якщо 
вихованці мають низький рівень розвитку СПК, то при звільненні вони 
стикаються з труднощами адекватної оцінки навколишніх подій, 
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поведінки інших людей, неспроможні встановити конструктивні соціально 
схвальні взаємостосунки, що може спричинити рецидив злочину. 

Набуття спеціальних знань законів життєдіяльності суспільства, 
прав і обов'язків людини і громадянина, психології людської поведінки з 
конструктивним аналізом власного життєвого досвіду, формування в собі 
спостережливості й цікавості щодо особливостей людського оточення 
сприяють розвитку СПК як спеціальної здібності [3, 66].  

Роль знань велика вже на етапі життєвого самовизначення 
неповнолітніх – під час здійснення основних життєвих виборів, пошуку 
індивідом самого себе. СПК неповнолітнього засудженого неможлива без 
соціально-правової обізнаності. Без знань власних прав і обов’язків, 
способів їхньої реалізації, ролі права та законності в житті суспільства не 
можна сформувати ні ставлення до права, ні готовність слідувати йому. 
Крім цього, оволодіння спеціальними знаннями шляхів вирішення 
соціально-побутових проблем після звільнення, продуктивних способів 
взаємодії в діяльності, власних особистісних особливостей, що сприяють 
досягненню ефективності у взаємодії та діяльності, надає можливість 
неповнолітнім засудженим формувати компетентну поведінку після 
звільнення.  

Соціально-правова обізнаність передбачає активну громадянську 
позицію вихованців. Г. Філонов зараховує до важливих громадянських 
якостей усвідомлену законослухняність, патріотизм, орієнтацію на 
загальноприйняті норми та моральні цінності, включаючи сфери праці, 
сімейно-побутових, міжнаціональних і міжособистісних відносин [1, 111]. 
І. Зимняя пов’язує громадянськість зі знаннями й дотриманням прав і 
обов’язків громадянина, свободою та відповідальністю, упевненістю в 
собі, особистою гідністю, знаннями й гордістю за символи держави (герб, 
прапор, гімн). Ю. Гільбух, досліджуючи особистісну зрілість молоді, увів 
у її структуру почуття громадянського обов’язку. Поділяючи позицію 
автора (особистісно зріла, компетентна особистість повинна виявляти 
зацікавленість суспільно-політичним життям країни, бути патріотом своєї 
Батьківщини, відповідально виконувати свої обов’язки), ми включили 
почуття громадянського обов’язку в структуру СПК неповнолітніх 
засуджених, показниками якого виступають знання культурних традицій, 
національних особливостей, інтерес до суспільно-політичного життя, 
патріотизм, відповідальність. Сформованість цих показників надасть 
можливість неповнолітньому засудженому відчувати себе повноцінним та 
активним членом суспільства. 

Проте лише знання не можуть забезпечити досягнення високих 
результатів у будь-якій діяльності. Для здійснення діяльності необхідні 
уміння. Отже, компетентність можна визначити як наявність певних знань 
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і вмінь ними оперувати. Крім цього, необхідні знання можливих наслідків 
конкретних способів взаємодії, рівень уміння та досвід практичного 
використання знань. Знання в поєднанні з навичками та вміннями 
забезпечують адекватне відображення у свідомості особистості 
навколишнього світу, законів природи і суспільства, взаємовідносин 
людей, місця людини в суспільстві, її поведінки [4, 61].  

Домінуючими потребами підліткового та юнацького віку, на думку 
Д. Ельконіна, є потреба у спілкуванні з однолітками та потреба в 
самоствердженні. Саме спілкування з однолітками охарактеризоване 
дослідниками як провідна діяльність і підлітків, і юнаків. Проте висока 
потреба неповнолітніх засуджених у спілкуванні вступає у протиріччя з 
елементарним невмінням спілкуватися, слухати іншу людину, 
підтримувати розмову, висловлювати свої почуття, реагувати на критику і 
критично оцінювати висловлювання та дії інших людей. Саме тому 
розвиток СПК, як здатності до налагодження здорових, конструктивних і 
емоційно прийнятних міжособистісних стосунків у всіх сферах 
життєдіяльності, можна справедливо вважати нагальною потребою 
неповнолітніх засуджених для підготовки до звільнення.  

Найбільше бажання неповнолітнього – це завоювати повагу і 
визнання однолітків, стати авторитетним у групі. Він прагне долучитися 
до групи, яка відіграє значущу роль у його самовизначенні, у визначенні 
його статусу. Навички та вміння спілкування сприяють активному 
входженню неповнолітнього в референтну групу, задоволенню провідної 
вікової потреби та розвитку особистості у значущій діяльності. У цьому 
вирішальну роль відіграє розвиток засобів спілкування. Засоби 
спілкування – це вербальні і невербальні комунікативні навички і вміння, 
що забезпечують взаємодію з партнером або з групою людей, визначають 
процес і рівень розуміння іншої людини, саморозкриття та отримання 
задоволення від спілкування [4, 130]. 

Головною умовою ефективного застосування цих умінь і навичок є 
розвиток емпатії, тобто емоційного співпереживання іншій людині, 
здатності уявляти себе на місці іншого, розуміти його почуття, думки, 
стан. Сформованість засобів спілкування та емпатія виступають 
важливими показниками СПК неповнолітнього засудженого. 

Поряд із когнітивним аспектом розвитку та формуванням 
комунікативних навичок існує й інша, не менш важлива, лінія 
особистісного розвитку, на значенні якої ми особливо акцентуємо в цьому 
дослідженні, – це формування у вихованця психологічних прийомів 
емоційної організації поведінки, вироблення афективних стереотипів, на 
основі яких організовується поведінка людини в подальшому житті. 
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Особливість емоційного реагування неповнолітніх засуджених – 
порівняно легке виникнення емоційного напруження. У період після 
звільнення спостерігаються досить часті та тривалі афективні реакції через 
невизначеність подальшого життя. Особливістю афекту є повне 
поглинання ним, своєрідне звуження свідомості, коли емоції повністю 
блокують інтелектуальний план і відбувається їхня розрядка у вигляді 
вибуху. Усе це призводить до ускладнень у встановлені конструктивної 
взаємодії. Уміння зняти емоційне напруження, володіння засобами її 
профілактики, навички управління своїм емоційним станом допомагають 
збалансувати емоційне самопочуття та створюють бар’єри для 
неадекватних поведінкових реакцій. Уміння емоційного самоконтролю та 
саморегуляції виступають показниками СПК неповнолітнього 
засудженого.  

Розглядаючи СПК особистості з позиції діяльнісного підходу, 
А. Деркач, А. Сухов, Ю. Ємельянов, Л. Петровська виокремлюють такі 
базові складові, як планування, здійснення та контроль соціальних дій. 
Методичною основою такого підходу є теорія діяльності О. Леонтьєва. 
Будь-яка соціальна діяльність індивіда  – це послідовна реалізація актів: 
аналіз та оцінка ситуації, формулювання мети та операціонального складу 
дій, реалізація плану та/або його корекція, оцінка ефективності. 
Ефективність протікання кожного акту і визначає компетентність 
особистості в соціальній діяльності та взаємодії.  

Розглянемо умови ефективності кожного із зазначених актів. Аналіз 
та оцінка ситуації є соціоперцептивною складовою компетентності і 
містить набір умінь адекватного сприйняття та інтерпретації ситуації. 
Ефективність акту сприйняття ситуації залежить від сформованості 
інтернальної причинної схеми (інтерпретація ситуації з огляду на власну 
причетність до подій, пошук внутрішніх причин, невдач) [4, 71]. 

Успішність акту формулювання цілей та операціонального складу 
дій залежить від наявності внутрішніх засобів планування. До таких 
засобів необхідно віднести знання та уявлення можливих варіантів дій, 
аналіз та оцінку наслідків кожної дії, бачення способів нейтралізації або 
компенсації можливих негативних ефектів [5, 104]. 

Виконання плану або акту реалізації діяльності визначається 
різноманітністю репертуару поведінкових реакцій, операціональним 
складом дій, що залежить від гнучкості поведінки людини в різноманітних 
соціальних ситуаціях. Акт оцінки ефективності діяльності базується на 
здатності людини до рефлексії власної поведінки, самокорекції, 
саморозвитку та самовдосконалення.  

Даний підхід до аналізу СПК дозволяє виділити такі її змістовні 
показники: здатність до аналізу та оцінки соціальної ситуації, у якій 
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опинився вихованець; прогнозування варіантів поведінки в соціальних 
ситуаціях, планування і передбачення наслідків поведінкових актів; 
конструктивну поведінку в ситуаціях конфлікту; емоційну та поведінкову 
саморегуляцію.  

СПК допомагає особистості визначитися у формуванні 
індивідуальних і суспільних цілей, спрямованих на реалізацію життєвих 
завдань. Оскільки завдання є вирішальною складовою в системі 
цілеформування, вони мають базуватися на досить розвинених соціально-
психологічних якостях особистості, які формуються у процесі розвитку 
людини. На цьому аспекті зосереджує увагу Т. Титаренко, яка 
обґрунтувала складність життєвих завдань як високорозвиненої психічної 
функції в когнітивній сфері та конструктивному самоздійсненні – 
здатності до самоорганізації, самопланування, самовизначення, 
самопрогнозування, структурування майбутнього та розкриття власного 
потенціалу. 

Здатність до самовизначення, набуття ідентичності виявляється в 
готовності до побудови власної часової перспективи, в осмисленні 
життєвих цілей та визначенні життєвих планів. Проектування часової 
перспективи безпосередньо пов’язане зі здатністю неповнолітнього 
засудженого ставити перед собою цілі, адекватні його внутрішній 
сутності.  

Осмисленість власного життя та побудова майбутнього тісно 
пов’язана з процесом розвитку мотивації. У сучасному суспільстві дуже 
часто в особистості вихованця виникає конфлікт між необхідністю 
самостійного життєвого планування після звільнення та його 
недостатньою внутрішньою вмотивованістю. Численні дослідження 
неповнолітніх засуджених підтверджують наявність у них факту слабкої 
мотивації досягнень. Проте це дуже важливий компонент СПК, бо саме 
мотивація досягнення обумовлює спрямованість діяльності індивіда на 
значущі життєві цілі, прагнення до повної самореалізації, самостійності, 
ініціативності, досягнення високих результатів у діяльності. Таким чином, 
для осмислення власного життя та побудови часової перспективи, а 
значить, і для досягнення компетентної, просоціальної поведінки в 
неповнолітніх, велике значення має сформованість мотивації досягнення 
та адекватний рівень самоповаги, самооцінки. 

Самооцінка є важливим компонентам самосвідомості особистості. 
Вона значною мірою визначає характер розвитку особистості, виступає 
регулятором поведінки й діяльності. Намагання неповнолітнього оцінити 
себе за об’єктивними критеріями, інтерес до себе як до повноправного 
члена суспільства, створення внутрішніх критеріїв самооцінки, що 
базуються на його реальних та потенційних досягненнях, сприяють його 
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ресоціалізації. Ступінь реалізованості такого намагання відображається в 
адекватній самооцінці, узгодженій із рівнем домагань неповнолітнього, 
яка й може виступати показником СПК. 

Таким чином, соціально-психологічна компетентність, як 
інтегративне утворення, визначено нами як здатність особи гнучко 
орієнтуватися в мінливих соціальних умовах, відчувати людей, розуміти 
мотиви їхньої поведінки, ефективно взаємодіяти із соціальним 
середовищем, яка у контексті підготовки до звільнення неповнолітніх 
засуджених має такі складові: соціально-правову обізнаність, почуття 
громадянського обов’язку, життєві настанови, соціальні вміння, 
мотивацію досягнення, ставлення до свого «Я», здатність до психологічної 
близькості з іншими людьми. Показниками розвитку складових СПК 
неповнолітніх засуджених є:  

– знання власних прав і обов’язків, способів їхньої реалізації, ролі 
права та законності в житті суспільства, шляхів вирішення 
соціально-побутових проблем після звільнення, продуктивних 
способів взаємодії в діяльності, власних особистісних 
особливостей, що сприяють досягненню ефективності у взаємодії та 
діяльності; 

– інтерес до суспільно-політичного життя, патріотизм, знання 
культурних традицій та національних особливостей, почуття 
відповідальності; 

– організація та прогнозування власної поведінки, емоційна 
врівноваженість та розсудливість, передбачення можливих 
наслідків власних дій та поведінки; 

– уміння ефективного спілкування та взаємодії; емоційної 
саморегуляції; володіння засобами організації власної поведінки та 
конструктивного розв’язання конфліктів; 

– прагнення до прояву себе в соціально значущій діяльності; 
спрямованість діяльності на значущі життєві цілі, самостійність, 
переважання мотивів досягнення успіху; 

– адекватна самооцінка, узгоджена з рівнем домагань, вимогливість 
до себе, упевненість у своїх можливостях, задоволення власними 
здібностями; 

– доброзичливість, емпатія до партнера, потреба в духовній 
близькості з іншими [6]. 

Висновки. Таким чином, соціально-психологічна підготовка до 
звільнення  неповнолітніх засуджених розглянута нами як система умов, 
чинників та засобів, що сприяють відновленню позитивних соціальних 
зв’язків та відносин, розвитку в цих осіб соціально корисних умінь і 
навичок, необхідних для успішного повернення в суспільство.  
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ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ 
НА КЛІЄНТА 

 
Вступ. Застосування непрямого методу впливу на клієнта 

обумовлено дуже розповсюдженим явищем опору клієнта прямим, 
аргументованим, логічно обґрунтованим доводам і рекомендаціям. У 
випадку уникнення або опору клієнтом новому розумінню ситуації 
(здатність до розуміння напряму пов’язана з дискомфортом або душевним 
болем) психолог може використовувати терапевтичну метафору. Саме 
тому питання вмілого застосування метафори, як методу особливого 
психокорекційного впливу, є досить актуальною темою в сучасній 
психологічній науці. Адже це дає можливість скоротити термін 
психологічної взаємодії, вплинути на особистість людини з метою 
розуміння нею потрібної інформації, при цьому не викликаючи 
негативних, больових переживань. 
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Результати дослідження. Слово «метафора» походить із 
давньогрецької мови ( μεταφορά – «переміщення», «обертання») і 
буквально означає «переносити». Термін належить Арістотелю і 
пов'язаний з його розумінням мистецтва як наслідування життя: 
«Метафора являє собою називання речі ім’ям, яке належить чомусь 
іншому; перенос відбувається або з роду на вид, або з виду на вид, або на 
ґрунті аналогії» [1]. 

У лінгвістиці проблема метафори як засобу образності мови, як 
номінативной одиниці мови розкрита в роботах С.С. Гусєва,  
І.А. Дмітрієвої, Н.Ф. Крюкової, Г.Н. Скляревської, В.К. Харченко. 
Можливості використовування метафори як розвиваючого засобу 
навчання представлені в роботах К.І. Алексєєва, Г.Г. Гранік,  
О.В. Соболєвої, Л.І. Шрагіної. 

Як особливий вид мовної метафори психологи виділяють 
терапевтичну метафору, за допомогою якої здійснюється 
цілеспрямований психокорекційний вплив на людину[3; 4]. Її вивченням 
займались відомі вчені: М. Еріксон, Ш. Копп, Е. Россі, Дж. Зайг,  
Р. Бендлер, Дж. Гріндер, Д. Гордон, Ф. Баркер, Р. Сперрі, Д. Міллс,  
Р. Кроулі, М. Холл, Б. Боденхеймер та ін. Активно застосовують метафору 
в психотерапевтичній практиці відомі психотерапевти: В.Леві, М. Козлов, 
М. Норбеков, Н. Пезешкіан, В. Синельников та ін. 

Процес дії метафори є специфічним засобом комунікації та 
відрізняється від інших мовних методів впливу. Використовуючи 
метафору, ми «переносимо» повідомлення іншій людині в термінах, що 
означають щось інше (наприклад, у вигляді історії, міфу, анекдоту, 
афоризму тощо). Слухач сприймає остов або структуру метафори й 
інтерпретує її в контексті свого досвіду. Таким чином людина 
використовує інші терміни для мислення про щось. Р.Ділтс визначає 
метафору як «фігуру мови, у якій щось висловлюється так, немов це 
зовсім інше». 

Метафора включає одне (розповідь, оповідання, жарт, драму, кіно, 
особисте посилання, міфологію, цитату тощо), а ми думаємо абсолютно 
про інше. Побудова метафори представляє перехід в мета-стан. Ми 
обрамляємо одну річ в поняття іншої. Ми переносимося вгору і вище 
(meta), а потім прикладаємо (рhеrein) попередні думки, ідеї, уявлення тощо 
до інших ідей, концепцій, уявлень (основний процес переходу в метастан). 
У метафорі ми переносимо одну ідею на іншу. 

Застосування метафор, цього виду символічної мови, як засобу 
спілкування та навчання здійснюється протягом тисячоліть. Якщо 
пригадати байки Езопа, священні тексти Кабали, притчі Старого та Нового 
Завітів, суфійські притчі, даоські тексти, коани дзен-буддизму, літературні 
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алегорії, казки, прислів’я та приказки – всюди використовуються 
метафори.  

Метафора може бути корисною, коли прямі форми комунікації 
виявляються неефективними; вона позбавляє прямої конфронтації, коли з 
деякими клієнтами виявляється важко мати справу; і це спосіб передати 
ідеї, які можуть бути неприйнятні для клієнтів на свідомому 
рівні.Психотерапевт Ш. Копп з цього приводу розрізняє три види 
пізнання: раціональне, емпіричне та метафоричне. Він вважає, що 
останній вид розширює можливості двох попередніх і навіть витісняє їх: 
«Розуміти світ метафорично – значить уловлювати на інтуїтивному рівні 
ситуації, у яких досвід набуває символічного виміру, і нам відкривається 
множина співіснуючих значень, які надають один одному смислових 
відтінків» [5, с. 21]. 

Для того, щоб застосовувати терапевтичні метафори, спочатку 
потрібно навчитись їх створювати. Наукових розробок щодо 
конструювання метафор існує небагато. Цим достатньо змістовно 
займались Ф. Баркер, М. Віглсуорт, Ш. Копп, Д.Мілс, Р.Кроулі, Д. Гордон 
та ін. Весь процес конструювання терапевтичної метафори  
(за Д. Гордоном) виглядає наступним чином [2]: 

А. Збір інформації: 1. Ідентифікація значущих осіб, залучених у 
проблему (ідентифікація їх міжособистісних відносин). 2. Ідентифікація 
подій, характерних для проблемної ситуації (специфікація того, як 
розвивається проблема (калібрування)). 3. Специфікація змін, які хотів би 
зробити клієнт (результат) (переконайтеся, що вони точно сформульовані). 
4. Ідентифікація того, що клієнт робив раніше для вирішення проблеми, 
або того, що «утримує» його від здійснення бажаних змін (що може 
ініціювати зв'язуючу стратегію). 

Б. Створення метафори: 1. Вибір контексту; 2. Вибір персонажів і 
плану метафори з тим, щоб вона була ізоморфна А1, А2 і A3  
(див. попередній пункт); 3. Визначення рішення, включаючи: а) стратегію 
рекалібровки (за А4); б) бажаний результат (за A3); в) переформовування 
безпосередньої проблемної ситуації. 

В. Повідомлення метафори: а) відсутність референтного індексу; б) 
неспецифіковані дієслова; в) номіналізація; г) вбудовані команди і 
маркування; д) лінгвістична та семантична деталізація. 

Наведемо приклад застосування терапевтичної метафори-казки з 
наслідком відновлення деяких фізіологічних функцій. Хлопчик В., 
дошкільник, 7 років, астенічного типу, виглядає молодше свого віку, 
підвищено чутливий, хворобливий. Мав проблеми зі слухом – органічні 
ураження слухового нерву через застосування сильнодіючих антибіотиків 
при захворюванні середнього вуха в ранньому дитячому віці. Втрата  
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слуху – близько 80 відсотків. Сімейна ситуація досить складна – 5 членів 
сім'ї проживають у невеликій 2-кімнатній квартирі. Один з членів сім'ї 
(бабуся) має психопатологію (шизофренія), потребує постійного 
особливого догляду. Мама хлопчика – гіперстенік, дуже емоційна, 
рухлива, імпульсивна. Має гучний голос, спілкується здебільшого в різкій 
емоційній манері. У певний момент, коли В. дивився телевізор, 
ввімкнувши його на максимальну гучність, а потім трохи відволікся, йому 
була пред'явлена розгорнута метафора – «Казка про хлопчика, який жив у 
далекій країні»: «…а природні умови в тій країні були досить 
несприятливі – в небі дуже часто лунали громи, виблискували блискавки. 
Місцевість в тих краях була непривітною і навіть суворою. Важко було 
там жити. Але організм хлопчика був дуже розумний. Він, хоч і не міг 
вплинути на громи та блискавки, щоб вони стали тихішими і ставалися 
рідше, але він, тобто організм, зміг зробити так, щоб хлопчик не дуже 
страждав від природних явищ. Він подбав про те, щоб у хлопчика 
тимчасово був не дуже гострий слух, щоб звуки світу хлопчик відчував 
приглушено. Організм дійсно був дуже розумним. Він оберігав хлопчика і 
все зробив задля того, щоб до нього повернулася здатність гарно чути 
тільки тоді, коли хлопчик буде готовий(тут оповідач зробив наголос, щоб 
дотриматись «екологічності») сприймати те, що відбувається навкруги. В 
потрібний момент, одного прекрасного дня хлопчик прокинувся і сталося 
так, як і повинно було статися, – хлопчик все дуже гарно чув і бачив. Він 
був уже настільки дорослий і зрілий, що все сприймав за допомогою 
повноцінних, відновлених відчуттів. Він все чув і все бачив. Він відчував 
себе сильним, щасливим і здатним впоратися з труднощами. Так у 
хлопчика почалося нове життя». 

В. слухав казку дуже уважно. Через декілька хвилин після 
закінчення розповіді він вже грався іграшками, забувши про телевізор. 
Несподівано він підійшов до оповідача і запитав, чи насправді все, про що 
розповідалося у казці, було. Оповідач, уважно подивившись в очі 
хлопчику, впевнено і чітко вимовляючи слова, трохи змінивши тембр і 
гучність голосу сказав: «це дійсно було насправді». Після цього  
В. продовжив ігрову діяльність. Через три тижні батьки хлопчика 
повідомили, що під час чергового медичного обстеження в місцевій 
поліклініці у В. зафіксували повне відновлення слуху. Цікавим є той факт, 
що відбулося також відновлення зору (у В. була невелика короткозорість). 
Органічних ушкоджень слухового нерву виявлено не було. 

Висновки. Таким чином, ефективність застосування терапевтичної 
метафори з метою психокорекційного впливу підтверджується багатьма 
науковцями. Метафора може бути корисна, коли прямі форми комунікації 
виявляються неефективними; вона вирішує проблему конфронтації та 
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психологічного опору клієнта; також це спосіб передати ідей, які можуть 
бути неприйнятні для клієнтів на свідомому рівні. Різноманітність 
терапевтичних метафор дає можливість використовувати їх у різних видах 
діяльності практичної психології. 
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ПСИХОЛОГІЯ ДЕПРЕСІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 
 
Вступ. Вчені з’ясували, що для сучасної цивілізації депресія є 

другою за поширенням хворобою у світі, від якої страждають більше 
ніж 4% усього населення Землі (а це понад 300 млн. жителів планети). 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє про стрімке 
поширення цього захворювання у світі. Так, з 2005-го по 2015 рік кількість 
випадків депресії у всьому світі зросла на 18%. Депресія поширена в усіх 
регіонах світу, зокрема, в Україні на депресію страждає 6,3% населення. 
Дослідники з’ясували, що найбільш депресивною країною є Афганістан, 
де на хворобу страждає 20% усього населення – кожен п’ятий мешканець. 
Найменше людей із таким діагнозом – 2,5% – мешкає в Японії. Депресія є 
результатом складної взаємодії соціальних, психологічних і біологічних 

http://ipress.ua/tags/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://ipress.ua/tags/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F/
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факторів. Саме тому знання особливостей виникнення та прояву депресії є 
вкрай важливим для її своєчасного виявлення та подолання. 

Результати дослідження. Вивченням депресії та її проявів 
займалися такі провідні зарубіжні та вітчизняні лікарі, психіатри, 
соціологи, психологи, психофізіологи: З.Фрейд, К.Г. Юнг, Е. Фромм,  
Ф. Перлз, В. Франкл, Ш.Б. Немерофф, Ч. Костелло, С.О. Гримблант,  
О. Лоуен, Е. Соломон, А. Ленгле, Е. Блейлер, І.Л. Первова, В.М. Блейхер, 
І.В. Крук, В. Леві, К. Бунькова, А. Мамедов, А. Курпатов та ін. 

На депресію страждали завжди, вона описується ще у Старому 
Завіті. Але раніше її по-іншому називали: “розлиттям чорної жовчі” 
(Гіппократ), “меланхолією”, “неврастенією”, “іпохондрією”, “хандрою”, 
“печаллю”, “журбою”, “кручиною”. Вона навіть була модною та 
характерною ознакою заможних людей. Батьківщиною депресії 
вважається туманний Альбіон з його похмурою погодою, де вона 
називається “спліном”.  

Приступами депресії свого часу страждали відомі люди різних  
епох – Мікеланджело, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Дюкер, П. Верлен,  
Ф. Достоєвський, О. Блок, А.А. Фет, А.П. Чехов, П.І. Чайковський,  
М.В. Гоголь, С.О. Єсенін, М. Цветаєва, Е. Хемінгуей, С. Цвейг,  
У. Черчілль та ін. 

Депресія (від лат. depressio – “пригнічення”, “зниження”) – це 
синдром, що характеризується зниженим настроєм (гіпотимією), 
гальмуванням інтелектуальної і моторної діяльності, зниженням вітальних 
спонук, песимістичними оцінками себе і свого становища в навколишній 
дійсності, сомато-неврологічними розладами. За А.В. Снежнєвським, 
депресії властиві такі когнітивні властивості, як негативна, знищуюча 
оцінка власної особистості, зовнішнього світу і майбутнього [1]. 
Депресивні розлади є чи не найпоширенішою формою невропатій (грец. 
neuron – жила, нерв і pathos – страждання, хвороба) у сучасному світі. 
Патологічні симптоми проникають в емоційну і вольову сфери психіки, 
мислення, соматичні процеси, взаємини, поведінку особи. 

За останніми дослідженнями нейробіологічними механізмами 
розвитку депресивних розладів вважають наступні фактори [4]:  

 генетично обумовлена спадковість (дефекти генів та хромосом), 
 дефіцит норадреналіну в деяких структурах мозку, 
 зниження вмісту серотоніну в синапсах нервових клітин, 
 гормональні аномалії, пов’язані із розладом функції гіпоталамо-

гіпофізарно-адреналової системи, яка формує реакції організму на 
стресові фактори. 

Психологи ж вважають, що надмірна боротьба з самим собою, котра 
призводить до фрустрації головних потреб людини, є найголовнішою 
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причиною виникнення депресії.  
Депресивні стани відрізняються великим різноманіттям і 

поширеністю. Так, психогенна депресія, котра пов’язана з емоційним 
перенапруженням, внутрішнім конфліктом або багатократними 
психічними травмами (конфліктами, що повторюються, в сім'ї або на 
роботі), поділяється на невротичну депресію, депресію виснаження, 
реактивну депресію. 

Чарльз Костелло з університету Калгарі в Канаді виокремлює 
наступні симптоми депресії: дисфорію (порушення настрою із 
переважанням похмурого, злобно-дратівливого настрою), відсутність 
інтересу (до своєї професійної діяльності, до колег та близьких людей), 
ангедонію (втрату почуття радості та задоволення від роботи, виконання 
улюблених справ), соціальну дисфункцію (розлади прояву довіри, турботи, 
співчуття, готовності до відповідального вибору, до творчості, близькості, 
співробітництва та включеності у соціальні зв’язки), проблеми з 
пам’яттю та концентрацією уваги, порушення самооцінки (зниження), 
сором та відчуття провини, відчуття безнадії, розлади апетиту, розлади 
сну, суїцидальні наміри тощо [6]. 

Окремого розгляду потребує так звана “маскована” або 
“ларвована” депресія, за якої хворі пред’являють різноманітні скарги 
соматичного характеру (безсоння, психалгії – головний біль, біль у серці, 
м’язовий біль чи біль у спині, шлунково-кишкові розлади, зміни апетиту, 
астенію). Такі люди схильні звертатися за допомогою до лікарів різного 
профілю, шукаючи причину їх фізичних розладів. Цікаво, що при цьому 
майже відсутні скарги на знижений настрій, або ж вони займають 
другорядне місце і розглядаються як природна реакція на соматичні 
розлади, котрі насправді є невротичними. 

Одним із важливих диференціально діагностичних критеріїв 
маскованої депресії є парадоксальна добова циклічність, за якою хвора 
людина завжди відзначає погіршення стану в ранковий час або 
полегшення стану до вечора. На противагу цьому справжня астенія при 
інфекційних захворюваннях пов’язана з погіршенням самопочуття у 
другій половині дня. Також до проявів маскованої депресії відносять: 
розлади сну (відсутність сну в ранкові часи та втратузадоволення від 
нього); зміни апетиту (депресивну анорексію – зниження апетиту або 
депресивну булімію – підвищення апетиту, за яких відзначається втрата 
відчуття насичення їжею та втрата відчуття її смаку); розлади статевої 
функції (зниження та зникнення потягу та інтенсивності оргазму); 
психалгії (не пов’язані з фізичним навантаженням, інтенсивні в ранковий 
час, зазвичай відрізняються не гостротою болю, а відчуттям “важкості”); 
астенію (емоційно-роздратовану слабкість із втомленістю та нездатністю 
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витримувати розумові і фізичні навантаження) [5].  
Специфічними є статеві прояви депресії. Так, у чоловіків депресія 

найчастіше виявляється у вигляді фізичних скарг. При цьому в емоційній 
сфері у них переважають явища роздратованості схильності визнавати 
психічні причини своїх страждань. Жінки виявляють більшу готовність 
говорити про такі явища, як пригніченість, туга та сльозливість. Саме 
тому в них дещо легше розпізнаються ознаки депресивного стану. 

У дитячому та підлітковому віці діагностичні критерії депресії 
залишаються тими ж, але в них депресія може виявлятися у вигляді 
підвищеної роздратованості, імпульсивності та замкнутості, схильності до 
самопошкоджень, зниженні навчальної успішності. У зв’язку із 
нерозпізнаною та нелікованою депресією у підлітків значно підвищується 
ризик вживання наркотиків, алкоголю та виникнення суїцидальних 
намірів. 

Як видно з вищенаведених даних, депресія характеризується 
різноманітною симптоматикою, яка зачіпає майже всі сфери людського 
існування. Цим вона дуже впливає на життєдіяльність людини, 
погіршуючи її працездатність та вибиваючи зі звичного ритму життя. 
Інколи суб’єкт, який відчуває всі ці симптоми, навіть не знає, що з ним 
трапилося, та гадає, що все це скоро минеться. Саме тут потрібно вчасно 
діагностувати депресивний розлад для запобігання можливим 
ускладненням та небажаним негативним змінам у психіці людини у стані 
депресії [2; 3]. 

Практична попередня клінічна оцінка емоційного стану, соціальної 
поведінки та фізичних симптомів потребує уважного ставлення до відповідей 
людини на певні запитання спеціальних опитувальників, до яких відносять 
шкалу А. Бека для оцінки депресії,шкалу В. Цунга для самооцінки депресії, 
методику визначення рівня депресії В.А. Жмурова та ін. 

Своєчасне виявлення та постановка правильного діагнозу дає 
можливість якомога раніше здійснити терапевтичний вплив. 

Серед найголовніших напрямів роботи з терапії депресії виділяють 
наступні: 1) лікування антидепресантами, 2) психотерапію, 3) правильно 
збалансоване харчування, 4) світлотерапію, 5) фізичні вправи,  
6) відновлення структури сну. 

Висновки. Таким чином, знання психологічних особливостей 
депресивних розладів дає можливість ухвалювати правильне рішення з їх 
своєчасного виявлення та подолання, що унеможливить розвиток 
небажаних наслідків та поверне психологічний стан до норми. Але 
найкраще запобігти виникненню депресії – своєчасно знімати психічне 
напруження соціально прийнятними способами. 
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ВПЛИВ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

ЛЮДИНИ 
 
Вступ. Ніхто у світі не застрахований від душевного захворювання. 

Навряд чи знайдеться велика кількість сімей, у яких не знайшлися б ті, хто 
був змушений боротися з депресією, страхом, хто пережив емоційний криз 
або долав пристрасть до наркотиків чи алкоголю, хто виявляв особистісні 
труднощі або страждав сексуальними функціональними розладами, 
неврозом чи безсонням, хворів на шизофренію, недоумство або іншими 
численними варіантами психічних розладів. Подібні проблеми існували в 
людей в усі часи. 

Результати дослідження. За останні три роки в Україні 
відзначається зниження показників захворюваності та поширеності 
психічної патології, однак це не свідчить про покращення стану здоров’я 
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населення. Якщо враховувати всі зміни, які сталися за цей період, то 
можна припустити, що облік людей з психічними порушення просто був 
недосконалим.  

Психічні й поведінкові розлади справляють значний вплив на 
людей, вони завдають страждань сотням мільйонів людей в усіх куточках 
світу і впливають на життя їхніх рідних. Психічні розлади впливають на 
мислення, зміну поведінки, агресивний прояв почуттів. Як правило, 
внаслідок психічного захворювання виникають порушення адаптаційних 
можливостей пацієнта в суспільному житті, а також труднощі у вирішенні 
проблем. 

Психічні розлади та переживання різною мірою впливають і 
порушують функції у ключових сферах активності людини: переживання і 
висловлення своїх почуттів; мислення, оцінювання, навчання; поведінки. 
Також психічні розлади впливають на соматичні переживання і 
сприйняття, а соматичні порушення впливають на психічні процеси і 
відчуття. А отже, існує чотири головні сфери, у яких з’являються 
симптоми: емоційна (емоції та почуття), когнітивна (мислення), 
поведінкова (поведінка, вчинки) та перцептивна (відчуття та сприймання). 

У відповідь на звичайні чи стресові події життя кожна людина час 
від часу почуває себе нещасною, нервовою, розгубленою чи боязкою або 
знаходиться в ейфорії, і така реакція є нормальною у таких випадках, як: 
виступ з доповіддю перед публікою, складання іспиту, народження 
дитини та ін. Однак при психічних розладах ці крайні вираження почуттів 
виявляються особливо сильно, бурхливо та/або непропорційно. 
Відсутність адекватних почуттів також може вказувати на наявність 
психічних відхилень. 

Люди зазвичай мислять у рамках логічних взаємозв’язків, навіть 
якщо збоку здається, що їх думки мимоволі перестрибують з однієї теми 
на іншу. При психічних розладах послідовність думок, як правило, 
руйнується, зміст думок зазвичай також порушується. 

Кожне суспільство або субкультура встановлюють прийнятні форми 
поведінки, кожен індивідуум також має свій власний репертуар поведінки. 
Багато незвичайних моделей поведінки відображають тільки індивідуальні 
риси особистості, особливості або звички. Але при певних психічних 
порушеннях поведінка може бути настільки кардинально порушена, що 
здатна викликати (обумовити) масивні, далекосяжні шкідливі особистісні 
та соціальні наслідки. До цих відхилень належать повторювані безглузді 
рухи і дії, нав'язливі дії, сексуальні перверсії та ін. Нездатність 
контролювати грошові витрати, ігрову чи сексуальну активність, напади 
агресії чи зниженого настрою, прийом алкоголю чи наркотиків або інші 
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ризиковані форми поведінки можуть бути надалі викликати ознаками 
очевидних труднощів. 

Духовне життя по-різному виражається в соматичних функціях. Не 
усвідомлюючи, що страждають психічним розладом, багато людей 
звертаються до свого сімейного лікаря, наприклад, коли відчувають 
стомлюваність, астенію, коли виникають труднощі зі сном, порушенням 
апетиту та ін. Ці та інші симптоми можуть вказувати також на соматичні 
захворювання, але можуть бути і проявами таких психічних розладів, як 
соматична депресія, фобії, параноя, розлади харчування або  
шизофренія [3]. 

Значна кількість людей, які мають душевні чи психологічні розлади, 
постійно живуть у стані напруження і не звертаються до лікарів через 
страх зіткнутися з упередженим ставленням до себе збоку оточуючих. 
Часто особи, що мають психічні проблеми, за відсутності рівних 
можливостей страждають у результаті дискримінації, яка пов’язана зі 
стигматизацією [2]. Окрім стигматизації, лікування хворих із психічними і 
поведінковими розладами має безліч інших перешкод: соціально-
економічний статус особи, низьку якість лікування, проблеми доступу, 
відсутність конфіденційності, позбавлення певних прав та працездатності, 
обмеження свободи тощо. 

У процесі формування громадської та індивідуальної думки індивіда 
про психічний розлад особливе місце займає феномен самостигматизації, 
який здійснює суттєвий вплив на рівень адаптації хворих. 
Самостигматизація являє собою серію заборон, що пов’язані з соціальною 
активністю, яку психічно хворі накладають на особисте життя з 
відповідним почуттям неповноцінності та особистої нереалізованості. 

Яке б діагностичне визначення не було обрано, у людини, якій 
поставлено діагноз психічного розладу, і яка, цілком імовірно, змушена 
була почати лікування, можуть розвинутися багато страхів і побоювань: 
страх перед тим, що суспільство поставить на ньому штамп психічно 
хворого, страх «втратити розум», «стати божевільним» або бути 
вимушеним розлучитися з цінною для себе частиною «Я», яку вона 
оцінює як творчу або незвичайну (нестандартну). Тому більшість 
побоювань, які люди відчувають щодо майбутнього власного лікування 
або лікування члена сім’ї, необґрунтовані, оскільки лікування має на меті 
згладити небажані симптоми і звільнити пацієнта від тих проблем, які 
заважають йому використовувати власні можливості для їх подолання [3]. 

Безперечно, для осіб з особливими потребами, що зумовлені 
психічними розладами, необхідним є забезпечення захисту їх прав, 
виключення будь-якої дискримінації, забезпечення рівних умов доступу 
до загальномедичної допомоги, освітніх та соціальних послуг [2]. 
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Дискримінація людей з психічними розладами є основною для них 
проблемою, від чого вони і страждають, оскільки не можуть брати повну 
участь у роботі і відпочинку, в житті суспільства як повноцінні його 
члени. Вони стурбовані тим, що не можуть нести відповідальність за свої 
сім’ї і відносини з друзями, і бояться того, що можуть стати тягарем для 
інших. 

Варто наголосити, що громадяни України, як і інших країн світу, 
піддаються згубній дії психічних травм, зокрема зумовлених агресивним 
психосоціальним середовищем, швидкими змінами в житті суспільства, 
кризовими явищами в суспільстві, що призводить до зростання кількості 
тривожно-депресивних розладів, розладів, пов’язаних із вживанням 
алкоголю та психоактивних речовин, насильства, суїцидальної поведінки 
та ін.  

Існує безліч соціальних чинників, що негативно впливають на 
психічне здоров’я населення, – від сімейних проблем і трагедій до питань, 
які стосуються жителів певної території, працівників певного 
підприємства, осіб, що навчаються в певному навчальному закладі або 
суспільство в цілому. Але особливому ризику піддаються особи з 
інвалідністю, люди, які мають психічні проблеми. Тому, ще одним 
стратегічним завданням у реформуванні системи охорони здоров’я є 
зміщення акценту в стратегії охорони психічного здоров’я, а саме з 
лікування – на ранню діагностику та профілактику [2]. 

Кожна четверта людина, за сумною статистикою, матиме той чи 
інший психічний розлад у певний період свого життя. У цілому світі 
найголовнішим чинником, котрий призводить до непрацездатності, є 
депресія. Шизофренія та біполярний розлад зараховуються до найважчих 
хвороб, які порушують нормальну життєдіяльність людини. Хоча 
масштаби поширення психічних розладів величезні, у багатьох випадках 
ці розлади залишаються невиявленими і їм не приділяють належної уваги. 

Попри існування ефективних методів лікування психічних порушень 
існує думка, що вони невиліковні або що люди з психічними розладами є 
важкими у спілкуванні, нерозумними або нездатними приймати рішення. 
Ця стигма може призводити до зловживання, відторгнення та ізоляції та 
відкидати людей від медичної допомоги та підтримки.  

Приховування хвороби може вирішити деякі проблеми, але 
загострює інші. Насправді психічно хворі та люди, які перенесли 
психічний розлад, потребують спілкування та обговорення з іншими 
людьми питань, пов’язаних із хворобою, її лікуванням та проблемами 
подальшого життя в суспільстві [1]. Недостатність кваліфікованих 
психіатрів, психіатричних медсестер, психологів, соціальних працівників 
та волонтерів є основними перепонами у провадженні лікування та 
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догляді за особами з психічними розладами у країнах з низьким та 
середнім рівнем доходів.  

Великий відсоток психічно хворих становлять пацієнти з хронічним 
перебігом захворювання. Саме тому існує потреба створення 
реабілітаційної програми для цієї групи пацієнтів, які в переважній 
більшості залишилися без роботи, після виписки проводять постійно час у 
межах квартири, мають обмежені контакти з людьми, що не сприяє їх 
гармонійному функціонуванню в суспільстві та соціалізації. Форми 
роботи співробітників багатьох служб психічного здоров’я повинні бути 
адаптовані до сучасних вимог, базуватися винятково на принципах 
доказової медицини для того, щоб вони могли надавати більш 
результативну та ефективну допомогу [2]. 

Висновки. Людське життя та здоров’я є найвищою суспільною 
цінністю в нашій країні, тому перед суспільством постає ряд актуальних 
завдань зі збереження психічного здоров’я та формування до нього 
ціннісного гуманного ставлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АФЕКТИВНОЇ СФЕРИ В 
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 
Вступ. Більшість психологів вважають, що підлітковий вік є 

найбільш афективним, оскільки розвиток афективності припадає саме на 
період підліткової кризи. Виникнення афективної сфери пов’язане з 
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фізіологічними процесами організму (вегетативно-ендокринної 
перебудови), збудливість підлітків зі схильністю до вибуховості й агресії, 
яка нерідко є причиною зривів соціальної адаптації, у тому числі 
правопорушень і підліткової злочинності. Саме тому вивчення 
особливостей розвитку афективної сфери в підлітковому віці є вкрай 
важливим питанням попередження та коригування дезатаптивної 
поведінки в цьому віці. 

Результати дослідження. Особливості підліткового віку у 
вітчизняній психології висвітлювалися в роботах Д.Б. Ельконіна,  
Л.І. Божович, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, М.Й Боришевського та ін. 
Дослідженням афективної сфери підлітків займалися психологи 
(К.С. Лебедиська, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович та ін.) 
й педагоги (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, В.М. Обухов). 

Афект (від лат. affectus – пристрасть, душевне хвилювання) – надто 
сильний і відносно короткочасний за тривалістю емоційний процес (лють, 
жах, відчай, екстаз), під час якого знижується ступінь самовладання: дії та 
вчинки здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою 
розуму та супроводжується різко вираженими руховими та вегетативними 
проявами та змінами в роботі внутрішніх органів. Афекти відрізняють від 
емоцій, почуттів і настроїв, насамперед інтенсивністю і короткочасністю, 
а також тим, що вони завжди виникають у відповідь на вже виниклу 
ситуацію.  

Підлітковий вік має межі – 11 – 15 років та характеризується 
певними психологічними особливостями. Соціальною ситуацією розвитку 
особистості в підлітковому віці стають однолітки, провідною діяльністю – 
міжособистісне спілкування, а новоутворенням цього віку є становлення 
самосвідомості, самооцінки, почуття дорослості. У психічній сфері 
підлітка афективна сфера має такий прояв: в емоційній сфері відбувається 
підвищення сенситивності з частою грубістю, негативізмом та 
афективною збудливістю. 

Афективна збудливість – це здатність індивіда емоційно, чуттєво, із 
задоволенням та незадоволенням реагувати на якийсь зовнішній 
подразник у критичних умовах [1]. 

Г.Є. Сухарьова відносить синдром афективної збудливості до 
найбільш частих патологічних станів пубертатного періоду [2]. Також 
можна відзначити зв’язок афективної збудливості з синдромом 
«гіперактивності». Підвищення афективної збудливості в підлітковому 
віці вважають залежними від таких соціальних чинників, як проблеми в 
сім’ї, дефекти виховання. Щодо психологічних чинників, то, на думку 
С.Б. Аксентьєва, це є реакція психіки людини на нездатність подолати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
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важку ситуацію, що обумовлена неповноцінністю нервової системи 
різного походження. 

Для афективно збудливих підлітків характерна наявність 
подразливості, схильність до агресивних розрядів, підвищена 
конфліктність з однолітками у школі, з сім’єю, схильність до 
делінквентної поведінки, тобто психологічна тенденція до правопорушень 
[3]. Але в більшості афективна збудливість виявляється у вигляді легко 
виникаючих вибухів агресії, які супроводжуються мово-руховою 
збудливістю. Часто ця збудливість є потребою в самоствердженні підлітка, 
потребою довести свою індивідуальність, позбутися опіки дорослих. 

У розвитку афективної сфери відіграє велику роль мікросоціально-
педагогічна занедбаність. Тому поряд з афективною збудливістю 
виступають несформованість навчальних навичок, відсутність шкільних 
інтересів та почуття відповідальності за свої вчинки. Такі підлітки погано 
навчаються, мають шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю). У 
школі вони найчастіше є лідерами, але служать негативним прикладом для 
інших. Їх поведінка безконфліктна лише за відсутності до них будь-яких 
вимог. Домінуючим бажанням для них є «почуття дорослості». 

Таким чином, для підлітків буде характерною стійкість 
дисгармонічної структури їх особистості. Мова йде про хибність розвитку 
особистості, стійкість неправильної самооцінки, асоціальної 
спрямованості особистості, неадекватних способів досягнення мети та 
виходу з конфліктної ситуації. 

Вітчизняні психологи К.С. Лебединська, Н.С. Певзнер розвиток 
афективної сфери розглядають у дві фази. 

Негативна фаза для підлітків виявляється у спаді шкільних 
інтересів, порушенні взаємовідносин із дорослими та однолітками (у 
зв’язку з високою подразливістю, метою до лідерства нерідко з позиції 
сили, шляхом підкорення навколишніх людей). У цих випадках 
відбувається «випадання» не тільки із сфери навчальної діяльності, але й 
сфери спілкування з соціально-позитивними навколишніми людьми. 

Позитивна фаза виявляється як певна стабілізація, зниження 
проявів афективної збудливості. Змінюється мотиваційна структура, 
значне місце займає примітивно-матеріальна спрямованість, стабілізується 
неадекватна самооцінка, закріплюються неадекватні способи досягання 
бажаної цілі (брехня, фізична дія, погрози тощо). 

Висновки. Отже, розглядаючи розвиток афективної сфери підлітка, 
нам слід враховувати як психологічні чинники, так і соціальні та 
фізіологічні, які між собою тісно взаємопов’язані. З огляду на протікання 
критичного періоду підліткового віку явище афективної збудливості є 
нормою, адже воно пов’язане із фізіологічною структурою організму 
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(будовою центральної нервової системи), соціальними чинниками, які 
впливають на афективну сферу (сім’я, однолітки, школа) та ін. При цьому 
розвиток афективної сфери в підлітків може йти у дві фази – негативну та 
позитивну, залежно від умов соціалізації та розвитку навичок 
самовладання та самовиховання, які вкрай важливо виховувати в підлітків 
задля недопущення дезадаптивних проявів афективної сфери. 
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1998. – Ч. 1. – 335 с. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 
 
Вступ. Зараз сім’я, як соціальний інститут, переживає гостру 

кризу,причинами якої є зовнішні протиріччя (між суспільством і сім’єю),а 
також внутрішньосімейні суперечності, які призводять до збільшення 
кількості неблагополучних сімей, розлучень, що не сприяє успішному 
вихованню та розвитку дітей у сім’ї, реалізації ними своїх прав, 
задоволення основних потреб. Це свідчить про те, що наявні соціально-
педагогічні технології підтримки та допомоги сім’ї виявляються, з одного 
боку, неефективними, а з іншого, – поверховими та недостатньо 
деталізованими. 

Результати дослідження. Наразі в Україні постала велика проблема 
сімей, які в тією чи іншою мірою залишилися у складних життєвих 
обставинах (СЖО). Проте родина, яка опинилася у складних життєвих 
обставинах, – це і та, у якій подружжя через свою соціальну і 
психологічну незрілість не можуть виконувати сімейні функції, особливо 
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в контексті виховання дітей. Як наслідок, маємо такі поширені негативні 
явища, як наркоманія, алкоголізм, насилля, соціальне сирітство. Головною 
метою діяльності спеціалістів соціальної роботи в цьому напрямку є: вихід 
сім'ї зі складних життєвих обставин, наслідки яких вона не може 
самостійно подолати;створення умов для самостійного розв'язання та 
подолання життєвих труднощів; збереження та підвищення соціального 
статусу сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах. 

Соціальну роботу з дітьми та сім’ями з дітьми, які потрапили у 
складні життєві обставини, відповідно до компетенції, здійснюють 
наступні суб’єкти:місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування;органи освіти і науки (дошкільні, загальноосвітні, 
позашкільні, професійно-технічні навчальні заклади);служби у справах 
дітей;центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;органи та 
установи (заклади) охорони здоров’я;органи праці та соціального захисту 
населення;органи внутрішніх справ тощо. 

Порядок міжвідомчої взаємодії щодо здійснення соціально-правого 
захисту дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, попередження виникнення нових складних життєвих 
обставин, створення умов для подальшого самостійного розв'язання 
життєвих проблем, що виникатимуть, унормовано чинним законодавством 
України. 

До переліку складних життєвих обставин віднесено: жорстоке 
поводження з дитиною (недбале ставлення до дитини, її бездоглядність, у 
тому числі залишення дитини в небезпеці, насильство стосовно неї), 
експлуатація дитини, втягування її у жебрацтво або протиправну 
діяльність, заохочення дитини до споживання алкоголю, наркотичних 
речовин, смерть батьків, осіб, що їх замінюють; залишення дитини без 
батьківського піклування внаслідок розладу психічного здоров'я батьків, 
осіб, що їх замінюють; довготривалий розлад здоров’я батьків, осіб, що їх 
замінюють, направлення їх на довготривале стаціонарне лікування чи 
реабілітацію; зникнення батьків, осіб, що їх замінюють безвісти, їх 
ув'язнення, постійна зміна місця проживання сім’ї, яка призводить до 
погіршення стану дитини , проживання сім'ї в непридатних для життя 
умовах, насильство в сім’ї, тривалий конфлікт у сім’ї тощо. 

Перелік обставин, які класифікують такі сім’ї, визначено Порядком 
здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, затверджених Наказом міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту від 25 квітня 2008 року № 1795. Відповідно до наказу до 
сімей, які класифікуються як ті, що опинилися у складних життєвих 
обставинах, належать: 1) сім’ї з дітьми, які опинилися у складних 
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життєвих обставинах і не можуть подолати їх за допомогою власних 
засобів та можливостей, у зв’язку із інвалідністю батьків або дітей, 
вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного 
із членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі,  
BIJI-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, 
зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї тощо; 2) сім’ї, 
у яких існує ризик передачі дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей, які 
позбавлені батьківського піклування; 3) одинокі матері чи батьки (у тому 
числі неповнолітні), яким потрібна підтримка; 4) сім’ї, члени яких є 
випускниками інтернатних закладів; 5) сім’ї, члени яких перебували у 
виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них 
або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували 
альтернативні види покарань.  

Практика роботи центрів соціальних служб з сім’ями демонструє 
значно ширший перелік життєвих обставин, з якими сім’ї не можуть 
упоратися самостійно і, відповідно, потребують соціальної допомоги чи 
соціального супроводу. Враховуючи спрямування соціальної роботи з 
сім’єю на створення безпечних і гармонійних умов розвитку та виховання 
дитини, термін «сім’я, яка опинилася у складних життєвих обставинах» 
можна трактувати як здатність реалізації сім’єю саме виховної функції.  

Одним із варіантів типологізації сімей, які потребують соціальної 
підтримки, є характеристика їх за рівнем соціальної адаптації. Такий 
підхід є дуже показовим з точки зору оцінки спроможності сім’ї 
виконувати свої соціальні функції, а також щодо оцінки необхідних форм і 
напрямів соціальної роботи. Так, С.Я. Харченко пропонує розподіл сімей, 
які виховують дітей, за рівнем соціальної адаптації на високий, середній, 
низький і дуже низький рівні і визначає відповідні напрями роботи з 
такими сім’ями.  

Благополучні сім’ї– це ті, що успішно виконують свої функції, 
практично не потребують сторонньої допомоги, оскільки за рахунок 
адаптивних можливостей, що забезпечуються матеріальними, 
психологічними й іншими внутрішніми ресурсами, швидко адаптуються 
до потреб дитини й успішно вирішують завдання її виховання й розвитку. 
У випадку виникнення проблем їм достатньо одноразової допомоги в 
межах короткотермінових моделей роботи.  

Сім’ї групи ризику –ті, що мають певні відхилення від норм, котрі 
знижують адаптивні можливості сім’ї, наприклад: неповна сім’я, 
малозабезпечена сім’я тощо. Вони виконують завдання щодо виховання 
дитини з напруженням сил, тому соціальним працівникам необхідно 
спостерігати за станом сім’ї, її дезадаптуючими факторами, 
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відстежувати,наскільки вони компенсуються позитивними 
характеристиками, у разі необхідності – надати своєчасну допомогу.  

Неблагополучні сім’ї –ті, що мають низький соціальний статус в 
одній або кількох сферах життєдіяльності, не виконують належним чином 
функції, їхні адаптаційні можливості суттєво занижені, сімейне виховання 
дитини здійснюється з великими проблемами, є малорезультативним. Такі 
сім’ї  

потребують активної і, як правило, тривалої підтримки з боку 
соціальних служб. Залежно від характеру проблеми їм необхідно надавати 
виховну, психологічну, посередницьку допомогу в межах довготривалих 
форм роботи.  

Асоціальні сім'ї – ті, що з якими взаємодія відбувається надзвичайно 
важко і їхній стан потребує суттєвих змін. У таких сім’ях, де батьки 
ведуть аморальний, протиправний спосіб життя і де житлово-побутові 
умови не відповідають елементарним санітарно-гігієнічним вимогам, а 
вихованням дітей ніхто не займається, діти є безпритульними, голодними, 
відстають у розвитку, стають жертвами насильства з боку батьків та інших 
осіб. Робота соціального працівника з такими сім’ями має проводитися в 
тісному контакті з правоохоронними органами, а також з органами опіки й 
піклування.  

З метою визначення типів сімей, які потребують соціальної 
підтримки, спеціалістами Державного інституту розвитку сім’ї та молоді 
проведено аналіз практики роботи центрів соціальних служб з сім’ями, які 
опинилися у складних життєвих обставинах (2010 р.). Умовно можна 
поділити сім’ї залежно від рівня готовності сім’ї до зміни життєвих 
обставин і відповідно до наявності ресурсів і мотивації на такі категорії: а) 
благополучна сім'я – сім’я самостійно вирішує складні життєві обставини, 
залучаючи наявні внутрішні та зовнішні ресурси; б) сім’я соціального 
ризику – у сім’ї не вистачає власних ресурсів і можливостей щодо 
вирішення певних проблем, проте є бажання і високий рівень мотивації 
повернутися до соціальноприйнятого стилю життя заумови надання 
зовнішньої допомоги;в) неблагополучна сім'я/функціональнонеспроможна 
– сім’я, яка маєкомплекс складних життєвих обставин, які не може 
самостійно вирішити, сприймає обставини власного життя як «норму», 
розуміння проблем і мотивації щодо їхнього вирішення немає або 
знаходиться на доволі низькому рівні;г) асоціальна сім’я – сім’я, яка 
сприймає як «норму» асоціальний стиль життя, не сприймає необхідність 
змін життєвих обставин, не налаштована на співпрацю з соціальним 
працівником.  
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Ще один тип сімей, який називається спеціалістами-практиками, – 
«пасивні» сім’ї – це сім’ї, які не усвідомлюють наявності проблем або не 
вважають за необхідне їх розв’язувати, не готові до взаємодії і соціального  

супроводу, хоча мають власні ресурси. Такий тип сімей не можна 
визначити за певним рівнем соціальної адаптації. Першим етапом роботи з 
такими сім’ями має стати мотивація (зовнішня або внутрішня) членів 
сім’ї, формування «готовності» до зміни сімейного стилю життя.  

Висновки. Запропонований варіант моделі, у свою чергу, визначає 
п’ять основних напрямів діяльностісоціального працівника залежно від 
рівня соціальної адаптації сім’ї щодо розв’язання складних життєвих 
обставин і рівня вмотивованості до змін: 1) благополучна сім’я – 
інформаційна допомога щодо можливостісамостійного вирішення сім’єю 
певних проблем: психологічних, педагогічних, юридичних; 2) сім’ї 
соціального ризику – консультаційна та інформаційна допомога щодо 
вирішення окремих проблем, які сім’я не може вирішити самостійно;  
3) «пасивна» сім’я – обов’язковий етап налагодження взаємодії, 
визначення сім’єю наявності проблем, мотивація (примус – як один з 
елементів мотивації), соціальний супровід;4) неблагополучна сім’я – 
мотивація щодо зміни життєвих обставин (примус – як один з елементів 
мотивації), соціальний супровід;5) асоціальна сім’я – зовнішній примус, 
мотивація до усвідомлення необхідності змінити стиль життя. Зтакими 
сім’ями проводиться соціальний супровід. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
НА ПОЛТАВЩИНІ У 20 - 30-х РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Постановка проблеми. Перевиховання – вплив на усунення в діях, 

вчинках, способі життя дитини негативних звичок і хибних схильностей, 
вад характеру та поступова заміна їх на позитивні риси і якості.  

Перевиховання складних дітей і підлітків має свою попередню 
історію. У світовій (США, Англія, Франція) і в українській педагогіці 
відомо чимало прикладів педагогічного досвіду щодо перевиховання 
педагогічно занедбаних дітей у закритих виховних закладах, збудованих і 
утримуваних переважно на кошти благодійників. Щодо внеску держави, 
то офіційні дитячі притулки, колонії були вкрай занедбаними. Не лише 
зараз, а й 100 років тому дитяча злочинність зростала. Так, з 1884-го по 
1895 рік вона зросла на 15 відсотків. У статті «Безпритульні діти у 
виправних колоніях», опублікованій 1914 року, автор І. Королець з гнівом 
пише про дітей – обірваних, з озлобленими обличчями, з темними колами 
попід очима, з ворожим поглядом спідлоба: «Серед цих дітей розквітають 
пороки. Вихованців лупцюють жорстоко, без будь-якого приводу 
«дядьки», що наглядають за ними. Природно, що за таких умов 
злочинність зростає із загрозливою швидкістю». Таку картину 
«перевиховання» можна було спостерігати і в деяких колишніх 
вітчизняних дитячих будинках і колоніях 1918 – 1920 років. Згодом 
почали народжуватися нові типи закладів в Одесі, Харкові, Полтаві; вони 
організовували свою роботу на досвіді кращих педагогів кінця XIX – 
початку XX ст.  

Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Наукові розвідки 
засвідчують, що проблема перевиховання неповнолітніх окреслена у 
працях провідних науковців (Г. Ващенка, С. Векселя, Ф. Іванова, 
В. Короленка, С. Короленко, К. Ляховича, А. Макаренка, Х. Савченко, 
В. Сороки-Росинського, В. Сухомлинського, Л. Чуєнко та ін.), є доробком 
сучасних дослідників (А. Бойко, Н. Кочерга, Л. Крамущенко, О. Ільченко, 
В. Оржеховської, М. Пашко, В. Ревегук, В. Синьова, Н. Тарасевич 
В. Толстоухової, В. Шпак та ін.). Ідеї колективного виховання і 
перевиховання дітей і підлітків окреслені у працях В. Бехтерєва, 
О. Лазурського, П. Лесгафта, П. Блонського, М. Рубінштейна, 
С. Рубінштейна та ін.  

На сьогодні проблема перевиховання неповнолітніх змушує 
соціальних працівників звертатися до прогресивного світового і першу 
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чергу вітчизняного досвіду виховання. У цьому контексті посилюється 
значення історико-педагогічних досліджень, які репрезентують цінний 
досвід вирішення цієї проблеми. У цьому контексті в зовсім новому 
ракурсі перед нами постає досвід діяльності виховних колоній для 
неповнолітніх, їхні практичні спроби втілення в життя знедолених дітей 
тих ідей, методів, технологій, які пройшли перевірку часом. 

Мета статті – проаналізувати діяльність закладів перевиховання 
неповнолітніх на Полтавщині у 20 – 30 рр. ХХ століття з метою 
використання найкращих надбань у застосуванні методів і технологій 
соціальної роботи з підлітками у виправних колоніях сьогодні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Справжнім народним 
лихом серед інших соціальних негараздів, викликаних світовою і 
громадянською війнами та економічною розрухою, стала дитяча 
безпритульність. Орієнтовно на території України безпритульних  
1919 року налічувалося близько 1 млн. чоловік. Пліч-о-пліч із 
безпритульністю зростала дитяча злочинність. Постійно перебуваючи на 
вулиці, позбавлені сім’ї, втративши моральні орієнтири, тисячі 
безпритульних, щоб фізично вижити, змушені були займатися 
жебрацтвом, крадіжками, проституцією. Кримінальний світ невичерпно 
рекрутував безпритульних у своє середовище. 

Поки в Україні тривала громадянська війна, почати вирішення 
проблеми ліквідації безпритульності, дитячої злочинності на державному 
рівні було практично неможливо. Згодом в усій країні починають 
відкриватися дитячі будинки, колектори, колонії, комуни. Не 
виключенням стає і Полтавська губернія. Станом на 15.04.1921 р. дитячих 
інтернатів у м. Полтаві нараховувалося 15 та 60 – загалом у губернії, 
колекторів – 2 у губернії, 1 «приемник детства», 3 колонії. Аналіз архівних 
матеріалів дозволяє стверджувати, що в Полтавській губернії в 20-ті рр. 
існували такі типи дитячих колоній: 1) постійні трудові 
сільськогосподарські колонії з програмою навчання, наближеною до 
місцевих народних шкіл; 2) колонії-дачі для ослаблених дітей, 
рекомендовані комісією лікарів, у яких все ж таки здійснювалася посильна 
праця під постійним наглядом лікаря; 3)  колонії-санаторії з санаторним 
режимом. 

За активної підтримки видатного письменника-гуманіста 
В. Короленка в Полтаві в жовтні 1918 р. була створена громадська 
організація – «Ліга захисту дітей». 29 січня 1919 р. було затверджено 
Статут товариства, яким передбачалися: порятунок дітей від голоду; 
сприяння їх фізичному, розумовому і моральному вихованню; турбота про 
покинутих і безпритульних дітей; розробка питань правового і 
соціального становища дітей. Для реалізації цих завдань «Ліга захисту 
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дітей» відкривала притулки, ясла, дитсадки, санаторії, колонії і школи, 
молочні кухні, збирала продукти й одяг. 

Встановлено, що у грудні 1919 р. на хуторі Триби під Полтавою 
була організована сільськогосподарська колонія для безпритульників, яка 
тривалий час перебувала на утриманні «Ліги захисту дітей». Пізніше 
колонія отримала ім’я В. Короленка. Володимир Галактіонович вважав, 
що діти мають не лише отримувати їжу і дах над головою, але й займатися 
суспільно корисною працею. Тому вихованці колонії навчалися 
сільськогосподарській праці, випускали власний журнал. Колонія мала 
швейну та іграшкову майстерні, притулки. Учителів і книг не вистачало, 
доводилося власноруч виготовляти для себе примітивні підручники. З 
метою залучення дітей до суспільно корисної діяльності Ліга відкрила 
закрійну і швейну майстерню з виробництва іграшок, а також невелику 
стайню і ферму. Соня і Маня Кривінські влаштували дитячу лікарню на 
300 дітей, інтернат та інші установи. Одна з сестер Кривінських завідувала 
будинком материнства і дитинства, інша – притулком. 

Саме активна діяльність полтавської Ліги підштовхнула уряд 
України 10 березня 1919 р. ухвалити постанову про створення 
республіканської державної Ради захисту дітей (РЗД) та відповідних рад у 
губерніях. Полтавська губернська РЗД розпочала діяльність 15 червня 
1920 р. Це був міжвідомчий орган, до складу якого входили представники 
губвиконкому, губернських відділів освіти, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення. В. Короленко, що увійшов до ради як представник Ліги 
захисту дітей, допомагав налагодженню конструктивних ділових 
стосунків. Ліга продовжувала працювати і після смерті свого засновника, 
була дуже помітною до 1925 р. Потім поступово почала згортати роботу, а 
1928 року організація припинила своє існування 

Величезні масштаби, що їх набула дитяча безпритульність на 
початку 1920-х pp., вимагали створення розгалуженої системи державних 
закладів інтернатного типу для постійного розміщення там дітей і 
підлітків. У 1920 р. на Полтавщині почала створюватися мережа дитячих 
будинків – державних виховних установ для дітей, які не мали батьків або 
ж втратили з ними зв’язок. Основоположними документами, що закріпили 
ці зміни, стали Постанова Наркомосу «Про дитячі будинки» (від 16 червня 
1920 р.) та «Декларація про соціальне виховання дітей» (від 1 липня 1920 
р.). Ряд постанов Накромосу, ухвалених того ж року, негайно вимагали від 
губернських відділів народної освіти створення в містах та великих 
промислових центрах України денних дитячих будинків, закладів 
інтернатного типу для постійного розміщення дітей і підлітків. З цією 
метою державними структурами було активізовано появу по всій країні 
низки громадських організацій, які сприяли створенню пунктів 
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безкоштовного харчування, медичного обслуговування та будинків для 
безпритульних і «морально дефективних» дітей інтернатного типу. 
Зокрема, на Полтавщині, діяли такі громадські організації, як «Рада 
захисту дітей», «Друзі дітей». Кількість дитячих будинків у даному регіоні 
станом на липень 1920 р. досягала 86-ти, у яких перебувало 2 тисячі дітей.  

Архівні розвідки засвідчують, що станом на середину 1921 р. на 
Полтавщині існували 96 дитячих будинків (4 тис. дітей), у листопаді 
1922 р. кількість дитячих будинків становила вже 252, з кількістю дітей і 
підлітків у них – 12,1 тис. чоловік. З кожним роком кількість 
неповнолітніх безпритульних зменшувалася, і станом на 1925 р. 7,5 тис. 
вихованців знаходилися у 109 дитячих будинках. Означені заклади 
дозволяли вихованцям отримувати початкову освіту, держава здійснювала 
турботу про їх працевлаштування, що в умовах масового безробіття теж 
було істотною допомогою. 

Для боротьби з дитячою злочинністю в рамках системи 
Наркомосвіти існували спеціалізовані органи, заклади й установи. Із 
червня 1920 р. при Полтавському губернському відділі народної освіти 
діяла комісія у справах неповнолітніх правопорушників – міжвідомчий 
орган, який розглядав справи малолітніх злочинців і застосовував до них 
заходи педагогічного й медичного характеру, влаштовував їх у дитячі 
виховні заклади, колонії для неповнолітніх тощо. Цю комісію тривалий 
час очолював педагог Б. Ольшанський. 

У довоєнний період в усіх українських губерніях порушувалося 
менше тисячі справ, пов’язаних з правопорушеннями малолітніх.  
1921 року лише в Полтавській губернії було зафіксовано 1320 таких 
правопорушень. Серед правопорушень, учинених дітьми і підлітками, на 
першому місці (до 70%) стояли крадіжки. У більшості їх здійснювали 
злодюжки «торбохвати», які найчастіше крали на базарах із селянських 
возів чи вихоплювали з рук приїжджаючих торби на вокзалах.  

Наприкінці серпня 1920 р. в Полтаві був створений колектор для 
затриманих дітей-правопорушників, де вони перебували до вирішення 
їхньої долі комісією у справах неповнолітніх. За цей час (до 5 тижнів) 
педагоги-співробітники колектора вивчали особистість затриманих 
шляхом об’єктивного спостереження й експериментально за новітніми 
методиками тестування. На початку 1925 р. в Полтавській губернії діяли 4 
колектори, здатні одночасно приймати до 100 осіб. У 1921 – 1922 pp. на 
Шведській Могилі (передмістя Полтави) діяв реформаторій – заклад 
в’язничного типу для короткотермінової ізоляції неповнолітніх злочинців. 

Для перевиховання неповнолітніх правопорушників у Полтавській 
губернії протягом першої половини 1920-х pp. була створена низка 
трудових дитячих колоній, деякі з них розглянемо більш детально. Так, 
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колонію імені М. Горького було відкрито у вересні 1920 р. в селищі Триби 
під Полтавою, де до революції знаходилася колонія для неповнолітніх 
злочинців. Завідувачем колонії призначили молодого педагога 
A. Макаренка. Поступово завдяки виключній енергії A. Макаренка та його 
соратників вдалося створити зразкове раціональне господарство із 
паровим млином, майстернями, удосконаленим реманентом, 
тваринницькою фермою, передовою агрономією. Відповідно до протоколу 
№5 засідання президії  Руновщанського райвиконкому від 27.03.1925 р. 
зазначено, що А. Макаренко у трудовій колонії мав перевиховувати  
120 злочинців. Серед них: 50% вихованців  порушували право приватної 
власності, 40% – перебували в бандах, 10% – до колонії були крадіями.  

Розпочавши новаторський педагогічний експеримент,  
А.С. Макаренко зумів перетворити потенційних злочинців на 
організованих, свідомих і активних членів суспільства. Він створив 
виховну методику, основою якої було виховання в колективі й через 
колектив, і заперечення тези про незмінність природжених властивостей 
дитини (поведінка дітей, на його думку, є наслідком їхнього виховання). 

Працюючи багато років у колонії, А.С. Макаренко приділив багато 
уваги розумовому вихованню дітей і молоді, удосконаленню 
педагогічного процесу в школі, поліпшенню в ній навчально-виховного 
процесу. Загальноосвітня школа в колонії працювала за навчальними 
планами і програмами Наркомосу України. У зміст навчання 
А.С. Макаренко вносив і деякі зміни, зокрема запровадив вивчення основ 
промислового і сільськогосподарського виробництва, організував роботу 
вихованців у різних навчальних майстернях, цехах, підсобних 
підприємствах, у яких колоністи здобували добру загальноосвітню і 
професійну підготовку. У вересні 1924 р. у школі колонії вивчали письмо, 
читання, арифметику, історію (суспільствознавство), географію, 
малювання, основи сільського господарства. З 1925 р. почали діяти групи 
з підготовки колоністів до робітничих факультетів. Працювали майстерні: 
чоботарська, швецька, кошикоплетіння, механічна, кузня, столярня, 
слюсарня. 

У процесі боротьби за виживання згуртувалася трудова община 
колоністів і вихователів, у колишніх правопорушників формувалися 
високі моральні цінності – гідність, чесність, почуття товариськості, 
взаємодопомоги, відповідальності. Завдяки практичному втіленню 
розробленої в часи функціонування колонії виховної системи  
A. Макаренка колишні колоністи надалі стали справжніми людьми – 
ученими, лікарями, інженерами, педагогами, кваліфікованими 
робітниками.  
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Великого значення в колонії надавалося естетичному вихованню, 
засобами якого були краса природи краю, пісні, музика, образотворче 
мистецтво, художня література, театр, дотримання в усьому чистоти й 
охайності, естетичне оформлення шкільних кімнат, гарний одяг учнів та 
учителів тощо. Під керівництвом В. Терського в колонії працював 
образотворчий гурток, у якому вихованці навчалися малювати, пиляти, 
вирізати, стругати, створювати навчальні посібники, моделі, згодом – 
виготовляти ескізи, декорації для вистав. 

А. Макаренко накреслив широку програму фізичного загартування, 
яка передбачала створення відповідних санітарно-гігієнічних умов, 
дотримання правильного режиму життя і харчування, використання 
природних факторів, організацію відпочинку, заняття гімнастикою, 
акробатикою, тенісом, волейболом, футболом, верховою їздою, 
парашутним спортом, стрільбою, лижами, плаванням. Трудова дитяча 
колонія імені М. Горького стала одним із найкращих виховних закладів 
України. У травні 1926 р. колонію перевели до передмістя Харкова – 
Куряжа. 

Чутівська трудова колонія на Полтавщині розміщувалася у двох 
маєтках колишніх поміщиків Дурново і Лямпицького. У першому маєтку в 
с. Чутовому утримувалися діти віком до 12 років, а в другому, обабіч села 
Черняківки (за 6 верст від Чутово), – діти віком від 12 до 17 років. Колонія 
була створена на базі колишнього дитячого будинку 1 жовтня 1922 р. 
Новостворений заклад переповнювали брудні, голодні, хворі діти, які 
залишилися сиротами внаслідок громадянської війни або втекли з інших 
регіонів країни і мали статус біженців. Це були духовно зіпсовані діти, 
моральний і фізичний занепад яких продовжувався навіть у стінах колонії.  

Щоб налагодити продуктове постачання, педагогічний колектив 
дитячого будинку звернувся до громадськості з проханням про допомогу. 
Основним аргументом при цьому було те, що «в дітях – наше майбутнє», 
що «їхні інтереси – понад усе, а не після всього», і «навіть здобутки 
революції можна занапастити, якщо індиферентно ставитися до виховання 
дітей». І допомога не забарилася: від приватних громадян надходили 
гроші, продукти, а завідувач Артемівським цукровим заводом особисто 
взявся патронувати 14 дітей. Певний прибуток давали збори від вистав, 
адже з березня 1923 р. в дитячому будинку вже був власний театр, на сцені 
якого влаштовувалися дитячі вистави-концерти. Діти займалися 
переважно малюванням, співали, розучували вірші або ролі з дитячих п’єс. 
Часто вони збиралися, щоб послухати оповідання, які їм читали дорослі. 
Щойно настала тепла погода, розпочалися невеличкі екскурсії на річку та 
луки, заняття гімнастичними вправами. На цей час у трудовій колонії 
налічувалося 30 дітей віком понад 12 років.  Розвідки В. Шпак доводять, 
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що основними принципами трудового життя колонії були наступні: досить 
триматись одних книжок; годі через них знайомитись із життям тварин і 
рослин; підійдемо безпосередньо до природи, щоб побачити, почути і 
зустрітися з нею; навчимося працювати, щоб стати досвідченими 
робітниками і раз назавжди покінчити з ледарством, що може запанувати 
як хвороба, загрожуючи добробуту. 

Поступово виокремився напрям функціонування новоствореного 
закладу – реміснича діяльність із сільськогосподарським ухилом. 
Орієнтація ж на роботу в полі, саду, на городі мала значну перевагу перед 
іншими видами трудової діяльності, оскільки водночас міцно пов’язувала 
роботу з навчанням. Сільськогосподарські роботи перемежовувалися 
лекціями, бесідами, піснями і щирими розмовами, а в дні відпочинку 
педагоги організовували екскурсії в поле, до лісу, де знайомили дітей із 
природою, заодно збираючи гриби, ягоди та експонати для музею, 
поповнюючи ними відділи ентомології, орнітології, ботаніки й інші. Які 
саме роботи виконувалися щодня, фіксувалося в окремих щоденниках, на 
підставі яких потім робився колективний звіт, який завідувач колонії 
додавав до своїх доповідей. Непомітно колектив вихованців зріс до 150 
осіб, силами яких наприкінці літа було зроблено сушарку для плодів, що 
дозволило запастися фруктами до нового урожаю. Надлишок урожаю 
продавався, а на виручені кошти купували мануфактуру, мило, нитки, 
гвіздки та інші необхідні в господарстві речі. Крім того, колоністи розвели 
свиней, курей, качок, гусей і навіть придбали сім вуликів із бджолами, 
щоб наступного року мати власну пасіку й розширити знання в галузі 
бджільництва. Ще однією перевагою трудової колонії можна вважати 
наявність чоботарні, у якій відповідному ремеслу навчалися 7 вихованців. 
Крім того, окремі хлопці плели кошики й відвідували кузню, допомагаючи 
ковалю. Дівчата займалися вишивкою рушників, наволочок, плетінням 
шкарпеток, рукавиць. 

Архівні розвідки В. Шпак свідчать, що в числовому відношенні 
сільськогосподарські здобутки колонії можна представити так: 
садівництво – площа 10 десятин; городництво – 2 десятини; рільництво – 
30 десятин (здано в оренду); цукрова плантація – 1 десятина; баштан –  
1,5 десятини; рибальство (ставок); птахівництво: курей –100 штук; качок – 
12 штук; гусей – 5 штук; бджільництво – 7 вуликів; скотарство – свині, 
корови, воли, коні. 

Якщо говорити про долю чутівського приміщення, то там 
розмістився дитячий будинок із малечею, у якій виділено було кілька  
груп – дошкільна, підготовча, дві групи переростків (неграмотних дітей). 
Заняття з дітьми проводили вихователі згідно з вимогами класно-урочної 
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системи, при цьому кожен педагог працював за індивідуально складеною 
програмою.  

Полтавська землеробно-реміснича виправна колонія для 
неповнолітніх знаходилася від м. Полтави за 7 верств. Статут колонії 
затверджений 1891 р., проте функціонування заклад розпочав лише через 
8 років. Колонія була розрахована на 30 дітей, котрі розподілялися на  
2 сім’ї по 15 осіб у кожній. Сім’ї розміщалися окремо в одноповерховому 
будинку разом з вихователем, що мав окрему квартиру та здійснював 
нагляд за неповнолітніми. У 1916 році, станом на момент ревізії, в колонії 
перебувало 24 вихованці.  

Заняття у школі колонії починаються о 9-00 та завершуються о  
15-00. Зміст освіти, який надавали вихованцям, відповідав курсу 
однокласної народної школи. Опанування освіти розраховувалося на 3 
роки, по завершенні навчання видавалося свідоцтво, засвідчене 
училищною повітовою радою. 

За старанність, гарну поведінку та успіхи в навчанні вихованців 
словесно заохочували, їм надавали особисті доручення, дозволяли 
відвідувати місто. За дрібну провину вихованці отримували зауваження, 
догани, покарання стоянням на одному місці певний час і носінням не 
найкращого одягу, позбавлялися відпусток. За провину середньої тяжкості 
застосовували тримання в карцері від кількох годин до 2 – 3 днів. У 
звітних документах зазначалося, що таке покарання застосовувалося вкрай 
рідко. 

Архівні розвідки свідчать, що протягом 1915 р. відбулося 8 втеч 
дітей з колонії: двоє осіб повернулися згодом самостійно, чотирьох 
затримали і повернули в колонію, двох – не знайшли. У попередні роки, 
згідно зі звітами, відбувалося не більше 5 втеч, що були пов’язані із 
незадовільним станом харчування. 

День у колонії організовувався наступним чином: вихованці 
вставали о 5-30 влітку та о 6-00 взимку, далі відбувалася молитва, діти 
виконували нескладну сільськогосподарську роботу та згодом, о 8-00, 
снідали чорним хлібом і чаєм, далі навчалися у школі, о 12-00 обідали 
першою та другою стравою (наприклад борщем, супом з лапшою, кашею з 
молоком, пюре з квасолі, смаженою або відвареною картоплею, смаженою 
рибою, олією з білим хлібом, варениками та ін.), опісля вихованці 
відпочивали до 13-30, далі знову здійснювали роботу по господарству до 
17-00, далі пили чай з чорним хлібом, працювали до 19-30, вечеряли 
першою та другою стравою, відпочивали, брали участь у колективному 
дозвіллі, лягали спати о 21-00. Зазначалося, що на день неповнолітні 
отримували від 2 до 4 стаканів молока залежно від надою від корів, котрих 
тримали на фермі колонії. 
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 Інструктори із садівництва, столярcтва, чоботарської та ковальської 
справи надавали вихованцям професійні знання, формували уміння і 
навички. Ремесло вихованці обирають за інтересами. Колективом колонії 
утримувалися 2 невеличкі теплиці для вигонки квітів та ранніх овочів, 
приміщення для худоби, сільськогосподарських машин, город на 4 
десятини, 22 десятини поля, ділянка для випасу худоби. Популярністю 
користувався догляд за виноградною лозою (7 000 пагонів), ягідними 
кущами, баштаном. Вихованці колонії в неділю та на свята відвідували 
храм святого Нікольського, що розташовувався поруч. 

Медичні огляди неповнолітніх здійснювалися в розташованій поруч 
повітовій амбулаторії. У холодну пору року вихованці відвідували баню 
раз на тиждень, а влітку – купалися у відкритій водоймі. Одяг змінювати 
щотижня; прали та прасували самостійно. 

Після виходу з колонії вихованці отримували одяг та необхідні для 
подальшого життя речі. Сиротам знаходили місце для проживання і 
роботи.  

Висновки. Отже, аналіз діяльності закладів перевиховання 
неповнолітніх на Полтавщині у 20 – 30 рр. ХХ століття дозволив 
визначити наступні позитивні здобутки дитячих будинків та колоній: 
отримання початкової освіти; навчання сільськогосподарській праці, 
опанування ремеслами й рукоділлям; акцент на розумовому, фізичному, 
моральному та естетичному вихованні; супровід вихованців та 
забезпечення дітей-сиріт усім необхідним для проживання після 
завершення навчального закладу; цікаве дозвілля (театральне мистецтво, 
екскурсії, творчі вечори тощо) та ін.  

 У перспективі подальші наукові розвідки можливі з питань огляду 
діяльності інших установ соціального захисту неповнолітніх осіб 
Полтавщини,  аналізу роботи дитячих колоній для перевиховання дітей і 
підлітків інших регіонів України. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ В 
ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ УЧЕНИХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

1990-х–2010-х рр. 
 
Постановка проблеми. У контексті вивчення української історії 

видається важливим творчо засвоїти і використовувати в дослідницькій 
практиці науковий доробок, накопичений в українознавчій проблематиці 
щодо більш віддалених у часі історичних періодів і подій у 
північноамериканському історіографічному просторі. Адже саме в 
університетах США і Канади міграційні потоки ХХ ст. зосередили чи не 
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найпотужніше (якщо не рахувати еміграційних українознавчих осередків у 
межах європейського континенту) наукове представництво учених-
гуманітаріїв, батьківщиною яких були українські терени. Власне сама 
наявність великих українських діаспор у цих країнах спонукала до 
зацікавленості українською історією не лише українців чи вихідців з 
України, але й західних учених. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Різні аспекти зарубіжної 
англомовної історіографії починають досліджувати багато українських 
істориків, зокрема Алла Атаманенко[1], Геннадій Боряк [3], Микола 
Варварцев [2], Володимир Кравченко (директор КІУС з 2012 р.)[4], Наталя 
Лаас [5], Олександр Маврін [6], Яна Примаченко [7], Олексій Ясь [8]. 

Формулювання цілей статті. Серед напрацювань учених США та 
Канади важливо проаналізувати такий напрям історичної науки, як 
інтелектуальна історія. У нашій роботі її об’єктом слугує сукупність ідей, 
відображених у писемних пам’ятках XVII–XVIII ст., а також інтерпретація 
соціокультурних умов, які впливали на їх виникнення. Характерною 
рисою праць істориків США та Канади, починаючи з 1991 р., стало 
поглиблене дослідження окремих нюансів цього напряму. Аналізуючи 
твори авторів останньої третини XVI–XVIII ст., дослідники вказали на 
взаємовпливи особистісних та політико-культурних обставин на 
пріоритетні ідеї цих творів [12, с. 164–165]. Наша мета – у згрупуванні 
багатьох концептів науковців-гуманітаріїв Північної Америки про 
інтелектуальний поступ ранньомодерної України. Упродовж періоду 
1569–1795 рр. українці створили власні державні утворення Військо 
Запорозьке (автономія від Речі Посполитої, а від 1654 р. – Російської 
держави) та Запорозьку Січ. Українська еліта створювала твори, у яких 
транслювалися суспільно-політичні твердження їхніх авторів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Погляди визначного 
культурного діяча рутенської культури Мелетія Смотрицького ґрунтовно 
досліджував американський учений Девід Фрик, акцентуючи при цьому 
увагу на причинах його переходу з православ’я в уніатство. На основі 
листа до вільнюського братства наприкінці жовтня – на початку листопада 
1627 р. та перемовин з Лаврентієм Древинським (волинським урядником, 
православним) науковець пояснив, що кардинальні зміни поглядів 
Мелетія Смотрицького, у якого були тісні зв’язки з впливовими 
представниками обох таборів задля об’єднання руської церкви та нації, 
зумовили його підтримку догм православ’я та уніатства [11]. 

Дослідник стверджував, що погляди Мелетія Смотрицького 
спиралися на теорію екуменізму, тобто «універсальної церкви», ідеї 
об’єднання християнства. Її прихильниками у Західній Європі були  
Юст Ліпсій, Кирило Лукаріс та ГугоГроцій. План побудови об’єднаного 
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Київського патріархату (на зразок Московського) Мелетій Смотрицький 
виклав у творі «Paraenesis». Ці ідеї мали вплив до початку 
Тридцятилітньої війни 1618–1648 рр. Таким чином, як резюмував учений, 
не було двох різних Смотрицьких – був лише один, що обстоював 
інтереси руської церкви, нації та культури [11, с. 394–397, 411–412]. 

Іншою важливою і контроверсійною фігурою раннього нового часу 
був Іван Вишенський, трактування праці якого здійснив Гарві Ґолдблатт. 
Іван Вишенський виступав не лише проти уніатів, але й проти «нового 
вчення» у православній церкві, тодішній програмі навчання у братських 
школах. Учений вперше вдався до порівняння Аввакума з Іваном 
Вишенським, чиї дванадцять рукописів мали значний освітній вплив на 
уявлення старообрядців. Як стверджував науковець, переписувачі-
старообрядці не помістили в тексти тезу Івана Вишенського про «нову 
монастирську цивілізацію», яка полягає у представленні монахами 
офіційної церкви. Дослідник Гарві Ґолдблат працював з київською копією 
творів Івана Вишенського в Інституті літератури імені Тараса Григоровича 
Шевченка Aкадемії наук України. Як стверджував учений, Іван 
Вишенський подавав приклад аскетичного життя Іоана Златоуста як 
модель для монахів. Згідно з концепцією Івана Вишенського поєднання 
церкви з державоює несправедливим, адже Царство Боже виникне після 
кінця світу, і тільки монахи зможуть боротися проти Антихриста й 
повести грішні душі до спасіння [14, с. 354–358]. 

Також Гарві Ґолдблатт ґрунтовно проаналізував твір «Послання до 
ренегатів-єпископів», який був частиною «Книжки монаха Івана 
Вишенського з святої гори Афон» (1598 р.), опублікованої Миколою 
Костомаровим в «Актах Юго-Западной России». Цей твір адресувався 
митрополитові Михайлу Рогозі та єпископам (Іпатію Потію, Кирилу 
Терлецькому, Леонтію Пельчицькому, Григорію Заборовському та 
Діонісію Збируйському). На думку вченого, Іван Вишенський акцентував 
на пошуку переустановлення зв’язку між монастирським життям та 
можливістю приходу Небесного царства [13, с. 47–48]. 

Релігійну полеміку навколо імені Адама Кисіля, брацлавського та 
київського воєводи, напередодні революції Богдана Хмельницького, 
проаналізовано у творі «Пасквіль руською мовою», знайденому Франком 
Сисиним у бібліотеці Рачинського (Польща). Дослідник здійснив спробу 
довести, що рукопис був створений у 1642–1643 рр. ігуменом монастиря 
Лаврова та Смільниці Никифором на замовлення Марка Височанського та 
Федора Винницького (їх згадано в інфамії 13 березня 1637 р.), щоб 
виправдати уніатську сторону конфлікту [23, с. 658, 660]. 

Інформацію про українське козацтво в європейських історичних 
працях XVI ст. дослідив Маршал Пое. Він зазначив 38 книг, із яких 20 
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було опубліковано від 1570-го до 1600 року. Найбільше історією 
запорозького козацтва цікавилися польські та німецькі дослідники. Інтерес 
італійських науковців зумовлювали перська торгівля та політика Ватикану 
проти Османської імперії. Англійські та французькі вчені-історики 
продемонстрували незначну увагу до козацтва аж наприкінці століття. З 
таблиці дізнаємося про кількість праць за 30 років:  
2 італійські, 8 польських, 5 німецьких, 2 англійські, 2 французькі. Історик 
звернув увагу, що не всі книги, відомі до 1600 р., містили інформацію про 
запорожців, зокрема праця Франсуа де Беллефореста (видана у Парижі 
1575 р.). Надзвичайно популярними козаки стали після участі в 
антиросійських кампаніях початку XVII ст. [19, с. 545–547].  

В Українському науковому інституті Гарвардського університету 
була опублікована книга канадських істориків Денніса Ессара та  
Ендрю Перналя «A Description of Ukraine. Guillaume Le Vasseur, Sieurde 
Beauplan», у якій досліджується бопланістика. У праці вміщено переклад 
видання «Опис України» 1660 р. французького інженера Гійома Левассера 
де Боплана англійською мовою. Вчені й раніше досліджували 
бібліографію видань, картографічну діяльність французького інженера, 
що, зрештою, призвело до комплексного видання напрацювань 
[9, с. xxviii]. 

На протилежності поглядів автора твору «Синопсис» та авторів 
козацьких літописів акцентував канадський історик Зенон Когут.  
В останніх наголошувалося, що Військо Запорозьке де-факто має 
автономні права. Зенон Когут також зауважив на циркулюванні літописів 
у рукописній формі, а ось проросійський «Синопсис» витримав багато 
перевидань [15, с. 74]. Ольга Андрієвська теж зауважувала, що справжня 
концепція всеросійської нації з’явилася у «Синопсисі», оскільки навіть 
російські літописи, написані одразу після Переяславської ради 1654 р., не 
пояснювали зв’язок між історією Києва та Київською Руссю. Наприклад, у 
творі «Летопись о многих мятежах» (1658 р.) тільки зазначено, що у 
1654 р. відбулося «завоювання Малої Росії» [10, с. 197–198]. 

Джерельну базу й ідеї літопису Самійла Величка критично 
досліджував Франк Сисин. Історик вказав на ймовірність існування 
Самійла Зорки, листи якого часто цитував Самійло Величко й 
автентичність яких варто перевірити. Також учений зазначив, що козаки 
були частиною руської чи малоруської нації, а поляки – меншими братами 
русинів так само, як сармати щодо роксоланів (біблійні – Каїн та Авель). 
Таким чином, науковець зауважив то схвальне, то негативне ставлення до 
Гадяцької унії 1658 р. між поляками та українцями [25, 451–453]. Козацькі 
літописи створили образ російсько-українських відносин, у яких з 
українського боку наголошувалося на «правах та вольностях» [24, с. 142]. 
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Діяльність українського інтелектуала Симеона Полоцького під час 
його перебування а Москві (1663–1680 рр.) в контексті поширення 
барокових впливів на російське літературне життя проаналізував Пітер 
Ролланд. Нововведенням Симеона Полоцького вчений вважає наявність 
емблем у віршах «Roskosz», «Pieszczotadziatek» тощо, коли наче 
відбувається поєднання живопису та поезії [22, с. 69–70]. На прикладі 
епістолярної спадщини Симеона Полоцького Пітер Ролланд переконував в 
існуванні дружніх стосунків між Симеоном Полоцьким та його колишніми 
однокурсниками з Києво-Могилянського колегіуму. На його думку, це 
мало певний вплив на розвиток культурного, політичного й релігійного 
життя Білорусі, України та Росії XVII–XVIII ст. Листи до Варлаама 
Ясинського Пітер Ролланд знайшов у Російському державному архіві 
давніх актів, (Москва, фонд 381) і Публічній бібліотеці імені Салтикова-
Щедріна. Друзі Симеона Полоцького шукали підтримки для видання своїх 
трактатів у Москві, зокрема, так зробив Лазар Баранович, опублікувавши 
«Трубы словес проповедных». Тут також фігурує прохання видати книгу 
Іанікія Галятовського «Ключ разумения» (1663 р.) [21, с. 341–348]. 

Наталя Пилип’юк докладно проаналізувала твір «Млеко от овци 
пастору належное» (1691 р.). Він присвячувався новообраному 
митрополиту Варлааму Ясинському, а написав його полтавський 
священик Іван Величковський. Дослідниця віднайшла в ньому ознаки 
бароко. Метою вивчення латинської мови на заняттях з предметів 
«граматика–риторика–поетика» було не опанувати основи віршування, а 
просто навчитися «читати-писати-мислити» цією мовою. Наталя 
Пилип’юк дійшла висновків, що ця мова не була мовою, яку увібрали 
студенти з «молоком матері» [20, с. 199]. Тобто латина слугувала 
інструментом здобуття передових знань тих часів, не вважаючись рідною.  

Джеймс Крекрафт заперечив, що авторство твору «Слово 
Похвальное» належить Феофану Прокоповичу. Саме Феофан Прокопович 
надав російському цареві Петрові І титул «Батько Вітчизни» завдяки 
своєму впливові в Синоді [18, с. 253, 276,283]. Тобто київські духовні 
кола, які переїжджали до Москви, сформували розуміння поняття 
«вітчизни» у політичному контексті для росіян. Учений підкреслив, що 
першим гетьманом, що виявив лояльність до Козацької України-Вітчизни, 
був Іван Брюховецький [18, с. 334]. 

Проблему «політичної агіографії» щодо культу святої Катерини, 
остаточно сформованого в часи Петра І, вивчив Джері Маркер. Найперше 
його обґрунтував виходець із України Дмитро Ростовський (Туптало) у 
книзі «Житія святих» (1689 р.) на честь доньки Олексія Михайловича – 
Катерини [17, с. 102–106]. 
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Після зруйнування Запорозької Січі та ліквідації Гетьманщини 
акумулювалася історична пам’ять від попередніх козацьких часів. 
Детально проаналізувавши збірники науковця ХІХ ст. Ізмаїла 
Срезневського «Запорожская старина», Тарас Кознарський увів термін 
«history memory project» («проект історичної пам’яті»), який був 
спричинений централізацією влади на українських землях Російської 
імперії [16, с. 92]. 

Висновки. Таким чином, професійні історики Північної Америки 
найбільше уваги приділили діячам політичної та духовної еліти (Іван 
Вишенський, Мелетій Смотрицький, Адам Кисіль, Феофан Прокопович, 
Симеон Полоцький, Феофан Прокопович), які своїми творами та 
діяльністю справили помітний вплив на світогляд не тільки українського, 
але й тодішніх народів Центрально-Східної Європи. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОНТЕРІВ В АГЕНЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ 
РОБОТИ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ 

 
Вступ. Найбільш значущим напрямком виступає волонтерство у 

сфері соціального захисту та соціальної роботи. Саме клієнти соціальних 
агенцій потребують найбільшої уваги та участі, яка не може обмежуватися 
виключно межами офіційної допомоги. Ресурси державних соціальних 
служб та соціально спрямованих громадських організацій часто є досить 
обмеженими, а отже, залучення до роботи добровільних помічників з 
метою допомоги у вирішенні різноманітних соціальних проблем як 
окремих індивідів, так і груп та громад видається цілком виправданим та 
необхідним напрямком діяльності таких організацій.  

Дослідження і публікації. Наукові дослідження О.В. Безпалько,  
О. Брижоватої, Р.Х. Вайноли, І. Григи, І. Дейчаківського, І.Д. Звєрєвої, 
А.Й. Капської, О.Г. Карпенко, Ж.В. Петрочко, І.Д. Трубавіної,  
Н.І. Файфер, Л. Думи, Н. Івченко, Т.Л. Лях та ін. переважно 
зосереджуються на змісті, принципах та менеджменті, технологізації 
волонтерської діяльності, мотивації волонтерів та питаннях їхньої 
практичної підготовки до роботи з різними категоріями населення. 

Виклад основного матеріалу. Споживачами послуг соціальних 
агенцій, як відомо, є представники найбільш соціально вразливих груп 
населення, а саме: малозабезпечені громадяни; люди з різноманітними 
вадами здоров’я – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 
та особи з їх числа; одинокі люди похилого віку, які не здатні до 
самообслуговування; діти та підлітки, схильні до правопорушень; люди, 
які з різних причин вимушені жити на вулиці; особи, які мають залежність 
від психоактивних речовин; жертви сімейного насильства чи торгівлі 
людьми; особи, які перебувають у конфлікті з законом; люди, яких 
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торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу тощо. Уже сам цей перелік свідчить про 
те, наскільки непростою та неоднозначною є специфіка цієї, вочевидь, 
надзвичайно необхідної в наш час професії. Проте працівники таких 
установ та організацій принаймні отримують за свою працю відповідну 
фінансову винагороду. Закономірно постає питання: «А що саме може 
спонукати пересічну людину до такого роду діяльності на безоплатній 
основі?» Щоб дати на нього відповідь, ми виділили три 
взаємодоповнюючі компоненти волонтерства, котрі можуть впливати на 
прийняття людиною рішення про долучення до волонтерського руху. 

1.  Соціалізаційний компонент (оскільки волонтерство виступає як 
один з важливих чинників соціалізації особистості волонтера). 

Слід зазначити, що соціалізація має два аспекти: а) засвоєння 
індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне 
середовище, систему соціальних зв’язків; б) активне відтворення системи 
соціальних зв’язків індивіда за рахунок його особистої активної 
діяльності, активного залучення в соціальне середовище. Перший аспект 
процесу соціалізації відображає те, як середовище впливає на людину, 
другий – як людина впливає на середовище завдяки власній діяльності.  

У такому контексті волонтерська діяльність, по-перше, забезпечує 
природне входження волонтера в більш широке суспільство, інтеграцію в 
різні типи соціальних спільнот, включення його в нове соціальне 
середовище та нові соціальні зв’язки через активне засвоєння нових 
цінностей, знань та навичок, які поступово входять у його повсякденне 
життя, трансформуючи його у певний, переважно позитивний, спосіб, 
унаслідок чого відбувається становлення соціальності індивіда. По-друге, 
волонтерська робота, як частина процесу соціалізації, дає можливість 
людині включитися до всієї сукупності соціальних норм і поведінкових 
стереотипів суспільства, ознайомлює волонтера із загальною культурою та 
специфічними субкультурами соціуму, сприяє освоєнню ним нових 
специфічних соціальних ролей шляхом примірювання їх на себе, 
порівнювання та вибору [1]. Роль волонтера стає фактично частиною 
особистісної ідентичності, присвоюється людиною та входить у структуру 
її особистості.  

2. Функціонально-діяльнісний компонент (оскільки волонтерство 
виконує функцію своєрідного соціального „буфера” через залучення 
громадян до діяльності із соціальної допомоги тим, хто її потребує). 

Волонтертво, що здійснюється в межах соціальної роботи, 
безумовно, взаємопов’язане з тими функціями, які вона виконує.  

Волонтери (як професіонали так і аматори) фактично мають 
можливість долучитися до реалізації будь-якої з названих функцій 
соціальної роботи. Волонтерська робота в цій галузі може передбачати 
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участь людини в найрізноманітніших видах соціально спрямованої 
діяльності, як-от: надання соціально-побутової, соціально-педагогічної, 
соціально-психологічної, медико-соціальної, соціально-економічної чи 
соціально-правової допомоги, підтримки та послуг; реалізація планів, 
проектів та програм; створення, розвиток і координація соціальної мережі 
(волонтерських організацій, громадських формувань соціально значущої 
спрямованості, груп самодопомоги тощо); організація виховних та 
благодійних заходів та акцій за різним спрямуванням, тематичними 
напрямами та інше. 

Діяльнісний підхід глибоко опрацьований в наукових працях  
С. Рубінштейна, де сформульовано принцип єдності свідомості й 
діяльності, сутність якого полягає в тому, що відображення людською 
свідомістю об’єктивної дійсності завжди пов’язане з активною діяльністю 
людини, походить із неї, здійснюється в ній [2].  

Активність, будучи невід’ємною властивістю особистості, виражає 
ставлення людини до мети діяльності, що виявляється у відстоюванні 
власних поглядів, діях, завершальною стадією яких є уміння, виступає 
передумовою і результатом розвитку особистості.  

За цього підходу механізмом формування внутрішнього світу 
людини є інтеріоризація та екстеріоризація досвіду. Відповідно, волонтер, 
інтеріоризуючи знання та спостереження щодо ефективності та 
значущості різних видів волонтерської роботи, екстеріоризує їх у вигляді 
відповідних доброчинних дій і вчинків, що потребує певних вольових 
зусиль [1]. Загалом же активність людини виходить з її потреби в 
діяльності, спонукає до неї та супроводжує протягом усього процесу. 

Зіставляючи суть понять «активність» і «діяльність», під діяльністю 
дослідники розуміють специфічну форму ставлення людини до 
навколишнього світу і до самої себе, яке виявляється в доцільній зміні й 
перетворенні світу та людської свідомості. Таким чином, волонтерів може 
спонукати до добровільної діяльності на користь соціально вразливих 
верств суспільства, усвідомлення того, що, змінюючи навколишній, не 
завжди соціально справедливий світ, вони мають змогу таким чином 
позитивно вплинути і на умови своєї власної життєдіяльності. А отже, 
трансформація реальності, у свою чергу, змінює умови й напрямки 
діяльності особистості. Цієї думки дотримується, зокрема,  
К. Абульханова-Славська, яка принципово відмежовує активність від 
діяльності, доводячи, що діяльність виходить із потреби в чомусь, 
активність – із потреби в діяльності. Активність ніби передує діяльності в 
часі і супроводжує її протягом усього процесу [3, 50–55].  

Варто звернути увагу й на те, що діяльність відрізняється і від 
поведінки, хоча провести чітку межу між ними досить важко. Головна 
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відмінність полягає в тому, що поведінка є не завжди цілеспрямованою, не 
завжди передбачає створення нового продукту, досить часто має пасивний 
характер; діяльність завжди цілеспрямована, активно передбачає 
створення нових продуктів. Причому М. Вебер вважав дією людську 
поведінку в тому випадку, якщо індивід, котрий діє, пов'язує з нею 
суб'єктивні інтереси [4, 403]. Саме М. Вебер, як відомо, сформулював 
вихідні положення теорії соціальної дії. Під цим поняттям він розумів 
будь-яку дію людини, орієнтовану на мотиви інших людей. При цьому 
вона (тобто дія) володіє двома обов’язковими рисами – свідомою 
мотивацією та орієнтацією на інших (очікування). Без першої не можна 
говорити про неї як про дію, а без другої – називати соціальною. Він 
звернув увагу на той факт, що соціальна дія може бути цілераціональною, 
ціннісно-раціональною, афективною та традиційною [4, 264]. 

Відповідно, волонтерську діяльність можна розглядати як вияв 
соціальної дії, в основі якої лежать суб’єктивні інтереси (мотиви) 
волонтера. Навряд чи можна зрозуміти соціальну поведінку індивіда без 
співвіднесення її з мотивами дій. Розуміння сенсу соціальної дії, аналіз 
мотивації вчинків індивіда передбачає відповіді на низку питань: навіщо 
людина здійснює той чи інший вчинок, який мотив її дії. 

Мотив, на відміну від мотивації, – це те, що належить самому 
суб'єктові поведінки, спонукає його до діяльності, те, заради чого ця 
діяльність відбувається. У той же час мотивація не обмежується лише 
спонуканням, а уявляється і як така, що регулює, спрямовує дію індивіда 
на досягнення для даного мотиву цільових станів і підтримує цю 
спрямованість. 

Поведінка і діяльність людини, як правило, спонукаються кількома 
мотивами, одні з яких є основними, домінуючими, а інші – 
підпорядкованими, іноді вони виконують функцію лише емоційної 
стимуляції. Вони можуть перебувати в різних відносинах між собою, вони 
спроможні посилювати чи послаблювати один одного, вступати у взаємні 
протиріччя і у протиріччя з наявними можливостями реалізації дії. 

У працях науковців мотив тлумачиться і як усвідомлена потреба, і 
як предмет потреби, який ототожнюється з потребами. Причому, на думку 
психологів, у людини, згідно з концепцією «Я –особистість», від 
народження поступово з'являються і супроводжують особисте 
«дорослішання» такі класи потреб: 

– потреби фізіологічні; 
– потреби самозбереження (безпека і захищеність); 
– соціальні потреби (почуття любові, духовної близькості); 
– потреби в шануванні (самоповага, визнання, статус); 
– потреби в самоактуалізації (саморозвиток і самоствердження) [2].  
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Спираючись на теорію потреб А.Маслоу, іноді роблять висновок про 
те, що люди виконують добровільну роботу, якщо вони «досягли» 
вершини піраміди, тобто реалізують потребу в самоактуалізації, а люди, 
котрі реалізують потреби нижніх рівнів (такі базові потреби виживання, як 
їжа та притулок), не здатні бути волонтерами [5, 149].  

У людини, яка вирішила добровільно допомагати вразливим 
категоріям людей, є власні важливі потреби, які вона сподівається 
задовольнити у волонтерській роботі. Якщо такі потреби не 
задовольняються, то вона, швидше за все, не захоче далі працювати як 
волонтер.  

Очевидним є те, що саме потреби людини є одним з найважливіших 
чинників. який впливає на визначення нею цілей діяльності. 

О. Карпенко розглядає ціль як усвідомлений образ передбачуваного 
результату, на досягнення якого спрямована дія людини. До того ж ціль не 
лише повинна бути усвідомленою, але й прийнята конкретною людиною, 
а в нашому випадку – волонтером. Адже постановка конкретної цілі, 
особливо в соціальній дії, пов'язана з прогнозуванням не лише результату 
діяльності, але й процесу її задоволення. Потреби, мотиви, цілі входять до 
структури мотивації [3, 44–49].  

У тому випадку коли поведінка волонтера є в першу чергу 
неемоційною, має чітко визначену конкретну мету та орієнтована на 
побічні результати його дій, така дія (згідно з веберівським трактування 
мотивів соціальної дії ) може розглядатися як цілераціональна. 

Прикладом мотивації цілераціональної дії, на нашу думку, можуть 
слугувати прагматичні мотиви волонтерської діяльності, які виділяє у 
своєму дослідженні О.А.Трубнікова, а саме: 

– професійна самореалізація, 
– професійне самовизначення,  
– здобуття нових знань, умінь та навичок,  
– відчуття приналежності до організації, 
– відчуття приналежності до колективу, 
– набуття соціального статусу, 
– можливість включення до інноваційних проектів, 
– можливість кар’єрного зростання, 
– встановлення соціальних зв’язків, 
– можливість для самоствердження, 
– організація власного дозвілля, 
– потреба у спілкуванні та нових знайомствах, 
– отримання схвалення від колективу, 
– отримання схвалення від користувачів, 
– можливість вирішення особистих проблем,  
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– можливість спокутувати провину [6, 246].  
У тому ж випадку, коли поведінка волонтера зумовлюється не 

прагненням досягти певної зовнішньої мети, а самою певною поведінкою 
як такою, ми можемо говорити про ціннісно-раціональну дію, оскільки, на 
думку М. Вебера, ціннісно-раціонально діє та людина, яка, не зважаючи на 
можливі наслідки, діє відповідно до своїх переконань щодо обов’язку, 
гідності, благочестя тощо [4, 628–629].  

Те, що залежно від мотивів дії волонтера можуть мати ціннісно-
раціональний характер, підтверджує, зокрема, й виділення О.А. 
Трубніковою окремої групи альтруїстичних мотивів волонтерської 
діяльності. Серед них авторка називає: 

– прагнення надавати безкорисливу допомогу людям; 
– бажання відчувати суспільний сенс роботи, приносити користь 

суспільству; 
– бажання відчувати себе потрібним, прагнення зробити життя іншої 

людини щасливішим; 
– відчуття морального задоволення від усвідомлення своєї здатності 

змінити світ на краще; 
– відчуття недаремності власних зусиль; 
– отримання морального задоволення від праці [6, 246].  

3. Ціннісно-мотиваційний компонент волонтерства (оскільки, на 
нашу думку, морально значущим є вже саме прагнення людини 
добровільно та безкорисливо діяти на благо інших людей та суспільства в 
цілому). 

Як зазначалося раніше, волонтери переважно працюють безоплатно, 
витрачаючи свій вільний час на користь часто зовсім незнайомих їм 
людей. А як відомо, в тих випадках, коли особа, свідомо обмежуючи себе, 
чинить на користь іншої, ми можемо говорити про те, що маємо справу з 
проявом альтруїзму, який багатьма дослідниками визначається як поняття, 
протилежне егоїзму, та як дії, позбавлені себелюбства. Щодо феномену 
волонтерства, то досить часто поняття «альтруїзм» навіть 
використовується як синонімічне.  

Ці устремління, що цілком спрямовані на покращення соціального 
самопочуття суб’єктів та об’єктів волонтерської діяльності, знаходять своє 
пряме відображення у філософських цінностях соціальної роботи. 

Безумовно, в означеному контексті волонтер, будучи суб’єктом 
соціальної роботи, і є тим самим гуманістом, який повною мірою 
покликаний виконати місію безкорисливого служіння гуманістичним 
ідеалам суспільства та конкретній людині, яка страждає у своєму 
життєвому просторі, «людині нужденній». На нашу думку, як і фахівця 
соціальної роботи, волонтера слід розглядати як «людину допомагаючу», 
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яка діє на засадах людяності, співчуття, милосердя, самовідданості, 
безкорисливості тощо.  

Отже, з огляду на теоретичні підходи, окреслені вище, можна 
говорити про соціокультурну мотивацію волонтерства в соціальній роботі 
взагалі. Також слід зауважити, що волонтерська діяльність переважно є 
полімотивованою. Узагальнюючи, серед найбільш значущих можна 
виділити такі основні мотиви: 

– мотив допомоги (пов’язаний з цінністю і важливістю допомоги 
іншим); 

– мотив навчання (уявлення про те, що у процесі волонтерської 
роботи можна багато чого дізнатися та багато чому навчитися); 

– соціальний мотив (сприйняття волонтерства як можливості бути 
серед близьких за духом людей); 

– мотив самоствердження (почуття власної значущості, пов’язане з 
волонтерською діяльністю); 

– кар’єрний мотив (можливість покращення кар’єрних перспектив); 
– захисний мотив (прагнення покращити свій настрій та уникнути 

вирішення особистих проблем).  
Але причини, що спонукають конкретну людину до волонтерської 

діяльності в соціальній агенції, також різняться залежно від того, до якої 
групи волонтерів їх можна умовно віднести. У науковій та спеціальній 
літературі, присвяченій дослідженню волонтерства, прийнято 
класифікувати добровільних помічників беручи до уваги їхні соціально-
демографічні та вікові характеристики. 

Так, зокрема, традиційно вважається, що для групи, до якої входять 
підлітки та юнаки, учні старших класів шкіл та середньо-спеціальних 
закладів, головними причинами участі у волонтерській діяльності є:  

– можливість самоствердження в очах однолітків, батьків, учителів; 
– можливість нового спілкування з ними на новому, більш 

довірливому, взаємовідповідальному рівні; 
– бажання знайти нових друзів, можливість здобути нові навички і 

знання та проведення власного дозвілля [7, 102–107].  
У багатьох дослідженнях зазначається, що у студентів вищих 

навчальних закладів (переважно зі спеціальностей «Педагогіка», 
«Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка») мотиви для 
добровільної соціальної роботи насамперед пов’язані з майбутніми 
професійними інтересами. Вони можуть бути як формальними (одержання 
заліку, походження практики), так і реальними (набуття фахових знань з 
майбутньої спеціальності, напрацювання навичок спілкування з 
клієнтами). Для них важливе спілкування з професіоналами в обраній 
спеціальності, знайомство з новими методиками і  
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технологіями – усе, що може їм допомогти надалі стати 
висококваліфікованими фахівцями і працевлаштуватися. 

Також існує думка, що для молодих людей визначальним є бажання 
самоствердитися, довести собі й оточуючим, що вони варті визнання й 
поваги, бути причетними до групи (гурту, кола спілкування за певними 
інтересами), де вони могли б проявити таланти і бути визнаними, 
оціненими [3, 151].  

Проте, вочевидь, такий погляд є певною мірою однобічним. Цю 
думку підтверджують, зокрема, й результати соціологічного дослідження 
„Волонтер – 2013” проведеного Державним інститутом сім’ї та молоді, у 
рамках якого в межах України було опитано 450 волонтерів ЦСССДМ. 

Попри усталену думку про те, що волонтерство – це, зокрема, 
хороший спосіб для молодої людини знайти роботу в ЦСССДМ, цей 
мотив не виявився домінуючим. Так, лише 4,4% опитаних розглядають 
волонтерство як засіб отримати хорошу роботу. Лише 15,8% опитаних 
волонтерів сказали, що головним мотивом для них стала можливість 
навчання, отримання нових знань та навичок. Це, як бачимо, суперечить 
існуючим підходам, що розглядають набуття знань та досвіду як головну 
преференцію від волонтерства представниками студентства. Відповідаючи 
на питання, що спонукало їх взяти участь у волонтерському русі, близько 
85% респондентів вказали суто альтруїстичні мотиви – бажання 
допомагати іншим, а також потребу зробити щось корисне для 
суспільства.  

Автори цього дослідження акцентували увагу на тому факті, що, 
навіть якщо врахувати, що певна кількість опитаних дали так звані 
„соціально бажані відповіді”, все одно очевидним є те, що альтруїстичні 
мотиви серед респондентів є домінуючими [8].  

Для волонтерів старшого та літнього віку важливими мотивами є 
прагнення самореалізуватися, передавати свій життєвий досвід, знання, 
набувати нового досвіду, відчувати свою потрібність, а також бути 
причетними до групи людей, мати їхню підтримку, уникати  
самотності [3, 151].  

Мотивація участі волонтерів-батьків у соціальній роботі – бажання 
допомогти собі особисто, а разом з тим – іншим сім’ям з подібними 
проблемами – сім’ям дітей-інвалідів, алкоголіків, наркоманів тощо. 

Ще одна дуже важлива група волонтерів – це волонтери-фахівці 
(психологи, педагоги, соціальні педагоги, соціальні працівники, юристи, 
лікарі), які надають консультативну допомогу соціальним працівникам, 
іншим волонтерам або практично допомагають клієнтам соціальних 
служб. Основним рушійним мотивом участі спеціалістів у волонтерському 
русі є реалізація особистих професійних можливостей. Іноді вона має 
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альтруїстичний характер, іноді спеціаліст намагається розширити коло 
своїх інтересів, іноді йому необхідне професійне чи особисте 
самоствердження.  

Висновки. Отже, розглядаючи питання про те, що саме може 
спонукати пересічну людину до соціальної роботи на засадах 
волонтерства, ми виділили три взаємодоповнюючі компоненти, котрі, на 
нашу думку, можуть впливати на прийняття людиною рішення про 
долучення до волонтерського руху в цій сфері: соціалізаційний компонент 
(оскільки волонтерство виступає як один з важливих чинників соціалізації 
особистості волонтера); функціонально-діяльнісний компонент (оскільки 
волонтерство виконує функцію своєрідного соціального «буфера» через 
залучення громадян до діяльності із соціальної допомоги тим, хто її 
потребує); ціннісно-мотиваційний компонент волонтерства (оскільки, на 
нашу думку, морально значущим є вже саме прагнення людини 
добровільно та безкорисливо діяти на благо інших людей та суспільства в 
цілому). 
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ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПОСТУЛАТІВ ЩОДО 
НОРМАТИВНОГО ДИСКУРСУ ЯК ПРОЯВ ЛОГІЧНОГО 

МОВНОГО АБСУРДУ 
 

Постановка проблеми. В історії західної філософії розрізняють три 
події, які вплинули на зміну предмета і напряму наукових дискусій та 
пошуків. Перша така подія відбулася у Стародавній Греції приблизно за 
життя Сократа, коли на зміну релігійному чи міфологічному мисленню 
прийшов раціональний метод пізнання та пояснення світу.  

Наступною за значущістю подією стає епістеміологічна революція, 
час якої приблизно збігається з роками життя Р. Декарта. Упродовж 
багатьох століть філософи сприймали знання, предмет, з яким вони звикли 
працювати, як щось саме собою зрозуміле і непорушне. Вони виходили з 
упевненості в надійності та непохибності людського розуму і 
достовірності результатів пізнавальної діяльності. Декарт узагалі поставив 
під сумнів самі основи людського знання, переконавшись, наскільки вони 
відносні. 

На початку минулого століття мала місце третя, цього разу 
лінгвістична, революція. Як і знання, природна мова, засіб за допомогою 
якого мислителі викладали свої теорії, упродовж тривалого часу 
сприймалася як щось саме собою зрозуміле. Надійність вербального 
вираження не тільки не викликала сумніву – така проблема навіть не 
виникала. Універсальність та загальність природної мови розглядалися як 
даність, зручна та безвідмовна.  

Аналіз останніх досліджень. Розробка типології мовних відхилень, 
з огляду на це, вдало супроводжує вивчення феномену абсурду. 
Досліджуються комунікативні постулати Г.П. Ґрайса – інформативності, 
істинності, релевантності, чіткості висловів – та відповідні до них 
імплікатури дискурсу, тобто мовні структури, що порушують 
комунікативні постулати, які розуміють під цим деякі приховані сенси та 
закріплені у фігуративній мові – у тавтології, іронії, метафорі, літоті, 
гіперболі, каламбурі та ін. Ольга та Ісак Ревзіни виділяють цілих вісім 
типів таких постулатів: детермінізму, загальної пам`яті, однакового 
прогнозування майбутнього, інформативності, тожності, істинності, 
неповноти опису, семантичної пов’язаності [4, 232–254]. Порушення 
комунікативних постулатів, що є обов’язковими щодо нормативного 
дискурсу, і є власне проявом логічного мовного абсурду. Тетяна Булигіна 
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та Олексій Шмельов розмежовують абсурдні вислови та семантичні 
аномалії, гадаючи, що за обставин усієї їх зовнішньої схожості перші 
відображають глибинні зсуви, що мають місце в сучасній свідомості, а 
другі – просте порушення мовної норми [2, 94–106]. Логічний абсурд не є 
з точки зору авторів лінгвістично аномальним, розуміється ними як засіб 
пізнання дійсності та виводиться за межі мовних аномалій у метафізичну 
сферу. Можливості експлікації логічного абсурду як прояву аномальної 
комунікації [10 ,67–76] вже не на англомовному матеріалі, а на 
російському трохи пізніше продемонструють Федір Успенський та  
Олена Бабаєва. Роблячи опис мовної картини світу Хармса, вони 
розкривають процес порушення комунікативних постулатів на рівнях 
синтагматики та парадигматики [7, 127–158]. Фактичний матеріал, яким 
оперує І.П. Смирнов [6, 108–115], гарно демонструє, як посередництвом 
псевдопоєднання, руйнуючи логічні та асоціативні зв`язки, виникло 
зіткнення сенсів у пізньосередньовічній літературі на Русі, яке і сприяло 
породженню логічного абсурду в літературному тексті.  

Формування цілей статті. Порушення комунікативних постулатів, 
що є обов`язковими щодо нормативного дискурсу, і є власне проявом 
логічного мовного абсурду та постає метою сігніфікативного дослідження 
та темпорального розгляду цієї статті. У такому розумінні абсурд можна 
виділити як явище, що розвивається на підґрунті східного християнства, 
де вже з доби Візантії була відома традиція апофатичного богослов’я. 
Автор “Ареопагітік”, Псевдо-Діонісій Ареопагіт, ведучи розмисли щодо 
першопричини буття, писав про те, що в ній необхідно затверджувати все, 
що є увіч у сущому й одночасно заперечувати з огляду на те, що вона, як 
причина всього сущого, тим самим підноситься над ним. Релігійно-
богословська традиція Візантії підготувала свого роду передумови щодо 
абсурдної творчості в руській культурі та літературі, безперервної з часів 
давньоруської культури аж до минулого століття, коли культура від 
модернізму до постмодернізму починає усвідомлюватись як “ситуація” 
абсурду, що протистоїть раціоналістичному систематизму, та така, що 
припускає множинність парадоксів та протиріч.  

З огляду на це логічний абсурд конструює нові текстові стратегії, 
які. власне, як зазначає Ямпольский, і спрямовано у зв`язку з 
характеристикою текстуальних практик оберіутів на “свідомий розлад 
імовірних асоціативних зв`язків” [9, 177]. Напрошується висновок, що 
логічний абсурд, який порушує автоматизм сприйняття, володіє в 
літературі та мистецтві безумовною схожістю з терміном “усунення”, який 
введений Віктором Шкловським та обумовленим ним у статті “Искусство 
как приём”. Дійсно, абсурд, як подоба усуненню, руйнує автоматизм 
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сприйняття завдяки новому, “дивному” погляду на повсякденний світ з 
метою зрозуміти його, а не просто впізнати.  

Як і визначення сигніфікації, нонсенс забезпечує дар сенсу, але 
робить це зовсім по-іншому. “Між можливим та неможливим відсутні 
будь-які перетини. Можливе – прерогатива здорового глузду. Це позначає, 
що там, де закінчується здоровий глузд, розпочинається сфера 
принципово відкрита щодо неможливого. Є тільки два шляхи: чи 
сприйняти цей світ таким, як він є, сприйняти спокійно налагодженість, 
що відбувається, і тоді розпрощатися з усіма надіями на будь-яке диво; чи 
бути “дітьми Бога”, котрим, можливо, не варто “нічого боятися і ні про що 
не жалкувати”, котрі тим ближчі до Бога, чим далі вони від нормального 
та заспокоєного життя, котрі “разом” з можливістю “надістотного 
втручання” [8, 258]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З точки зору сенсу, 
регресивний закон більше не пов’язує імена різного ступеня з класами та 
властивостями, а розподіляє їх у різнорідних серіях подій. Зрозуміло, що 
ці серії визначено по-різному: одна як визначальна, інша – як та, що була 
позначена. Але розподіл сенсу в кожній з них абсолютно незалежний від 
точного відношення значення. Ось чому, як ми вже встигли помітити, 
позбавлений значення термін, проте, має сенс, а сенс і подія незалежні від 
будь яких модальностей, впливаючи на класи та властивості, – вони 
нейтральні відносно всіх тих характеристик. “Уникнення сфери сенсів 
культури, у яку укорінений індивід, призводить до гострого відчуття 
відчуженості та власного марнотратства. Ситуація відчуженості від 
власної культури та мови, що є зародком духовної спустошеності людини, 
Ч. Айтматов визначив як “манкуртизм” [1, 44]. 

 Подія за самою своєю природою відрізняється від властивостей та 
класів. Усе, що має сенс, має також і значення, але остаточне – на інших 
умовах підґрунтя, ніж власний сенс. “Безнадійність – урочистіший та 
величніший момент нашого життя. До сих пір нам допомагали, відтепер 
ми надані виключно собі. До сих пір ми мали справу з людьми та 
людяними законами, відтепер з вічністю та відсутністю будь-яких законів 
узагалі” [8, 225]. 

Значить, сенс невід’ємний від нового виду парадоксів, якими 
відзначено присутність нонсенсу всередині сенсу – точніше так само, як 
попередні парадокси відзначали наявність нонсенсу всередині значення. 
Цього разу ми постали перед парадоксами нескінченного ділення, з одного 
боку, та парадоксами розподілу сингулярності, з іншого. Усередині серії 
кожен термін має сенс тільки завдяки своєму положенню відповідно щодо 
інших термінів. Але таке умовно-відносне положення саме залежить від 
абсолютного положення кожного терміна відносно інотації = Х. Останнє 
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визначається як нонсенс і безупинно циркулює, пробігаючи по серіях. 
Сенс актуально випрацьовується цією циркуляцією – як сенс, що впливає 
як на позначаюче, так і на те, що позначається. Інтенціонально доводячи, 
сенс – це завжди ефект. Але ефект не тільки в каузальній площині. Це 
також ефект у сенсі “оптичного ефекту” чи “звукового ефекту”, чи, ще 
більш чітко, ефекту поверхневого, ефекту позиційного та ефекту 
лінгвістичного. Отже, ефект, – вочевидь, не видимість чи марево, а 
цілковито продукт, що розгортається на поверхні та розповсюджується 
впродовж усієї її протяжності. Він чітко співприсутній із своєю причиною, 
доладний їй і визначає цю причину як іманентну, невід’ємну від своїх 
ефектів – чисте nihil (“ніщо” – лат.), чи Х як зовнішнє самих ефектів. 
Такого роду ефекти, такий продукт звично позначаються власними чи 
поодинокими іменами. Власне ім’я може повністю розглядатися як знак 
тільки виключно за умов, що воно відсилає до ефекту такого роду. Так, 
фізики говорять щодо “ефекту Кельвіна”, “ефект Зібека”, “ефект Зеємана”, 
“ефект Доплера” і так далі. Медики позначають хвороби іменами лікарів, 
котрим випала нагода зробити опис симптомів досліджуваних ними 
хвороб. Так, наприклад, нам відомі хвороба Рейно, контрактура 
Дюпюітрена, захворювання Кьонінга, Дауна, Шегрена та багато інших. 
Наслідуючи цю традицію, відкриття сенсу, як безтілесного ефекту, завжди 
випрацьованого циркуляцією елементу = Х, що пробігає по термінах серії, 
варто було б наректи “ефектом Хрісіппа” чи “ефектом Камю”, скажімо.  

В авторів, ще нещодавно зарахованих до екзистенціалістів, суттєвим 
є саме цей момент: сенс розглядається абсолютно не як явище, а як 
зверхній та позиційний ефект, що продукується циркуляцією пустого 
місця за серіями даної структури (місцем короля, плаваюче визначення, 
нульова цінність, залаштункова частина сцени, відсутність причини і таке 
інше). Екзистенціалізм (свідомо чи ні) від початку відкриває абсурд в 
античності, продовжуючи Сартрівсько-Есслінівським натхненням. 
Екзистенція – це фактично машина з виробництва безтілесного сенсу 
(скіндапсоса). Але коли екзистенціалізм на свій кшталт наводить, що сенс 
продукується нонсенсом і його нескінченим переміщенням, що він 
породжується відповідним зосередженням елементів, які самі собою не є 
“визначальними”, – нам не слід порівнювати це з тим, що має назву 
абсурду: Есслін – так, Камю – ні. Тому, що для філософів абсурду нонсенс 
є те, що просто протилежне сенсу. Отже абсурд завжди визначається не 
співпаданням сенсу, певною нестачею (цього не досить…). Навпаки, з 
точки зору структури – сенсу завжди занадто багато: це надлишок, 
відпрацьований і знову вироблений нонсенсом як нестача самого себе. 
Якобсон визначає нульову фонему, що немає фонетично визначеної 
вагомості через її протилежність до відсутності фонеми, а не до фонеми 
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самої по собі. Так само, як у нонсенсі немає якогось специфічного сенсу, 
але він протилежній відсутності сенсу, а не самому сенсу, якого він 
випрацьовує в надлишку, – між ним та його продуктом ніколи не буває 
простого відношення виключення, до якого деякі хотіли б їх звести. 
Нонсенс – це те, що не має сенсу, але також і те, що протилежне 
відсутності останнього, що саме по собі дарує сенс. Ось що слід розуміти 
під нонсенсом.  

Отже, значення абсурду для філософії і для міркувального процесу 
взагалі полягає в тому, що він зсуває, а в деяких випадках і знищує 
усталені точки зору щодо існування та розташування кордонів та меж 
сутностей речей та явищ, що виступали об’єктами дослідження людини. 
Після того, як центр уваги змінено з тих, що зазнали невдачі Сутностей, на 
поняття сенсу, філософська межа, напевне, повинна бути визначена між 
тими, хто пов’язав сенс з новою трансценденцією, з новим втіленням Бога 
та видозмінними небесами, та тими, хто віднайшов сенс у людині з її 
багатовимірністю. 

До питання щодо сенсу життя можна підійти по-різному. Перш за 
все, облишимо осторонь проблему сенсу та задуму щодо світу в цілому, 
так само як і відчуту нами розгубленість перед долею, наш опір 
випробуванням, що припадають на нашу долю, оскільки позитивні 
відповіді відносно цих питань безпосередньо відносять до сфери релігії. 
Для людини релігійної, яка вірить у Провіщування [пророцтво], даного 
роду питання може не існувати взагалі. Для решти людства в першу чергу 
необхідно сформулювати це питання належним шляхом. Перш за все ми 
повинні визначитись, чи припустимо перейматися питанням щодо сенсу 
цілого, чи має сенс саме це питання. 

Дійсно, ми повинні обмежити себе більш конкретним та чітким 
питанням. Ми не можемо розпочати з’ясовувати “задум” Всесвіту. Задум 
завжди трансцендентний – тією мірою, якою він завжди є зовнішнім по 
відношенню до усього, що цим задумом “володіє”. Таким чином, ми у 
кращому випадку можемо сягнути сенс Всесвіту у формі над-сенсу, 
маючи на увазі під цим, що сенс у даному разі лишається незрозумілим і 
знаходиться за межами досягнутого. Таке розуміння сенсу схоже з 
кантівським постулатом причинності: наш розум вимагає її існування, 
хоча і не здатен її осягнути.  

Свого часу Б. Паскаль зауважив, що гілка ніколи не зможе осягнути 
сенсу всього дерева. Сучасна біологія показала, що будь-яка жива істота 
замкнена у своєму специфічному оточенні і практично не здатна 
вирватися за його межі. І хоча людина займає виключне положення, хоча 
вона може бути надзвичайно чутлива до світу і весь світ може виступати її 
оточенням, все ж хто може виступити запорукою, що за межами цього 
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світу не існує якого-небудь над-світу? Вірогідно, доладно тварині, яка 
ледь-но здатна вибратися зі своєї ніші, з метою порозумітися у вищому 
світі людини, саме людина ледь-но здатна осягнути над-світ, хоча він 
може наблизитися до неї, наприклад, у релігії чи в окремі моменти 
осяяння. Домашній тварині не відома мета, заради якої людина 
намагається зробити її свійською. Отже, звідки ж людині знати, яка 
“кінцева” мета її життя, який “над-намір”, “над-сенс” Всесвіту. Ми не 
можемо не погодитись із твердженням М. Ґартмана щодо того, що свобода 
та відповідальність людини протиставлені доцільності, що прихована від 
неї, але від якої у той самий час вона і залежить. Ґартман і сам визначає, 
що свобода людини – це “свобода, не звертаючи увагу на залежність”, 
оскільки свобода розуму людини здіймається понад законами, що керують 
природою і діють на своєму власному, більш високому, рівні буття, який є 
автономним, не звертаючи увагу на його залежність від нижчих рівнів 
буття. З нашої точки зору, аналогічні взаємовідносини між сферою 
людської свободи і сферою, дещо вищою відносно людини, цілком 
припустимі, так, як людина володіє свободою волі, не звертаючи уваги на 
участь, що передбачало їй Провіщування, – так само, як домашня тварина 
живе своїми інстинктами, навіть коли служить людині. Адже і сама 
людина використовує саме ці інстинкти щодо своїх власних цілей та 
намірів. 

Щодо сенсу цілого, то воно для людини завжди лишається 
незбагненним та не зрозумілим. І справа не в тому, що воно не переходить 
із виміру “Ніщо” у вимір “Буття”, бо саме “Буття переходить у сутність… 
І хоча сутність виявляється щодо буття як опосередковане, проте сутність 
є справжнім началом. Буття повертається до своєї основи; буття 
перевершує себе в сутності” [5,52]. Людина, прагнучи підкорити собі 
оточуючий її світ, шляхом його дослідження та вивчення намагається 
тільки від початку (на жаль!) узагальнити його, поєднуючи між собою 
загальний абрис форм, звуків, рухів. Це трапляється до тих пір, доки в її 
вимір “буття-у-собі” та “буття-для-світу” не втручається інший. Він, цей 
інший, вносить корективи щодо синтезу цих вимірів і призводить це до 
ситуації коли “конкретне, навпаки, є тотальністю, яка може існувати лише 
сама собою” [5, 39]. Досягнувши того, що весь оточуючий людину світ 
розподілено на окрему ”…присутність у собі, котру часто приймають за 
повноту існування (хибна думка, досить поширена серед філософів), 
змушувала приписувати свідомості найвищу буттєву вартість” [5, 136]. 
Таким чином, намагаючись осягнути сенс буття шляхом розподілу світу 
на окреме “буття-у-собі”, людина спровокувала ситуацією, за обставин 
якої “присутність буття-в-собі припускає відставання буття стосовно себе” 
[5, 136] і водночас ці, тепер уже окремі, не тетичні складові подрібненого 
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світу постають перед нею як феномени. Оскільки “феномен може бути 
вивчений і описаний як такий, оскільки йому властиве абсолютне 
вказування на самого себе” [5, 8], то чим більш прагле та прагматичне 
ставлення людини до світу, чим більш поглиблене вивчення та 
дослідження цих феноменів, тим більша кількість їх постає перед 
людиною. А за кожним феноменом постає не тільки його зміст та сутність, 
але й як обов’язкова умова його об’єктивності – сенс. Безумовно, якщо 
прийняти до уваги, що кожної миті, практично одразу (що саме по собі 
неможливо) людина без зупинки поповнює свою уяву щодо оточуючого її 
світу перманентною, безперервною низкою дослідницьких експериментів, 
то вже через деякий час, напевне, в її уяві зникнуть білі плями пізнання. 
“Для себе не настає спочатку, щоб потім його пізнавати, тим паче не 
можна стверджувати, що воно є лише остільки, оскільки пізнає чи пізнаю, 
що змусило б буття розчинитися в нескінченності, впорядкованій 
окремими пізнаннями [5, 139]. У разі ж коли процес пізнання починає 
мати уривчастий характер (щось на кшалт слухаю і не чую, дивлюсь і не 
бачу, чую і не відчуваю), перед людиною і постає алогізація онтологічного 
процесу буття. Більше того, втративши нагоду перцептивного 
дослідження, людина так і не набуває логічно-поміркованої здатності 
ставлення до світу. Таким чином, онтологічна картина зруйнована на 
окремі феномени з частково осяжною сенсовістю, алогічність їх має 
тотальний характер і відтепер вести мову щодо загального сенсу просто 
недоречно… 

Отже, визначити сенс усіх без винятку об’єктів оточуючого світу 
людини, встановивши, що кожен із цих об’єктів являє собою 
феноменологічне буття цього об’єкта, постає складним, майже 
нездоланним завданням. Більше того, феномени від початку частково, а 
потім дедалі тотальніше випадають із поля зору, зі сфери Буття в сферу 
Ніщо. Разом із цим втрачено нагоду пізнати сенс цих феноменів, логічно 
їх пов’язати, створивши таким чином помірковано-логічний зв’язок речей 
та явищ. Беручи до уваги те, що сенс, можливо, і не вартий того, щоб його 
досліджували, бо є приклад інших індивідів, які втратили (чи не набули) 
розуміння сенсу цих об’єктів, та не втратили свого “Буття-для-себе” і не 
припинили свого існування (людина лишається у вимірі “Буття-у-собі” чи 
принаймні переходить у “Буття-для-себе”). І єдине, що їй лишається, – це 
навести трансфеноменально міжіндивідуальні зв’язки, які (з 
вищенаведеного зрозуміло) можуть мати доладний, як щодо їх рівня і 
вимог, та все одно лінгвістично чи феноменологічно-абсурдний характер. 

Саме в той момент, коли людина виокремлює будь-який об’єкт зі 
сфери Ніщо і починає його досліджувати, то хай навіть і з помилками, але 
все одно для себе вона встановить сенс цього об’єкта. Це пізнання нічого 
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не додає до загальної характеристики світу, до його пізнання іншими, 
більше того: “…Якраз саме буття є присутнім у свідомості через пізнання і 
що для-себе нічого не додає до в-собі, окрім самого факту того, що 
існувало в-собі, тобто стверджувальне заперечення” [5, 300]. 

Висновки. Таким чином, ми розглянули відносини людського світу 
до над-світу як алогічне відношення “оточуючого середовища” тварини 
(Екскюль) до “оточуючого середовища” людини. Вочевидь, що віра у над-
сенс – як у метафізичній концепції, так і в релігійному сенсі. 
Провіщування має неперевершене феноменологічне та екзистенційне 
значення. Поставши перед алогічністю світу, феноменологічними та 
лінгвістичними проявами абсурду, людина, не бажаючи схибити, у 
розмислах щодо сенсу власного Буття та нездатності осягнути сенс 
Всесвіту в цілому, прагне і звертається до віри в усіх її проявах, яка 
тотожно істинній вірі, заснованій на внутрішній силі, робить цю людину 
більш життєздатною. Можна навіть зауважити, що, з одного боку це віра 
від знесилля, нездатності сягнути над-сенс сутності як своєї власної, так і 
свого буття в цілому. З іншого боку, ця здатність щодо порозуміння світу, 
визначення сенсу та сутності у майже 50% людей і не дана від 
народження. Звертаючись до такої віри, в кінцевому підсумку, людина 
починає вірити, що для неї (віри), немає нічого безглуздого. А отже, у 
цьому гарна нагода приховати від самої себе свою безсилість та 
нездатність упоратись із сенсом та сутністю. Ніщо не виникає “даремно”, 
“жодна дія не лишається не поясненою” (за Вільдгансом). Кожен із нас так 
чи інакше усвідомлює, що зміст його життя десь зберігається та 
охороняється. Таким чином, час, змінюючи одне одного роки, не зможе 
вплинути на сенс та цінність нашого життя. 

Завжди і скрізь людина опиняється включеною в соціальний 
контекст – у зв’язок з іншими людьми і в ланцюжок подій. Особистість 
детермінована товариством у подвійному сенсі: з одного боку, її поведінка 
в цілому зумовлена соціумом, і у той самий час, з іншого боку, вона сама 
впливає на соціум, постійно спрямована на нього. Щодо індивідуальної 
поведінки, то їй характерна не тільки соціальна причетність, але й 
соціальна націленість. У відношенні соціальної причинності необхідно 
знову підкреслити, що так звані соціологічні закони ніколи до кінця не 
визначають поведінку індивіда – значить, вони не обмежують людині 
свободи волі. Більше того, вони можуть вплинути на неї, тільки проходячи 
крізь спеціальну зону індивідуальної свободи, у котрій вони тільки й 
лишають слід в індивідуальній поведінці. Щодо суспільної зумовленості 
людської долі можна сказати, що і тут лишається для людини сфера, у якій 
можливий її власний “вільний” вибір, так само як і у випадку з 
біологічною та психологічною зумовленістю її існування. Щоправда, цей 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

150 
 

“вільний” вибір має абсурдний характер, бо ця свобода та вільність 
упорядковані настільки, що інколи вони, абсурдні об’єкти, навіть не 
лишають людині жодного шансу вибору. Щодо нас, то ми надаємо 
перевагу саме термінам “абсурдні об’єкти”, щоб вивільнитися від 
передумов, котрі так і прагнуть до терміна “трансцендентні сутності – 
“універсалії” внаслідок їх більш тривалої філософської історії. 

Подальші перспективи в цьому напрямку. Отже, весь 
літературний дискурс у цілому, являючи собою поле взаємодії 
“безреферентних та референційованих висловів (в абсолют не 
співвіднесених з нею умовно)”, постає особливим типом комунікативної 
аномалії, тобто, по суті, – абсурдним дискурсом [3,13]. За обставин такої 
інтерпретації та спів-присутності сенсу та нонсенсу література абсурду, 
що руйнує хронологічні та локативні зв`язки, та така, що припускає 
нескінченну кількість тлумачень і являє собою як апогей культури 
сучасної людини в її екзистенційному просторі в цілому, так і художньої 
літератури безпосередньо.  
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СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 
Вступ. Невід’ємним загальнолюдським правом особи з інвалідністю 

є право на працю, незважаючи на обмежену працездатність. Право людей 
даної категорії на працю встановлене Законами України «Про основи 
соціальної захищеності iнвалiдiв в Укранi» та «Про зайнятість населення», 
що спрямовані на створення особам з вадами здоров’я реальних 
можливостей продуктивно працювати i передбачають конкретні 
механізми їх реалiзацiї. 

Дослідження і публікації. У вітчизняній науці питання соціальної 
інтеграції людей з функціональними обмеженнями досліджували  
М. Авраменко, К. Бондарчук, О. Басенко, О. Бацман,  
О. Дікова-Фаворська, А. Капська, Л. Качан, Р.Кравченко, Б. Статків,  
І. Терюханова, А. Шевцов, О. Ярошенко та інші. 

Виклад основного матеріалу. Професійна реабілітація передбачає 
відновлення знижених або втрачених професійних функцій, відбір 
професії та адаптацію до неї, поновлення трудової діяльності інваліда в 
колишній або в новій професії. Професійна реабілітація включає заходи із 
забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних 
здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки 
робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального 
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працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю 
працевлаштування й успішністю професійно-виробничої адаптації. 

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

Трудова реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється 
відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та в разі необхідності 
супроводжується медичним спостереженням за ними [1].  

Велику роль у забезпеченні професійної та трудової реабілітації 
інвалідів відіграє Державна служба зайнятості України. Основою 
реалізації соціальної політики України щодо забезпечення рівних прав 
інвалідів на ринку праці є Закон України «Про зайнятість населення», що 
відносить осіб із інвалідністю до соціально вразливих категорій 
населення, надаючи їм додаткові гарантії сприяння у працевлаштуванні. 

Особливістю підходящої роботи для інвалідів є її відповідність 
завданням медико-соціальної, професійно-трудової реабілітації, 
повноцінної суспільної інтеграції. Основними критеріями підходящої 
роботи для осіб з інвалідністю можна вважати наступні: 

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

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

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

– наявність реальної можливості працевлаштування за даною 
професією; 

– наймана праця, самозайнятість, відкриття власної справи, робота на 
підприємстві або на дому (в тому числі створення спеціального 
робочого місця на підприємстві або на дому). 

При наданні профорієнтаційних послуг безробітним інвалідам 
необхідно враховувати їхні психологічні особливості, серед яких до 
найбільш типових медико-психологічних проблем відносяться астенічні 
прояви та розлади невротичного кола. В осіб з різними нозологіями 
можуть бути наявні недостатні навички спілкування, низький рівень 
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нервово-психічної стійкості, несформованість потреб у міжособистісному 
спілкуванні, неадекватна самооцінка, високий рівень домагань, прагнення 
гіперкомпенсації, негативне сприйняття оточуючих людей, агресивність, 
надмірна сором’язливість тощо. Тому процес надання профорієнтаційних 
послуг інвалідам обов’язково має містити соціально-психологічний 
компонент. 

Інваліди, які звернулися до державної служби зайнятості як особи, 
що шукають роботу, мають право на безоплатну професійну орієнтацію, 
консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної 
інформації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, 
режиму праці. Здійснення медико-соціальної реабілітації та забезпечення 
професійної і трудової реабілітації інвалідів, як складової реалізації його 
індивідуальної реабілітаційної програми, має здійснюватися медико-
соціальним експертними комісіями в тісній співпраці з відділами 
професійної орієнтації центрів зайнятості. Направлення інваліда до центру 
зайнятості для вирішення питань професійної орієнтації, професійного 
навчання чи працевлаштування має здійснюватися лише медико-
соціальними експертними комісіями (МСЕК) з обов’язковим визначенням 
критеріїв підходящої роботи, особливих вимог до умов і режиму праці та 
навчання і наданням рекомендацій щодо працевлаштування. Це є перший 
етап професійної реабілітації інвалідів [2]. 

Професійна орієнтація, професійне навчання, працевлаштування, 
створення робочих місць для інвалідів та їх працевлаштування згідно з 
трудовими рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії 
становлять другий етап професійної реабілітації інвалідів, що 
здійснюється рядом організацій та установ, основними з яких є місцеві 
органи соціального захисту населення, державна служба зайнятості 
населення, Фонд України соціального захисту інвалідів, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України, підприємства та організації, громадські організації 
інвалідів. Для осіб з інвалідністю підходяща робота має підбиратися 
відповідно до їхніх професійних навичок, знань, рекомендацій медико-
соціальної експертної комісії та з урахуванням побажань інваліда. При 
наданні послуг з працевлаштування особам, які мають інвалідність, слід 
враховувати їхній життєвий досвід, наявну освіту, стан здоров’я, ступінь 
трудового потенціалу, особливості в поведінці, здібності та нахили, 
ступінь мотивації до праці, морально-вольові якості та наявність у центру 
зайнятості й партнерських організацій відповідних можливостей і 
ресурсів. Професійна діяльність інвалідів може здійснюватися у 
звичайному (незахищеному) соціальному середовищі, що мінімально або 
зовсім не пристосоване до обмежень у життєдіяльності, або у 
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спеціальному соціальному середовищі (захищеному), пристосованому до 
потреб інваліда та обмежень у життєдіяльності (наприклад на спеціально 
створеному робочому місці). За кордоном існує також транзитна 
(перехідна від спеціального до звичайного середовища) професійна фаза 
(період, етап), що сприяє ефективній інтеграції осіб з особливими 
потребами в реальний трудовий ринок. Звичайно, для достатньої 
конкурентоспроможності на ринку праці інвалід має на достатньому рівні 
володіти професією, що користується попитом роботодавців.  

Функціями державної служби зайнятості щодо працевлаштування 
інвалідів визначено: 

 облік робочих місць підприємств, на які можуть бути 
працевлаштовані інваліди; 

 створення банку даних з професіограм професій та видів робіт на 
підприємствах у зоні обслуговування; 

 облік інвалідів, які самостійно звернулися по допомогу у 
працевлаштуванні або направлені МСЕК та відділами соціального 
захисту населення; 

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

 профорієнтація, поглиблена профконсультація, профдобір або 
профвідбір, визначення професійної придатності особи з 
обмеженою працездатністю з урахуванням професійних інтересів, 
нахилів, здібностей, наявних у інваліда професійних навичок і 
знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи; 

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

 розробка та узгодження зі службою МСЕК переліку професій, з 
яких проводиться навчання інвалідів державною службою 
зайнятості; 

 створення координаційної ради з питань професійної орієнтації 
населення, до складу якої повинні обов’язково входити 
представники органів охорони здоров’я та служби МСЕК; 

 розробку та подання пропозицій до обласної програми зайнятості 
населення з розділу зайнятості осіб з обмеженою працездатністю; 

 участь у роботі ради у справах інвалідів при облдержадміністрації; 
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 узагальнення результатів робіт з питань професійної реабілітації 
інвалідів та інформування адміністративно-територіальних органів 
влади з пропозиціями щодо покращення цієї роботи; 

 щоквартальне подання місцевим органам праці та соціального 
захисту населення інформації щодо працевлаштування інвалідів;  

 створення координаційної ради з питань зайнятості населення при 
облдержадміністрації з метою попередження прихованого 
безробіття, підготовка обласних програм зайнятості населення, у 
тому числі осіб з обмеженою працездатністю [3]. 

Для ефективної співпраці спеціалістів центру зайнятості з клієнтом з 
інвалідністю щодо підбору підходящої роботи необхідно визначити 
ступінь його трудового потенціалу. Важливо зауважити, що визначення 
умов для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти, 
професійної перепідготовки і працевлаштування має відбуватися на основі 
урахування функціональних можливостей осіб з інвалідністю, що не слід 
ототожнювати з поняттям суто фізичних функцій організму людини. Для 
визначення функціональних можливостей застосовується поняття 
«функціонального діагнозу», який вміщує в собі весь комплекс параметрів 
здоров’я, особливо його соціальну складову. 

При оцінці ступеня трудового потенціалу людини з інвалідністю 
необхідно враховувати рекомендації медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК) щодо трудових можливостей і обмежень особи та особливості 
виявлених у процесі співбесіди спеціаліста центру зайнятості з клієнтом 
особистісних якостей та специфічних потреб інваліда. Однак у 
вітчизняному законодавстві залишається недостатньо врахованою 
необхідність наступності складових реабілітаційного процесу. Так, між 
медичною та професійною реабілітацією вона законодавчо забезпечується 
тим, що до роботи МСЕК залучаються не лише лікарі, але й спеціалісти з 
інженерної психології (психології праці) та психології професійного 
відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною 
підготовкою інвалідів, спеціалісти державної служби зайнятості. Від 
налагодженості співпраці спеціалістів державної служби зайнятості з 
фахівцями МСЕК залежить змістовність, конкретність, дієвість 
індивідуальної програми реабілітації в кожному окремому випадку, що 
полегшує і пришвидшує підбір інваліду підходящої роботи, здатної 
реально забезпечити виконання реабілітаційних завдань. Однак, згідно з 
чинним законодавством, контроль за виконанням індивідуальної програми 
реабілітації інваліда та забезпечення послідовності, комплексності і 
безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінка їх результатів та 
ефективності покладаються на так звані реабілітаційні комісії, які можуть 
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створюватися реабілітаційними установами у складі провідних фахівців 
цих установ та представників місцевих органів виконавчої влади. 

Третій, заключний, етап професійної реабілітації інвалідів зводиться 
до проведення контролю за їхнім своєчасним та якісним 
працевлаштуванням. 

Форми та методи взаємодії установ, що входять до моделі державної 
системи професійної реабілітації інвалідів, передбачають їхню участь у 
роботі позавідомчого органу – ради у справах інвалідів при 
держадміністрації та в роботі координаційної ради з питань професійної 
орієнтації населення [4]. 

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

Висновки. Отже, актуальним є вирішення питання забезпечення для 
осіб з обмеженими можливостями здатності на рівних конкурувати на 
ринку праці завдяки медико-соціальній, професійній, трудовій 
реабілітації. Питання працевлаштування інвалідів вимагає чуткої 
узгодженості дій, що дозволить повернути багатьох людей з особливими 
потребами до активного суспільного життя та трудової дiяльностi. Лише 
плідне співробітництво всіх соціальних партнерів забезпечить 
ефективність вирішення державних завдань щодо забезпечення права 
інваліда на гідну працю, його інтеграцію в суспільство.  
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ПРОБЛЕМА СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ПІДХОДИ ДО 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК–ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА 

 
Вступ. Концептуальне осмислення «насильства» демонструє 

наявність різних аспектів цього явища. Перш за все насильство є 
процесом, який розгортається за певних умов і характеризується 
етапністю, що має видимі чи невидимі ознаки. Факти насильства частіше 
не є одноразовими епізодами, а виявляються з певною частотою за 
наявності окремих обставин чи внутрішніх причин.  

Насильство виявляє себе в різних формах. Коли ми говоримо про 
факти насильства, частіш за все у свідомості постає образ якоїсь 
агресивної атаки, негативних емоційних та поведінкових проявів, 
спрямованих проти іншої особистості. Але слід враховувати також інші 
різновиди насильства (ізоляція, примус, контроль), які часто чиняться із 
зовнішнім дотриманням правил доброго тону, хорошого виховання, 
культури, певних норм моралі, притаманних якомусь середовищу. Тому 
доречним буде визначення насильства як примусового контролю, який 
одна людина практикує щодо іншої. Відповідно до цього випадки 
насильства можна спостерігати в різних сферах життєдіяльності людини. 
Одним з таких прикладів є насильство в сім'ї, його називають ще 
домашнім насильством. І найчастіше жертвами такого насильства стають 
жінки. 

Практика останніх років доводить концептуальне осмислення цього 
питання на державному рівні. Свідченнями цього є і прийняття нової 
законодавчої бази в Україні, і створення кризових та реабілітаційних 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
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центрів, і проведення досліджень, і організація науково-практичних 
семінарів та конференцій.  

З ряду причин важко достовірно визначити кількість актів 
домашнього насильства, які мають місце в українських сім’ях. Домашнє 
насильство посилюється почуттям сорому, традиціями, які не дозволяють 
жінкам повідомляти про деякі насильницькі акти, яких вони зазнали. Усе 
це значно ускладнює захист жінок від подібних проявів, суттєво зменшує 
кількість зареєстрованих фактів насильства стосовно жінок. Саме тому, 
незважаючи на наявні наукові розробки з даної проблематики, не всі 
аспекти розглянуті досить повно. Особливо мало робіт, присвячених 
методам реабілітації жінок-жертв домашнього насильства саме в межах 
соціальної роботи.  

Результати дослідження. Велика кількість підходів до осмислення 
джерел жорсткого поводження в сім'ї дозволяє констатувати, що ці 
підходи взаємодоповнюють один одного, відображають насильницькі 
аспекти в різних моделях та різних етапах розвитку сімейних відносин, а 
також наголошують на різних видах домашнього насильства.  

Насильство – це явище, яке виникає з діяльності людини. При цьому 
деякі автори наголошують на тому, що насильство можна розглядати і як 
прояв бездіяльності. Прикладом цього можуть бути випадки ненадання 
допомоги людині, яка її потребує.  

Така діяльність чи бездіяльність характеризується певними 
основними властивостями: умисністю – насильство завжди спрямоване на 
досягнення певної мети, воно є наслідком продуманої дії, тобто не є 
випадковим; порушенням прав та свобод іншої людини – насильство 
завжди пов'язане з порушенням якихось прав особистості або групи осіб; 
низьким рівнем самозахисту – між учасниками насильницьких дій 
присутні різного роду переваги – фізична сила (чоловіка щодо дружини, 
дорослих щодо людей похилого віку), вікові переваги (батьків щодо 
дітей),при цьому жертва може сама створювати передумови для тих 
ушкоджень, які завдаються виконавцем насильства; спричиненням шкоди 
(фізичної, моральної). 

Концептуальне осмислення феномену насильства демонструє 
наявність різних аспектів цього явища. Перш за все насильство є 
процесом, який розгортається за певних умов і характеризується 
етапністю. Етапність процесу насильства передбачає його так звану 
циклічність, здатність до повторення. Факт циклічності домашнього 
насильства підтверджується в роботах Н. Табаріна, який виділяє так 
званий цикл домашнього насильства, що складається з трьох фаз. Факти 
насильства частіше не є одноразовими епізодами, а виявляються з певною 
частотою за наявності окремих обставин чи внутрішніх причин, які 
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виникають у сім’ї. Насильство, яке розпочинається в сім'ї. з кожним 
наступним разом збільшується за частотою і ступенем жорстокості. 
Домашнє насильство, за зауваженням Т. Забєліної, – це повторюваний зі 
збільшенням частоти цикл фізичної, сексуальної, словесної, емоційної та 
економічної образи стосовно своїх близьких з метою набуття над ними 
влади і контролю. 

Дослідники виділяють кілька видів насильницьких дій – фізичне, 
сексуальне, психологічне та економічне, які приносять шкоду та травму 
фізичному та психологічному здоров’ю жінок. Психологічне насильства є 
найбільш поширеним і присутнє практично у всіх випадках домашнього 
насильства в сім'ї. Психологічне насильство важко діагностувати. Якщо 
всі інші форми насильства легко визначаються, оскільки мають чіткі 
фізіологічні наслідки, то явні ознаки психологічного впливу рідко видно, а 
наслідки при цьому можуть бути надзвичайно важкими. Широта і 
витонченість форм психологічного насильства значно ускладнює їх 
класифікацію.  

Отже, незалежно від форми насильства виникають різні порушення, 
які зачіпають усі рівні функціонування, що призводить до стійких 
психоемоційних особистісних змін, формування специфічних сімейних 
відносин, особливих життєвих сценаріїв. Пережите жорстоке поводження 
породжує подальшу включеність в ролі жертви у так званий «цикл 
насильства». 

Причини виникнення домашнього насильства над жінкою умовно 
поділяють на три групи: причини першої групи, викликані особливостями 
особистості чоловіка та історією його життя; причини, викликані історією 
життя жінки та її особистісними особливостями; причини зумовлені 
особливостями подружніх стосунків. Кожна з цих причин може стати 
визначальною, однак, як правило, до внутрішньосімейного домашнього 
насильства призводить комплекс причин. Але якими б не були причини 
насильства, вони завжди тягнуть за собою негативні наслідки, з якими 
жінка-жертва домашнього насильства найчастіше не може впоратися 
самостійно.  

Проаналізувавши методи та форми допомоги жінкам, постраждалим 
від домашнього насильства, які використовуються в соціальній роботі з 
цією категорією клієнтів, ми з’ясували, що існує два напрямки 
реабілітаційної роботи з ними, а саме – екстрена психологічна допомога 
при гострій травмі насильства і посттравматичному стресі, тобто 
індивідуальний соціально-психологічний супровід жінок-жертв 
домашнього насильства, та тривалий супровід у процесі індивідуального 
консультування та групової роботи, а саме – групові методи реабілітації 
жінок, які постраждали від домашнього насильства.  
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На першому етапі реабілітаційної роботи з жінкою-жертвою 
домашнього насильства проводиться індивідуальна робота, де 
встановлюється взаємоконтакт між соціальним консультантом та жінкою-
жертвою. Також на першому етапі роботи визначається причина 
звернення та планується реабілітаційна робота тривалої глибинної 
взаємодії. Тобто реабілітація жінок, які постраждали від домашнього 
насильства, здійснюється за допомогою групових методів.  

Групові методи реабілітаційної роботи спрямовані на надання 
психологічної допомоги через групову підтримку і виявлення позитивних 
особистісних ресурсів за допомогою інших членів групи. У процесі 
групової роботи використовуються експресивно-творчі методи в напрямку 
арт-терапії, а саме – групи поетичної психотерапії, виготовлення 
мініатюр-масок, образотворча діяльність. Метод драмотерапії у практиці 
роботи з жінками-жертвами домашнього насильства доводить свою 
ефективність. Це психотерапевтичний метод, заснований на розігруванні 
драматичних сценок з метою відреагування і трансформації негативного 
емоційного досвіду травмуючої ситуації, у якій була жінка.  

Практики визначають ще один ефективний метод групової роботи – 
дебрифінг. У процесі групової роботи, а саме де брифінгу, вирішуються 
такі завдання, як: розуміння та групова підтримка жінки, яка стала 
жертвою домашнього насильства; переживання реакцій, які можуть 
виникнути в процесі роботи; інтеграція переживань і подій; визначення 
засобів подальшої самодопомоги та інші проблеми. Тобто метою цього 
методу роботи є обговорення та мінімізації почуттів жінки-жертви, яка 
постраждала від домашнього насильства. 

Аналізуючи матеріали з питань технології реабілітації жінок-жертв 
домашнього насильства зарубіжними авторами, ми визначили, що 
проблема домашнього насильства над жінкою є актуальною для більшості 
країн, тому в останні десятиліття спостерігається постійне зростання 
різноманітних моделей реабілітації. Реабілітаційні програми, як правило, 
розробляються для спеціалізованих центрів, у яких працюють фахівці з 
різних сфер, включаючи психологів, соціальних працівників, юридичних 
консультантів, педіатрів, гінекологів та інших спеціалістів. Моделі 
психологічної реабілітації та терапевтичні напрямки численні, тому в 
кожного центру є своя концепція і програма допомоги жінкам-жертвам, 
які постраждали від домашнього насильства. 

Висновки. Таким чином, домашнє насильство – актуальна та 
болюча тема для нашого суспільства, якій в останні роки приділяється 
чимало уваги. Одним з напрямків роботи соціальних центрів є 
профілактика різних форм насильства, допомога жертвам домашнього 
насильства, корекційна та реабілітаційна робота, а також проведення 
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різних заходів, спрямованих на обговорення даної проблематики в 
сучасному суспільстві. 

 
 

Стрельніков Віктор Юрійович, 
д. пед. н, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук,  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ДІТЬМИ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 
Постановка проблеми. У даний час актуальною проблемою у світі, 

яка вимагає першочергового вирішення, є проблема соціальної 
захищеності дітей. Важливим завданням у західних країнах є оновлення 
теорії соціалізації дитини з метою визначення оптимальних шляхів її 
адаптації до сучасного суспільства. В Україні проблема дитячої 
безпритульності також набула загальнодержавного значення, стала 
предметом стурбованості і посиленої уваги широких кіл громадськості, 
органів державного управління та місцевого самоврядування. Для 
успішності процесів становлення і розвитку соціальної роботи і соціальної 
педагогіки в Україні величезне значення має вивчення, осмислення й 
адаптація досвіду, нагромадженого у зарубіжних країнах, насамперед 
Західній Європі і США. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблем соціальної 
роботи з безпритульними дітьми дозволяє зробити висновок про численні 
й вагомі за теоретичними й прикладними надбаннями цієї науки праці 
(А. Адлер, С. Бадора, Л. Волинець, М. Гернет, А. Зінченко, 
П. Люблінський, С. Познишев, В. Рубінштейн, Д. Футтер); дослідження, 
присвячені особливостям виховання дітей з неблагополучних, 
алкозалежних, неповних сімей (Т. Барсуков, І. Белінська, А. Віденко, 
С. Воронова, В. Галузинський, Л. Девіс, Л. Ковальчук, Н. Максимова та 
ін.). Однак поза увагою залишається проблема комплексного дослідження 
соціально-педагогічної роботи з безпритульними дітьми. Однак окремі 
напрями соціально-педагогічної діяльності, висвітлені у вищезазначених 
наукових дослідженнях, реалізуються в різних соціальних інституціях і 
потребують узагальнення. 

Завданнями статті є: 1) з’ясувати особливості вживання у 
європейській спільноті термінів «соціальна педагогіка» і «соціальна 
робота»; 2) вивчити зарубіжний досвід щодо застосування сфери 
соціальної діяльності за соціально-педагогічною спеціалізацією; 3) 
дослідити способи подолання проблеми дитячої безпритульності у країнах 
Європи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження розпочнемо з першого 
завдання – з’ясування особливості вживання термінів «соціальна 
педагогіка» і «соціальна робота». У Вікіпедії дається визначення 
соціальної педагогіки як галузі педагогіки, що вивчає закономірності 
соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою 
гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та 
надособовому рівні. Основна категорія, яку розглядає соціальна 
педагогіка, – соціалізація особистості (входження особистості в соціальне 
середовище, прийняття норм, цінностей та правил цього середовища). 
Соціальна робота розглядається як галузь наукових знань, академічна 
дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і 
надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, 
що розширює або відновлює їхню здатність до соціального 
функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає 
соціальному виключенню [1]. Соціальна робота – це практична діяльність, 
що відбувається у складному, змінному середовищі. Вона покликана 
надавати людям можливість якомога повніше розвивати власний 
потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення 
дисфункцій. Використовуючи теорії людської поведінки та соціальних 
систем, соціальна робота виникає там, де має місце взаємодія людей з 
їхнім оточенням. Соціальна робота будує свою методологію на «базованих 
на доказах» знаннях, отриманих з досліджень та оцінювання практики 
соціальної роботи, включно зі специфічними знаннями відносно їхнього 
контексту [3]. 

У німецькомовних країнах поширенішим є вживання терміна 
«соціальна педагогіка», ніж «соціальна робота». Проте, згідно з 
міжнародними стандартами, переважно вживається словосполучення 
«соціальна робота», що пов’язане, у свою чергу, з англо-американським 
терміном «social work». 

Зазначимо, що поділ сфери діяльності соціальних служб на 
соціально-педагогічну і соціальну роботу сьогодні в переважній більшості 
країн вважається застарілим і неправомірним. Так, у Німеччині 
домінуючою є думка, як практиків, так і теоретиків, про недоцільність 
розмежування соціальної роботи і соціальної педагогіки. Вони часто 
використовуються як синоніми: у письмовій мові, як правило, 
допускається паралельне позначення – «соціальна робота/соціальна 
педагогіка» або використовується термін «соціальна робота» як поняття, 
що об’єднує ці сфери діяльності. Під соціальною роботою розуміють всю 
сукупність різних видів діяльності у сфері соціальних служб та соціальних 
професій. Так, вважається, що безпритульні діти потребують не лише 
педагогічної, а й матеріальної підтримки, і навпаки, молоді безробітні чи 
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наркомани потребують лише матеріальної допомоги, а не педагогічного 
впливу. 

Традиційні уявлення про соціальну роботу і соціальну педагогіку, 
що сформувались у процесі їх історичного розвитку, базувалися на 
наявності власних сфер діяльності, перебували між собою у відносинах 
конкуренції, що вже не відповідає сучасному трактуванню. Так, у 
Німеччині на ринку праці роботодавці не розділяють сфери діяльності 
соціальних педагогів і соціальних працівників. Від них вимагаються лише 
додаткові спеціальні знання, наприклад у галузі терапії, музики чи 
групової роботи. Цінується також установка на підвищення кваліфікації, а 
також навички і здібності до взаємодії, комунікабельність, талант 
організатора, почуття відповідальності, гнучкість тощо. Важливою є 
здатність до концептуальної роботи, готовність до участі в зміні та 
оновленні, роботи з волонтерами, а також з працівниками міських 
управлінь та управлінь громад, соціальних служб [2, с. 189]. 

Вирішуючи друге завдання дослідження, ми з’ясували, що, на думку 
Моленхауера (Mollenhauer), соціальні працівники і соціальні педагоги не 
лише займаються вирішенням одних і тих же проблем, а й «їхні завдання 
знаходяться в одній суспільній площині» [2, с. 190]. Про це свідчить 
успішне функціонування в Німеччині численних сфер соціальної 
діяльності з соціально-педагогічною спеціалізацією. Такими сферами є: 

 дошкільна освіта (обслуговування, виховання та освіта в яслах, 
дитячих садках, класах для підготовки дітей до школи); 

 робота з молоддю (виховання, організація вільного часу в 
молодіжних освітніх закладах та молодіжних клубах); 

 виховання в дитячих притулках (виховання, формування сімейних 
груп, ідентифікація і підготовка до самостійного життя, організація 
житлових комун); 

 розробка форм, змісту і методів освіти дорослих (робота з 
волонтерами, формування навичок управління і самодопомоги, 
освіта і підвищення кваліфікації, соціальна робота на 
підприємствах, сімейна освіта).  

Із прийняттям у Німеччині закону про допомогу дітям і молоді до 
сфери діяльності соціальної роботи додалися: 1) соціально-педагогічна 
допомога сім’ї (консультації, допомога у вирішенні повсякденних питань 
в індивідуальній формі, підтримка сімей); 2) шкільна соціальна робота 
(поряд з навчанням з’явилася організація соціально-педагогічної допомоги 
в школі). 

У багатьох країнах Європи, у тому числі в Німеччині, до структури 
соціальної роботи введені організатори вільного часу, так звані аніматори 
(з фр. «animer» – надихнути, спонукати до якоїсь діяльності). Функція 
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аніматора – створення умов для цікавої діяльності, залучення до неї 
людей. Важливо, щоб його сприймали як члена групи, який бере активну 
участь у її житті, а не знаходиться поза нею, відповідальний за соціальне і 
культурне удосконалення групи. Діяльність аніматора може бути як 
різнобічною, так і мати визначену спеціальну спрямованість. Сучасний 
організатор вільного часу намагається завжди бути з клієнтами, добре їх 
знати і жити їхніми інтересами. Особливо це важливо для дітей, які 
уважно спостерігають за діями аніматора і намагаються наслідувати його. 
Однак ця його діяльність є лише засобом для створення середовища, у 
якому кожна дитина могла б успішно розвиватися. За цих умов центр 
організації вільного часу як заклад перетворюється в життєво важливий і 
привабливий осередок. Правильно організоване соціальне середовище 
дуже впливає на підвищення загального рівня розвитку особистості. 
Аніматор створює сприятливі умови для її вдосконалення і більш легкої 
інтеграції в соціум [2, с. 193]. 

Також для України актуальним є досвід Німеччини, де вже декілька 
років діє єдина державна молодіжна програма, у рамках якої працюють 
служби соціального захисту дитинства і молоді. Одна з них – 
Консультаційна служба для підлітків і молоді, створена в 1978 p. в 
Дюссельдорфі, Геттінгені і Мюнхені, яка фінансується державою і 
муніципалітетом. Так, консультаційна служба Дюссельдорфа на 70% 
фінансується земельним урядом Північної Рейн-Вестфалії і на 15% 
муніципалітетом міста [2, с. 193]. Приміщення служби зазвичай містять 
кімнату відпочинку, кімнату для бесід, молодіжний бар. Основні напрямки 
діяльності – психологічна допомога дітям і підліткам, батькам і вчителям 
у кризових ситуаціях, посередництво між роботодавцями і підлітками 
(наприклад спільні походи з підлітками до адміністрації підприємства), 
всебічна допомога підліткам і молоді, які живуть поза сім’єю. Ведеться 
робота із ресоціалізації – педагоги центру турбуються про підсудних, 
засуджених і звільнених, після звільнення супроводжують їх з ув’язнення, 
встановлюють контакти з правоохоронними органами [2, с. 194]. 

Все більше уваги в Німеччині приділяється соціально-педагогічній 
діяльності в мікрорайоні, яка включає цілий комплекс соціально-
педагогічних закладів. Специфіка мікрорайону істотно визначає основний 
напрямок соціально-педагогічних зусиль (так, наприклад, у робочих 
кварталах акцент робиться на превентивну й освітню діяльність, у районах 
новобудов – на консультаційно-терапевтичну тощо). Старі квартали, де 
нерідко відсутні необхідні умови для нормального розвитку дітей і молоді, 
є потенційним осередком девіантної поведінки.  

Вважається, що соціальний педагог має зосереджуватися не лише на 
роботі з окремим клієнтом, який потребує його консультації, поради чи 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

165 
 

допомоги, а й на роботі з групами молоді, гомогенними за соціально-
економічними характеристиками, яким також потрібна дієва, радикальна 
допомога. Ця допомога передбачає, окрім належної професійної 
підготовки соціального педагога, ще й певні права, реальні можливості , 
насамперед власну чітку соціальну позицію. Аналіз соціальних причин 
безпритульності і педагогічної занедбаності є необхідною передумовою в 
цій роботі. 

Слід відзначити, що в розвинених країнах практично в кожній школі 
є соціальний працівник. Його функціями є допомога батькам і дітям, 
з’ясування причин невідвідування дітьми навчальних занять, що може 
свідчити про якісь проблеми дитини в сім’ї. Після з’ясування цих 
обставин соціальний працівник надає допомогу дитині та її батькам. У 
ряді загальноосвітніх шкіл Німеччини штатні соціальні педагоги є 
членами спеціальних рад із профорієнтації учнів, організації їхнього 
дозвілля, відпочинку, врегулювання конфліктів, налагодження контактів із 
батьками тощо. Зростає кількість соціальних педагогів, зайнятих у системі 
так званої компенсаторної освіти і виховання, у школах із продовженим 
днем, інтернатах, дошкільних закладах. 

Як бачимо із наведеного вище аналізу зарубіжного досвіду, 
соціальна і соціально-педагогічна робота є особистісною службою 
допомоги людям і спрямована на вирішення всієї сукупності проблем в 
контексті «особистості і навколишнього середовища», де в епіцентрі 
завжди є людина. Усі зусилля соціальних працівників/соціальних 
педагогів мають бути спрямовані на вирішення проблем людини. Поряд із 
допомогою людині в періоди особистісного і соціального неблагополуччя 
соціально-педагогічна допомога передбачає захист її прав, інтересів, 
людської гідності і права на гідне життя. 

Соціальний працівник/соціальний педагог працює з людьми різного 
віку незалежно від їхнього соціального стану, релігійних переконань, 
етнічної приналежності. Клієнтом соціального педагога може бути як 
окрема людина, так і сім’я, група, об’єднання, організація. Надаючи 
соціально-педагогічну допомогу клієнтам, соціальний педагог працює як в 
умовах інституційного середовища, так і в умовах відкритого сімейно-
побутового мікросередовища та його оточення [2, с. 197]. 

Таким чином, соціальний працівник/соціальний педагог має справу 
як з окремою людиною, групою людей, так і з їхнім соціальним 
оточенням. У процесі соціальної допомоги він має сприяти обом 
сторонам, які вступили у взаємодію – як клієнту, так і соціальному 
оточенню (певній інституції). 

У європейських країнах новими сферами соціальної роботи останнім 
часом стали: 1) соціальна робота за місцем проживання, у тому числі в 
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сільській місцевості, на підприємствах, у геріатричних центрах; 2) робота 
з біженцями, переселенцями, іноземними громадянами; 3) соціальна 
робота на вулицях; 4) соціальна робота у групах самодопомоги тощо. 
Діяльність соціального працівника/соціального педагога має бути 
адресована людям у різних соціумах і в різних сферах діяльності – 
соціально-педагогічній, правозахисній, просвітницькій, дозвільнєвій, 
організаційно-методичній, управлінській, дослідницькій, агітаційно-
пропагандистській. 

У більшості країн світу у сфері практичної діяльності для 
соціальних працівників і соціальних педагогів актуальними є однакові 
завдання: 

 підтримувати, підбадьорювати і стимулювати людей на розвиток 
їхніх власних сил, конструктивну діяльність, на використання 
наявних у них власних резервів; 

 пропонувати допомогу, організовувати її, встановлювати 
різноманітні необхідні для цього зв’язки і контакти; 

 супроводжувати людей протягом певного життєвого періоду, 
виявляти особисту участь, організовувати контроль за ситуацією з 
метою захисту клієнта; 

 представляти інтереси клієнтів, які потребують допомоги, якщо 
останні не можуть це зробити самостійно; 

 звертати увагу на можливі негативні наслідки і пропонувати заходи 
щодо їх попередження, пом’якшення чи ліквідації; 

 викликати співчуття та активізувати людей для надання допомоги 
тим, хто її потребує; 

 здійснювати вплив на органи влади й управління з метою 
поліпшення якості обслуговування і соціального захисту; 

 інформувати інстанції на всіх рівнях про фактори, які негативно 
впливають або можуть вплинути на життєдіяльність певних груп 
населення. 

Діяльність соціального працівника і соціального педагога має бути 
зорієнтована на роботу з усіма категоріями населення – дітьми, 
дорослими, їх сім’ями, людьми похилого віку; вона має бути спрямована 
на активізацію соціокультурних і соціально-педагогічних функцій 
суспільства, сім’ї, громади та особи. Соціальний працівник/соціальний 
педагог покликаний створювати систему соціальної допомоги розвитку і 
саморозвитку особистості, створювати умови найбільшого сприяння 
психологічному комфорту. З метою досягнення мети – допомогти  
людині – мають об’єднуватися зусилля соціальних педагогів, соціальних 
працівників, усіх фахівців соціальної і соціально-педагогічної сфер. 
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Щодо третього завдання відзначимо, що у країнах Європи дитяча 
безпритульність розуміється по-різному. Зокрема, це поняття включає в 
себе не лише дітей, які не мають постійного житла.  

Так, у Бельгії розрізняють три групи «дітей вулиці»: 1) «діти 
вулиці», які протягом більшої частини дня жебракують, працюють на 
вулиці, прогулюють школу; 2) діти, які втекли з дому; 3) «псевдопостійні 
діти вулиці», які живуть удома, але вулиця є середовищем їх постійного 
перебування.  

У Швеції дітей, які не контактують з батьками, проводять більшість 
часу в якихось приміщеннях та на вулицях, називають «покинутими». 
Молодіжна політика цієї країни є елементом загальновідомої «шведської 
моделі» економічного розвитку. Вона базується на пріоритеті молоді в 
різних галузях державної діяльності.  

В Італії щодо дитячої безпритульності вживається термін 
«неповнолітні групи ризику».  

У Великобританії дітей вулиці залежно від віку називають: «юні 
втікачі» – діти до 18 років, які втекли з дому чи виховної установи; 
«молоді бездомні» – особи, які не мають роботи та постійного місця 
проживання; «ті, що сплять на вулиці» – підлітки та молодь, які не мають 
постійного притулку та ночують під мостами й у місцях різних вуличних 
забудов [2, с. 202]. 

Особливою турботою співробітників служби соціального 
забезпечення у країнах Європи є виявлення дітей, які страждають від 
несприятливих факторів сім’ї. Співробітники дитячих центрів захисту 
мають дізнатися причини виникнення насильства та створити суспільні 
умови його подолання. Так, в Австрії діти, які зазнали насильства в сім’ї, 
можуть проживати в регіональному кризовому центрі. Вони продовжують 
відвідувати свою звичайну школу і підтримують стосунки зі своїми 
друзями та батьками, з якими одночасно ведеться робота. Завдання 
кризового центру полягає в тому, щоб розробити у кризовій ситуації 
спільно з дітьми та батьками нові шляхи вирішення конфліктів на 
тривалий час. 

У багатьох західних країнах існують служби телефонів довіри для 
юних утікачів, які надають безкоштовні послуги. Фахівці служби 
проводять профілактичні консультації з підлітками, котрі збираються 
втекти з дому, надають інформацію про розташовані в районі проживання 
підлітка установи з надання невідкладної соціальної допомоги, стають 
посередниками у встановленні контактів підлітка з родиною. 

Важливим елементом загальної стратегії турботи про безпритульних 
неповнолітніх є забезпечення належного місця проживання, здатного 
замінити сім’ю. Із цією метою в системі дитячих установ створена широка 
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мережа притулків для дітей-сиріт і кинутих дітей, у яких вихователями є 
соціальні працівники. Ці установи функціонують на стаціонарній основі і 
виконують функції реабілітаційних центрів. Кожен центр розрахований на 
8 –10 дітей. У США таких центрів налічується більше 200. Вирішуючи 
проблеми підлітка, фахівці притулку прагнуть побачити в ньому не 
важкого підлітка, а повноправного партнера. 

У США перед установами загального типу, до яких відносяться 
дитячі садки (денні та цілодобові), група продовженого дня в школі, 
дитячі будинки, центри, створені в рамках певних програм, федеральне 
законодавство ставить завдання забезпечити: 1) повноцінне навчання 
дітей відповідно до їхнього віку, інтересів і здібностей; 2) повноцінне 
харчування і догляд; 3) медичні послуги; 4) можливості для соціального та 
економічного розвитку; 5) сприяння розвитку батьків; 6) соціальні 
послуги, необхідні дітям та їхнім родинам. 

Спеціальні установи соціальної допомоги безпритульним дітям 
надають такі послуги: організація спеціальних груп професійного 
навчання для батьків, забезпечення допомоги з працевлаштування, 
забезпечення нагляду за дітьми на час роботи батьків (у денний чи 
вечірній час), створення при міських центрах здоров’я служб для 
незаміжніх матерів, створення і підтримка служб захисту дітей, які 
зазнали насильства, робота з прийомними сім’ями, спостереження за 
адаптацією дитини в новій сім’ї, розвиток соціальних служб допомоги 
дітям в отриманні освіти тощо. В екстремальних ситуаціях служби беруть 
на себе турботу про дітей незалежно від рівня доходу сім’ї. 

У Німеччині широко поширені лікувально-профілактичні денні 
установи для дітей. Це напівстаціонарні організації, у яких діти 
перебувають з 8 до 17 години. Ці установи відрізняються від притулків 
цільовими групами і спеціальним лікувально-профілактичним та 
терапевтичним обслуговуванням. Вони дозволяють не лише ліквідувати 
дефіцит у розвитку дитини та зменшити кількість порушень його 
поведінки, а й сприятливо вплинути на атмосферу в сім’ї за допомогою 
розмови з батьками, сімейною терапією і, якщо необхідно, – втручанням у 
вирішення кризової ситуації. 

Останнім часом поряд з дитячими будинками та притулками для 
дітей та підлітків з’явилися такі форми соціальної роботи, як переведення 
дитини в іншу сім’ю, яка проживає в тому ж місті. Виникнення таких 
форм соціальної допомоги пов’язане з усвідомленням того, що вилучення 
підлітків з домашньої обстановки і звичного оточення має суттєві 
недоліки. По-перше, поміщені у спеціальні дитячі будинки, вони 
втрачають зв’язок зі своїм соціальним середовищем, по-друге, спільне 
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проживання підлітків з проблемами веде до появи ще більшої кількості 
проблем. 

Важливим елементом відволікання підлітка від правопорушень є 
профілактична діяльність. Так, наприклад, у США існують з цією метою 
установи «Міст через мутний потік». Соціальні працівники під’їжджають 
на спеціальних автобусах до місць скупчення дітей. Встановлюючи там 
автобуси на тривалий термін, вони забезпечують їх вітамінами, соками 
тощо. І якщо хтось з неповнолітніх захоче змінити своє життя, соціальні 
працівники завжди готові їм допомогти. 

У Нідерландах з профілактичною метою створюються кафе для 
молоді, клуби за інтересами. У житлових будинках соціальні працівники 
влаштовують своєрідні поверхи відпочинку, де є все необхідне для 
елементарних занять спортом, музична апаратура, відеотехніка. 

З огляду на досвід демократичних країн способом подолання 
проблеми дитячої безпритульності може бути об’єднання всіх існуючих 
соціальних програм для безпритульних дітей та створення єдиного 
державного інституту, що буде опікуватись дітьми. Одним з варіантів 
вирішення цієї проблеми є запровадження спеціалізованого омбудсмена з 
прав дітей. Світовий досвід знає приклади діяльності таких омбудсменів у 
США, Норвегії, Гватемалі, Перу, Канаді, Іспанії та інших країнах. 
Необхідність існування такого спеціалізованого омбудсмена зумовлюється 
щонайменше трьома причинами: по-перше, діти через особливості 
психічного і фізичного розвитку вимагають особливого підходу; по-друге, 
через відсутність життєвого досвіду і певною мірою залежного становища 
вони не завжди самостійно можуть захистити свої права і законні 
інтереси; по-третє, благополуччя та нормальний розвиток дітей 
визначають майбутнє будь-якої країни. Дитячий омбудсмен покликаний 
домагатися не тільки дотримання законодавчо закріплених прав дітей, а й 
розширення та більш повного дотримання батьками своїх обов’язків перед 
дітьми [2, с. 203]. 

Висновком із цього дослідження може бути застереження про те, 
що необхідно вкрай обережно підходити до використання зарубіжного 
досвіду в Україні, адже теорія і практика соціальної і соціально-
педагогічної діяльності у будь якій країні обумовлюється культурно-
історичними традиціями, соціально-економічними і політичними 
умовами. 

З огляду на аналіз зарубіжного досвіду можна стверджувати, що 
соціальний працівник/соціальний педагог в Україні може й має працювати 
у різноманітних установах, які належать до різних відомств. Це можуть 
бути установи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
комітетів у справах сім’ї і молоді, установи, що відносяться до системи 
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органів внутрішніх справ, юстиції тощо. 
Подальші перспективи в цьому напрямку полягають у необхідності 

об’єднання зусиль держави і громадськості щодо захисту прав 
безпритульних дітей: не зупинятися на одноразовій гуманітарній допомозі 
дітям, шукати нові й більш ефективні форми роботи з дітьми, 
використовуючи позитивний досвід минулого, апробовані методи 
попередження бродяжництва, заходи, спрямовані на поліпшення 
становища дітей в Україні. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ  СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ : ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ 
 

Вступ. Формування професійно спрямованої моральної свідомості 
соціального працівника, у тому числі за допомогою освоєння і прийняття 
ціннісної системи професії, – процес складний і тривалий. На його 
протікання може впливати різною мірою безліч як об'єктивних, так і 
суб'єктивних чинників. Проте провідна роль в ініціації цього процесу 
належить такому соціальному інституту, як ВНЗ. 

У стінах навчального закладу на етапі становлення особи 
майбутнього соціального працівника моральне виховання студентів 
набуває особливої значущості, оскільки, в числі інших заходів дії, воно 
дозволяє цілісно формувати професійно спрямовану моральну свідомість. 

Результати дослідження. Сучасна соціальна робота, як вид 
професійної діяльності з гуманістично орієнтованою специфікою, 
належить до групи так званих "допомагаючих" професій (медичний 
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працівник, психолог, соціальний педагог і ін.). Саме гуманістична 
орієнтація – орієнтація на надання допомоги і підтримки нужденній 
людині або групі (клієнтові) – лежить в основі професійної діяльності 
соціального працівника. Подібну орієнтацію діяльності визначає 
професійно-ціннісна система соціальної роботи, що включає в себе 
гуманістичні загальнолюдські, громадські цінності. 

Професійно-ціннісна система соціальної роботи – це цілісність 
загальнолюдських, громадських, професійних та особових значень явищ і 
чинників дійсності, прийнятих співтовариством соціальних працівників; 
взаємозв'язана величина стійких моральних уявлень особи про надання 
допомоги, підтримки клієнтові та іншим об'єктам соціальної роботи. 

Професійно-ціннісна система складає сутнісну основу діяльності 
соціального працівника. Адекватна реалізація професійних цінностей у 
діяльності соціального працівника, що відображається в її ефективності, 
залежить від місця цінностей у моральній свідомості фахівця. Професійні 
цінності мають бути осмислені і прийняті особою, повинні органічно 
вписатися в систему індивідуальних цінностей, інакше професійна 
діяльність соціального працівника кульгатиме на формалізм у 
"допомагаючому" процесі і невисоку ефективність вирішення проблем 
клієнтів. Отже, професійно-ціннісна система соціальної роботи повинна 
відіграти ключову роль у моральній свідомості особи. На етапі 
становлення професіоналізму, в навчально-виховному процесі, 
професійно-ціннісна система має бути сутнісною основною, як 
морального виховання студентів, так і їхньої майбутньої практичної 
діяльності. 

У зв'язку з цим у процесі морального виховання майбутніх 
соціальних працівників закономірно виникає проблема формування єдиної 
професійно-ціннісної системи у студентів унаслідок її поліконцептуальної 
представленості у вітчизняній соціальній роботі. Це передусім 
пояснюється недостатньою розробленістю концептуальних основ 
соціальної роботи –єдиної ідеології. Однією з причин є недостатня увага 
учених до історичних підстав формування професійних цінностей у 
всесвітньо-історичному процесі, їхньому взаємозв'язку із становленням, 
розвитком морального виховання людини. 

Вирішення означеної проблеми бачиться у виявленні витоків 
становлення і розвитку професійно-ціннісної суті морального виховання в 
історичній ретроспективі з позиції соціальної роботи, визначення логіки 
цих процесів. Основним критерієм побудови періодизації становлення і 
розвитку морального виховання людини є наявність усвідомлення 
людиною морального (нефахового і професійного) виховання як явища чи 
процесу. Моральне виховання (соціальна нефахова моральна просвіта) – 
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це формування загальнолюдських моральних цінностей відносно людини 
до суспільства. Моральне (соціальне професійне) виховання – це 
формування професійних моральних цінностей відносно фахівця до 
об'єктів професійної діяльності. Моральне (соціальне професійне) 
виховання в соціальній роботі –формування професійних моральних 
цінностей (професійно-ціннісної системи) відносно соціального 
працівника до об'єктів своєї діяльності (клієнта, особи як працівника 
соціальної служби, колег, працедавців, професії, суспільства). 

Історичними підставами становлення і розвитку професійно-
ціннісної суті морального виховання людини в контексті соціальної 
роботи стали: стійке існування громадської форми взаємодопомоги, 
громадська і приватна добродійність; просування релігійних ідей; потреба 
суспільства у спеціалістах, орієнтованих на прийняття ефективних рішень 
у ситуаціях морального вибору; позитивні тенденції формування 
цінностей у теорії і практиці освіти та виховання; пошук шляхів 
професійного самоудосконалення. 

Висновки. Таким чином, траєкторія розвитку морального виховання 
людини в контексті зарубіжної і вітчизняної професійної морального 
виховання, закріплюючи у кадрів компетентність в моральній регуляції 
своєї поведінки при рішенні гострих громадських протиріч. Подальший 
розвиток морального виховання людини у сфері професійної соціальної 
роботи неможливий без звернення до його витоків, дослідження його суті 
і тенденцій. Аналіз означеної проблематики сприяє формуванню 
необхідних концептуальних підстав для побудови єдиної професійно-
ціннісної системи соціальної роботи, яка, як основа морального виховання 
людини, спрямована на підготовку компетентних кадрів для установ 
соціальної сфери. 
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Секція 2 – Становлення та розвиток правового статусу 

суб’єктів приватного права 

 
 

Enso Conti 
attivista sociale 

Fano, Italia 
 

I PRINCIPI GUIDA SU IMPRESE E DIRITTI UMANI DELLE 
NAZIONI UNITE  

 
Ingresso. Nel giugno 2011 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni 

Unite (ONU) ha adottato all’unanimità un documento preparato dal Prof. John 
G. Ruggie, allora Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU, 
intitolato ‘Principi Guida su Imprese e Diritti Umani’ (d’ora in avanti, Principi 
Guida) [1]. 

Resultati della ricerca. Tale documento definisce un insieme di regole di 
comportamento in materia di diritti umani sia per le imprese sia per gli Stati che 
hanno il compito di controllarle, e risponde alla necessità di colmare il vuoto 
normativo esistente a livello internazionale riguardo ai potenziali impatti 
negativi dell’attività imprenditoriale sulla protezione dei diritti dell’uomo. Da 
un lato, infatti, le imprese non sono – allo stato attuale del diritto  
internazionale – riconosciute quali soggetti aventi piena personalità giuridica 
internazionale. Come conseguenza, esse non sono destinatarie dirette degli 
obblighi internazionali posti a protezione dei diritti umani. Dall’altro lato, nel 
quadro della tradizionale relazione verticale Stato-individuo che caratterizza il 
regime internazionale dei diritti umani, risulta ancora difficile determinare in 
capo agli Stati un chiaro obbligo di prevenzione, punizione e/o rimedio di 
eventuali abusi perpetrati dalle imprese nel contesto della relazione orizzontale 
impresa-individuo.  

I Principi Guida hanno risposto a questo problema sancendo:  
 il dovere degli Stati (ormai consolidato nel diritto internazionale) di 

garantire la protezione dei diritti umani dall’attività imprenditoriale, 
intervenendo attraverso l’adozione di politiche, norme e misure 
giurisdizionali appropriate (State duty to protect – Pilastro I); 

  la responsabilità delle imprese (ancora non consolidata secondo il 
diritto internazionale e, quindi, non assimilabile agli obblighi 
internazionali degli Stati) di rispettare i diritti umani e di agire 
tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in 
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qualche modo il godimento (corporate responsibility to respect – Pilastro 
II);  

  la necessità di assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali 
l’accesso ad efficaci misure di rimedio (right to effective remedy – 
Pilastro III).  

Il Piano d’Azione Nazionale ed il ruolo di questo documento. I Principi 
Guida, nonostante il carattere non vincolante, sono presto diventati un 
importante punto di riferimento a livello internazionale. Nel maggio 2011, gli 
Stati Membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), insieme agli Stati che non sono Membri ma aderiscono 
alla Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese 
multinazionali, hanno aggiornato le “Linee Guida OCSE per le Imprese 
Multinazionali”, introducendo un nuovo capitolo sui diritti umani (il Capitolo 
IV) con specifico riferimento al documento delle Nazioni Unite [2].  

Nell’ottobre 2011, la Commissione Europea ha poi pubblicato la 
Comunicazione “Strategia rinnovata dell’Unione Europea per il periodo 2011-
20 in materia di responsabilità sociale delle imprese” con la quale ha 
formalmente invitato tutti gli Stati Membri a predisporre un Piano d’Azione 
Nazionale per dare attuazione ai Principi Guida [3].  

Dato il forte interesse da parte del Governo italiano a redigere un Piano 
d’Azione Nazionale il più completo ed accurato possibile, ad inizio 2013 il 
Punto di Contatto Nazionale (PCN) OCSE [4] ha commissionato alla Scuola 
Superiore Sant’Anna la realizzazione di uno studio ricognitivo che esaminasse 
la rispondenza del quadro normativo ed istituzionale italiano rispetto ai nuovi 
standard internazionali (in particolare, il primo ed il terzo pilastro dei Principi 
Guida), ne identificasse i punti di forza e quelli di debolezza, e suggerisse le 
priorità da includere nel Piano d’Azione Nazionale.  

Il documento che qui si presenta, suddiviso in 13 schede dedicate 
ciascuna ad un tema specifico, rappresenta il prodotto finale di questo studio. Il 
documento è stato redatto da un gruppo di ricerca composto da Claudia Cinelli, 
Damiano de Felice e Chiara Macchi, sotto la supervisione scientifica del Prof. 
Andrea de Guttry.  

La scelta dei temi. I Principi Guida interessano uno spettro di politiche, 
strumenti normativi e settori particolarmente ampio e diversificato. Data la 
necessità di consegnare il lavoro al Governo in tempo utile per l’inizio della 
stesura del Piano d’Azione Nazionale, e d’accordo con il PCN, la scelta è stata 
quella di concentrarsi su un numero circoscritto di temi, scelti fra quelli che 
presentano profili di maggior rilevanza e/o problematicità sia a livello teorico 
che contestualmente allo specifico panorama italiano.  

Il primo insieme di schede è cosi dedicato a quelle aree normative e/o di 
intervento statale nell’economia che incidono in maniera più significativa sulla 
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condotta delle imprese: diritto societario e diritto dei mercati mobiliari, 
incentivi ed obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione, affidamento 
dei contratti pubblici, partecipazione pubblica nelle imprese, regolamentazione 
degli investimenti diretti esteri e credito all’esportazione ed, infine, attività di 
cooperazione allo sviluppo. Il secondo insieme di schede analizza i temi 
considerati prioritari dal Governo italiano in materia di diritti umani, vale a dire 
diritti del fanciullo, tutela di genere e libertà di espressione religiosa (il tema 
dell’educazione ai diritti umani, anch’esso prioritario per la diplomazie italiana, 
viene trattato nella scheda dedicata alla cooperazione allo sviluppo). Si è poi 
ritenuto opportuno dedicare una scheda ad una tematica di grande criticità nel 
panorama italiano, ovvero i diritti dei lavoratori migranti irregolari, ed un’altra 
al particolare rapporto tra diritti umani, imprese e protezione dell’ambiente. 
Infine, le ultime due schede si concentrano sul ruolo dello Stato italiano rispetto 
al Pilastro III dei Principi Guida, ossia l’accesso ai rimedi statali, giurisdizionali 
e non [5].  

Conclusioni.  
L’elenco dei temi risulta quindi come segue:  

 Diritto societario e dei mercati mobiliari  
 Obblighi di trasparenza e rendicontazione 
 Contratti pubblici  
 Imprese pubbliche 
 Investimenti esteri diretti e credito all’esportazione  
 Cooperazione allo sviluppo  
 Diritti del fanciullo 
 Questioni di genere  
 Libertà di espressione religiosa nei luoghi di lavoro  
 Lavoratori migranti irregolari 
 Tutela dell’ambiente 
 Accesso ai rimedi statali giurisdizionali 
 Accesso ai rimedi statali non-giurisdizionali  

Come verrà meglio argomentato nelle conclusioni, altri temi avrebbero 
meritato eguale considerazione. Nella stesura del Piano d’Azione Nazionale, 
quindi, il Governo italiano non dovrebbe limitare la propria attenzione a quanto 
incluso nel presente studio.  

 
Elenco delle fonti r degli arvhivi utilizzati : 

1. Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 
УКРАЇНИ 

 
Вступ. Серед учених-правознавців немає єдиної позиції щодо 

поняття правового статусу суб’єктів та основних елементів, що 
утворюють цю юридичну категорію. Не вдаючись до аналізу дискусій, які 
тривають і сьогодні між теоретиками права, щодо змісту самої категорії 
“статус”, слід зауважити, що категорія “правовий статус судді” відсутня в 
чинному законодавстві України [1, с. 104]. 

Результати дослідження. Слово «статус» у перекладі з латинської 
мови означає «положення», «стан» чого-небудь або будь-кого – «статус 
людини», «статус особи», «статус громадянина», «статус органу»  
[2, с. 578]. У тлумачних словниках статус визначається як: «правове 
становище осіб або організацій, установ тощо; становище індивіда або 
групи осіб щодо інших індивідів або груп у соціальній системі; 
встановлене нормами права положення його суб’єктів, сукупність їх прав і 
обов’язків» [3, с. 572]. Поняття «статус» є одним із базових у юридичній 
науці, оскільки дозволяє визначити місце суб’єктів права в системі 
суспільних відносин, їх права і обов’язки щодо інших суб’єктів. 

Термін «статус» широко використовується в законодавстві і в 
юридичній літературі [4].  
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У правових актах, спеціальній (як правило, юридичній) літературі, у 
підручниках з конституційного права одночасно використовуються такі 
терміни, як «статус», «правовий статус», «правове положення», «правове 
становище», «конституційний статус», «конституційно-правовий статус». 

Чимало дослідників, зокрема М.І. Матузов, Ю.М. Тодика,  
О.Ю. Тодика, Н.Г. Шукліна, А.Н. Лебедев вважають, що вживані поняття 
«правовий статус» і «правове положення» є тотожними.  

На підтвердження цього А.Н. Лебедев зазначає, що «категорії 
«статус» і «правове положення» є не просто синонімами, але й мають 
однакове змістовне наповнення, оскільки вони визначають місце, 
положення, стан, а не конкретне правовідношення». Поняття «правовий 
статус» і «правове положення» ототожнюються, а правовий статус 
розуміється в першу чергу як правове положення суб’єкта права щодо 
інших суб’єктів права, з якими він може вступати у правове спілкування 
[5, с. 26]. Ось чому в літературі ми досить часто спостерігаємо визначення 
правового статусу через поняття «правове положення» [6, с. 587]. Для 
характеристики органів державної влади прийнято визначати правовий 
статус через компетенцію. Але,у цьому випадку можна вести мову про 
«статус» лише у вузькому значенні цього слова. Такий підхід є обмеженим 
і не розкриває сутності того чи іншого органу державної влади [7, с. 5]. 
Тому необхідно розглядати питання про статус у широкому значенні – як 
сукупність елементів, що всебічно характеризують, зокрема, главу уряду 
як вищу посадову особу. 

А.І. Сирота, у свою чергу, підкреслює, що: «незважаючи на різні 
підходи до даного явища, різницю у поглядах на поняття цього 
юридичного феномена, усі автори єдині в тому, що правовий статус будь-
якого суб’єкта правових відносин є відображенням і закріпленням у праві 
його реального, фактичного становища у системі суспільних відносин»  
[8, с. 109].  

Так, вивчивши і проаналізувавши думки науковців, не можна не 
прийти до висновку, що, по-перше, поняття «правовий статус» є явищем 
складним і багатогранним, а по-друге, визначити, яке з понять – 
«правовий статус» чи «правове положення» – ширше, а яке вужче, – 
складно, оскільки переважна більшість науковців вважає їх синонімами. 

Як відомо, правовим статусом володіє будь-яка особа, окремі групи 
осіб, а також сукупність усіх осіб у суспільстві загалом. З огляду на обсяг 
правового статусу розрізняють: а) загальний або конституційний (статус 
громадянина); б) спеціальний або родовий (статус певних категорій 
громадян); в) індивідуальний статус; г) статус фізичних і юридичних осіб; 
д) статус іноземців, осіб без громадянства або з подвійним громадянством, 
біженців; е) статус закордонних українців; ж) галузеві статуси – 
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адміністративно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий і т. 
д.; з) професійні і посадові статуси (статус депутата, міністра, судді, 
прокурора); і) статус осіб, які працюють у різноманітних екстремальних 
умовах (оборонні об’єкти, секретні виробництва). 

На думку В.М. Кравчук, виявлення структурних елементів 
конституційно-правового статусу суддів України є необхідним для більш 
повного аналізу даної категорії [1, с. 105]. Досліджуючи різноманітні 
підходи до критеріїв структуризації, можна підкреслити, що найбільш 
поширеною в літературі є виділення наступних елементів конституційно-
правового статусу суддів: правосуб’єктність суддів; права та обов’язки 
суддів; функції суддів; відповідальність суддів; гарантії діяльності суддів 
[9, с. 67].  

На наш погляд, найбільш вдалим є визначення структурних 
елементів суб’єкта в широкому значенні у розділі V Конституції України, 
які можуть виглядати наступним чином: 

1) місцем суб’єкта в системі суспільних відносин; 
2) вимоги до суб’єкта; 
3) повноваження (права) суб’єкта; 
4) гарантії реалізації повноважень (прав) суб’єкта; 
5) обов’язки суб’єкта; 
6) відповідальність суб’єкта [10]. 

Висновки. Таким чином, по-перше, питання правового статусу 
суб’єкта у правовій доктрині є дискусійним і потребує подальшого 
наукового дослідження. По-друге, правовий статус суб’єкта можна 
розглядати як у вузькому розумінні так і в широкому. 
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ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ У СТРУКТУРІ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 
Вступ. Нині серед багатьох одиноких людей, які потребують 

сторонньої допомоги, та пенсіонерів набуває великого поширення договір 
довічного утримання (догляду). Важливим є те, що правове регулювання 
договірних відносин з довічного утримання (догляду) зазнало значного 
оновлення із прийняттям нового Цивільного Кодексу України( далі – ЦК 
України). Цей договір досить вигідний варіант домовленості між тими 
особами, які бажають набути право власності на житловий 
будинок(квартиру) чи інше нерухоме майно, але в яких немає необхідної 
грошової суми для цього, і тими, хто бажає, але не може забезпечувати 
себе в певних повсякденних життєвих потребах.  

Проте не все так добре, як може здатися на перший погляд, адже цей 
легкий спосіб придбання житла і надання послуг містить у собі істотні 
ризики. Через свою надмірну довірливість та необізнаність у цьому 
питанні ви можете стати жертвою шахрайства. 

З одного боку особа, яку утримують, може постраждати через 
недобросовісність утримувача, його безвідповідальність, адже у своєму 
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похилому віці стара людина нічого не може протиставити. З іншого боку, 
утримувач ризикує бути використаним особою, яку він утримує протягом 
значного періоду, а така особа потім нібито з «об’єктивних» причин 
односторонньо відмовляється і розриває даний договір довічного 
утримання. І судова практика, що склалася на сьогоднішній день, дуже 
яскраво це відображає [2, c. 220]. 

Результати дослідження. Дана тема була досліджена такими 
науковцями, як Р.А. Майданик, Р.І. Несторова, М.В. Скаржинський,  
О.С. Яворська, О.М. Великорда, О.С. Йоффе, І.О. Дзера та багатьма 
іншими. 

Слід зазначити, що законодавець визначив за доцільне включити 
договір довічного утримання (догляду) до Книги п’ятої ЦК України, що 
регламентує зобов’язальні правовідносини, тим самим констатуючи його 
тісний зв'язок із зобов’язальним правом. Це, у свою чергу, зумовило 
необхідність визначення правової природи договору довічного утримання, 
встановлення його специфічних ознак. 

Відповідно до статті 774 ЦК України за договором довічного 
утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає іншій стороні 
(набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше 
нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно [1]. 

З огляду на вищезазначену статтю ми можемо сказати, що в ЦК 
України чітко прописані обов’язки набувача і нічого не сказано про 
обов’язки відчужувача. До того ж законодавець надає відчужувачу значні 
переваги, передбачивши, що у разі розірвання договору довічного 
утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або неналежним 
виконанням набувачем обов’язків за договором відчужувач набуває права 
власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його 
повернення, а витрати, здійснені набувачем на утримання та (або) догляд 
відчужувача, не підлягають поверненню. 

Доцільно буде зазначити, що сторонами даного договору є 
відчужувач та набувач. За юридичною природою договір довічного 
утримання є реальним, оскільки відчужувач передає (а не зобов’язується 
передати) майно набувачеві, оплатним, оскільки набувач отримує у 
власність за ним певне майно, а відчужувач – необхідне утримання та 
догляд у вигляді грошових сум, надання приміщення та інших 
матеріальних благ, та одностороннім (оскільки після укладення договору 
на набувача покладаються обов'язки щодо утримання, а відчужувач 
набуває право на утримання). Важливим фактом є те, що договір 
довічного утримання (догляду) укладається в письмовій формі і підлягає 
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нотаріальному посвідченню, якщо ж предметом договору є нерухомість, 
то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації. Право 
власності на відчужувану нерухомість переходить до набувача тільки з 
моменту реєстрації договору, дані вимоги мають законодавче закріплення 
[3, c. 450]. 

Слід зазначити, що останнім часом на сторінках юридичної 
літератури між ученими виникають розбіжності з приводу правової 
природи договору довічного утримання (догляду). Так, І.В. Нестерова 
характеризує договір довічного утримання (догляду) як комплексний 
договір, оскільки, на її думку, його юридичним наслідком, з одного боку, є 
перехід права власності від відчужувача до набувача, а з іншого, – 
виникнення в набувача обов’язку утримувати та (або) доглядати 
відчужувача довічно. Договір довічного утримання (догляду), на думку 
автора, слід розглядати як комплексний також тому, що він об’єднує 
утримання та догляд, які за своїм змістом не є тотожними зобов’язаннями 
та поняттями [3, c. 158]. 

Аналогічної думки дотримуються також такі вчені, як  
Р.А. Майданик та М.В. Скаржинський, які зауважують, що мета договору 
передбачає надання майнового утримання в обмін на передачу титулу 
власника зобов'язаній особі. За своєю спрямованістю договір довічного 
утримання має дві взаємопов'язані цілі, які передбачають зміну власника 
майна і надання послуг з майнового утримання [4, c. 336]. 

О.С. Яворська стверджує, що договір довічного утримання є 
різновидом ренти і відрізняється від нього за певними ознаками.  
По-перше, платник ренти зобов'язується виплачувати одержувачеві ренту 
у формі конкретної грошової суми або в іншій формі, а набувач, за 
договором довічного утримання, зобов'язується забезпечувати 
відчужувача утриманням (яке теж, до речі, може бути як грошове, так і в 
іншій формі), доглядом. Умова про догляд за договором ренти, з огляду на 
зміст ст.ст. 731, 737 ЦК України, не виключається. Фактично лише 
зміщуються акценти: за договором ренти –рентні платежі; за договором 
довічного утримання – утримання, догляд. По-друге, за договором ренти 
обов'язок платника ренти може мати безстроковий характер або 
здійснюватися протягом певного строку, тоді як набувач за договором 
довічного утримання здійснює свій обов'язок довічно. По-третє, майно під 
виплати ренти може передаватися у власність платника як на відплатних, 
так і на безвідплатних засадах (ст. 734 ЦК України), тоді як за договором 
довічного утримання майно передається у власність набувача замість 
утримання, яке він має надати. Еквівалентність вартості переданого майна 
і витрат на утримання (догляд) не може бути заздалегідь відомою. 
Аналізуючи, по суті, обидві договірні конструкції, слід виділити ще й інші 
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специфічні риси, зокрема щодо підстав розірвання договору, можливості 
відмови від договору та їх правових наслідків [8]. 

Спірним залишається також і питання щодо реальної чи 
консенсуальої природи договору, адже, на думку О.С. Йоффе та  
М.В. Скаржинського, договір довічного утримання є консенсуальним 
договором.  

Проте Р.А. Майданик вважає, що договір довічного утримання може 
бути реальним або консенсуальним залежно від того, що є предметом 
відчуження – нерухоме або рухоме майно. Зазначений договір довічного 
утримання під відчуження нерухомості є консенсуальним правочином, що 
набуває чинності з моменту його державної реєстрації. Договір довічного 
утримання під відчуження рухомого майна є реальним правочином, який 
набуває чинності з моменту його укладення і передання майна у власність 
іншій стороні [5, c. 472]. 

Тож слід зазначити, що різні вчені-цивілісти мають свої підходи 
щодо визначення поняття договору довічного утримання, його правової 
природи, тому дане питання є актуальним на даний час. 

Якщо говорити про судову практику та про розірвання договору 
довічного утримання, то доволі часто трапляються випадки, коли саме 
відчужувач зловживає своїми правами, а саме: 

 скориставшись довірливістю і безтурботністю утримувача, який не 
фіксував документально виплату грошей на утримання, інші 
понесені витрати, власник житла звинувачує його в невиконанні 
умов договору, супроводжуючи це позовом про розірвання 
договору; тому в договорі важливо чітко вказувати роботу, яку ви 
повинні робити, кількість разів (наприклад прибирання на день, 
відвідувань тощо), зберігати чеки та інші документи, що 
підтверджують ваші витрати; 

 не рідко «працюють» слізні скарги людей похилого віку в різні 
інстанції, включаючи правоохоронні органи, про те, що вони стали 
жертвою шахрайства, з подальшим зверненням до суду з вимогою 
про розірвання договору довічного утримання; судові ж та інші 
державні органи в переважній більшості випадків стають на бік 
пенсіонерів, і набувач житла, який нарвався на недобросовісного 
пенсіонера, практично із стовідсотковою вірогідністю залишиться і 
без житла, і без відшкодування втрачених витрат [8]. 

Тому, на нашу думку, при вирішенні спорів про розірвання договору 
довічного утримання (догляду) суди повинні детально досліджувати, яка зі 
сторін договору винна в порушенні зобов’язання. Для того, щоб 
убезпечити відчужувача від зловживань з боку іншої сторони, законом 
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чітко передбачені підстави розірвання такого договору. Такою підставою є 
невиконання або неналежне виконання набувачем своїх обов’язків. 

Висновки. Отже, договір довічного утримання – це довготривалий 
правочин про перехід у власність майна (нерухомого чи цінного 
рухомого) під взаємне зобов'язання набувача щодо надання відчужувачу 
довічного утримання та догляду, який підлягає обов'язковому 
нотаріальному посвідченню, якщо його предметом є нерухоме майно. 

Тому, якщо все ж таки ви вирішили укласти подібний договір, 
потрібно спочатку обдумати всі «за» і «проти», щоб у майбутньому у вас 
не виникало жодних неприємних ситуацій та проблем. 
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справ. – 2009. – №3. – Режим доступу : http://apdp.in.ua/v64/45.pdf 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ В АСПЕКТІ 

ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ 
 

Вступ. Наявність у дитини цивільної правоздатності з моменту 
народження забезпечує її можливість мати особисті немайнові та майнові 
права, у тому числі право на майно, що обмежується договором 
дарування. Дієздатність передбачає усвідомлення особою своїх дій та 
можливість ними керувати. Стосовно малолітніх і неповнолітніх обсяг 
дієздатності встановлюється законодавством шляхом перелічення 
юридичних дій, які вони мають право вчиняти. З досягненням дитиною 
певного віку розширюється коло можливих підстав набуття права 
власності, а також змінюється здатність дитини реалізувати свої 
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження майном. 
Отже, мова йде про договір дарування як чинник цивільної дієздатності 
малолітніх дітей.  

Результати дослідження. Питання щодо правових аспектів захисту 
майнових прав дитини розглядали багато фахівців у галузі цивільного 
права, як-от: І. Борисова, Л. Короткова, О. Карпенко, І. Васильківська,  
О. Нечаєва та ін. 

Метою дослідження є формулювання та визначення основних 
правових аспектів договору дарування стосовно малолітньої особи. 

Відчуження майна не завжди відбувається на платних засадах. 
Відносини, що виникають при безоплатному переданні майна у власність 
іншій особі, опосередковуються, зокрема договором дарування. 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 
зобов'язується передати в майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) 
безоплатно майно (дарунок, власність) [2]. 

За своїми юридичними ознаками договір дарування є реальним (крім 
такого його виду, як договір дарування, з обов'язком передати дарунок у 
майбутньому), оскільки права та обов'язки виникають у сторін з моменту 
прийняття дарунка обдаровуваним, двостороннім (коли обов'язки 
покладаються на обох сторін) і безвідплатним (немає зустрічного 
задоволення з боку обдаровуваного). 

Сторонами в договорі дарування можуть бути як громадяни, так і 
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юридичні особи, а в певних випадках – держава, Автономна Республіка 
Крим і територіальні громади.  

Укладення договорів дарування громадянами має здійснюватися з 
дотриманням загальних правил цивільного законодавства про їх 
дієздатність. Крім того, сімейне та цивільне законодавство України 
встановлює додаткові гарантії захисту осіб, які перебувають під опікою 
або піклуванням. Так, опікун не має права без дозволу органів опіки й 
піклування укладати угоди, а піклувальник – давати згоду на їх 
здійснення, якщо вони виходять за межі побутових. Такими угодами, 
зокрема, є договори, що підлягають нотаріальному посвідченню і 
спеціальній реєстрації, відмова від належних підопічному майнових прав, 
поділ майна тощо.  

Договір дарування допускає його укладення за посередництвом 
представника, дарування не належить до правочинів, що мають 
укладатися особисто. Існують певні вимоги щодо представництва. 

Представник повинен діяти лише на підставі довіреності, виданої 
довірителем (дарувальником). Представник укладає договір дарування 
щодо того майна, яке вказано в довіреності. Відповідно до ст. 245 ЦК 
України довіреність укладається у формі, у якій, відповідно до закону, має 
укладатися правочин, тобто в письмовій формі належить укладати 
довіреність, якщо представником або довірителем (дарувальником) є 
юридична особа, якщо вартість майна, щодо якого представник 
уповноважений укладати договір дарування, перевищує у двадцять і 
більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
Довіреність на укладання договору дарування, у якій не встановлено імені 
обдаровуваного, є нікчемною [5]. 

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його 
прийняття (ч. 1 ст. 722 ЦК України). При цьому, якщо дарунок направлено 
обдаровуваному без його попередньої згоди й обдаровуваний негайно не 
заявить про відмову від його прийняття, дарунок вважається прийнятим. 
Також прийняттям дарунка є прийняття обдаровуваним документів, що 
посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують 
належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, 
макетів тощо) [4]. 

Відповідно до Сімейного та Цивільного законодавства дитиною є 
особа віком до 18 років. У свою чергу, діти діляться на малолітніх 
фізичних осіб (до 14 років) та неповнолітніх фізичних осіб (з 14 до 18 
років). Зрозуміло, що такий поділ законодавець провів не випадково. В 
основі цієї градації лежить обсяг цивільної дієздатності, тобто здатності 
своїми діями набувати для себе цивільних прав та нести обов’язки. 
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Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, відповідно до ст.  
32 ЦК, мають неповну цивільну дієздатність, унаслідок чого вони мають 
право самостійно укладати договір дарування, якщо він не виходить за 
межі дрібного побутового правочину або якщо такий договір вчинено в 
межах заробітку, стипендії або іншого доходу такої особи (у тому числі 
шляхом їх дарування). Проте самостійно розпоряджатися майном, що 
належить зазначеній особі на праві власності, а відтак – подарувати його 
така особа не права. Для здійснення таких правочинів, а також для набуття 
майна за договором дарування (за винятком дрібних побутових 
правочинів), неповнолітні особи повинні отримати згоду батьків 
(усиновлювачів) або піклувальників. Недієздатна особа, відповідно до ст. 
41 ЦК України. не може вчиняти жодних правочинів. Отже, договір 
дарування від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її 
опікун. Таким чином, статті ЦК України, що стосуються обсягу цивільної 
дієздатності фізичних осіб, безпосередньо поширюють свою дію і на 
договори дарування, у яких фізична особа з різними видами дієздатності 
може виступати і як дарувальник, і як обдаровуваний. Причому якщо 
фізична особа-дарувальник повинна володіти відповідним обсягом 
дієздатності, то фізичною особою-обдаровуваною може бути будь-який 
громадянин незалежно від обсягу його цивільної дієздатності. 

Дарування майна іншим особам належить до виключного права 
власника майна, що є предметом договору дарування. У ч. 2 коментованої 
статті з метою захисту інтересів дітей та осіб, над якими встановлено 
опіку чи піклування, закріплено пряму заборону щодо дарування батьками 
(усиновлювачами) та опікунами майна їх дітей та підопічних. Водночас не 
передбачено обмежень щодо прийняття батьками (усиновлювачами), 
опікунами подарунків від малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб. 
Крім того, від такого дарунка можна відмовитися, якщо його прийняття 
суперечить інтересам останніх. Слід врахувати, що за загальним правилом 
батьки (усиновлювачі) та опікуни мають право укладати договори 
дарування від імені малолітніх та недієздатних осіб (ст. 177 Сімейного 
кодексу, п. 40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України) [4]. 

Слід також підкреслити, що в існуючій на сьогодні системі 
законодавства значну увагу приділено питанням правового регулювання 
відносин щодо вчинення правочинів за участю малолітніх та 
неповнолітніх дітей, у міститься ряд конкретних положень, спрямованих 
на захист саме майнових прав та інтересів дитини. Таку увагу до 
зазначеного кола відносин можна пояснити принаймні двома аспектами. 
Перший з них – збільшення за останні роки кількості дітей, які стали 
власниками (співвласниками) певного майна (у т.ч. в результаті 
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приватизації державного житлового фонду співвласниками житлових 
приміщень). Другий – чисельні порушення у сфері захисту законних прав 
та інтересів дітей, у т. ч. дітей-сиріт. За даними першого заступника 
прокурора Рівненської області М. Лісового, лише протягом одного року до 
органів виконавчої влади внесено п’ятдесят три документи 
прокурорського реагування на усунення виявлених порушень 
законодавства щодо прав та інтересів неповнолітніх. За матеріалами 
перевірок порушено дванадцять кримінальних справ, одинадцять із яких 
спрямовано до суду [2]. Аналогічні перевірки в Полтавській області 
показали, що органи опіки та піклування формально ставляться до 
питання охорони майнових прав неповнолітніх: не налагоджено 
здійснення повного обліку дітей, які потребують соціально-правового 
захисту; не налагоджено чіткий контроль за забезпеченням збереження 
майна і житла тощо [3]. 

Висновки. Отже, держава охороняє і захищає права та інтереси 
дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. У зв'язку з цим 
для запобігання порушення прав та інтересів неповнолітніх осіб при 
вчиненні правочинів щодо нерухомого майна право власності або право 
користування, які мають діти, у контексті законів були закріплені 
конкретні норми права, покликані реалізувати дане завдання держави. 

Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням 
батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних 
законом інтересів дітей [6].  

Для здійснення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна 
попередня згода органів опіки та піклування. Посадові особи органів опіки 
та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і 
охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення 
правочинів щодо належного дітям нерухомого майна. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ У 
ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ФОРМІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 
Постановка проблеми. Постійне удосконалення кримінально-

процесуального законодавства в напрямку його приведення у 
відповідність з Конституцією України та європейськими стандартами 
стало одним з вагомих етапів здійснення судово-правової реформи. 
Гарантії прав доступу до правосуддя та надання правової допомоги, 
охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, вчасне та 
повне розкриття злочинів і, найголовніше, правильного застосування 
закону в кримінальному судочинстві можуть бути досягнуті тільки 
завдяки професійному доказуванню з метою встановлення істини.  

Документи, як докази, широко використовуються за умови 
дотримання вимог кримінального процесуального закону до їх форми і 
змісту, а відтак, – їх належності та допустимості, що є особливо важливим 
під час здійснення кримінального судочинства, адже від цього прямо 
пропорційно залежить як доля самого кримінального провадження, так і 
становище його учасників. Постійне вивчення та поглиблення знань щодо 
структури документування кримінального судочинства як науки дає змогу 
підвищити культуру складання процесуальних актів-документів 
учасниками кримінального процесу, які повинні бути належним чином 
оформлені з дотриманням правил судового діловодства і норм чинного 
кримінального процесуального законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання 
документів як процесуальних джерел доказів у кримінальному 
судочинстві досліджували Ю. П. Аленін, М. І. Бажанов, В. П. Бахін,  
Т. В. Варфоломєєва, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий,  
А. Я. Дубинський, А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Є. Г. Коваленко,  
Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко,  
В. Т. Нор, М. І. Сірий, С. М. Стахівський, В. М. Тертишник,  
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Л. Д. Удалова, М. Є. Шумило та інші науковці. Також вивченню питання 
використання документів як доказів під час розслідування злочинів 
присвячено праці В.Д. Арсеньєва, Л.В. Вороніної, В.А. Галкова,  
В.А. Камишина, А.М. Коп’євої, Н.О. Кузнєцової, О.А. Леві,  
Ю.Н. Прокоф’єва, М.С. Строговича та інших фахівців. Однак дослідження 
питань використання документів як доказів під час кримінального 
судочинства перебувають у постійній актуальності та потребують 
постійного вивчення.  

Формулювання цілей статті. Метою статті (завданням) є розкриття 
поняття і значення документів як джерел доказів у кримінальному 
судочинстві, аналіз форми і змісту, що пред’являються до документів як 
речових доказів.  

Виклад основного матеріалу дослідження Однією з головних 
процесуальних форм доказування, що використовується при розслідуванні 
злочинів, є процесуальний документ. У зв’язку з тим, що документ є 
речовим доказом, на нього поширюється процесуальний режим 
оформлення останнього [1]. 

Звідси випливає, що одним з найважливіших аспектів правозахисної 
діяльності є робота з процесуальними документами як на досудовій стадії, 
так і на стадії розгляду справи в суді. 

Процесуальні документи виконують роль важливого засобу, 
інструменту в технології застосування права, сприяють оптимальній 
реалізації в поведінці людей приписів, закладених у правовій  
нормі [6, с. 285–287.]  

Практично будь-яка процесуальна дія починається зі складання 
процесуального документа, який необхідно грамотно і правильно скласти, 
детально опрацювати, перевіривши зміст, структуру, дотримання вимог 
процесуального законодавства, процесуального документування загалом у 
точній відповідності до закону. 

Таким чином, поняття процесуального документування дозволяє 
розглядати його як особливу категорію, яка спрямована на законне й 
обґрунтоване вирішення справи і яка нерозривно пов’язана з 
процесуальною формою кримінального судочинства. 

Будь-який юридичний документ, у тому числі процесуальний, являє 
собою єдність форми і змісту. 

Аналіз тлумачних словників наукової літератури свідчить про те, що 
більшість учених поняттю «документ» надавали переважно юридичного 
змісту. З появою нових видів комунікаційних засобів і способів фіксації 
соціально значущої інформації, з розвитком комп’ютерних та 
інформаційних технологій відбулася докорінна трансформація класичного 
розуміння поняття «документ». Його широке використання в 
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архівознавстві, діловодстві, управлінській діяльності тощо дало змогу 
деяким авторам уперше висловити думку, що документ є предметом 
матеріального світу, на якому штучно зафіксований певний факт 
дійсності. Документ (від лат. documentum – взірець, посвідчення, доказ, 
яке, у свою чергу, походить від слова doceo – «вчу», «доводжу») – це 
єдність інформації (повідомлення) та речовинного (субстанціального) 
носія, що використовується в соціальному комунікаційно-інформаційному 
процесі як канал передачі інформації [10, с. 6–7]. 

Так, наприклад, Н.П. Царьова та М.О. Громов дають визначення 
документа як матеріального об'єкта, що допускається як доказ, якщо в 
ньому викладені в межах або поза межами кримінального судочинства 
посадовою особою чи громадянином відомості, що мають значення для 
встановлення обставин, належних до предмета доказування [9, с. 148]. За 
висновком Б.Т. Безлєпкіна, документ у кримінальному процесі – це 
матеріальний носій запису (об'єкт), на якому офіційна особа або 
громадянин загальноприйнятим, загальнозрозумілим або прийнятим для 
спеціального документа способом зафіксував відомості про обставини, що 
мають значення для правильного вирішення справи [2, с. 139]. 

Досліджуючи поняття «документ» у науці кримінального процесу, 
слід зазначити, що найбільш повним є визначення В.М. Іщенка: під 
документом як джерелом доказів у кримінальному процесі слід розуміти 
матеріальний об'єкт, що в зафіксованій формі безпосередньо відображає 
відомості про події та факти, які мають кримінально-процесуальне 
значення та викладені за допомогою знаків (котрі читаються людиною 
власними силами чи завдяки застосуванню технічних засобів) і дають 
змогу однозначно відтворювати у формі зображень або усної мови, 
передавати й тлумачити людську думку, складений певною особою, 
підприємством, установою, організацією чи отриманий в установленому 
порядку органами розслідування чи судом і доданий до матеріалів  
справи [4, с. 44]. 

Документи можуть мати доказове значення за наявності ознак, 
передбачених ст. 98 КПК України: матеріальні об’єкти, які були 
знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі 
його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як 
доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального 
провадження, у тому числі предмети, що були об’єктом кримінально 
протиправних дій, гроші, цінності й інші речі, набуті кримінально 
протиправним шляхом.  

У ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально 
створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який 
містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення 
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тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, 
що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, 
за умови наявності в них відомостей, можуть належати: 1) матеріали 
фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому 
числі електронні); 2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час 
кримінального провадження заходів, передбачених чинними 
міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України; 3) складені в порядку, передбаченому КПК 
України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії 
інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 
процесуальні дії; 4) висновки ревізій та акти перевірок. Відомості в 
документі можуть бути відображені не лише за допомогою букв алфавіту 
та цифр. З цією метою можуть використовуватися стенографічні, 
телеграфні та інші знаки, умовні зображення, креслення, схеми, проекти, 
плани, карти, моделі, малюнки, графіки, таблиці тощо. Крім цього, 
інформація в документах може фіксуватися не лише людиною, а й за 
допомогою різноманітної техніки. Так, наприклад, за допомогою засобів 
комп’ютерної техніки інформація може бути відображена на жорсткому 
диску або вінчестері, переносному вінчестері, різноманітних дисках, 
магнітооптичних дисках, картах пам’яті тощо. Застосування 
комп’ютерних технологій не тільки викликало корінні зміни в техніці її 
фіксації, а й призвело до появи нових типів документів на нетрадиційних 
матеріальних носіях, що заслуговує на подальше їх впровадження у 
кримінальному судочинстві та належне відображення в законі. Новий 
КПК України розкриває значення понять «оригінал» та «дублікат 
документа». Так, у ч. 3, 4 ст. 99 КПК України визначено, що сторона 
кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал 
документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом 
електронного документа – його відображення, якому надається таке саме 
значення, як документу. Дублікат документа (документ, виготовлений 
таким самим способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як 
оригінал документа. Для підтвердження змісту документа можуть бути 
визнані допустимими й інші відомості, якщо: 1) оригінал документа 
втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений 
з вини потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не 
може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) 
оригінал документа перебуває у володінні однієї зі сторін кримінального 
провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони. Сторона 
кримінального провадження, потерпілий мають право надати витяги, 
компіляції, узагальнення документів, які не зручно повністю досліджувати 
в суді. 
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Варто зазначити, що у кримінальному провадженні найбільш 
поширені такі документи, як докази мають письмову форму. Це 
загальнодоступний і поширений спосіб фіксації інформації, що 
безпосередньо викладається та сприймається не тільки службовою, а й 
будь-якою особою без усяких технічних пристроїв, але не єдиний. 
Зокрема, широко використовується електронна форма документів, яка 
застосовується при здійсненні різних злочинів у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і 
комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку. Таким чином, документи 
можуть містити відомості, зафіксовані не тільки у письмовому, а й в 
іншому вигляді. За способом фіксації відомостей документи можуть бути: 
письмові (усі рукописні та машинописні документи, виготовлені за 
допомогою оргтехніки); графічні (схеми, графіки, креслення, в яких 
зображення об’єктів передано за допомогою ліній, штрихів, світлотіні); 
фотодокументи (фотокартки); кінодокументи (кіноплівки); відеозапис 
(відеотеки); звукозапис (фонограми як такі, що створюються за 
допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють звукову 
інформацію, наприклад, записану під час проведення нарад, засідань 
тощо).  

Слід наголосити, що джерелом доказу документа є автор документа. 
Правове положення джерела доказів у даному випадку визначається 
компетенцією автора документа, яка обмежується межами його функцій. 
Документи можуть мати офіційний характер, якщо вони виходять від 
державних органів, організацій (акти ревізій, документальних перевірок і 
т. ін.). Авторами документів можуть бути і громадяни, коли надаються 
угоди, розписки й інші акти, пов'язані з реалізацією прав та обов'язків. У 
діяльності слідчих органів мають місце факти отримання від громадян 
відео-, звукозаписів про факти вчинених кримінальних правопорушень. 
При вирішенні питання про залучення їх до провадження як доказів 
необхідно керуватися Рішенням КСУ від 20 жовтня 2011 р. у справі за 
поданням СБУ щодо офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 62 
Конституції України, згідно з яким ініціативне використання 
громадянином технічних засобів для фіксації злочинного діяння 
розцінюється як порушення конституційних прав особи і є підставою для 
визнання таких доказів недопустимими. Документ, що виходить від 
некомпетентного органу, посадової і службової особи, від неналежного 
громадянина, не може бути документом-доказом [5].  

Важливо, що загальні вимоги щодо змісту та форми процесуальних 
документів, що складаються під час провадження, встановлено у статтях 
104–108 КПК України. Такі документи становлять окрему групу 
документальних засобів доказування. Відповідно, як джерела доказів у 
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кримінальному судочинстві, вони мають процесуальну природу і 
формуються у процесі діяльності слідчого, прокурора, а отже, їх доказова 
сутність полягає в ефективності відповідної діяльності. І, безсумнівно, 
важливо також зауважити, що в загальному вигляді будь-який протокол, у 
якому фіксуються процесуальні дії, можна визначити як окремий 
документ, але не кожен такий документ буде доказом [11, 231].  

Таким чином, документ набуває доказового значення за умови, що 
він одержаний із дотриманням законодавчо-встановленої процесуальної 
форми. Тобто в матеріалах кримінального провадження повинні міститися 
дані про те, яким чином інформація потрапила до сфери кримінального 
судочинства та вказуватися джерело її походження з метою забезпечення 
можливості її перевірки. У випадку, коли документ, долучений до 
матеріалів провадження або наданий суду особою, яка бере участь у 
кримінальному провадженні, для ознайомлення, викликає сумнів у його 
достовірності, учасники судового провадження мають право просити суд 
вилучити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших 
доказів або призначити відповідну експертизу цього документа (ч. 3 ст. 
358 КПК України). Отже, документ повинен відповідати вимогам 
належності та допустимості (статті 85, 86 КПК України).  

Оцінка документів як доказів проводиться за загальними правилами. 
Насамперед варто перевірити, чи уповноваженим органом або особою 
видано документ, чи оформлений він належним чином (якщо це офіційний 
документ, – чи є на ньому підписи, печатка й інші необхідні реквізити) 
тощо.  

Висновки. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що для визнання 
документів доказами у кримінальному провадженні необхідно перевірити 
та оцінити: їх процесуальну форму з точки зору належного суб’єкта, 
правомочного проводити процесуальні дії, спрямовані на отримання 
відповідних доказів; належність джерела відомостей, що становлять зміст 
документів; належність процесуальних дій, які проводяться для отримання 
доказів; порядок проведення процесуальних дій, що застосовувались як 
засоби отримання документів. Для цього необхідно визначити такі вимоги, 
що пред’являються до документів як речових доказів у кримінальному 
провадженні: інформація, що зафіксована в документах, повинна мати 
значення для кримінального провадження (ст. 91 КПК України); 
документи повинні містити дані, носії яких відомі і можуть бути 
перевіреними, необхідні реквізити, дату, місце складення та реєстрації 
(прізвище, ім’я, по батькові посадовця, який його склав, чи особи, від якої 
надходить документ, необхідні підписи, штампи, печатки, 
супроводжувальні листи тощо) і джерело інформації; наявні дані про те, 
яким чином документ потрапив до матеріалів провадження; дотриманий 
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визначений у КПК України порядок отримання документів та 
встановлення наявності чи відсутності фактів і обставин, які мають 
значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.  

Узагальнюючи проведений аналіз, робимо висновки про те, що для 
визнання документів достовірними, достатніми та допустимими доказами 
і означає використання їх як засобів встановлення наявності чи 
відсутності обставин, що підлягають доказуванню під час здійснення 
кримінального судочинства, а також інших обставин, які мають значення у 
кримінальному провадженні.  

 
Список використаних джерел: 

1. Борисевич Г.Я. Документы как доказательства в российском 
уголовном процессе [Электронный ресурс] / Г.Я. Борисевич // 
Вестник Пермского университета. – Режим доступа : http: // 
www.jurvestnik.psu.ru/ru/vypusk1152012/304-dokumenty-kak-
dokazatelstva-v-rossijskomugolovnom-proczesse.html. 

2. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России : учеб. пособие. –  
2-е изд., перераб. и до- полн. / Б.Т. Безлепкин. – М. : ТК Велби, 
Проспект, 2006 . – 480 с. 

3. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: 
посібник: науково-практична та навчальна література. – К. : 
Видавництво «Прецедент», 2012. – 160 c. 

4. Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному 
судочинстві / В. Іщенко // Право України. – 1997. – №2. – С. 42–44.  

5. Кримінальний процес : підруч. / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій,  
А.Р. Туманянц [та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого,  
О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.  

6. Лукич Р. Методологія права / Р. Лукич. – М., 1981. С. 285–287.  
7. Павлик П.М. Процесуальна документація : навч. посібник /  

П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007 – 464 с. 

8. Форми Кримінально-процесуальних документів : науково-
практична та навчальна література. – К. : Видавництво 
«Прецедент», 2009. –192 c. 

9. Царева Н.П. Документы-доказательства в уголовном 
судопроизводстве / Н.П. Царева, Н.А. Громов. – М., 2003. – 160 с.  

10. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России : учеб. пособие. –  
2-е изд., перераб. и дополн / Б.Т. Безлепкин. – М. : ТК Велби, 
Проспект, 2006 . – 480 с. 

10.  Швецова-Водка Г. М. Типологія документа / Г. М. Швецова- 
Водка. – К., 1997. 

http://www.jurvestnik.psu.ru/ru/vypusk1152012/304-dokumenty-kak-dokazatelstva-v-rossijskomugolovnom-proczesse.html
http://www.jurvestnik.psu.ru/ru/vypusk1152012/304-dokumenty-kak-dokazatelstva-v-rossijskomugolovnom-proczesse.html


Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

195 
 

11. Шишкин В.С. Особенности протоколов следственных и судебных 
действий как документального вида доказательств /  
В.С. Шишкин // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. – 2010. – №3. – С. 230–232.  

 
 

Вонсович Юлія Володимирівна, 
викладач основ права, 

Полтавський базовий медичний коледж 
 

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ В МІЖНАРОДНОМУ 
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 
Постановка проблеми. Шлюб є специфічною формою людських 

стосунків, яка необхідна для реалізації природної потреби у продовженні 
роду. Сім'я, що здійснює виховання дитини, виступає основою 
майбутнього розвитку суспільства. Відповідно, право кожної країни 
містить норми, які регламентують відносини, пов'язані з функціонуванням 
та створенням сім'ї. У світі шлюб користується охороною закону лише за 
укладання його із дотриманням установлених правом форм та умов. 

Оскільки шлюбно-сімейні відносини притаманні будь-якій державі, 
їх законодавче регулювання складає базу загальновизнаних принципів 
міжнародного права. 

У кожній державі переважають свої правові норми, які мають давнє 
релігійне та історичне коріння, тобто традиції, звичаї, правила ввічливості, 
інакше кажучи, всі ті соціальні регулятори, які відображають специфіку 
кожної народності і певної спільноти людей. І саме ці характеристики 
необхідно враховувати визначаючи сферу шлюбно-сімейних відносин. 

У сфері міжнародного приватного права регулювання шлюбно-
сімейних відносин займає важливе місце у зв’язку зі значними 
відмінностями внутрішнього права різних держав. У наш час укладання 
шлюбів між громадянами різних країн стає більш поширеним, відповідно, 
їх правове регулювання – більш складним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню шлюбно-
сімейних відносин у міжнародному приватному праві уваги присвячено 
дуже мало. Серед найбільш значущих робіт у цій сфері потрібно згадати 
дослідження російської вченого А. Н. Шебанової. В Україні до 
дослідження даних відносин у міжнародному приватному праві 
зверталися О. Є. Бурлай, В. Я Калакур. Окремі аспекти проблеми 
розглядалися Є.Г. Дрижчаною, В. П. Жушман. В.І. Кисилем, 
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А. С. Довгером, В. М. Гайворонський, хоча жодна з їх робіт не 
стосувалася спеціально правовідносин подружжя. 

Формулювання цілей статті.  
Метою даної статті є вивчення особливостей шлюбно-сімейних 

відносин в міжнародному приватному праві. 
Конкретними завданнями даної статті є:  

 вивчити особливості правового регулювання шлюбно-сімейних 
відносин міжнародного характеру; 

 розглянути основні джерела регулювання сімейних відносин за 
участю іноземного елемента. 

 дослідити діяльність щодо уніфікації та гармонізації норм 
сімейного права. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера шлюбно-
сімейних відносин є особливою, оскільки ні процес уніфікації, ні 
існування міжнародних звичаїв не можуть вирівняти ту специфіку в 
регулюванні, що зумовлюється національними нормами. 

Шлюбно-сімейні відносини являють собою комплексні відносини 
особистого немайнового та майнового характеру, засновані на родинних 
зв'язках. 

У більшості держав сімейне право відокремлено від цивільного, 
являє собою самостійну галузь права (Алжир, країни Східної Європи і 
Латинської Америки, Росія). Основними джерелами регулювання 
шлюбно-сімейних відносин у країнах Європи є спеціальні розділи 
цивільних кодексів (Швейцарія, Німеччина, Італія) або спеціальні закони 
про шлюб та сім'ю (Чехія, Угорщина, Хорватія, Польща). 

Л. Драгнєвіч вказує: «Шлюб – це правова угода, різновид 
партнерства або ж добровільний союз між чоловіком і жінкою, заснований 
на взаємній згоді, почуттях любові, дружби, юридично оформлений у 
державних органах з метою створення сім’ї, виховання дітей, унаслідок 
чого між подружжям встановлюються особливі правовідносини» [1, с. 41]. 

Стаття 21 Сімейного кодексу України визначає шлюб як сімейний 
союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації 
актів цивільного стану [9, с. 16]. 

Відповідно до статті 24 Сімейного кодексу України умовами для 
взяття шлюбу є: взаємна згода жінки та чоловіка на шлюб 
(добровільність); досягнення особами, що бажають взяти шлюб, на час 
реєстрації шлюбу шлюбного віку (18 років) [9, с. 17]. 

Перешкодами для укладання шлюбу є: перебування в іншому 
шлюбі; наявність між особами, які хочуть одружитися, відносин 
усиновлення; наявність між особами, які планують побратися, прямої лінії 
спорідненості; недієздатність осіб (особи), які бажають укласти шлюб. 
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Вимоги до процедури укладання шлюбу в різних країнах, за 
законодавством, відрізняються: визнається лише цивільна форма 
реєстрації шлюбу в компетентних органах держави (Україна, Німеччина, 
Японія, Росія, Франція); дозволена тільки релігійна форма шлюбу (Ірак, 
Іран, Ізраїль, Греція); дозволеною є як цивільна, так і релігійна форма 
шлюбу (Бразилія, Велика Британія, Італія); дозволяються юридично не 
оформлені шлюби, тобто шлюби за звичаєвим чи загальним правом (деякі 
штати США, низка провінцій Канади). У даному випадку достатніми є 
наявність добровільного волевиявлення стати чоловіком і дружиною та 
існування фактичних шлюбних відносин. Для порівняння: за правом 
Об'єднаних Арабських Еміратів спільне проживання чоловіка й жінки без 
укладання шлюбу і навіть поцілунок на людях караються тюремним 
ув'язненням. 

Також у законодавстві різних держав містяться великі розбіжності 
щодо шлюбного віку осіб, які укладають шлюб. За законодавством Японії, 
Франції шлюбний вік для чоловіків становить 18 років, для  
жінок – 16 років, у Франції – 18 і 15, в Іспанії – 14 і 12, у США в різних 
штатах шлюбний вік може коливатися від 15 до 21 року для чоловіків і від 
14 до 18 років для жінок. У деяких державах взагалі не встановлено 
вікового цензу для осіб, які укладають шлюб, зокрема, шлюбний вік не 
передбачено законодавством Ємену. За законодавством більшості держав 
шлюбний вік може бути знижений за наявності поважних причин 
відповідним компетентним органом.  

Взаємна згода сторін на укладання шлюбу є обов'язковою в 
більшості європейських держав (Франція, Велика Британія) та США, 
проте в мусульманських державах таку умову укладання шлюбу не 
передбачено. У сімейному законодавстві Пакистану, Іраку шлюбний 
договір укладає батько або опікун нареченої від її імені, він може видати 
заміж неповнолітню дівчину без її згоди. 

Важливо звернути увагу на те, що за законодавством окремих країн 
різностатевість сторін не є обов'язковою умовою укладання шлюбу. Так, у 
Швеції, Нідерландах, Італії, Франції одностатеві шлюби є дозволеними. 

Одношлюбність – обов'язкова умова укладання шлюбу не лише в 
Україні, а також у США, країнах Європи та Латинської Америки. У 
мусульманських країнах шлюби залишаються полігамними (чоловік може 
мати до чотирьох дружин). В окремих африканських племенах звичаєве 
право взагалі не містить обмежень полігамії щодо кількості чоловіків або 
жінок. 

Відсутність між сторонами прямого споріднення чи відносин 
свояцтва є обов'язковою умовою укладання шлюбу за законодавством 
більшості держав. Забороняються також шлюби між двоюрідними 
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сестрами та братами, тітками (дядьками) і племінниками та між 
усиновленими дітьми та усиновителями.  

У сімейному законодавстві різних держав можуть міститися й інші 
матеріальні вимоги до осіб, які укладають шлюб: задовільний стан 
здоров'я (в Іспанії для укладання шлюбу необхідно пройти спеціальний 
медичний огляд); відсутність тимчасової заборони на укладання шлюбу – 
«жалобний строк» після смерті чоловіка або строк «після розлучення» 
встановлюється для жінок, щоб уникнути можливих спорів про 
батьківство (300 днів – у Швейцарії, Франції, 302 дні – у Німеччині); інші 
заборони (у мусульманських країнах заборона шлюбів з людьми іншої 
віри (Ірак). 

Кожна держава стежить за виконанням його громадянами 
встановлених правових норм. Відсутність одноманітності у змісті поняття 
матеріальних умов породжує в подальшому «кульгаючі шлюби», тобто 
шлюби, визнані в одній державі і не визнані в іншій. Існування у шлюбно-
сімейних відносинах «кульгаючих шлюбів» обумовлено колізійною 
проблемою, яку насправді важко вирішити. Але в сімейному праві 
держави робили і продовжують робити спроби уодноманітнити окремі 
інститути. Так, спроби досягти однаковості колізійних норм, що 
регулюють правовідносини в цій галузі, були зроблені у висновку до 
Гаазьких конвенцій 1902 – 1906 року про шлюб і розлучення, про правові 
наслідки шлюбу, про опіку над неповнолітніми. Сам факт появи на 
початку ХХ століття даних конвенцій мав велике значення. Але більш 
широку сферу дії мають такі договори, як Конвенція про стягнення 
аліментів за кордоном 1956 р., Конвенція про компетенцію і застосоване 
право відносно захисту прав неповнолітніх 1961 р., Європейська 
конвенція про усиновлення дітей 1967 р., Конвенція про визнання 
розлучень і рішень про роздільне проживання подружжя 1970 р., 
Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя 
1978 р. 

Універсальна уніфікація не стала ефективним регулятором шлюбно-
сімейних відносин міжнародного характеру, а дієвішою виявилася 
регіональна уніфікація. Однією з перших стала уніфікація країн 
Латинської Америки, що завершилася прийняттям Кодексу Бустаманте 
1928 року. Питанням сімейного права в ньому присвячені спеціальні 
розділи. 

Для правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у 
міжнародному приватному праві характерним є перевага колізійних норм. 
В Україні колізійні норми у шлюбно-сімейних відносинах передбачені 
розділом ІХ «Колізійні норми сімейного права» Закону України «Про 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

199 
 

міжнародне приватне право», розділом VI «Особливості усиновлення за 
участю іноземців та осіб без громадянства» Сімейного кодексу України. 

Протягом останніх років Україна робить великі кроки щодо 
приєднання до міжнародних конвенцій. Україна приєдналася до Конвенції 
про стягнення аліментів за кордоном [6],Конвенції про визнання і 
виконання рішень щодо зобов'язань про утримання [5]; були ратифіковані 
Європейська конвенція про здійснення прав дітей [8], Європейська 
конвенція про визнання та виконання рішень щодо опіки над дітьми та про 
поновлення опіки над дітьми [2]. 

Якщо говорити про права та обов'язки подружжя в міжнародному 
приватному праві, то, відповідно до ст. 61 Закону України «Про 
міжнародне приватне право», подружжя може обрати для регулювання 
майнових наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя 
або право держави, у якій один з них має звичайне місце перебування, або, 
щодо нерухомого майна, право держави, у якій це майно знаходиться.  

Склалися два основні види правових систем (режимів) майна 
подружжя – це система роздільності майна та система спільності майна. 

Система роздільності майна презентована правилами, відповідно до 
яких майно, набуте у шлюбі, не змішується, а закріплюється за кожним з 
подружжя окремо, незалежно від часу і способів його придбання. 

Система спільності насамперед представлена законодавством 
Швейцарії, Франції, деякими штатами США, а також сприйнята Іспанією 
та Італією. Дана система передбачає об'єднання майна подружжя, 
набутого у шлюбі (доходів від майна, професійної діяльності), в єдину 
масу і встановлення щодо нього права спільної власності [4, c. 54–55]. 

За режиму спільності кожний із подружжя зберігає право власності 
на дошлюбне, успадковане та подароване майно. Цей режим (як і режим 
роздільності) має у правовій культурі глибокі традиції, його елементи 
можна знайти у Кодексі царя Хаммурапі, праві античних Єгипту і Греції 
тощо. 

У скандинавських країнах свій розвиток одержала система 
регулювання майнових відносин подружжя, яка має назву відкладеної 
спільності. Ця система поєднує в собі риси спільності й роздільності та 
припускає, що все майно чоловіка та жінки вважається приналежним 
кожному з них окремо (тобто як при режимі роздільності), але у разі 
розлучення все сімейне майно і кошти подружжя поєднуються і 
поділяються між ними нарівно. Систему умовної спільності встановлено в 
деяких скандинавських країнах (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, 
Ісландія) [4, с. 58]. 

Режим роздільності подружнього майна найбільшого 
розповсюдження отримав у Німеччині та Англії. 
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В Україні принцип спільності всього майна, яке набувається 
подружжям за час шлюбу, є головним принципом прав подружжя на 
майно. Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте 
подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві 
спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з 
поважної причини (ведення домашнього господарства, хвороба, догляд за 
дітьми, навчання) [9, ст. 36]. 

Майнові права подружжя можуть регулюватися як нормами закону, 
так і договором, укладеним між ними. За контрактом (шлюбним 
договором) подружжю надається можливість урегулювати майнові 
відносини на свій розсуд, у тому числі й передбачити порядок управління 
майном. Законодавство багатьох країн передбачає порядок укладення 
шлюбного договору. Так, за законодавством Німеччини обов'язковими є 
особиста присутність обох сторін і нотаріальне посвідчення їх підписів. 
Можливість укладення шлюбного контракту передбачено і правом 
України. Щодо розв'язання колізійної проблеми, то, відповідно до ст. 59 
Закону України «Про міжнародне приватне право», сторони шлюбного 
договору можуть обрати право, що застосовується до шлюбного договору, 
відповідно до перелічених вище вимог. 

Висновки. У сфері міжнародного приватного права регулювання 
шлюбно-сімейних відносин посідає виняткове місце у зв’язку зі значними 
відмінностями внутрішнього матеріального права різних країн.  

Правові настанови внутрішнього сімейного права характеризуються 
своєю пов’язаністю з історичним розвитком, моральними й релігійними 
уявленнями, соціальним рівнем, економічними, побутовими 
особливостями, етнічною та культурною та національною специфікою, 
пов’язаністю з основними правовими принципами, які прирівнюють до 
основ публічного порядку, тощо.  

Необхідно враховувати ряд особливостей при регулюванні шлюбно-
сімейних відносин за наявності іноземного елемента, зокрема: зв’язок 
сім’ї та сімейного права з соціокультурною традицією тієї чи іншої 
спільноти (культурними традиційними особливостями, а також іншими 
соціальними регуляторами – релігією, мораллю тощо); тісний органічний 
зв’язок та взаємний вплив особистих та майнових відносин у сім’ї; 
важливе значення договірного механізму в урегулюванні відносин між 
подружжям. 

Сучасне міжнародне приватне право динамічно розвивається як на 
теоретичному, так і на практичному рівнях. Розвиваються й нові 
міжнародні приватноправові відносини, а разом з ними – норми, які їх 
урегульовують. За таких умов національне законодавство повинно вчасно 
реагувати на зміни в потребах учасників правовідносин колізійного 
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характеру, які регулюються нормами міжнародного приватного права, 
зокрема у сфері шлюбно-сімейних відносин. 
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Прийнявши Декларацію про державний 
суверенітет, Україна стала на шлях побудови правової держави та 
створення демократичного суспільства, у якому чільне місце посідають 
загальнолюдські цінності. Необхідною умовою побудови демократичної 
правової держави є наділення її громадян широким комплексом прав і 
свобод, що створюють належні умови для повноцінного життя, а також 
визнання, дотримання та ефективного їх захист. Особливої турботи з боку 
держави потребують неповнолітні громадяни через їхню фізичну та 
розумову незрілість, що дає їм право на особливе піклування й допомогу, 
у тому числі – належний судовий захист. Згідно зі статтею 55 Конституції 
України [1] правом на судовий захист наділений кожен громадянин нашої 
держави незалежно від віку. Конституційне право неповнолітніх громадян 
на судовий захист забезпечується цивільним процесуальним правом на 
звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, передбаченим статтею 3 
Цивільного процесуального кодексу України [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою 
дослідження та сформульованих висновків стали основні положення 
загальної теорії права, викладені у працях С.С.Алексєєва, М.Й. Байтіна, 
В.В. Лазарєва, М.С. Малеїна, Н.І. Матузова та інших. 

Проблему захисту прав, свобод та законних інтересів осіб у порядку 
цивільного судочинства досліджували вчені-процесуалісти  
М.Г. Авдюков, Й.Г. Богдан, О.Т. Боннер, Є.В. Васьковський, М.А. Вікут, 
М.А. Гурвич, О.В. Гетманцев, Є.В.Гусєв, А.О. Добровольський,  
О.Г. Дріжчана, П.П. Заворотько, С.О. Іванова, С.Ю. Кац, О.Д. Кейлін, Н.О. 
Кіреєва, О.П. Клейнман, В.В. Комаров, С.В. Курильов, П.В. Логінов, А.О. 
Мельников, В.К. Пучинський, Є.Г. Пушкар, М.К. Треушников,  
П.Я. Трубников, В.І. Тертишников, Г.П. Тимченко, В.Н. Черткова,  
Н.О. Чечина, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, Я.Л. Штутін, В.Н. 
Щеглов, С.Я. Фурса, К.С. Юдельсон, В.П. Юрасов, Б.М. Юрков та інші 
правознавці. 
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Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в тому, щоб, з 
огляду на досягнення науки цивільного процесуального права та вивчення 
судової практики застосування матеріально-правових норм, що регулюють 
право громадян на судовий захист, простежити правові засади реалізації 
неповнолітніми особами права на судовий захист, розкрити його 
процесуальний зміст і на цій основі розробити теоретичні положення та 
рекомендації, спрямовані на вдосконалення судочинства у справах, що 
виникають, зокрема, із сімейних правовідносин, у яких однією із сторін є 
неповнолітня особа. 

Відповідно до поставленої мети у статті зосереджено увагу на 
вирішенні таких основних завдань: дослідити процес становлення і 
законодавчого закріплення права неповнолітніх осіб на судовий захист 
своїх прав, свобод та інтересів, зокрема, у справах, що виникають із 
сімейних правовідносин; дати характеристику права неповнолітніх осіб на 
судовий захист, розкрити його процесуальний зміст; визначити коло осіб, 
які можуть пред’явити позов до суду з метою захисту прав, свобод та 
інтересів неповнолітніх осіб; 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі історико-
правового аналізу в розвитку права неповнолітніх на судовий захист 
виділено шість основних етапів: 1) давньоруський, коли в інтересах осіб, 
які не досягли повноліття, виступали їх представники – батьки, опікуни; 2) 
польсько-литовський, який був пов’язаний з поширенням на Русі 
Магдебурзького права (середина ХІV століття) та Литовських статутів 
(1529, 1566, 1588 років); у цей період продовжує існувати судове 
представництво неповнолітніх осіб їх батьками, опікунами.; 3) період 
Гетьманщини, у який була завершена робота над працею „Права, за якими 
судиться малоросійський народ” (1743 р.), згідно з якою в інтересах осіб, 
що не досягли повноліття, виступали батьки й опікуни;  
4) імперський, що був пов’язаний із судовою реформою 1864 року; у цей 
період особам, які не досягли повноліття, закон дозволяв давати 
„довіреності” для ведення справ у суді батькам, дружині або чоловікові; 
запроваджується представництво повіреними та адвокатами;  
5) соціалістичний, який настав після революційних подій 1917 року; 
Цивільно-процесуальний кодекс УРСР 1929 року вперше запроваджує 
інститут законного представництва, який знайшов відображення і в 
Цивільно-процесуальному кодексі УРСР від 18 липня 1963 року;  
6) сучасний етап, пов’язаний насамперед з проголошенням незалежності 
України в 1991 році та з прийняттям нового ЦПК у березні 2004 року, 
який містить, на думку автора, принципово нові положення щодо 
можливості реалізації неповнолітніми особами права на судовий захист. 
Згідно з ЦПК неповнолітнім особам віком від чотирнадцяти до 
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вісімнадцяти років надається право особисто здійснювати цивільні 
процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що 
виникають із сімейних відносин. Звертаємо увагу на те, що динаміка 
розвитку національного законодавства щодо забезпечення захисту прав та 
інтересів неповнолітніх осіб у цивільному процесі відповідає основним 
європейським стандартам, закріпленим у міжнародних документах. 

Закріплене у статті 55 Конституції України право на судовий  
захист – це можливість звернутися до суду за захистом своїх прав, свобод 
та інтересів, тобто право на судовий процес [1]. Зазначене конституційне 
право надається будь-якій особі без вікових обмежень з моменту 
народження і припиняється зі смертю. Цивільне процесуальне 
законодавство конкретизує механізм реалізації будь-якою особою, у тому 
числі неповнолітньою, конституційного права на судовий захист, якщо її 
права, свободи чи інтереси порушені або оспорені. Право неповнолітньої 
особи на судовий захист – це суб’єктивне право, яке гарантується 
Конституцією України, і належить неповнолітній особі для захисту 
порушених прав, свобод чи інтересів у порядку цивільного судочинства. 
Реалізувати це право неповнолітня особа може самостійно у передбачених 
законом випадках або за допомогою законного представника. 
Неповнолітня особа може реалізувати право на судовий захист 
безпосередньо у справах, що виникають із сімейних правовідносин, за 
умови досягнення чотирнадцяти років та малолітня особа – за наявності 
законного представника. 

Особа, яка не досягла повноліття і визнана суб’єктом сімейних 
відносин з чотирнадцяти років, при зверненні до суду є самостійним 
суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин і повинна бути 
наділена процесуальними правами та юридичними обов’язками сторони в 
повному обсязі.  

Визначаючи процесуальне становище осіб, які наділені правом на 
пред’явлення позову на захист неповнолітніх, можна поділити їх на дві 
групи. До першої групи належать самі неповнолітні особи, які мають 
матеріально-правову та процесуально-правову заінтересованість у справі, 
а отже, виступають позивачами. До другої групи належать особи, які 
звертаються до суду на захист прав та інтересів інших осіб та займають у 
процесі самостійне процесуальне становище, відмінне від становища 
позивача. Такі особи мають у справі лише процесуально-правову 
заінтересованість. У свою чергу, остання група осіб може бути поділена на 
дві підгрупи: а) особи, які виступають від імені та в інтересах суб’єктів 
спірних матеріальних правовідносин (представники неповнолітніх); б) 
особи, які виступають від свого імені на захист прав, свобод та інтересів 
інших осіб (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 
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органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси 
інших осіб). 

До суб’єктивних умов (пов’язані з особою позивача), з настанням 
яких неповнолітні особи можуть реалізувати своє право на судовий 
захист, потрібно віднести цивільну процесуальну правоздатність особи, 
яка тісно пов’язана з цивільною процесуальною дієздатністю. Зміст 
цивільної процесуальної правоздатності становлять права та обов’язки, 
яких набуває неповнолітня особа. Зміст цивільної процесуальної 
дієздатності характеризується здатністю неповнолітнього набувати цих 
прав та обов’язків та здійснювати їх власними діями. 

Суб’єкти матеріального права не завжди наділені дієздатністю, для 
набуття ними суб’єктивних прав достатньо наявної цивільної 
правоздатності. Наділення ж таких осіб правом на звернення до суду за 
захистом свого права або інтересу у справах, що виникають із сімейних 
правовідносин, дає підстави вважати, що неповнолітній особі притаманна. 
окрім цивільної процесуальної правоздатності, ще й цивільна 
процесуальна дієздатність, що підтверджується і ч.2 ст.29 ЦПК [2]. 

Аналізуючи умову – наявність рішення суду, що набрало законної 
чинності, ухвалене у спорі між тими ж сторонами про той же предмет і з 
тих же підстав (п.2 ч.2 ст.122 ЦПК) [2], можна стверджувати, що рішення 
суду, набравши законної чинності, набуває властивості 
загальнообов’язковості, що і забезпечує його реалізацію, тобто рішення 
стає обов’язковим для всіх учасників процесу і підлягає виконанню на 
всій території України. При зверненні неповнолітнього до суду з 
тотожною вимогою, яка вже була розглянута судом (якщо рішення не 
виконується), суддя відмовляє у прийнятті такої позовної заяви. 

Висновки. Право неповнолітньої особи на судовий захист – це 
суб’єктивне право, яке гарантується Конституцією України і належить 
неповнолітній особі для захисту порушених прав, свобод чи інтересів у 
порядку цивільного судочинства. 

У класифікації осіб, які мають право звернутися до суду в інтересах 
неповнолітніх осіб можна виділити дві групи. До першої групи надежать 
особи, які мають матеріально-правову та процесуально-правову 
заінтересованість у справі та називаються позивачами, оскільки вони 
звертаються до суду за захистом своїх прав (це самі неповнолітні). До 
другої групи належать особи, які звертаються до суду на захист прав 
інших осіб і займають у процесі самостійне процесуальне становище, 
відмінне від становища позивача, маючи лише процесуально-правову 
заінтересованість. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Для виконання завдань цивільного 
судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення 
правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення 
судочинства та його етапів (стадій), у тому числі щодо вчинення 
процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно 
важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, 
але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування 
цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх 
дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх 
суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності 
здійснення цивільного судочинства. 

Поняття та правове врегулювання строків у різних галузях 
судочинства дуже подібне, а загальні положення обчислення строків у 
юриспруденції взагалі однакові. Разом з тим кожна з галузей судочинства. 
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безперечно, оперує досить значною за кількістю специфічними строками, 
які можуть бути застосовані лише при провадженні або цивільного, або 
кримінального, або адміністративного чи певного іншого процесу.  

Цивільне судочинство в конкретній справі є процесом, що має свою 
протяжність. Надмірна його розтягнутість у часі тягне негативні наслідки 
не тільки стосовно осіб, які беруть участь у справі, суду, але й для 
суспільства і держави в цілому. Успішне вирішення завдань цивільного 
судочинства безпосередньо залежить від часової впорядкованості 
цивільно-процесуальної діяльності. У зв'язку з цим держава, з одного 
боку, з метою забезпечення економії часу впорядковує темпоральні 
сторони суспільних відносин, що виникають у процесі діяльності 
компетентних посадових осіб і державних органів при розгляді цивільних 
справ, а з іншого, – створює реальні часові можливості для реалізації 
суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків, захисту прав, свобод 
та інтересів учасників цивільного судочинства.  

Необхідно зазначити, що тільки юридичні норми, а у випадках, 
встановлених процесуальним законом, також суд, здатні встановлювати 
чіткі часові рамки здійснення дозволених або необхідних дій, пов'язувати 
з їх закінченням обов'язкові правові наслідки. Однак норми права 
регулюють не час як такий, а часові параметри цивільно-процесуальної 
діяльності, виступаючи, таким чином, одним із засобів освоєння, 
управління часом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій У дореволюційній 
цивільній процесуально-правовій доктрині інститут процесуальних 
строків розглядався як цілісне утворення. Питання соціального значення 
процесуальних строків, їх поняття, види, наслідки пропуску та ряду інших 
аспектів досліджуваної теми становили сферу інтересу таких провідних 
учених-процесуалістів, як Д. Азаревич, Є.В. Васьковський,  
А.Х. Гольмстен, І.Є. Енгельман, А. Загоровський, В.Л. Ісаченко,  
К. Малишев, Е.А. Нефедьєв, Т.М. Яблочков та ін. У другій половині  
ХХ ст. процесуальні строки розглядалися у невеликих за обсягом розділах 
посібників, підручників та коментарях до законодавства  
А.Ф. Клейнманом, М.К. Треушніковим, П.Я. Трубніковим, Д.М. Чечетом, 
М.С. Шакарян, К.С. Юдельсоном.  

У національній доктрині тему процесуальних строків досліджували 
такі вчені кримінального та цивільного процесу, як О.Р. Михайленко,  
В.І. Тертишніков, С.Я. Фурса, С.І. Чорнооченко, М.Й. Штефан та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є: комплексний аналіз 
цивільного процесуального законодавства щодо цивільних процесуальних 
строків та інших часових параметрів цивільного судочинства; виявлення 
недоліків нормативного та практичного характеру, пов'язаних із 
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реалізацією правово-часових засобів регулювання темпоральних відносин, 
що у цивільному судочинстві, формулювання на цій основі пропозицій 
щодо внесення змін до ЦПК України, спрямованих на більш ефективне та 
дієве забезпечення дотримання процесуальних строків цивільного процесу 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення 
процесуальних строків полягає в тому, що вони забезпечують стабільність 
і визначеність цивільних процесуальних правовідносин, цивільного 
провадження у справі; забезпечують суб'єктам правовідносин можливість 
належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії, є 
процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників 
процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації 
принципу раціональної процесуальної форми. Отже, цивільні 
процесуальні строки поряд з іншими цивільними процесуальними 
засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і 
оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, 
які беруть участь у справі, та інтересів держави. Види процесуальних 
строків такі: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно 
визначені, відносно визначені. 

У ст. 67 ЦПК України [2] визначено види процесуальних строків 
шляхом вказівки на те, що строки, у межах яких вчиняються процесуальні 
дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, – 
встановлюються судом. Таким чином, у цивільному процесі є строки, 
встановлені законом, та строки, встановлені судом. Встановлені законом 
строки можуть бути як абсолютно визначені (конкретно встановлені в 
нормах ЦПК), так і відносно визначені (пов’язані з іншою дією чи 
подією). Можливість встановлення судових строків може бути 
передбачена в самій нормі або випливати з її змісту. Залежно від суб’єкта 
процесуальні строки можна розподілити на 3 види: строки вчинення 
процесуальних дій судом (службові строки); строки вчинення 
процесуальних дій особами, які беруть участь у справі; строки вчинення 
процесуальних дій іншими учасниками процесу. 

У більшості випадків часові характеристики розуміються як 
відповідний процес, відрізок часу, а не якийсь окремо взятий фіксований 
абсолют. На нашу думку, це пов'язано з тим, що законодавець надає 
певний простір для суду, осіб, які беруть участь у справі, при вчиненні тих 
чи інших цивільних процесуальних дій чи прийнятті процесуальних 
рішень.  

Так, не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або 
закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, суддя вирішує 
питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті 
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провадження у справі (ч. 3 ст. 122 ЦПК України) [2], протягом семи днів з 
дня проголошення рішення у справі особи, які беруть участь у справі, 
мають право подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або 
неправильності технічного запису судового засідання, журналу судового 
засідання (ч. 1 ст. 199 ЦПК України) та інші. 

Отже, наведені часові характеристики не мають категоричної форми 
їх визначення. У даних прикладах вони надають можливість особам, які 
беруть участь у справі, суду вчинити певну процесуальну дію протягом 
відведеного проміжку часу, що має початок відліку та кінцевий строк 
закінчення [3, с. 16]. 

Таким чином, найбільш значне місце займають відносно визначені 
часові характеристики. До останніх також належать: у два місяці з дня 
набрання законної чинності рішенням (ухвалою) апеляційного суду 
встановлений строк на касаційне оскарження (ч.1 ст.325 ЦПК України), 
протягом п’яти днів розглядається заява боржника про скасування 
судового наказу з дня її надходження (ч. 1 ст. 106 ЦПК України), протягом 
одного місяця з дня відкриття провадження у справі повинно бути 
призначено і проведено попереднє судове засідання (ч. 1 ст. 129 ЦПК 
України) тощо. 

У свою чергу, відносно визначені часові параметри поділяються на 
максимальні та мінімальні. До перших, зокрема, належать процесуальні 
норми, що містять такі терміни, як "не пізніше", "не більше". Наприклад, 
не пізніше двох днів з дня подання розглядається судом заява про 
забезпечення позову (ч. 2 ст. 153 ЦПК України), на строк не більше, ніж 
п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, у виняткових випадках 
залежно від складності справи може бути відкладено складання повного 
тексту рішення (ч. 3 ст. 209 ЦПК України), не пізніше п'яти днів з дня 
проголошення направляється рекомендованим листом із повідомленням 
відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, копія заочного рішення 
(ч. 1 ст. 227 ЦПК України) та інші. 

По-друге, це часові параметри, що вказують на часовий відрізок, 
після закінчення якого настають певні зміни в суб'єктивних правах і 
юридичних обов'язках учасників цивільного судочинства. Так, до або під 
час попереднього судового засідання сторони зобов’язані подати свої 
докази чи повідомити про них суд. Інакше докази, подані з порушенням 
встановленого строку, не приймаються, якщо сторона не доведе, що 
докази подано несвоєчасно з поважних причин (ч. 2 ст. 296 ЦПК України). 

По-третє, часові параметри, що вказують на факти, з настанням яких 
починається відлік процесуальних строків вчинення процесуальних дій і 
прийняття процесуальних рішень (регламентація моменту, який породжує 
юридичне значення плину певного відрізку часу). Зокрема, реєстрація 
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справи в апеляційному суді та її передача в порядку черговості судді-
доповідачу породжує в останнього обов'язок вирішити питання про 
прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом протягом 
трьох днів після надходження справи (ч. 1 ст. 297 ЦПК України). 

І, нарешті, часові параметри, що вказують на темпоральні 
(календарні чи інші) межі, кордони юридично значущої діяльності за 
допомогою визначення моментів її початку і закінчення (регламентація 
тривалості, строків). Прикладом визначення в законі тривалості може бути 
норма, передбачена в ч. 4 ст. 133 ЦПК України, згідно з якою у разі 
подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви 
заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня 
постановлення ухвали про забезпечення доказів. 

Встановлені в нормах права цивільні процесуальні строки задаються 
формально визначеними календарними показниками, тож у процесі їх 
реалізації відповідний суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин 
володіє достатньо чітким уявленням про необхідні в тому чи іншому 
випадку часові затрати для вчинення процесуальних дій чи прийняття 
рішення, чим виключається можливість суб'єктивного трактування норм 
про цивільні процесуальні строки [5]. 

Висновки. Проблеми, які стосуються застосування інституту 
процесуальних строків у цивільному судочинстві, мають багато 
дискусійних чи й узагалі недосліджених теоретичних аспектів, вони 
недостатньо чітко регламентовані в нормах чинного законодавства, або ж 
правове регулювання відповідних положень не відповідає сучасним 
вимогам цивільного процесу, недосконала і правозастосовна практика. 

Цивільний процесуальний строк – встановлений у нормах 
цивільного процесуального закону та/або судом і обчислюваний роками, 
місяцями або днями проміжок часу, який визначається точними 
календарними датами чи вказівкою на подію, що повинна неминуче 
настати, і з яким ЦПК пов’язує можливість або необхідність вчинення 
судом і учасниками цивільного процесу процесуальних дій, а його 
закінчення (пропущення) може мати негативні наслідки для осіб, які 
беруть участь у справі. 

Розумний строк – це сукупність процесуальних строків, 
встановлених процесуальним законом для справедливого, неупередженого 
та своєчасного вирішення справи з метою захисту порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб, інтересів держави без необґрунтованих 
зволікань, перебіг яких розпочинається з дня відкриття провадження у 
справі, а закінчується з набуттям законної чинності остаточного рішення 
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або його виконанням без втрати його сенсу та можливості досягнення 
практичних цілей заінтересованих осіб. 

Достатній строк – це складова частина розумного строку, що 
визначається як проміжок часу, мінімальні межі якого є необхідними для 
всебічного, повного, об’єктивного та безпосереднього дослідження 
наявних у справі доказів судом для ухвалення законного і своєчасного 
рішення у справі. 

Перевищення розумного строку розгляду та вирішення цивільної 
справи – це розгляд справи понад строки, достатні для встановлення 
юридичних та фактичних обставин справи, що мало наслідком 
необґрунтовано запізніле ухвалення рішення у справі і призвело до 
утруднення чи неможливості його виконання або виконання, до якого 
втратили інтерес особи, які звернулися до суду за захистом порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ НА ПІДСТАВІ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ 

 
Вступ. Початок новітнього етапу розвитку архівної справи в Україні 

зумовлений відновленням її державної незалежності. Основними ознаками 
поступу архівістики в Україні в 1991 – 2017 pp. стали вироблення й 
реалізація державної політики в галузі архівної справи, формування 
Національного архівного фонду як складової частини вітчизняної і 
світової історико-культурної спадщини, чітке структурування ієрархічної 
системи архівних установ та розширення їх функцій і повноважень, 
демократизація архівної справи, масове розтаємнення архівної інформації, 
розширення доступу до архівних документів, поглиблення міжнародного 
співробітництва в архівній справі та інтеграція українських архівістів у 
світове співтовариство, репрезентація архівних ресурсів у всесвітній 
мережі Інтернет, розвиток архівної науки та освіти, позитивні зміни в 
соціальному статусі архівістів. Водночас винятковий вплив на розвиток 
архівної справи, фахову мотивацію діяльності архівістів мали 
спадкоємність традицій і усвідомлення ролі архівів у житті суспільства, 
осмислення їх призначення. 

Визнанням високого державного значення архівів став факт 
прийняття Верховною Радою України 24 грудня 1993 року Закону “Про 
національний архівний фонд та архівні установи”. Предметом 
законодавчого регулювання стала вся сукупність історично цінних 
документів, що знаходяться на території України та поза її межами: на 
державному рівні було визначено та зафіксовано поняття Національний 
архівний фонд (НАФ)  

Актуальність дослідження теми зумовлена важливістю документів 
архівів а також інформатизації суспільства. Цілісність та надійність 
архівних фондів забезпечить збереженість наших історичний набутків, 
вільний доступ до потрібних документів, що відповідає вимогам 
гарантованого надання громадянам України необхідної їм інформації. 

Результати дослідження. До Національного архівного фонду 
внесення документів або їх вилучення з нього здійснюється на підставі 
експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, 
представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців.  

Визначення на підставі чинних засад та критеріїв культурної і 
практичної цінності документів є теоретико-методичною основою 
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формування НАФ, а саме –експертизою цінності документів. Її основними 
завданнями є: 

а)визначення по кожній установі складу документів, що мають 
науково-пізнавальну та історико-культурну цінність і підлягають 
постійному, довготривалому (понад 10 років) і тимчасовому (до 10 років) 
зберіганню; 

б)визначення складу документів, що відповідають профілю даного 
державного архіву; 

в)забезпечення повноти складу документів кожного фонду зокрема і 
архіву в цілому. 

Кабінетом Міністрів України затверджуються порядок створення та 
діяльності експертних комісій, принципи і критерії визначення цінності 
документів.  

Під час проведення експертизи цінності комплексно застосовують 
критерії цінності документів, тобто систему науково обґрунтованих ознак 
(походження, зміст, час та місце створення, зовнішні ознаки), на підставі 
яких практично визначається ступінь цінності документів[1]. 

За ініціативою власника документів або державної архівної установи 
за згодою власника проводиться експертиза цінності документів. У разі 
виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених 
документів їх власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну 
установу для організації експертизи цінності цих документів.  

Необхідно дотримуватися принципів об'єктивності, історизму, 
всебічності, комплексності при проведенні експертизи цінності 
документів. 

Принцип об'єктивності передбачає оцінку документів з врахуванням 
їх змісту, автентичності, значущості авторів або фондоутворювачів, 
юридичної сили документів та їх оригінальності, часу і місця створення, 
повторюваності інформації. 

Принцип історизму орієнтує на вивчення явищ, подій, процесів, 
відображених у документах, в історичному розвитку з урахуванням умов і 
особливостей того періоду, коли вони виникли. 

Принцип всебічності забезпечує визначення цінності документів з 
точки зору будь-якого споживача інформації. 

Принцип комплексності передбачає визначення цінності кожного 
окремого документа у групі документів, складовою і невід'ємною 
частиною яких він є. 

Відтворення історичних умов створення документації та 
встановлення її науково-історичного та суспільного значення можливе 
тільки за умови застосування вказаних принципів експертизи цінності 
документів. 
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Критерії цінності документів – це система науково обґрунтованих 
ознак (походження, зміст, час та місце створення, зовнішні ознаки), на 
підставі яких практично визначається ступінь цінності документів[2]. 

Основним критерієм цінності змісту документів є насамперед 
значущість його інформації. Зміст документа є сукупністю зафіксованих у 
ньому відомостей про конкретні факти, події, явища, процеси. З його 
застосуванням пов'язане визначення термінів зберігання документів. Чим 
вагоміший інформаційний зміст, тим цінніший документ. Важливим 
показником є повторюваність та розсіюваність інформації.  

У ході експертизи звертають увагу на цільове призначення 
документів. Кожний документ створюють з певною метою, насамперед 
для передавання тієї чи іншої інформації не тільки традиційно між 
адресантом і адресатом (листування, звіт, наказ тощо), а й для передання 
інформації найширшим верствам суспільства (відозва, маніфест), а також 
для наступних поколінь (спогади, мемуари). Від цільового призначення 
залежить і форма документа, виклад тексту, узагальнення інформації та її 
достовірність.  

Суттєве значення має час і місце створення документів. 
Загальновідомо, що чим давніший документ, тим він цінніший з погляду 
історії – як “уламок” своєї епохи він несе певну інформацію про цей 
період. Чим дальшою від нас є ця подія, тим цінніший документ.  

Під час експертизи цінності документів важливе значення має 
критерій зовнішніх особливостей документів як один з основних підходів 
відбору оригіналів документів, у випадку їхньої відсутності – юридично 
засвідчених копій, а за відсутності останніх – незасвідчених копій. При 
цьому надають перевагу документам, що мають сліди роботи з ними – 
резолюції керівництва, записи виконавців, діловодні помітки тощо[3]. 

Враховуються також мовні та почеркові особливості, елементи 
оформлення (у т.ч. художнє), фізичний стан збереженості документа. 
Якщо основний документ у поганому фізичному стані, то залишають 
поряд його копію або інші матеріали, де основна інформація 
повторюється.  

Перша група критеріїв (походження) уможливлює визначення 
джерел комплектування державного архіву документами на рівні установ і 
організацій, а також осіб. 

Друга група (змісту) – комплексів і груп документів, що підлягають 
переданню на державне зберігання. 

Третя група критеріїв (зовнішні особливості) – на рівні кожного 
окремого документа. Порядок застосування критеріїв – послідовний[4].  

Висновки. Важливим є ступінь збереженості документів, що 
дозволяє встановити повноту документального комплексу, окремого 
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фонду, групи однорідних за призначенням організацій або фондів однієї 
функціональної системи управління. Цей критерій застосовують 
здебільшого у двох випадках:  

 за відсутності основного оригінального документа на державне 
зберігання приймають його засвідчену копію (на правах 
оригіналу);наприклад, у фонді втрачені оригінали наказів 
організації з основної діяльності;тоді розшукують засвідчені копії 
цих наказів у структурних підрозділах, у встановленому порядку 
формують з них справи і включають до складу фонду на правах 
оригіналів, зазначаючи про це в передмові до опису;або: в фонді 
відсутній оригінал річного виробничого звіту організації, його 
інформація міститься у квартальних звітах або у звіті за 4-й квартал 
(за умови укладання його з нарощувальним підсумком); 

 за відсутності оригінальних документів у фонді організації їх можна 
замінити засвідченими копіями з фондів нижчих або вищих установ 
системи, де вони зберігаються тимчасово.  

Таким чином, слід відзначити, що робота державних архівів України 
складається з практики так званої комплексної експертизи цінності 
документів, що здійснюється з метою виділення дублетних документів та 
документів з поглинною інформацією в однофункціональних організаціях 
(наприклад колгоспах) на певній території (район, область) або в системі 
установ (наприклад органи місцевого самоврядування всіх рівнів – 
обласного, районного, міського та сільського) певного хронологічного 
періоду. Це один з найефективніших способів експертизи, що дозволяє 
комплексно вирішувати питання оптимізації фондового складу документів 
десятків і навіть сотень організацій одночасно. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОДСТВА В УМОВАХ 
ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Вступ. Освіта – одна з найважливіших галузей держави, тому вона 

повинна діяти відповідно до нових законів. У державі завершується 
створення пакету законів про освіту, які мають бути настільною книгою 
кожного директора закладу освіти в управлінській діяльності. 

Багатоманітність управлінської діяльності, єдність та взаємозв’язок, 
притаманні управлінню, форми й методи керівництва, а також види 
зворотного впливу об’єктів управління на функції суб’єктів – усе це 
неминуче відбивається у відповідних документах, з допомогою яких 
органи управління реалізують свої рішення. 

Виклад основного матеріалу. Навчання у вищому начальному 
закладі освіти для сучасної молодої людини – один з найважливіших 
періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як 
фахівця з вищою освітою. Період навчання у вищому навчальному закладі 
– це підготовка до трудової діяльності, яка в найближчому майбутньому 
повинна стати для людини основним джерелом існування та засобом 
особистої реалізації. 

Сучасна освіта повинна передбачати формування об’єктивних 
передумов для розвитку активної, творчої та гармонійної особистості, 
надання необхідної допомоги в навчанні, заохочення та мотивації 
навчання протягом усього життя. 

На сьогоднішній день у більшості навчальних закладів існує ряд 
труднощів, пов’язаних з документообігом, а саме : 

 великий обсяг документів, адже система навчальної документації 
має бути максимально повною і детальною, що дасть можливість 
комплексно відображати інформацію навчального процесу; 

 відсутність обробки інформації технічними засобами,що 
призводить до зростання обсягу непродуктивної ручної праці; 

 несвоєчасність виконання документаційної роботи працівниками 
навчальних закладів; 

 відсутність постійної системи контролю в роботі з 
документообігом. 
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Як зазначає Н. Слободянюк, документообіг – це рух документів в 
організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення 
виконання чи відправки. 

Відповідно до визначення документообігом є «рух документів в 
організації з моменту їх створення або одержання до завершення 
виконання або відправлення», тобто повний цикл життя усіх документів в 
організації до передачі їх в архів або на знищення. 

Повсякденна діяльність кожного юриста розпочинається і 
завершується роботою з документами. Як показує досвід, однаково 
шкідлива як переоцінка, так і недооцінка значення діловодства. 
Переоцінка, як правило, призводить до розповсюдження канцелярсько-
бюрократичних методів управління, коли живе керівництво, увага до 
людей, оперативне вирішення питань, що виникають, підміняється надто 
великим захопленням паперами і надлишковим канцелярським 
листуванням. З іншого боку, незадовільна організація діловодства, 
неправильне використання кореспонденції призводить до 
безвідповідальності в роботі, створює умови для різноманітних 
зловживань.  

Засобами регулювання документопотоків виступають державні 
стандарти, загальнодержавні класифікатори й уніфіковані системи 
документації. Ці та інші нормативи покликані стабілізувати документообіг 
у країні в усьому технологічному циклі, створити оптимальну технологію 
ведення документального господарства кожної управлінської одиниці. 

Для праці в нових умовах потрібні фахівці, які кваліфіковано 
володіють сучасним діловодством, уміють організувати інформаційне 
обслуговування управління діяльності із застосуванням комп'ютерних 
технологій, забезпечувати зберігання документів на підприємствах, в 
організаціях і установах, а також у відомчих та державних архівах. 

Під час вивчення діловодства студенти спеціальності 
„Правознавство” вчаться оперувати інформацією як дослідники 
конкретної сфери діяльності, структурувати її, аналізувати й надавати у 
вигляді документації. Вони постійно повинні підвищувати свій рівень, 
орієнтуючись на результати і досягнення поставленої мети, щоб бути 
гнучкими та комунікабельними в роботі. В умовах оптимізації навчання, 
коли під час зменшення навчальних годин комплекс теоретичних, 
методичних та організаційно-практичних питань залишається незмінним, 
у майбутніх фахівців, які будуть працювати в галузі правознавства, слід в 
першу чергу формувати уміння та навички роботи з документами. 

За таких умов основне навантаження припадає саме на практичні 
заняття та самостійну роботу студентів, метою яких є навчити молодшого 
спеціаліста: 
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 складати та оформлювати документи за допомогою сучасної 
комп'ютерної та організаційної техніки; 

 організовувати та контролювати діловодство на підприємстві, в 
установі, організації; 

 здійснювати документаційно-інформаційне забезпечення 
юридичних процедур, у тому числі судових процесів. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань 
студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення, 
вирішення завдань з їх обговоренням та оцінюванням результатів. 

Викладач бере участь на стадії постановки завдання, при розробці 
методичних вказівок і здійснює контроль. При цьому практична робота може 
бути організована за допомогою комп'ютерів під час виконання завдань, 
створення документів. 

Основною функцією практичних занять є організація і проведення 
відпрацювання навчального матеріалу та формування у студентів умінь і 
навиків із застосування знань на практиці, самостійного їх здобуття і 
поглиблення. 

Практика студентів, як форма навчання, є обов'язковою для вищих 
навчальних закладів і передбачає отримання студентами професійних 
умінь і навиків встановленого кваліфікаційного рівня. Не є винятком і 
вивчення діловодства, для якого практичні навики роботи з діловими 
паперами є першочерговими в умовах оптимізації навчально-виховного 
процесу. Практика може бути організована як у межах навчального 
закладу, так і в умовах професійної діяльності під організаційно-
методичним керівництвом викладача ВНЗ і фахівця в цьому напрямку. 

Більша частина аудиторних занять дисципліни «Діловодство в 
юридичній практиці» побудовані на практичних заняттях. Не є секретом, 
що правильно організовані практичні заняття мають важливе виховне та 
практичне значення, реалізовують принцип зв’язку теорії з практикою та 
орієнтовані на поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, 
отриманих на лекціях та у процесі самостійної роботи, адже у структурі 
практичної роботи домінує самостійна робота студентів. 

Отже, у процесі практичної роботи відбувається оволодіння творчим 
підходом до теорії та застосування своїх знань на практиці, поступово 
виробляються навички самостійної роботи над теоретичними матеріалами, 
розвивається вміння аналізувати та робити висновки, усвідомлювати 
практичне значення інформації. Студенти здобувають знання, формують 
навички професійної діяльності, розвивають особистість. 

Метою дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» є навчити 
студентів складати різні види документів як управлінського характеру, так 
і документів у юридичній сфері. Для того щоб зацікавити студентів 
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вивчати дисципліну, корисно додати до кожної практичної роботи 
методичні рекомендації, де чітко й лаконічно викласти зміст роботи, її 
мету, завдання та методи реалізації. Це можна реалізувати підготувавши 
на практичне заняття роздаткові матеріали, які повинен отримати кожен 
студент. 

Висновки. Отже, методичне обґрунтування практичних занять 
мусить бути одним з тих важливих чинників, який може позитивно 
вплинути на якість навчально-пізнавальної діяльності студентів та їх 
практичну підготовку. При проведенні практичних занять з діловодства 
необхідно намагатись створити для студентів такі умови діяльності, які 
викликали б у них бажання працювати творчо. 

Досягнення високого кінцевого результату на практичних заняттях 
залежить від уміння викладача вибрати найбільш ефективні методи 
навчання з урахуванням інтелектуального рівня студентів і якості їх 
підготовленості до заняття. 

Методика проведення практичних занять може бути різноманітною, 
вона залежить від авторської індивідуальності викладача, важливо, щоб 
різноманітними методами досягалася загальна дидактична мета. 
Безумовно, будь-яке заняття є складним і вимагає від викладача великої 
роботи, але вміння працювати з повною віддачею щораз, наявність 
глибокої професійної компетенції дозволяють продемонструвати високий 
рівень, що дасть ті необхідні знання нашим студентам, які в майбутньому 
стануть їм потрібними у професійній діяльності. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Вступ. На сьогодні загальновідомо, що корупція – це основна проблема 

сучасності в Україні. 
За останні роки рівень корупції в Україні зріс і став однією з гострих 

проблем сучасності. Це негативне явище створює реальну загрозу безпеці, 
демократичному розвитку держави та суспільству, конституційному ладу, 
а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди демократичним засадам 
управління суспільством, функціонуванню державного апарату, обмежує 
конституційні права і свободи людини та громадянина, особливо 
пересічних осіб, порушує принципи верховенства права, порушує 
встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службовими 
особами органів державної влади, управлінських структур приватного 
сектору, руйнує моральні та суспільні цінності, дискредитує державу на 
міжнародному рівні. 

Така ситуація вимагає максимальної концентрації зусиль усіх гілок 
влади та органів місцевого самоврядування, вжиття необхідних 
загальнодержавних заходів, спрямованих на вдосконалення різних галузей 
права, зокрема кримінального і кримінально-процесуального 
законодавства, правового забезпечення правоохоронних органів, 
насамперед органів досудового слідства і дізнання. 

Виклад основного матеріалу. Корупція занадто дорого коштує 
нашій державі і народу як у матеріальному, так і в духовному вимірах. І 
справа не тільки у прямих втратах від корупції, які досягають, за 
приблизними підрахунками аналітиків, декількох десятків мільярдів 
доларів на рік. Тому вивчення причин і наслідків розповсюдження 
корупції, систем боротьби з нею сьогодні – нагальна проблема суспільних 
наук, у першу чергу юридичних. 

Органи державної влади вживали заходів, які спрямовувалися на 
боротьбу з корупцією, але вони не призвели до позитивних результатів. 
Причин тому багато. Однією з них, разом з економічними та політичними, 
є недостатнє наукове забезпечення. Загалом ефективна боротьба з 
корупцією потребує системного підходу та застосування комплексних 
заходів, зокрема наукових. До того ж для боротьби з цим явищем 
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необхідно мати на увазі концептуальну стратегію та тактику боротьби з 
організованою злочинністю й корупцією. 

Боротьба з корупцією має базуватися на таких принципах:  
 не повинні ущемлятися або обмежуватися законні права та свободи 

людини та громадянина;  
 ефективність протидії корупції може бути забезпечена тільки 

узгодженими діями державних органів, громадських організацій та 
громадян; 

 державна система боротьби з корупцією передбачає здійснення 
державної політики, спрямованої на усунення та нейтралізацію 
чинників, які сприяють розвитку корупційних дій; 

 правова база боротьби з корупцією має враховувати зміни 
соціально-економічної та політичної ситуації в державі;  

 головна увага в протидії корупції повинна надаватися запобіжним 
заходам, заснованим на аналізі та прогнозуванні тенденцій 
поширення корупційних діянь;  

 основні практичні заходи щодо запобігання та виявлення 
корупційних діянь здійснюють органи, які ведуть боротьбу з 
корупцією. 

Хочеться зазначити, що боротьба з корупцією в Україні породила 
один цікавий вислів: в Україні багато хто бореться з корупцією, але 
корупція завжди перемагає. Попри свою наївність, народна логіка якимось 
дивним чином точно відображає реальність. 

Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення 
діяльності органів боротьби з корупцією. Необхідно більше уваги 
приділяти своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів 
масової інформації, результатам соціологічних досліджень про корупційні 
діяння та інші протиправні дії посадових осіб, поширеність корупції в 
окремих відомствах. 

Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б 
обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином 
унеможливлювали скоєння корупційних діянь державними службовцями. 

Важливим засобом протидії корупції, як різновидом зловживання 
службовими особами законодавством і владою, є впровадження в Україні 
принципу рівності громадянина і держави перед законом і судом. Саме 
відсутність цього принципу сьогодні призводить до того, що державні 
службовці під виглядом реалізації пріоритету державних інтересів 
зловживають своїми повноваженнями. 

Варто розробити і запровадити комплексні технології протидії 
корупції за основними сферами: державного управління, місцевого 
самоврядування, правосуддя, будівництва, освіти, медицини та ін. Ці 
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технології мають складатися з комплексу адекватних заходів, керованих з 
єдиного спеціального органу, – аналітики, експертизи, розвідки, 
розслідування, судівництва та ін. 

Отже, на сьогоднішні існує складність подолання корупції, яка 
пов’язана ще з тим, що в таких протиправних діяннях зацікавлені не 
тільки представники органів влади, а й бізнесмени та пересічні громадяни. 
Люди схильні дати хабаря навіть тоді, коли в них не вимагають, з метою 
мати державне рішення на свою користь у найкоротші терміни. 
Необхідність вирішення цих та інших проблем обумовлюють подальші 
дослідження щодо вироблення ефективної антикорупційної політики. 

Висновки. З огляду на вищевикладене можна сміливо визнати той 
факт, що корупція є негативним чинником, який гальмує розвиток 
демократичності суспільства в нашій державі, тим самим обмежує 
громадян реалізувати їх конституційні права. 

Але не потрібно забувати головне: «риба гниє з голови!». 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І 
ДИРЕКТОРІЇ ЩОДО ЄВРЕЙСЬКИХ ПОГРОМІВ В УКРАЇНІ  

(1917-1919 рр. ) 
 
Постановка проблеми. Українська революція 1917 – 1920 рр., 

головним завданням якої було відновлення державності України, 
супроводжувалася низкою заходів, спрямованих на спробу 
демократичного розв’язання національного питання та відпрацювання 
реалістичної моделі захисту прав національних меншин. Незважаючи на 
несприятливі внутрішні й зовнішні умови, Центральна Рада чи не вперше 
у світовій практиці зробила реальну спробу забезпечити права 
іноетнічного населення та заклала правові основи демократичної 
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етнополітики. З огляду на вищевикладене актуальним у контексті цієї 
проблеми є дослідження питання взаємин з національними меншинами, 
зокрема єврейською, та спроба вирішення українськими урядами 
проблеми єврейських погромів.  

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є дослідження 
історичних умов, що призвели до виникнення єврейських погромів та 
політико-правові заходи Центральної Ради і Директорії щодо подій  
1917 –1919 рр. в Україні, які пов’язані з єврейськими погромами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних 
науковців, що займаються дослідженням зазначеної теми, слід відзначити 
таких, як А. Гошуляк, Т.Гунчак, Г. Кривоший, Е.Костишин, С.Литвин, 
М.Лазарович, В.Сергійчук, В. Солдатенко, В.Устименко. Основними 
джерелами дослідження даного питання є також матеріали ЦДАВО 
України, ЦДІА м. Києва, опубліковані документи.  

Виклад основного матеріалу. Як свідчать наукові розвідки, на 
початку ХХ століття в Україні мешкали майже 2/3 всього єврейського 
населення Російської імперії, тоді як у Росії лише 1/5, а в Білорусії – 1/7 
його частина. Євреї становили більшість населення у таких містах, як 
Житомир, Вінниця, Умань, Проскурів, Новоград-Волинський, Коростень, 
Овруч, Бердичів[1, с.148].  

Єврейський суспільний рух був невід’ємно пов'язаний з політичним 
і являв собою потужний і багатогранний механізм, який мав різні прояви. 
Зазначимо, що єврейські політичні партії та організації прихильно 
поставилися до ідеї української державності. Єврейські соціалістичні 
партії отримали більшість місць у Центральній Раді, оскільки були 
представлені на всіх рівнях влади: у виконавчій(Генеральному 
секретаріаті) та законодавчій– єврейські представники отримали до 25% 
місць у Центральній Раді.  

Серед спектру питань, якими переймалися представники єврейських 
партій і організацій – від загальнодержавних питань(економічних, 
правових, військових тощо) до суто єврейських національних проблем,– 
законодавче вирішення питань єврейської громади, статусу єврейської 
мови, освіти, проблеми створення окремих єврейських частин і болюче 
питання єврейських погромів. Єврейські організації Києва, Одеси, 
Катеринослава, Харкова та інших міст визнавали Центральну Раду єдиною 
законною владою. Євреї не тільки давали кошти для сприяння УНР, але й 
пропонували військову допомогу.  

Здавалось би, євреї повинні були б ладити і мирно співіснувати з 
усіма режимами. Але виходило навпаки: така швидка зміна політичної 
орієнтації викликала негативну реакцію багатьох із них. Єврейські 
погроми початку ХХ століття у1919 – 1920 рр., тобто якраз за доби 
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Директорії, набули нечуваного розмаху і відбувалися переважно на 
території України. На думку російського історика А. Солженіцина, «за 
масштабом, чисельністю і жорстокістю ці погроми перейшли всі межі»  
[2, с.156]. За оцінками істориків, у1919 – 1920 рр. у цих погромах загинуло 
від 35 до 50 тис євреїв. Узагальнюючи дані єврейських джерел, сучасний 
російський історик Г.Костирченко налічує до 900 масових погромів, із 
них: 40% ініційованих загонами армії Директорії, 25% – розрізненими 
збройними формуваннями, 17% – денікінцями, 9% – Першою кінною 
армією С.Будьонного [3, с.33].  

Варто зазначити, що на українсько-єврейські відносини в роки 
Української революції впливало багато чинників, і не останню роль при 
цьому відігравали стереотипи, утверджені впродовж століть спільного 
існування обох народів. По-перше, українець для єврея значною мірою 
асоціювався з антисемітом, погромником.  

По-друге, для українців образ єврея був нерозривно пов'язаний із 
національним та соціальним гнобленням, а після подій 1918 р. – ще й із 
кривавими репресіями ЧК. На думку дослідників даної проблеми, у  
1919 р. конфлікт розгортався як протистояння у різних площинах – 
національній, соціальній, релігійній, політичній, економічній [4, с.35].  

По-третє, погроми стали наслідком отаманщини в УНР. Найбільш 
безвідповідальними і жорстокими у погромах називають отаманів 
Григор’єва, Яцейка, Соколовського, Зеленого, Ангела.  

Українська влада, ставлення якої до єврейських погромів було 
абсолютно негативним, намагалася боротися проти цього зла всіма 
доступними засобами. Ще в листопаді 1917 р., перебуваючи на посаді 
міністра військових справ, С.Петлюра, намагаючись налагодити охорону 
порядку в республіці, дає дозвіл на формування в УНР єврейських 
бойових дружин для захисту євреїв від погромів.  

Перші за часів революції відомості про погроми та антисемітську 
агітацію в Полтавській та Київській губерніях припадають на березень – 
червень 1917 р. [4, с.156].  

Погромники звинувачували євреїв у спекуляції, недостатності 
продовольчих та промислових товарів, у їхній дорожнечі. Так, наприклад, 
у доповідній записці жандармського полковника Чернігівському 
губернатору про продовольчу кризу зазначалось, що причина її – у 
спекуляції єврейських торговців.  

Численні архівні документи свідчать про погроми у столиці. Так, 
наприклад, 22 червня 1917 р. в Києві відбулися «безпорядки» на 
Житньому базарі, де до єврейських торговців застосували насильницькі  
дії [5, с.1].  
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У вересні 1917 р. відомості про самосуди, захоплення земель, 
погроми й насильство над єврейським населенням приходили з Волині, 
Поділля й Полтавщини. У жовтні – листопаді 1917 р. у трьох 
Правобережних губерніях України відбулося понад 50 погромів.  

У телефонограмі Київського губернського комісара Саліковського 
заступникові Генерального секретаря з єврейських справ про єврейський 
погром у м. Сквирі повідомлялось, що 23 жовтня 1917 р. під час 
проведення ярмарку в місті почалися єврейські погроми, під час яких були 
поранені як серед єврейського населення, так і серед солдат, та спричинені 
значні матеріальні збитки[6, с.162].  

У жовтні 1917 р. до прокурора Київської судової палати надійшла 
інформація про погроми євреїв у м. Полонному Волинської губернії, де в 
будинках і магазинах 7-ми євреїв здійснено пограбування частини майна, 
а взагалі потерпілими стали майже 100 чоловік [7, с.1]. Між іншим, у 
«Поданні» вказувалося на офіційні причини таких подій – відсутність на 
ринку предметів першої необхідності, тютюну, сигарет, «а також 
нестабільність цін».  

У відомостях про єврейські погроми в м. Острозі Волинської 
губернії у вересні 1917 р. знаходимо дані про збитки єврейських торгівців, 
що оцінювалися більше як у мільйон карбованців [8, с.3.].  

Аналогічна інформація про погроми надходить з м. Ямпіль 
Подільської губернії в жовтні 1917 р. , а очевидці свідчать про людські 
жертви серед єврейського населення, методичні пограбування, які 
обумовили повне розорення, масові зґвалтування жінок і тортури [9, с.1].  

Слід відзначити, що проблема єврейських погромів набула 
актуальності ще в період Центральної Ради, яка, хоч і намагалася 
контролювати ситуацію, але безуспішно.  

Прихід до влади Директорії, відновлення УНР супроводжувалося 
поверненням до законів УЦР щодо національних меншин, реанімацією 
Міністерства з єврейських справ. У листопаді 1918 р. Директорія 
звернулася з Відозвою до російської, єврейської та польської демократії в 
Україні про створення єдиного демократичного фронту для боротьби з 
реакцією. У ній було підтверджено рівність усіх громадян, 
правовикористання, крім державної, мов усіх народів, які проживають в 
Україні [10, с.4].  

Директорія буквально з перших днів свого існування почала активно 
залучати єврейське населення до участі в політичному житті України. 
Крім надання привілеїв єврейській громаді, Директорія дала змогу її 
представникам працювати в українському уряді. Кілька осіб єврейської 
національності стали на чолі Міністерств, інші обіймали високі посади в 
українській закордонній службі, понад 200 осіб працювали в нижчих 
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ланках керівництва. До парламенту УНР в листопаді 1920 р. планувалося 
ввести 21 представника від єврейських партій, тобто восьму частину всіх 
депутатів.  

24 січня 1919 р. Директорія офіційно скасувала закон гетьманського 
уряду від 9 липня 1918 р. і відновила чинність схваленого УЦР закону 
«Про персонально-національну автономію», що передбачав 
самоуправління національних меншин у сфері культури та захисту прав 
шляхом створення загальнодержавних національних союзів[11, с.447]. 
Тоді ж було прийнято закон, підписаний В.Чеховським, про карну 
відповідальність за образу національної честі та гідності, за яким особа, 
винна «в образі словом, в письмі чи вчинком громадянина УНР, з метою 
зневажити його національні честь чи достойність карається тюрмою від 
трьох до восьми місяців» [11, с.448]. Тоді ж було засновано урядовий 
відділ у справах національних меншин.  

С.Петлюра розумів, що в цей найвідповідальніший для України час 
злагода і підтримка єврейського населення, як і інших меншин, ішла на 
користь взаємним інтересам усіх верств населення та була неодмінною 
запорукою успіху в боротьбі за незалежність. Тому демократична влада 
вжила всіх необхідних заходів, щоб не допустити або спинити погроми, 
що вже розпочалися. Разом з тим «пік» єврейських погромів припадає на 
1919 рік.  

Телеграма від 14 січня 1919 р. містить звернення Директорії до 
козаків і євреїв, у якому Головний отаман писав: «По деяких місцях 
України окремими групами козаків вчинялися насильства над євреями. За 
перевіреними відомостями козаків вербували провокатори гетьманці, 
добровольці й ті, хто називали себе «большевиками». Вони робили це, 
щоб осоромити Українську республіканську армію, викликали 
протиукраїнського козацтва ненависть населення, внести в край безладдя 
та безчинство і такими способами вернути старе панування поміщиків та 
буржуїв. Деяких з таких провокаторів і погромників уже спіймано і 
розстріляно» [11, с.448].  

Зазначимо, що найбільш криваві погроми відбулися в Проскурові, 
Житомирі, Черкасах, Фастові. Так, 7 – 13 січня 1919 р. в Житомирі і 
навколишніх містечках відбулася хвиля єврейських погромів, 
влаштованих українськими вояками. 4 – 5 січня 1919 р. в результаті 
піднятого більшовиками повстання проти Директорії влада перейшла до 
рук робітничих, солдатських і селянських депутатів. 7 січня повстанські 
загони отамана Палієнка придушили повстання, відтіснили збільшовичені 
частини за межі міста. Після цього розпочався погром, який тривав кілька 
днів. Крім козаків, у ньому брали участь також мешканці  
Житомира [11, с.701].  
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15 лютого 1919 р. відбулося більшовицьке повстання проти 
Директорії у Проскурові, у якому брало участь єврейське населення.  
15 – 16 лютого українські війська влаштували погром проти євреїв, під час 
якого загинуло близько 1200 осіб. За цей злочин комендант Проскурова 
отаман І.Семененко був заарештований і поніс покарання.  
16 – 17 лютого гайдамаки влаштували також погром у м. Фельштині 
Проскурівського повіту.  

З 1900 євреїв, що проживали там, 485 було вбито, 180 поранено [11, 
с.702]. 25 лютого 1919 р. військові коменданти м. Дубно, Дубенецького і 
Кременецького повітів ухвалили безпідставне рішення – накласти на 
єврейське населення контрибуцію в розмірі 100 тис. крб. за протиправну 
діяльність проти УНР. Спроба отримати контрибуцію перетворилася на 
погроми.  

У кожному окремому випадку Директорією створювалися 
Надзвичайні слідчі комісії для розслідування подій, а 14 червня 1919 р. 
Кабінет народних міністрів, заслухавши на засіданні доповідь міністра 
єврейських справ про погроми в містах Кам’янець і Проскурів та про 
злочинну антиєврейську агітацію, постановив: «Вжити рішучих заходів до 
цілковитої ліквідації погромних проти єврейських подій, а винних 
притягнути до суворої кари за законами військового часу».  

У прийнятому 25 травня 1919р. Законі «Про утворення Особливої 
комісії для розслідування протиєврейських погромних дій» даній установі 
були надані надзвичайні повноваження – притягнення до смертної кари, а 
також закріплювалося, що « …комісія має право безпосередньо підіймати 
карне переслідування проти урядових осіб усіх рангів як за загальні, так і 
за службові карні вчинки, що у зв’язку з погромними подіями»[11, с.653]. 
Утворені надзвичайні суди накладали смертні кару за агітацію проти 
самостійної УНР, шпигунство, повстання проти влади, озброєний опір 
владі, розбій, грабіж, підпал, за чинне порушення військової дисципліни 
та опір проти виконання наказу.  

Згідно із законом учасники погромів передавалися до спеціально 
створених військових трибуналів.  

Особливе значення мало те, що серед членів комісії були 
представники єврейського населення. Водночас уряд намагався всіляко 
допомогти жертвам погромів. Попри гостру нестачу коштів Директорія 
виділяла для цієї мети досить значні суми. Так, наприклад, у січні 1919 р. 
урядом Директорії «асигновано 2 млн. крб. для негайної допомоги 
єврейському населенню, яке постраждало від погромів» [12,с. 202], а 
розпорядженням від 20 липня 1919 р. «асигновано 11460000 гривень для 
допомоги біднішому єврейському населенню міст і містечок, які 
постраждали від погромів»[11, с.432].  
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Не менш важливим є Наказ, виданий С.Петлюрою своїм військам 26 
серпня 1919 р.,у якому він «вимагає знищення всякої спроби погромів та 
передачі погромників до розстрілу». 

Окрім представників найвищої політичної влади УНР, рішучих 
заходів як щодо недопущення єврейських погромів, так і інших 
незаконних дій стосовно мирного населення вживали й офіційні особи 
нижчих рангів. Насамперед це стосується військового  
командування [13, с.121].  

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, слід відзначити, що, 
попри всі зусилля урядів, відсутність достатньої кількості українського 
війська на фронтах не давала змоги забезпечити необхідний порядок і 
зупинити поширення єврейських погромів. У цілому політико-правові 
заходи Центральної Ради, Директорії, у тому числі їх активна боротьба з 
єврейськими погромами, не користувалася популярністю серед населення 
та була малоефективною.  
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ОКРЕМІ ПОЛІТИЧНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ 

ЄВРЕЇВ АКТАМИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА (XIX СТ.) 
 
Постановка проблеми. Необхідність дослідження політичного 

регулювання статусу єврейської національної меншини в Україні актами 
російського самодержавства в XIX ст. обумовлена перш за все тим, що 
саме в цей період євреї були однією з найчисельніших національних 
меншин в Україні та внаслідок специфічних умов розселення, занять євреї 
значною мірою впливали на характер і структуру економічних та правових 
процесів.  

Крім того, нормотворча діяльність російського самодержавства  
призвела до суттєвих зрушень в соціально правовому житті єврейства та 
безпосередньо сприяла радикальним суспільно - правовим змінам статусу 
єврейської національної меншини у співвідношенні з іншими 
національними меншинами та корінним населенням. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Деякі питання правового 
регулювання статусу єврейської національної меншини актами 
російського самодержавства досліджували у своїх працях такі науковці як 
С. Резник, І. Самарцев, Д. Мордухай- Болтовський, Г. Бєкон, Ф. Кандель, 
та інші.  Однак необхідність комплексного аналізу правового регулювання 
статусу єврейської населення в контексті нормотворчого процесу на 
підросійських та українських землях за часів російського самодержавства 
зумовлена необхідністю сучасної неупередженої правової оцінки 
темпоральних змін їхнього становища в Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження 
стану правової регламентації діяльності банків як учасників ринку цінних 
паперів в Україні. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Мета і завдання 
дослідження полягає у проведенні аналізу наукових праць та нормативно-
правових актів російського самодержавства, щодо правового регулювання 
статусу єврейської національної меншини у XIX cт. 

Основний матеріал.  В дев'ятнадцятому столітті євреї, що проживали 
на території сучасної України, знаходилися в правовому положенні 
національної меншини. Такий статус означав, що їх положення в значній 
мірі залежало від політики держави, в якій вони знаходилися. 

Оскільки вищезазначений період відноситься до тих часів, коли 
людство вже вважало себе достатньо цивілізованим, суспільне життя 
повинне було регулюватися законами. Їх спрямованість, а також ступінь їх 
правозастосування і визначали положення тієї або іншої соціальної або 
національної групи. 

Досліджуючи історію правового регулювання статусу єврейської 
національної меншини в України у вказаний проміжок часу, неважко 
переконатися в тому, що саме нормотворча діяльність російського 
самодержавства найістотнішим чином впливала на її долю, рівно як і на 
долі окремих людей, що до неї належали 

У листопаді 1802 р. царем Олександром І (1801 - 1825) був 
започаткований „особливий комітет” з „благоустрою євреїв”. Показово, 
що прихильники ліберальної течії, як відзначав С. Дубнов, в його межах 
вважали, що в єврейському питанні варто дотримуватися простого 
правила: якомога менше заборон, якомога більше свободи [10, с.33]. 

Комітет здійснив ряд обмежувальних заходів щодо євреїв (цілком у 
дусі Г. Державіна): у відповідності з «Положенням про євреїв» [7] від 
9.12.1804 р. (до розробки якого доклали руку й штадлани - 
«хлопотальники», які діяли від імені єврейських громад та намагалися 
запобігти кардинальним змінам у статусі єврейства [1, с.223], було 
обмежено використання івриту в документах, до євреїв висувалися 
додаткові вимоги для обрання їх на посади в містах: обраними могли бути 
ті євреї, котрі носили німецький чи російський одяг, могли читати і писати 
російською, польською чи німецькою мовами; встановлювалася 
залежність євреїв від поміщиків на тих землях, на яких вони проживали; 
скорочувались повноваження кагалів і рабинів; євреї виселялися із сіл і їм 
заборонялася торгівля міцними напоями. Втім, насильницьке переселення 
єврейства було замінене програмою заохочення добровільного поселення. 
Не було створено, як передбачалося, й релігійної організації євреїв на чолі 
з протектором, а кагали отримали визнання. 

Отже, можна твердити, що початок XIX ст. ознаменувався 
посиленням основ для конфліктогенності відносин по лінії влада - євреї. 
Рішення комітету свідчили не тільки про те, що євреї сприймаються 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

231 
 

владними колами тільки як об'єкт (а не суб'єкт) політики, «матеріал» для 
політики. Ці рішення послужили і своєрідним сигналом щодо того, що на 
організацію єврейського життя в імперії на компромісній чи тим більше 
консенсусній основі в подальшому сподіватися не варто. 

Водночас слід звернути увагу на те, що у „Положення..." був 
включений окремий параграф, відповідно до якого євреї, які проживали в 
Росії, як і ті, що тільки прибували на її територію на поселення чи у 
справах комерції, проголошувалися вільними і мали знаходитися під 
захистом законів так само, як й усі інші цареві піддані [8, с.59]. 

За часів Миколи І (1825 - 1855) той, хто згадував про емансипацію 
євреїв, підозрювався в державній зраді [6, с.132]. То був час, коли ідея 
«перевиховання» євреїв реалізовувалася шляхом прийняття нових 
дискримінаційних законів.  

«Положення...» 1835 року підтверджувало існування смуги осілості 
[9]. На Україні до неї увійшли Волинська, Подільська, Катеринославська, 
Київська (крім Києва), Херсонська (крім Миколаєва), Таврійська (крім 
Севастополя та Ялти), Полтавська (крім козацьких та державних сіл), 
Чернігівська губернії (див. примітку) . У другій половині XIX століття 
влада неодноразово (наприклад, у січні 1858-го року у лютому 1865-го, у 
березні 1866-го, червні 1868-го, у жовтні 1873-го і т. ін..) вдавалася до 
незначної корекції смуги осілості. Тож з незначними змінами вона 
проіснувала  
до 1917 р. Смуга обмежувала єврейство фактично 5% території імперії, 
але ці 5% відповідали приблизно території Франції. 

У 1843 р. з'явилися постоялі двори для поліційного нагляду за 
євреями, котрі приїздили до міста. У тому ж році Микола І своїм указом 
заборонив євреям селитися ближче 50 верст до західного державного 
кордону (щоб не було контрабанди), їм дозволялося перебратися у 
внутрішні губернії. Однак навіть за п'ятнадцять років цей указ не був 
виконаний. 

Після того, як на престол зійшов Олександр II (1855 - 1881), у житті 
підросійського єврейства відбулися зміни. Так, у 1856 р. було припинено 
вербування єврейських військових кантоністів. У свідомості євреїв цей, та 
й інші, заходи самодержавства, зокрема надання євреям-купцям першої 
гільдії (1859), особам з вченим ступенем (1861) чи вищою освітою (1879), 
ремісникам (1865), армійським ветеранам (1867) права повсюдного 
розселення в Росії, закріпили, як стверджував С. Дубнов, образ 
Олександра II як образ «царя-визволителя» [4, с.567]. До того ж, як 
відзначали сучасники, Олександр II не був антисемітом. З'являлися 
закони, в яких права євреїв, у порівнянні з іншим населенням, ніяк не 
обмежувалися. Найбільш вагомими були судова й університетська 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

232 
 

реформи 1864 року та військова 1874-го. Закони фактично не містили 
традиційного для імперії словосполучення «крім євреїв». 

М. Алданов писав: «У законах про судову реформу, що була 
здійснена у 1864 р., не було жодних обмежень для євреїв. В училища та 
гімназії євреї тоді приймалися на рівних правах з іншими учнями. Євреї 
мали право тримати іспити й отримувати офіцерські чини.  

Відповідно до Городового положення 1870 p. євреї могли бути 
гласними міських дум, але кількість гласних нехристиян не повинна була 
перевищувати одну третину загальної кількості гласних, до того ж євреї не 
могли бути обраними на посаду міського голови.  

Початок 1880-х ознаменувався зміною царя на престолі: російським 
правителем став Олександр III (1881 - 1894), який замінив на престолі 
страченого народовольцями Олександра II. Зовсім скоро стало зрозуміло, 
що, з одного боку, цар є «злобливим антисемітом» [10, с.95].  

У 80-х роках у смузі єврейської осілості прокотилася хвиля 
антиєврейських погромів (про які детальніше йтиметься нижче). Міністр 
внутрішніх справ Н. Ігнатьєв зауважив, що погроми є протестом народу 
"проти єврейської експлуатації та розпорядився створити в кожній 
губернії особливі комісії, які б розібралися з «єврейським питанням», з 
тим, яких конкретно збитків завдають євреї місцевому люду і Російській 
державі. Крім того, метою діяльності губернських комісій, які були 
створені уже в серпні 1881 p., була розробка рекомендацій, спрямованих 
на покращення цього становища. Щодо реакції єврейства на цей урядовий 
крок, то ця реакція була красномовною: представники єврейства назвали 
комісії «слідчими». 

У наступному, 1883-у, році запрацювала «Верховна комісія для 
перегляду чинних законів про євреїв» (паленський «єврейський комітет). її 
очолив міністр юстиції К. Пален (для якого у 1883 р. відомий російський 
письменник Н. Лесков написав записку «Євреї в Росії: кілька зауважень з 
єврейського питання», про яку говоритимемо нижче). Наслідком же 
кількарічної праці комісії став висновок про те, що все зло - в 
антиєврейській дискримінації. 

Відтак з'являлися нові обмеження щодо євреїв. Наприкінці 80-х для 
юдеїв було введено відсоткову норму при прийомі у середні й вищі 
навчальні заклади, згодом - обмежено доступ в адвокатуру. У 1891 -  
1893 pp. підросійське єврейство сколихнув факт виселення із Москви 
євреїв-ремісників, торговців, родин відставних солдатів. Як і «новинка в 
єврейському середовищі» [3, с.224] - проведення політичних обшуків і 
арештів. 

У «Статуті про службу за визначенням уряду» (1896) говорилося 
про заборону приймати на цивільну службу євреїв, крім тих, які отримали 
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вчену ступінь (доктора, магістра, кандидата) чи диплом лікаря [12, с.3]. 
У 1899 p., визначивши у «Зводі законів про стани» євреїв як 

інородців (про що говорилося вище), російський законодавець присвятив 
їм окрему главу, яка мала назву «Про євреїв». У ній були регламентовані 
права і обов'язки єврейства [11, с.88]. 

Загалом за Олександра III було видано шістдесят п'ять анти-
єврейських законів (за його наступника - Миколи II - п'ятдесят) [5, с.163]. 
Політика царя була вкрай негативно сприйнята більшою частиною 
єврейської інтелігенції.  

Аналізуючи царське законодавство, сучасник зауважував, що, з 
одного боку, законодавство було ворогом єврейської відокремленості, з 
іншого, – воно продовжувало тримати євреїв у смузі осілості; 
законодавець нібито виступав проти єврейської виключної економічної 
діяльності, але у той же час для євреїв була закритою велика кількість 
галузей промисловості; він бажав просвіти єврейської маси, але тримав 
носіїв просвітництва у «чорному тілі», зачиняючи перед ними двері до 
більшої частини державних посад [2, с.243]. 

Висновки. Політична діяльність російського самодержавства 
стосовно євреїв характеризувалася непослідовністю, безсистемністю, про 
що може свідчити як «пом'якшення» так і навпаки посилення 
дискримінаційного законодавства з посіданням престолу кожним 
наступним російським самодержавцем. Це стосувалося як питання 
звуження чи розширення для єврейства прав громадянства і міщанства, 
так і власне визнання цього безпосередньо представниками влади.  

Крім того, невизначеність впродовж десятиліть статусу євреїв 
(«інородці», «народ», «плем'я», «віросповідання», «стан», «становище», 
чи, зрештою, «нація») зумовила відносність однозначної оцінки їхнього 
соціального та правового статусу. 

Нормотворча діяльність російського самодержавства зумовила 
обмеження інтеграції єврейського населення в імперське суспільство та 
мала на меті знищити автономію правового статусу єврейської 
національної меншини та інститути єврейського самоуправління 

Відповідна правотворча і правозастосовча діяльність призводила до 
порушення традиційного укладу життя єврейського населення і, зокрема, 
сприяла виникненню конфліктогенності у взаєминах єврейської нації з 
владою.  
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СУЧАСНИЙ АКЦЕНТ НА КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ 
 
Вступ. Наукове дослідження змісту поняття "соціальна держава", 

яке за сучасних умов є визначальним фактором зародження цивілізованих 
засад української соціальної державності, дослідження сутності соціальної 
держави та її основних ознак було і є актуальною проблематикою у 
визначенні фактора розвитку і стабілізації правового й демократичного 
суспільства нашої країни. 

У зв'язку з цим бачиться виправданим визначення ролі держави та 
соціальних інститутів у сучасних умовах. 

З урахуванням цього розробка української національної моделі 
соціальної держави, конкретної державної соціальної політики, механізмів 
захисту та соціальної підтримки повинна забезпечуватися об'єктивними 
науковими знаннями. 

Результати дослідження. На початку 90-х рр. XX ст. в Україні 
проблематика соціальної держави почала поступово входити в науковий 
обіг. Однак теоретичне опрацювання проблем соціальної держави у 
вітчизняній юридичній науці в даний час тільки починається. У сучасній 
вітчизняній юридичній науці різні аспекти означеної проблематики отримали 
відображення в роботах таких науковців, як О.В. Бермічева,  
О.С. Головащенко, С.О. Кириченко, О.З. Панкевич, Ю.М. Походзіло,  
Д.Г. Севрюков, О.В. Скрипнюк, В.В. Сокуренко, Н.М. Хома, І.В. Яковюк, 
В.М. Якубенко та ін. 

З моменту усвідомлення необхідності відповідних трансформацій 
проблеми соціальної держави почали активно досліджуватися як 
зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Однак саме конституційне 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

236 
 

визнання соціальна держава приймає тільки після Другої світової війни. 
Безпосереднім приводом для цього стали великий економічний спад, криза 
капіталістичної системи в 30-х роках ХХ ст. у країнах Європи і США, а 
також жахливі наслідки Другої світової війни. З огляду на це можна 
погодитися з тим, що для більшості сучасних розвинених країн світу 
"соціальна держава" або "держава загального добробуту" є "результатом 
соціальних експериментів 30-х років і політики 40-х років ХХ ст."  
[1, с. 46]. 

З другої половини XX ст. в понятійний апарат юриспруденції 
увійшли положення про сучасну державу не тільки як про 
республіканську (монархічну), унітарну (федеральну), ліберальну 
(авторитарну), правову, світську тощо, але і як про соціальну [2]. Поняття 
"соціальна держава" присутнє у ряді прийнятих в останні десятиліття 
конституцій та активно використовується як у юридичному, так і в 
політичному розумінні. 

Іноді наводяться лише загальні формулювання, як наприклад у 
Конституції РФ, стаття 7 якої вказує, що соціальна держава – це держава, 
політика якої спрямована на створення умов, які забезпечують гідне життя 
і вільний розвиток людини [3, с. 407]. 

Разом з тим окреме закріплення в конституціях деяких країн світу 
дістали принципи і завдання соціальної держави. На наявність принципів 
соціальної держави прямо вказано в абз. 1 ст. 28 Конституції ФРН. 
Конституція Швейцарської Конфедерації в ст. 2 закріплює, що держава 
сприяє загальному добробуту суспільства, його довгострокового розвитку, 
його внутрішній згуртованості та культурному розмаїттю країни, а також 
стежить за забезпеченням рівних можливостей для всіх членів суспільства 
[4, с. 93]. Конституція Італії у ст. 3 визнає своїм завданням усунення 
перешкод економічного і соціального порядку, які, фактично обмежуючи 
свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку особистості і 
реальній участі всіх у політичній, економічній і соціальній організації 
країни [4, с. 69]. 

Конституція Ірландії закріплює основні принципи соціальної 
політики країни у ст. 45, відзначаючи, що держава повинна сприяти 
добробуту всього народу, захищаючи і забезпечуючи, наскільки можливо, 
соціальний порядок, у якому справедливість і доброчинність повинні 
надихати всі інститути державного життя [5, с. 814]. 

У конституціях держав, які були утворені на території колишнього 
СРСР, як і в більшості конституцій постсоціалістичних країн Європи, 
закріплення поняття "соціальна держава" також стало нормою 
(показовими в цьому плані є, наприклад, Конституції України, Республіки 
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Білорусь, Болгарії, Республіки Словенія, Хорватії, Російської  
Федерації [6; 7]). 

У статті 1 Конституції України визначено, що Україна визначається 
як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава  
[7, с. 4]. Очевидно, що таким чином суспільство закріпило скоріше 
бажане, ніж реальний стан речей. Іншими словами, метою українського 
суспільства є розвиток України як соціальної держави, оскільки сучасний 
етап можна виділити як етап трансформації її розвитку від 
посттоталітарної до демократичної, правової і соціальної. З цього приводу 
І. Дем'янчук зазначає, що проголошені в Конституції України соціальні 
права – на життя, на працю (можливість заробляти на життя), на охорону 
здоров'я (з державним фінансуванням), на достатній життєвий рівень, на 
доступну і безкоштовну освіту тощо, – фактично не діють  
[8, с. 7]. Саме основні соціальні функції і мають бути реалізовані в 
соціальній державі в першу чергу. 

Слід зазначити, що на початку ХХІ ст. соціальна держава має 
достатньо підстав для свого розвитку. Однак політико-правовий дискурс 
демонструє відсутність чіткого розуміння сутності феномену соціальної 
держави. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

СУДОЧИНСТВА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку цивільно-правових відносин 

інститут правового статусу судді займає чільне місце серед інститутів 
цивільного процесуального права, оскільки саме норми даного інституту 
дають відповідь на питання, які права та обов’язки йому властиві. 
Правовий статус є невід’ємною частиною будь-якого учасника цивільного 
судочинства. Не маючи правового статусу, ні суд, ні особи, які беруть 
участь у справі, не можуть бути учасниками цивільного судочинства. 

Результати дослідження. Завдання побудови в Україні правової 
держави обумовлює необхідність здійснення системних реформ у всіх 
сферах суспільних відносин. Проведення низки заходів реформування 
істотно торкнулося правового статусу судді, питань дотримання 
законності і справедливості при застосуванні законів та інших 
нормативних актів. Тому під час реалізації функції правосуддя особлива 
увага концентрується на постаті судді та, зокрема, з'ясуванні особливостей 
його правового статусу і визначення місця в ньому повноважень, які 
здійснюються або застосовуються за власним (суддівським) розсудом. 

Етимологічно слово «статус» тотожне поняттю «становище» 
(«стан») когось чи чогось [1, с. 355]. У процесі здійснення професійних 
функцій суддя набуває особливої, дуалістичної, з правової точки зору, 
юридичної природи. З одного боку, він залишається людиною, а отже, має 
всі права людини і громадянина, а з іншого, одночасно є представником 
влади і, формально, на цей період набуває нових прав, обов'язків та 
гарантій їх здійснення. Тому закономірним є питання про те, чи 
позбавляється суддя під час здійснення правосуддя своїх складових 
правового статусу людини і натомість починає виконувати нову юридичну 
роль або ж здійснення покладених на нього повноважень держави просто 
доповнює і одночасно обмежує його можливості як фізичної особи. 

Феномен будь-якого різновиду державної служби проявляється в 
тому, що людина, яка вступає на таку службу, добровільно покладає на 
себе ряд обмежень щодо своїх встановлених прав, свобод та 
охоронюваних правом інтересів. В окремих випадках це може призводити 
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до принципової зміни поглядів на юридичну природу дій, які вчиняються 
як такою посадовою особою, так і дій, вчинених щодо неї. Наприклад, ст. 
112 КК України встановлює особливу, підвищену, порівняно з посяганням 
на життя звичайної людини, відповідальність за посягання на життя 
державного чи громадського діяча [2, ст. 112]. 

Загалом суддя є суб'єктом загальних правовідносин, котрі можуть 
виникати між ним і державою, іншими суб'єктами на основі норм 
національного (Конституція і закони України) і міжнародного (Загальна 
декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права тощо) права. Адже, незважаючи на обіймання посади но-
сія судової влади, людина продовжує мати загальні (конституційні) 
обов'язки та інші обов'язки, що випливають, наприклад, із шлюбно-
сімейних, майнових правовідносин, або може займати будь-які інші 
соціальні позиції як повноправний громадянин, член певного  
суспільства [3, с. 13]. 

Окремо необхідно відзначити наукові підходи щодо визначення 
структури правового статусу судді, які спрямовуються в напрямку 
розширення кола її складових елементів. Так, представники одного з таких 
напрямків до структурних елементів цього поняття відносять: принципи 
служби; найменування посадової особи, її місце в ієрархії посад; ранги і 
спеціальні звання; умови прийому на службу та порядок її проходження; 
посадові права й обов'язки; функції і повноваження, правові форми і 
методи їх реалізації; службову дисципліну; заохочення і відповідальність; 
умови служби; пільги, гарантії і компенсації [4, с. 84]. Інша група включає 
до їх числа правосуб'єктність, завдання, які вирішуються згідно з посадою, 
основні функції, права й обов'язки, гарантії, правові форми діяльності, 
порядок взаємовідносин за посадою, відповідальність [5, с. 21]. 

Якщо звернути увагу на нормативний погляд щодо сутності 
правового статусу судді, то тут узагалі необхідно відзначити відсутність 
логічно вивіреного підходу не тільки щодо визначення поняття цього 
явища, але й чітко позначеної структури, адже в Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів» (Розділ І – Засади організації судової влади) та 
Розділ ІІІ – Судді та присяжні) включають до його (правового статусу) 
складу принципи права (незалежність, недоторканість тощо); вимоги щодо 
несумісності; права та обов'язки; етичні основи діяльності судді та навіть 
питання присяги [6]. 

Існує потреба визначення ознак поняття правового статусу судді під 
час здійснення судочинства, як-от: 1) нормативне закріплення складових 
правового статусу; 2) особливий рівень його гарантування державою; 3) 
структурність цього поняття: права та обов'язки судді, характерні тільки 
для такої категорії посадових осіб, заходи негативного реагування з боку 
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держави, тобто відповідальність судді; 4) сфера діяльності судді в 
контексті визначення основних складових його правового статусу. Таким 
чином, на нашу думку, до змісту правового статусу судді під час 
здійснення ним судочинства слід включити викладені специфічні ознаки, 
які у своїй сукупності дозволяють не тільки теоретично відмежувати його 
від інших споріднених явищ, але й вирішити кілька практичних аспектів 
проблемного правозастосування в цій сфері. 

Висновки. Таким чином, необхідно відзначити, що правовий статус 
судді під час здійснення судочинства являє собою багатогранне юридичне 
явище, детальне з'ясування змісту і структури якого є необхідною 
складовою подальшої роботи над формуванням понятійного апарату в 
аспекті формування суддівського розсуду. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ: АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ 
 

Вступ. Розвиток громадянського суспільства в Україні пов’язаний 
як із зростанням кількості громадських організацій, так і з активізацією їх 
участі в цивільно-правових відносинах. Прийнятий 2003 року Цивільний 
кодекс України, що визнав громадські організації непідприємницькими 
товариствами, сприяв їх розвитку як учасників цивільно-правових 
відносин та утвердженню особливого місця громадських організацій серед 
суб’єктів цивільного права.  

Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку приватно-
правової доктрини непідприємницькі юридичні особи відзначаються 
прискіпливою увагою з боку цивілістів. Про це свідчить збільшення 
кількості досліджень, конференцій та «круглих столів» на дану тематику. 
При цьому однаковий науковий інтерес становить вивчення як загального 
правого становища щодо всіх непідприємницьких юридичних осіб, так і їх 
видів. Активізація досліджень непідприємницьких юридичних осіб, 
вважаємо, зумовлена недостатньою визначеністю їх правового становища 
на рівні Цивільного кодексу України, наслідком чого є те, що регулювання 
їх правового становища здійснюється численними нормативно-правовими 
актами, котрі існують практично без будь-якого системного зв'язку. Така 
ситуація підтверджується і в юридичній літературі, де зазначається, що 
надане « . . . у  спеціальних законах регулювання тих чи інших видів 
юридичних осіб, відсутність єдиного виваженого підходу до цього з 
фіксацією загальних засад у ЦК України призводить до численних 
непорозумінь» [1, с. 77].  

У цьому аспекті можна констатувати, що саме тепер відбувається 
всебічне вивчення та удосконалення інституту непідприємницьких 
юридичних осіб. Одним із перспективних напрямків дослідження є 
здійснення їх класифікації, адже саме вона « . . .  надає можливості 
групувати та порівнювати об'єкти, що належать до однієї системи, але 
відрізняються за певними характеристиками» [2, с. 153]. 

Загальновідомо, що громадські об'єднання в міжнародному праві 
визначаються як неурядові організації, і цілком зрозуміло, що розмаїття 
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неурядових організацій ускладнює здійснення їх класифікації. Та попри це 
такі спроби здійснюються. Так, Лестером Саломоном та Гельмутом 
Анхеіром в університеті Джона Гопкінса (США) було розроблено 
класифікацію, яка отримала назву Міжнародної класифікації 
неприбуткових організацій ООН (ІСNРО). Відповідно до неї неурядові 
організації розподіляються за такими категоріями: культура і відпочинок; 
освіта і наукові дослідження; охорона здоров'я; соціальні служби; 
довкілля; розвиток і житлова сфера; політична, правозахисна та інша 
громадська діяльність; філантропія та заохочення добровільної діяльності; 
міжнародна діяльність; бізнес і професійні асоціації, союзи [3]. На жаль, в 
Україні ця класифікація поки що не використовується, незважаючи на те, 
що рекомендації, котрі містяться в цьому документі, є корисними та 
широко використовуються у світі. Однак у нашій державі широкого 
розповсюдження набула класифікація за сферою діяльності, яка є певною 
мірою спорідненою із вищенаведеною. 

Британські дослідники пропонують дещо іншу класифікацію та 
виокремлюють шість видів діяльності неурядових організацій за метою: 
філантропію – форму благочинної діяльності, яка передбачає певну 
соціальну відстань між надавачем та отримувачем допомоги; 
посередництво – бюрократичні функції розвитку, надання послуг іншим 
організаціям, встановлення та підтримку зв'язків, представницькі функції; 
мобілізацію – визначення фінансових джерел або добровольців для 
виконання певних справ; соціальну солідарність – надання допомоги 
цільовій аудиторії; зміну, де метою діяльності є зміна поведінки або 
ставлення до інших; самовираження – висловлення власної позиції 
посеред інших [4, с. 11]. 

У Законі України «Про громадські об'єднання» здійснюється 
класифікація громадських об'єднань за організаційно-правовою формою 
на громадську організацію та громадську спілку. Варто відзначити, що 
такий законодавчий підхід був оцінений критично в наукових колах. Так, 
В.В. Кочин стверджує, що цей поділ є недоцільним, оскільки єдиною 
відмінністю між такими юридичними особами є вимоги до їх  
засновників [5, с. 245], а І.В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що «таким 
регулюванням підміняється поняття організаційно-правової форми на вид 
товариства» [1, с. 75].  

Залежно від можливості участі в цивільному обороті громадські 
об'єднання класифікуються на ті, які мають статус юридичної особи, чи 
його не мають. Громадські об'єднання, які мають намір здійснювати 
діяльність зі статусом юридичної особи, підлягають реєстрації згідно з 
положеннями Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», а громадські об'єднання, котрі не бажають 
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набувати статусу юридичної особи, повідомляють про своє утворення 
уповноважений орган з питань реєстрації. Критерій наявності чи 
відсутності статусу юридичної особи є своєрідним «первісним», який 
відкриває інші критерії для систематизації. Так, громадські об'єднання 
поділяються на такі, що можуть бути учасниками цивільно-правових 
відносин, та не можуть; мають право на створення відокремлених 
підрозділів та не мають; правосильні здійснювати підприємницьку 
діяльність та ні; вправі виконувати державні замовлення й ті, яким таке 
право не надається тощо. І тільки ті громадські об'єднання, які отримали 
статус юридичної особи, наділені більшими можливостями, позаяк саме 
вони і є учасниками цивільно-правових відносин, мають право створювати 
відокремлені підрозділи, можуть займатися підприємницькою діяльністю, 
виконувати державні замовлення [6]. 

У світлі вищенаведеного можна констатувати, що аналізований 
закон істотно змінює правове становище громадських об'єднань та 
пропонує нові критерії для їх класифікації. 

Щодо класифікації громадських об'єднань, то з цього приводу 
існують різні точки зору в національній юридичній літературі. 
Класифікація громадських об'єднань може проводитися за численними 
критеріями. Це – мета створення та функціонування, територія, на яку 
поширюється діяльність громадського об'єднання, засоби фіксації членів, 
вік, з якого можна стати учасником громадського об'єднання, тип 
членства, завдання, галузі діяльності, рівень політизованості та місце в 
політичній системі, сфера інтересів, рівень комерціалізації тощо  
[7, с. 356]. 

Серед іншого найбільш поширеними є класифікації, які в основному 
здійснені на основі сфери чи напрямків діяльності. Зазвичай така 
систематизація пропонується дослідниками конституційного та 
адміністративного права ( Т.М. Слінько [8, с. 119], В.Б.Авер'янов  
[9, с. 248 –249]). 

У цивільному праві поширеною є класифікація саме за метою 
діяльності. Відповідно до положень Цивільного кодексу України 
товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі [6]. 

Значний науковий інтерес становлять доктринальні дослідження 
класифікації громадських об'єднань у галузі цивілістики. Зокрема, 
питанням класифікації досліджуваного суб'єкта займалася М.В. Менджул. 
Як один із класифікаційних критеріїв науковець виокремлює «мету 
створення та діяльності». Відповідно за цим критерієм вони поділяються 
на суспільно корисні (створені і діють із різними суспільно корисними 
цілями, зокрема охорони прав людини, розвитку науки, мистецтва, 
культури, надання соціальних послуг та ін.) та приватно корисні (створені 
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і діють з метою досягнення цілей та в інтересах виключно своїх  
членів) [10, с. 185]. 

Доречним буде сказати, що цей критерій класифікації є ключовим у 
систематизації В.В. Кочина, який у монографії «Непідприємницькі 
товариства як юридичні особи приватного права» класифікує всі 
непідприємницькі товариства на приватно корисні та суспільно  
корисні [11, с. 146].  

Висновки. На сьогодні відсутній єдиний підхід щодо класифікації 
громадських об'єднань, а відтак, залишається незрозумілим, які конкретно 
об'єднання є громадськими. Аналіз класифікації громадських об'єднань 
дає можливість у перспективі говорити про необхідність законодавчого 
закріплення їх класифікації. Тільки тоді можна буде систематизувати всі 
громадські об'єднання. Така класифікація, на нашу думку, має бути 
закріплена в Законі України «Про громадські об'єднання». Класифікація 
повинна відбуватися в напрямку поділу громадських об'єднань за 
суб'єктним складом на громадську організацію та громадську спілку. 
Вважаємо, що саме за допомогою такого критерію можна буде внести 
ясність у систему громадських об'єднань та систематизувати їх. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Побудова в Україні соціально орієнтованої 

економіки виводить на перший план фігуру людини-громадянина, тому 
забезпечення його прав стає основоположною цінністю в суспільстві. У 
зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання захисту прав 
споживачів товарів, робіт, послуг. Захист прав споживачів традиційно 
вважають цивільно-правовим інститутом, тому проблематику захисту 
прав споживачів розглядають у рамках цивільного права.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням 
щодо існування на ринках недобросовісної конкуренції та засобів протидії 
присвятили свої праці Г.А. Осетинська , О.П. Письменна , Ю.Ю. Рябченко 
та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження 
захисту інтересів споживачів як важливого наслідку протидії 
недобросовісній конкуренції на внутрішньому ринку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень споживання 
товарів і послуг – це показник якості життя населення, який включає 
повну вартість споживаних матеріальних благ та послуг (платних, 
пільгових і безкоштовних), одержаних населенням за рахунок доходів від 
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праці, від власності, підприємницьких доходів, соціальних трансфертів 
тощо.  

Якість життя – це узагальнююча соціально-економічна категорія, 
яка являє собою узагальнення поняття «рівень життя» і включає не тільки 
рівень споживання матеріальних благ і послуг, але й задоволення 
духовних потреб, здоров'я, тривалість життя, умови навколишнього 
середовища, морально-психологічний клімат, душевний комфорт.  

Гарантований рівень споживання збоку держави забезпечується:  
 стимулюванням виробництва товарів, виконання робіт і надання 

послуг;  
 введенням, у разі потреби, нормованого розподілу товарів, якщо 

немає гарантій їх вільного придбання кожним споживачем;  
 введенням компенсаційних виплат, різних видів допомоги і пільг 

громадянам.  
Конкурентна боротьба має наслідком те, що з двох однакових 

товарів купують дешевший, а за однакових цін – якісніший. Зрозуміло, що 
якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою 
товару, а оцінка якості товарів споживачами завжди визначатиме 
стратегію конкуренції промислових фірм [10].  

Якість – це найбільш об’єктивний узагальнюючий показник 
наукового, технічного, економічного, соціального, суспільного прогресу.  
Одним з важливіших методів управління якістю є стандартизація.  
Стандарт – це зразок, модель, еталон, який приймається за вихідний, для 
зіставлення з ним інших подібних об’єктів [15]. Правові та організаційні 
основи стандартизації встановлені Законом України „Про стандартизацію” 
від 17.05.2001 р. Нормативними документами зі стандартизації є: 
Державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-
технічних та інженерних товариств; стандарти підприємств; кодекс-
практика, яка склалася; технічні умови [8.]  

Державні стандарти містять обов’язкові і рекомендовані вимоги. До 
обов’язкових належать: умови, які забезпечують безпеку продукції для 
життя, здоров’я та майна громадян, забезпечують охорону навколишнього 
середовища; вимоги техніки безпеки та гігієни праці; вимоги і положення, 
які забезпечують достовірність та єдність вимірів; вимоги, які стосуються 
відходів. Державні стандарти України затверджуються Держстандартом 
України [23]. У період масштабного розвитку торгово-економічного 
співробітництва між різними країнами виникла необхідність мати такий 
інструмент, який би гарантував відповідність продукції, яка 
виготовляється, вимогам стандартів та технічних умов незалежно від 
країни-виробника продукції. Таким інструментом у даний час є 
сертифікація відповідності.  
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Згідно з визначенням Міжнародної організації зі стандартизації 
сертифікація відповідності – це дії, які засвідчують за допомогою 
сертифіката відповідності або знаку відповідності, що виріб або послуга 
відповідає певному стандарту або іншому нормативно-технічному 
документу.  

Метою сертифікації продукції, послуг та робіт є:  
 запобігання реалізації продукції, яка небезпечна для життя, 

здоров’я та майна громадян та довкілля;  
 сприяння споживачам у виборі продукції;  
 створення умов для участі суб’єктів господарювання в міжнародно-

економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній 
торгівлі.  

В Україні сертифікація продукції поділяється на обов’язкову й 
добровільну [11]. Згідно з п.4 ст.16 Закону України „Про захист прав 
споживачів” підлягають обов’язковій сертифікації товари, за якими 
встановлені обов’язкові вимоги щодо безпеки для життя та здоров’я 
споживачів, їх майна, довкілля [8]. 

Сертифікат відповідності – документ, який підтверджує якість 
товарів і їх відповідність вимогам стандартів та інших нормативних 
документів, видається органами Держстандарту України.  

Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, 
затверджений Держстандартом України Наказом №95 від 30.06.93 і 
включає сорок розділів: харчову продукцію та продовольчу сировину, 
товари легкої промисловості, електропобутове та аналогічне обладнання 
та багато іншої продукції [8].  

Реалізація та використання товарів (продукції), яка підлягає 
обов’язковій сертифікації, без наявності сертифікату відповідності 
забороняється.  

Продукція, яка отримала сертифікат відповідності, маркується 
знаком відповідності. При здійсненні торговельної діяльності 
відповідність продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, можна 
підтверджувати копіями сертифікату відповідності, які завірені 
господарюючими суб’єктами, що реалізують продукцію.  

Продукція, яка за законодавством не підлягає обов’язковій 
сертифікації, за ініціативою виробника, продавця, споживача, органів 
виконавчої влади, громадських організацій може сертифікуватися 
добровільно. Добровільну сертифікацію можуть проводити як органи, які 
мають акредитацію на проведення сертифікації, так і фізичні або 
юридичні особи, які добровільно взяли на себе ці функції [12].  

Центральне місце в системі споживчого законодавства займає Закон 
України "Про захист прав споживачів", норми якого складають основний 
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зміст інституту споживчого права. Закон України "Про захист прав 
споживачів" є спеціальним комплексним законодавчим актом, який 
містить особливі методи і способи захисту прав споживачів. Необхідно 
зазначити, що цей Закон, як і інші нормативні акти з питань захисту прав 
споживачів, поширюється на всі підприємства, які обслуговують 
населення, – торговельні, сфери послуг, побутового обслуговування, 
громадського харчування. Тобто законодавством урегульовано всі 
випадки, де громадянин є споживачем (особою, яка купує, замовляє, 
використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, 
послуги) для особистих побутових потреб) [14]. 

Закон України "Про захист прав споживачів" поширюється на всіх 
споживачів, які знаходяться на території України, під час купівлі, 
замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення 
власних побутових потреб. Відповідно до його положень споживач має 
право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість 
придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала 
вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації 
про товари (роботи, послуги), яку надає продавець (виробник, 
виконавець). Придбаний товар (робота, послуга) повинен бути якісний і 
безпечний для життя і здоров'я кожної людини.  
Даючи характеристику Закону України "Про захист прав споживачів", 
треба зазначити, що норми, з яких складається цей закон, є неоднорідними 
і їх умовно можна поділити на:  

 організаційно-правові, які визначають повноваження органів 
державної виконавчої влади, обов'язки і відповідальність 
службових осіб органів у справах захисту прав споживачів та їх 
правовий захист (ст. ст. 5–7, 9, 10, 10–11);  

 правовстановлюючі норми, які визначають права споживачів, –
переддоговірні, договірні та права у разі порушення умов договору 
(ст. ст. 3, 11–16, 18–20);  

 правозобов'язуючі норми, які зобов'язують продавців, виконавців, 
виробників забезпечити дотримання певних вимог щодо якості 
товарів (послуг, робіт), безпеки, гарантійних термінів до вступу в 
договірні відносини із споживачами (ст. ст. 12, 13);  

 праворегулюючі норми, які регулюють відносини, що виникли між 
продавцями (виконавцями) і покупцями (замовниками) як 
сторонами договору, та визначають правові наслідки порушення 
прав споживачів (ст. ст. 14, 15, 17, 20, 23);  

 правозахисні норми, які встановлюють організаційно-процесуальні 
способи захисту порушених прав споживачів (ст. ст. 8, 9, 24).  
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Такий поділ правових норм сприяє раціональному застосуванню, а 
також подальшому структурному вдосконаленню законодавства про 
захист прав споживачів. 

Висновки. Права споживачів – дуже багатогранна тема, дискусію на 
яку можна проводити вічно. Тому, відповідно до Закону України «Про 
захист прав споживачів», можемо визначити головні права споживачів, які 
допоможуть захиститися. Споживач має право на:  

1) державний захист своїх прав;  
2) гарантований рівень споживання;  
3) належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших 

видів обслуговування;  
4) безпеку товарів (робіт, послуг);  
5) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про 

товари (роботи, послуги) – їх кількість, якість, асортимент, а також про їх 
виробника (виконавця, продавця);  

6) відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) 
неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, 
заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, 
послугами) у випадках, передбачених законодавством;  

7) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за 
захистом порушених прав;  

8) об'єднання у громадські організації споживачів (об'єднання 
споживачів).  

Але навіть знаючи всі свої права, споживач кожен день залишається 
незахищеним від недоброякісної продукції, робіт чи послуг. 
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 

 
Вступ. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є 

юридичні факти, тобто життєві обставини, з якими цивільне 
законодавство пов'язує відповідні юридичні наслідки. ЦК у ст.11 
закріплює систему юридичних фактів у цивільному праві [2]. ЦК 
закріплює основні юридичні факти, що можуть бути підставою 
виникнення цивільних прав та обов'язків. До таких юридичних фактів 
належать: договори та інші правочини; створення літературних, художніх 
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творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 
завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі тощо. 

Результати дослідження. Перелік юридичних фактів – підстав 
виникнення цивільних прав та обов'язків не є вичерпним, а відтак, 
цивільні права та обов'язки можуть виникати в учасників цивільних 
правовідносин, у тому числі на підставі юридичних фактів, не 
передбачених ст. 11 ЦК [2]. 

Основною підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є 
договір, який слід розуміти як дво - або багатосторонній правочин, тобто 
погоджену дію двох або більше сторін. Договори в цивільному праві є 
найпоширенішим юридичним фактом, з якого виникають права та 
обов'язки учасників правовідносин. Поряд із договором цивільні права та 
обов'язки виникають також і з односторонніх правочинів, до яких слід 
віднести передусім заповіт, видачу довіреності тощо. 

Відповідно до ст. 420 ЦК це може бути створення літературних та 
художніх творів, комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), 
виконання, виготовлення фонограм, відеограм, передач (програм) 
організацій мовлення, здійснення наукових відкриттів, створення 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем та створення інших об’єктів 
інтелектуальної власності. 

У ст. 11 ЦК підставою виникнення цивільних прав та обов'язків 
визначено завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій 
особі. Слід зазначити, що ЦК вводить новий термін – «майнова 
(матеріальна) шкода», який, до речі, був відсутній у первісному проекті 
ЦК. Вбачається, що введення зазначеного терміна зумовлене бажанням 
законодавця підкреслити матеріальний характер майнової шкоди як її 
основної відмінності від шкоди моральної. Водночас заподіяння моральної 
шкоди розглядається як самостійний юридичний факт. 

Цивільні права та обов'язки можуть також виникати безпосередньо з 
актів цивільного законодавства. Як правило, до таких підстав, що прямо 
закріплюються в цивільному законодавстві, належать юридичні факти-
події (на відміну від закріплених у ЦК юридичних фактів-дій), зазвичай 
такими підставами є обставини непереборної сили – військові дії, повені, 
землетруси, епідемії, епізоотії тощо. 

Цивільні права та обов'язки можуть виникати також з актів органів 
державної влади або органів місцевого самоврядування. До таких актів 
можна віднести розпорядження відповідних органів місцевого 
самоврядування про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, 
рішення про оформлення права оренди земельної ділянки, рішення про 
реєстрацію інвестиції тощо. 
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Ще однією підставою виникнення прав та обов'язків учасників 
цивільних правовідносин є рішення суду. При цьому необхідною умовою 
виникнення цивільних прав та обов'язків на підставі рішення суду є 
встановлення такої можливості в актах цивільного законодавства. 

Під рішенням суду в контексті відповідного юридичного факту слід 
розуміти рішення суду загальної юрисдикції, господарського суду або 
третейського суду, що набрало законної сили. Вбачається також, що 
цивільні права та обов'язки можуть виникати і з рішень іноземних судів, 
що набрали законної сили (за умови визнання юридичної сили таких 
рішень у порядку, передбаченому чинним законодавством України). 
Умови визнання та виконання рішень іноземних судів визначаються 
Законом про визнання та виконання рішень іноземних судів. 

Одним із випадків виникнення цивільних прав та обов'язків на 
підставі рішення суду є перехід прав кредитора до третьої особи за 
рішенням суду. 

Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути 
настання або ненастання певної події. Прикладами такого юридичного 
факту-події, з яким закон або договір пов’язує виникнення цивільних прав 
і обов'язків, можуть бути факт хвороби або смерті фізичної особи за 
договором особистого страхування (виникнення зобов'язання страховика 
зі сплати страхової компанії виплати у разі настання страхового випадку), 
факт виграшу учасником гри або парі (виникнення обов'язку організатора 
чи іншого учасника виконати певне зобов'язання на користь переможця) 
тощо. 

Більшість правових норм ЦК побудовані саме на принципі 
диспозитивності. Так, зокрема, учасники цивільних правовідносин 
самостійно ухвалюють рішення щодо встановлення договірних відносин 
та їх умов, щодо обрання того чи іншого способу захисту порушених 
цивільних прав та охоронюваних законом інтересів тощо. 

Принцип диспозитивності, закріплений у ст. 12 ЦК, також 
кореспондується із положеннями ч. 3 ст. 6 ЦК, відповідно до якої 
сторонам договору надана можливість відступити в договорі від положень 
актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний 
розсуд. 

Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх 
припинення, крім випадків, встановлених законом. ЦК допускає 
можливість відмови від майнового права (ч. 3 ст. 12 ЦК). Законодавство 
не передбачає можливості відмовитися від своїх майнових прав у цілому, 
наприклад, відмовитися на майбутнє від права отримувати авторські 
гонорари за ще неукладеними договорами. Крім того, чинне 
законодавство не дає можливості відмовитися від права на судовий захист, 
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від немайнових прав особи, зокрема від права на захист честі, гідності і 
ділової репутації, та ін. 

Процедура відмови від права власності на транспортні засоби, 
тварин, нерухомі речі встановлюється актами цивільного законодавства. 
Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 347 ЦК, у разі відмови від права власності 
на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності 
на нього припиняється з моменту внесення за заявою власника 
відповідного запису до державного реєстру. 

Особа має право передати своє майнове право іншій особі. 
Підставою передачі майна та, відповідно, переходу прав на це майно буде 
в цьому разі відплатний або безвідплатний договір – договір купівлі-
продажу, оренди, комерційної конвенції тощо. Водночас законом 
встановлені окремі випадки, коли передача майнових прав не 
допускається за певними договорами. Так, згідно з ч. 3 ст. 720 ЦК, 
підприємницьким товариствам заборонено укладати між собою договори 
дарування, якщо така можливість прямо не передбачена установчим 
документом дарувальника. 

ЦК закріплює загальні засади та межі здійснення цивільних прав. 
Межі здійснення цивільних прав визначаються договором та актами 
цивільного законодавства (чч. 2–5 ст. 13 ЦК). 

Одним із обов'язків, яких має дотримуватися особа при здійсненні 
цивільних прав, є обов'язок дотримуватися моральних засад суспільства, 
який разом з принципами добросовісності та розумності спрямований на 
посилення правового захисту морально-етичних засад у цивільному праві. 

Висновки. ЦК прямо забороняє використання цивільних прав з 
метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання 
монопольним становищем на ринку, недобросовісну конкуренцію (ч. 5 ст. 
13 ЦК). Зазначена норма відображає принцип, закріплений у ст. 42 
Конституції України [1], за яким держава забезпечує захист конкуренції у 
підприємницькій діяльності. За тією ж конституційною нормою не 
допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, 
неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. 
Особливості захисту конкурентного середовища в Україні визначені 
законами про захист економічної конкуренції, про захист від 
недобросовісної конкуренції. 

Випадки звільнення особи, яка не виконала свого цивільного 
обов'язку, від відповідальності також встановлюється в актах цивільного 
законодавства та в договорі. Найпоширенішою підставою для звільнення 
особи від відповідальності є дія обставин непереборної сили, що призвела 
до невиконання особою покладеного на неї цивільного обов'язку. 
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ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У СТРУКТУРІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. На даний час скоєння суспільно 

небезпечних дій, передбачених Особливою частиною Кримінального 
Кодексу України (далі – КК України), особами із психічними розладами 
чи будь-якими іншими на момент вчинення протиправного діяння, які не 
могли керувати своїми діями чи усвідомлювати характер своїх діянь, є 
великою негативною проблемою в нашому суспільстві. Ця категорія 
злочинців є більш небезпечною для суспільства, адже ними вчиняються 
злочини в такий спосіб, що завжди шокує. Законом передбачено, що до 
таких осіб застосовують примусові заходи медичного характеру, адже 
такого роду злочинці потребують не перевиховання, а лікування задля 
того, щоб повернутися в суспільство як його повноцінний член чи для 
максимально «м’якого» ізолювання від нього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
кримінально-правового регулювання примусових заходів медичного 
характеру займалися такі вчені, як В.Д. Адаменко, Ю.М. Антонян,  
М.С. Алексєєв, С.В. Бородін, В.О. Глушков, В.П. Ємельянов,  
А. Ф. Зелінський, Г. Б. Калманов, В. М. Кудрявцев, В. В. Лень,  
Н. О. Мірошниченко, Р. І. Міхєєв, А. А. Музика, Г. В. Назаренко,  
Б. А. Протченко, С. С. Яценко та інші. Проте єдиної думки вчені так і не 
досягли, у їх дослідженнях є розбіжності та свої підходи щодо правової 
характеристики даних заходів. 

Формулювання цілей статті. Однак виявилося не все так просто, 
адже часто на практиці виникає чимало проблем щодо застосування 
примусових засобів медичного характеру. Досить часто психічні розлади 
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злочинця заважають правильно вирішити справу, а отже, – здійснити 
справедливе судочинство. Також не завжди лікарям - психіатрам вдається 
точно визначити ступінь неосудності, небезпеку особи, що також заважає 
застосувати максимально ефективне лікування. Ще й досі не існує єдиного 
правильного порядку лікування (і не обов’язково, що такий узагалі 
з’явиться), а отже, не обов’язково, що особа, яка вчинила злочин, зможе 
повернутися до нормального життя. Ці та інші проблеми змушують 
особливо уважно проаналізувати види та порядок застосування 
примусових заходів медичного характеру та, можливо, внести певні 
корективи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема застосування 
примусових заходів медичного характеру є дуже актуальною в наш час, 
оскільки, за даними, які озвучила у вересні 2016 року нардеп від фракції 
«Блоку Петра Порошенка» голова комітету Ради з питань охорони 
здоров’я Ольга Богомолець, на сьогодні в Україні є 1,6 мільйона психічно 
хворих людей. Якщо брати останні наявні статистичні дані з сайту 
Державної служби статистики про кількість населення, то станом на  
1 червня 2016 року в Україні нараховувалось 42 мільйони 673 тисячі 911 
жителів. Зазначається, що це дані без урахування анексованого Криму. 
Таким чином, кожний 26 українець є психічно хворим [7].  

Причиною цього є економічна ситуація в Україні, яка підвищила 
соціальну напругу в суспільстві, крім того, збільшилась кількість дітей, які 
живуть без батьків, і їх психіка порушується з самого дитинства, а 
підростаючи, вони досить легко можуть зґвалтувати, вбити, пограбувати. 
Ще однією причиною підвищення кількості психічно хворих стало 
загальне погіршення екологічної ситуації, внаслідок чого збільшилася 
кількість народження дітей з вродженим слабоумством, дебільністю тощо. 
Це, у свою чергу, зумовило необхідність визначення правової природи 
примусових заходів медичного характеру, встановлення їх специфічних 
ознак. 

Слід зазначити, що законодавець визначив за доцільне включити 
примусові заходи медичного характеру до відносно нового інституту 
кримінального права України, який називається «Інші заходи 
кримінально-правового характеру».  

У сучасному вигляді цей інститут сформований у першій половині 
2014 року. Тим самим у кримінальному законодавстві України отримала 
втілення одна з основних тенденцій розвитку сучасного кримінального 
законодавства багатьох європейських країн, що полягає в появі інших, 
окрім кримінальної відповідальності, заходів впливу на осіб, які вчиняють 
суспільно небезпечні діяння [5, c. 467]. 

Так, відповідно до ст. 92 КК України примусовими заходами 
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медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, 
поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає 
під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального 
кодексу, у спеціальний лікувальний заклад з метою її обов’язкового 
лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних 
діянь. Примусові заходи медичного характеру застосовують до осіб, які 
вчинили у стані неосудності або обмеженої осудності злочини суспільно 
небезпечні діяння, та які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли 
на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування 
покарання [3]. 

Важливим фактом є те, що дані заходи застосовуються виключно 
судом від імені держави, при цьому суд виносить або обвинувальний 
вирок, або ухвалу, тобто дане питання є врегульованим на законодавчому 
рівні. Доцільно буде зазначити й те, що вони застосовуються незалежно 
від бажання хворого, його законних представників чи родичів. Проте 
через кожні 6 місяців лікар-психіатр, який надає особі психіатричну 
допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комісії 
лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування необхідності продовження, 
зміни чи припинення застосування таких заходів [6, c.168 ].  

Примусове лікування може бути застосоване як при винесенні 
вироку суду, так і в процесі відбування покарання засудженим, якщо 
хворобу, небезпечну для здоров’я інших осіб, буде діагностовано після 
винесення вироку. Застосування примусових заходів медичного характеру 
в обох зазначених випадках є правом, а не обов’язком суду, варто 
зазначити, що, застосовуючи його, суд не визначає строків такого 
лікування: за загальним правилом, воно триватиме до повного вилікування 
засудженого. У тому випадку, коли особа вилікується, відповідно до 
висновку лікарської комісії суд повинен винести ухвалу про припинення 
застосування примусового лікування, проте якщо цього не станеться, то 
примусове лікування припиняється із закінченням строку покарання. 

У п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 
2005 р. №7 «Про практику застосування судами примусових заходів 
медичного характеру та примусового лікування» (далі – постанова) 
зазначено, що метою примусових заходів медичного характеру, згідно зі 
ст. 92 КК України, є вилікування чи поліпшення стану здоров’я осіб, 
названих у статтях 19, 20, 76, 93 та 96 КК України, запобігання вчиненню 
цими особами нових суспільно небезпечних діянь (злочинів), 
відповідальність за який передбачена КК України [3].  

Якщо говорити про судову практику застосування заходів 
примусового характеру, то доволі часто трапляються випадки, коли мають 
місце випадки неякісного проведення судово-психіатричних експертиз, що 
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призводить до скасування судових рішень у зв’язку з необхідністю 
проведення повторних або комісійних експертиз, також, з огляду на ст. 96 
КК України, слід звернути увагу на те що, дана стаття неналежно 
сформулювала і потребує доопрацювання, адже законодавець, вживаючи 
термін «спеціальні лікувальні заклади», на які покладається примусове 
лікування від хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, у 
випадку застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, не 
розкриває його зміст. 

Цей же термін вживається і в ст. 92 КК України, у якій дане 
визначення поняттю «примусові заходи медичного характеру». Чи означає 
це, що і «примусове лікування», і «примусові заходи медичного 
характеру» при призначенні покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі, мають здійснюватися в одних і тих же лікувальних закладах, 
залишається нез’ясованим. 

Необхідно викласти ч. 1 ст. 96 КК України в наступній редакції: 
«Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від 
призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини, визнані осудними 
або обмежено осудними та мають захворювання, що становить суспільну 
небезпеку або небезпеку для здоров’я інших осіб». 

Висновки. Отже, з огляду на вищенаведене, варто зазначити, що 
дане питання про призначення примусових заходів медичного характеру є 
актуальним у даний час, потребує більш детального дослідження вченими 
та вдосконалення деяких норм кримінального законодавства України. 
Судам необхідно звертати увагу на необхідність у встановленому законом 
порядку вжиття заходів для виявлення та усунення причин і умов, які 
сприятимуть вчиненню суспільно небезпечних діянь, а також реагувати на 
недоліки в діяльності відповідних організацій і окремих осіб, зобов'язаних 
здійснювати нагляд за душевнохворими, для того щоб у майбутньому не 
виникало проблем щодо застосування та правового регулювання 
примусових заходів медичного характеру. 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Вступ. Закон передбачає, що за деякі злочини відповідають лише ті 

особи, які, поряд із загальними ознаками суб’єкта злочину (досягнення 
віку настання кримінальної відповідальності і осудність), повинні 
володіти деякими додатковими ознаками, які характеризують особу 
винного в конкретному злочині. 

Таким чином, поряд з поняттям загального суб’єкта Кримінальний 
кодекс передбачає і поняття спеціального суб’єкта. Частина 2 ст.18 КК 
визначає, що спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що 
вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. Отже, мова йде про 
спеціальний суб’єкт злочину у кримінальному праві [1]. 

Результати дослідження. Питання щодо правових аспектів 
спеціального суб’єкту злочинів розглядало багато фахівців у сфері 
кримінального права, як от: Н. С. Магарин, Д. В. Бараненко,  
М. Й. Коржанський, В.О. Навроцький та ін. 

Метою дослідження є формулювання та визначення основних 
правових аспектів та визначень, що стосуються спеціальних суб’єктів 
злочину у кримінальному праві. 

Суб'єкт злочину – це один з елементів будь-якого складу злочину. 
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Складовими поняття “суб'єкт злочину” вважаються: фізична осудна 
особа, її вік, а в деяких випадках – ще й спеціальні ознаки суб'єкта, які 
можуть стосуватися різних властивостей особи (громадянство, посадове 
становище). Поняття “суб'єкт злочину” важливе для кваліфікації злочинів 
та вирішення питання про кримінальну відповідальність особи. 

Суб'єкт злочину є одним з елементів складу злочину, без якого не 
може наставати кримінальна відповідальність. Особа може нести 
кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона: 

 є фізичною особою, тобто людиною; 
 є осудною; 
 досягла віку, з якого може наставати кримінальна  

відповідальність [5]. 
Ознаки спеціального суб’єкта доповнюють загальне поняття 

суб’єкта злочину, виступаючи як додаткові. Ці спеціальні ознаки можуть 
бути різними, наприклад: службове становище, професія (лікар), певна 
діяльність (підприємець), родинні відносини (мати новонародженої 
дитини)та інші. 

Виокремлення спеціальних суб'єктів складу злочину не повинно 
відбуватися довільно. Для цього мають існувати відповідні підстави, 
якими є: 

1) необхідність обмежити покладення відповідальності за те чи інше 
посягання лише певною групою осіб, адже вказівка у статті Особливої 
частини КК на спеціального суб'єкта злочину означає, що всі інші особи, 
які не належать до таких суб'єктів, кримінальній відповідальності за 
дрібний злочин не підлягають; 

2) потреба посилити щодо певного посягання відповідальність 
спеціального суб'єкта порівняно з відповідальністю загальних суб'єктів; 
ознаки спеціального суб'єкта у таких випадках виступають 
кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками, тобто загальний 
суб'єкт злочину підлягає відповідальності за простий, менш небезпечний, 
склад злочину, а спеціальний за більш небезпечний склад (чи більш 
небезпечні склади) – кваліфікований чи особливо кваліфікований склади 
цього ж злочину (див., наприклад, ч. 1 та ч. 3 ст. 229 КК); 

3) потреба встановити щодо певного суб'єкта більш м'яку 
відповідальність; тоді ознаки спеціального суб'єкта виступають ознаками 
привілейованого складу злочину (див., наприклад, ч. 1 ст. 115 і ст. 117 
КК). 

Інколи законодавець вказує в диспозиції статті на ознаки 
спеціального суб'єкта лише задля того, щоб звернути увагу на певний 
злочин, певну групу осіб, які можуть бути його суб'єктами. Це 
здебільшого має місце в разі необґрунтованого встановлення спеціальних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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норм, чим "грішить" вітчизняне законодавство, згідно з якими 
відповідальність спеціального суб'єкта і не посилюється, і не 
послаблюється порівняно з відповідальністю загального суб'єкта складу 
злочину (див., наприклад, ч. 2 ст. 137 і ч. 1 ст. 119 КК). За таких обставин 
встановлення відповідальності спеціального суб'єкта злочину не має 
юридичного сенсу і може бути виправдане хіба що намаганнями 
забезпечити превентивну дію кримінального закону щодо певної групи 
осіб, часто є виявом популізму у сфері кримінального права [2]. 

У Кримінальному кодексі України міститься багато складів злочинів 
зі спеціальними суб’єктами. Їх можна об’єднати в певні групи з огляду на 
вищеназвані ознаки цього суб’єкта, тобто класифікувати. Вперше 
класифікація спеціальних суб’єктів була запропонована 1968 р. Н.С. 
Лейкіною і Н.П. Грабовською. Підставою для цієї класифікації стали такі 
ознаки:  

1) державно-правове становище особи;  
2) професійне становище;  
3) службове становище;  
4) демографічні ознаки.  
Разом з тим слід відзначити, що будь-яка класифікація, у тому числі 

щодо спеціального суб’єкта, повинна відповідати принципу повноти (бути 
всеохоплюючою). 

Отже, можна виділити певні ознаки, що характеризують суб’єкт 
злочину, і розподілити їх на три досить широкі групи. 

По-перше, ці ознаки можуть бути конструктивними, тобто вони 
передбачені в диспозиції основного складу злочину; вони є обов’язковими 
ознаками цього злочину. Так, державну зраду може вчинити тільки 
громадянин України, а зловживання владою або службовим становищем – 
тільки службова особа.  

По-друге, різні ознаки, що характеризують суб’єкт злочину, можуть 
бути перед бачені в різних частинах однієї статті КК України. Але, якщо 
ознаки двох складів злочинів збігаються та один з них передбачає менше 
коло можливих суб’єктів, застосуванню підлягає саме остання норма.  

По-третє, ознаки можуть виступати факультативними. Значення 
факультативних ознак виявляється тоді, коли якісь ознаки, що 
характеризують суб’єкт, не передбачені у статтях Особливої частини КК. 
У цьому випадку особливості суб ’єкта знаходяться поза рамками складу, 
вони стосуються характеристики особистості злочинця та можуть 
відігравати роль пом’якшуючих (якщо вони зазначені у ст. 66 КК України) 
або обтяжуючих обставин (якщо вони зазначені в ст. 67 КК України) при 
призначенні покарання. Це, наприклад, неповноліття, неодноразовість і 
рецидив злочинів та под. [3]. 
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Висновки. Отже, спеціальний суб’єкт – це особа, яка, крім 
обов’язкових загальних ознак (фізична осудна особа, яка досягла певного 
віку), має додаткові спеціальні (особливі) ознаки, передбачені у статті 
Особливої частини для суб’єкта конкретного складу злочину. 

У злочинах із спеціальним суб’єктом фактичними і юридичними 
виконавцями можуть бути тільки особи, прямо зафіксовані законом. Усі 
інші особи, які не мають властивостей, зафіксованих у законі, можуть 
виступати тільки як організатори, підбурювачі, посібники в усіх формах. 
Слід враховувати, що об’єктивна сторона деяких складів злочинів 
фіксується у законі так, що співвиконавцем частини діянь може бути й 
особа, що не має всіх необхідних ознак для виконання складу до кінця [4]. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Вступ. Належні докази у справі не завжди знаходяться в 

заінтересованих осіб, на яких покладений обов'язок із доказування певних 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

262 
 

обставин, а у їхніх процесуальних противників чи інших осіб, які не є 
учасниками процесу, і їх подання, якщо не вжити необхідних заходів, 
згодом стане утрудненим або неможливим, вони можуть зникнути або 
загинути. З метою запобігання таким наслідкам ЦПК передбачений 
інститут забезпечення доказів, тобто вжиття судом невідкладних заходів 
до закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з 
метою використання їх як доказів при розгляді цивільних справ. 

Результати дослідження. Інститут забезпечення доказів 
урегульований статтями 133–135 ЦПК.  Забезпечення доказів – це їх 
процесуальна фіксація судом з метою використання їх як доказів, якщо 
згодом їх подання стане неможливим або утрудненим. Належні докази 
у справі не завжди знаходяться в розпорядженні заінтересованих осіб, на 
яких покладено обов'язок з доказування певних обставин у справі, а у їх 
процесуальних противників чи інших осіб, які не є учасниками процесу. 
Забезпечення доказів здійснюється судом за клопотанням осіб, які беруть 
участь у справі. 

Підставою для забезпечення доказів є побоювання сторін та інших 
осіб, які беруть участь у справі, що вони будуть втрачені або їх подання 
стане неможливим. Відповідно до ст. 133 ЦПК способами забезпечення 
судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та 
(або) огляд доказів, у тому числі за місцем їх знаходження. Судом можуть 
також бути застосовані інші способи забезпечення доказів. 

У заяві про забезпечення доказів має бути зазначені: 
 докази, які необхідно забезпечити; 
 обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; 
 обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може 

згодом стати неможливим або ускладненим; 
 справа, для якої потрібні ці докази, або мета їхнього забезпечення. 

Заява про забезпечення доказів може бути подана протягом усього 
періоду розгляду справи. Також суд за заявою заінтересованої особи може 
забезпечити докази до пред’явлення нею позову. У цьому випадку заявник 
повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня винесення 
ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви в 
зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, 
зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у 
зв'язку із забезпеченням доказів. 

Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів (з 
дня її надходження) судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не 
пред'явлено, – місцевим загальним судом, у межах територіальної 
підсудності якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо 
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забезпечення доказів, з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть 
участь у справі. Присутність цих осіб не є обов'язковою [2; 50]. 

У разі обгрунтованої вимоги заявника, а також якщо нею 
можна встановити, до кого пізніше можна буде пред’явити позов, заява 
про забезпечення доказів розглядається невідкладно лише за участю 
заявника. 

Відповідно до ст. 135 ЦПК питання про забезпечення доказів 
вирішується ухвалою, яка може бути оскаржена. Оскарження ухвали про 
забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає 
розгляду справи. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо 
забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та 
інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який 
розглядає справу. 

Висновки. Самостійний процесуально-правовий порядок 
забезпечення доказів установлений ст. 53 Закону України «Про авторське і 
суміжні права». Зазначена норма включена до змісту статті, котра має 
назву «Способи забезпечення позову у справах про порушення 
авторського права та суміжних прав», але її аналіз свідчить про те, що нею 
врегульовані питання забезпечення доказів з цих категорій справ. 

Таке забезпечення можливе, якщо відповідач у справі з 
порушення авторського чи суміжних правовідносин відмовляє в доступі 
до необхідної в ній інформації чи не забезпечує її надання у прийнятий 
строк, робить перешкоду у здійсненні судових процедур, або з метою 
збереження відповідних доказів щодо інкримінованого порушення, 
особливо у випадку, коли будь-яке відсторонення може завдати 
непоправної шкоди особі, яка має авторське право, суміжні права. Коли є 
очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноосібно 
мають право за заявою, поданою заявником, застосувати тимчасові заходи 
до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої 
сторони (відповідача).  

Тимчасові заходи забезпечення встановлені такі: 
 огляд приміщення, у якому, як припускається, відбуваються дії, 

пов’язані з порушенням авторського права, суміжних прав; 
 накладення арешту і вилучення всіх примірників творів ( у тому 

числі комп’ютерних програм та баз даних), записаних виконань, 
фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, 
що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів 
захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для 
їх виготовлення та відтворення; 

 накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які 
можуть бути доказом учинення дій, що порушують або створюють 
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загрозу порушення (чи підтверджують намір вчинення порушення) 
авторського права, суміжних прав. 

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за 
участю заявника у дводенний строк з дня її подання, про що виноситься 
ухвала.  

Ухвала про задоволення заяви про застосування тимчасового заходу 
підлягає негайному виконанню органом державної виконавчої  
служби [6; 53].  
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ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

УКРАЇНИ 
 
Вступ. У сучасній юридичній літературі виділяють і відмежовують 

поняття доказування та докази. Такої концепції дотримується більшість 
учених, які займаються проблемами цивільного судочинства. Але деякі 
автори загальним аспектом визначають власне докази, а похідним – 
процес доказування і засоби доказування, що відповідає назві гл. 5 
Цивільного процесуального кодексу "Докази" [2]. 
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Інші автори надають переваги саме процесу доказування як 
загальному міжгалузевому інституту. Деякі автори говорять про те, що 
існує обов'язок збирання процесуального матеріалу та необхідних для 
вирішення цивільної справи доказів, хоча не розкривають поняття 
"процесуальний матеріал". Тобто єдиної понятійної бази протягом 
тривалого часу дослідження цього питання ще не склалось. 

Тому в першу чергу доцільно зосередити увагу на визначенні 
основних понять – «процес доказування» та «докази». 

Результати дослідження. Одним з основоположників цивільного 
процесу Є.В. Васьковським доказування у процесуальному значенні 
визначається як встановлення правильності тверджень сторін перед 
компетентним судом у передбаченій законом формі. У цьому визначенні 
бракує таких основних ознак процесу доказування, як предмет, зміст та 
суб'єкти. Крім того, таке визначення не враховує, що в цивільному процесі 
можуть брати участь не лише сторони, а й заявники та заінтересовані 
особи, твердження яких також можуть перевірятися судом. Тому таке 
визначення може розцінюватися лише як загальне [3 с. 345] 

Цікавим є визначення процесу доказування через докази, 
запропоноване М.С. Шакарян: "Доказування – діяльність, спрямована на 
встановлення обставин справи за допомогою судових доказів". Хоча 
термін судові докази не конкретизує останні, а навпаки, сам потребує 
додаткового тлумачення. Але в цьому визначенні, на відміну від інших, 
пропонується пов'язати процес доказування і поняття "докази" як його 
необхідний складовий елемент. Тобто сам корінь слова "доказування" 
свідчить про нерозривний зв'язок доказу з процесом доказування, який 
слід використовувати для розмежування понять "доказування" і 
"доведення" [6, с. 93]. 

М.Й. Штефан так визначив характерні особливості процесу 
доказування: 

а) доказуванням буде процесуальна і розумова діяльність суб'єктів 
доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному порядку і 
спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків 
сторін, встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних 
фактів, зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, 
витребування, дослідження й оцінки доказів; 

б) докази і доказування виступають процесуальними засобами 
пізнання в цивільному судочинстві. 

Заслуговує на увагу й розширене визначення процесу доказування, 
дане М.Й. Штефаном: "Доказування – це пізнавальна й розумова 
діяльність суб'єктів доказування, яка здійснюється в урегульованому 
цивільному процесуальному порядку і спрямована на з'ясування дійсних 
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обставин справи, прав і обов'язків сторін, встановлення певних обставин 
шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також 
подання, прийняття, збирання, витребування, дослідження й оцінки 
доказів" [5, с. 67].  

Тобто вченим на перше й основне місце ставиться пізнавальна й 
розумова діяльність суб'єктів доказування. Але з цього визначення 
випливає, що пізнавальна й розумова діяльність суб'єктів доказування 
здійснюється у врегульованому цивільному процесуальному порядку, що 
реально здійснити неможливо. Дійсно, при доказуванні використовуються 
закони логіки та психології, але вони не можуть регламентуватися на 
законодавчому рівні [4, с. 78]. 

Треба відокремити розумову діяльність та її наслідки від доказової 
за допомогою додаткового поняття "доведення". Останній термін має 
застосування у ст.10 ЦПК України [2] в широкому значення і характеризує 
всю діяльність осіб, що беруть участь у справі, а саме: "Кожна сторона 
повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 
вимог і заперечень". Тобто норма закону чітко встановлює, що існування 
певних обставин необхідно довести, а не тільки доказати. 

Висновки. Якщо сучасні науковці не розкривають поняття 
"доводи", то в дореволюційній науці доводи розкривалися з таким 
значенням: "Доводи в широкому розумінні – усе, що сторона наводить на 
захист своїх прав та на спростування прав супротивника, зокрема, це 
сторонні пояснення і висвітлення з відомої сторони обставин справи і 
підкріплюючі або спростовуючі їх докази, без яких пояснення і 
висвітлення багатьох обставин та доказів можуть бути незрозумілі суддям, 
не правильно розтлумачені і замість цього, щоб слугувати на користь 
особі, що їх подала, будуть використані як зброя проти неї". Можна дійти 
висновку, що в цьому ґрунтовному визначенні простежується певний 
зміст на закріплення за дієсловом "доводити" як процесуальної, так й 
розумової діяльності. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Вступ. В основі всіх сфер діяльності держави та її органів завжди 

лежать певні принципи. Саме принципи права лежать в основі будь-якої 
галузі права та правової системи в цілому. 

Більшість учених визнають значущість принципів цивільного 
процесуального права, однак є розбіжності в розумінні їх сутності та 
переліку, їхньої класифікації. 

Можна виділити дві основні позиції. 
1. Доктринальний підхід. Принципи мають винятково 

доктринальний характер. Це означає, що вони не мають імперативності. У 
цьому випадку істотного значення набуває проблема тлумачення 
законодавства. До числа доктринальних принципів права відносять: 
«дозволено все, що не заборонено», «усе, що не дозволено, заборонено», 
«суб'єктивному праву завжди відповідає юридичний обов'язок» та «усяке 
правопорушення припускає юридичну відповідальність». Доктринальний 
характер мають наступні принципи цивільного процесу: принцип 
об'єктивної істини; принцип процесуальної активності суду; принцип 
безпосередності й безперервності; принцип процесуальної економії; 

2. Позитивістський підхід. У його рамках правом вважається тільки 
те, що закріплено державою в офіційно визнаних джерелах права. У 
рамках континентальної системи права мова йде про фіксованість у 
нормативно-правових актах. З позиції позитивістського підходу  
принципи – це керівні засади, виражені в нормативних актах і звернені до 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

268 
 

правозастосовувача та інших суб'єктів права. Це означає, що їхня головна 
риса – імперативність, що виявляється у відсутності можливості 
тлумачення, існує даний принцип чи ні, чіткій закріпленості в тексті 
нормативно-правових актів.  

Результати дослідження. Принципами цивільного процесуального 
права є ті вихідні положення, які закріплені в законах України. Усе інше 
не є принципами цивільного процесуального права у правовому розумінні 
та має доктринальний характер, перебуває не у сфері права, а у сфері 
правосвідомості. 

Принципи цивільного процесуального права – це закріплені в 
нормах цивільного процесуального права основні керівні положення 
(засади), що відображають специфіку, сутність і зміст даної галузі права. 

Значення принципів цивільного процесуального права 
багатоманітне. По-перше, вони служать відправними положеннями при 
тлумаченні процесуальних норм із недостатньо визначеним змістом, при 
подоланні прогалин у праві, дозволяють знайти правильне рішення того 
чи іншого процесуального питання, якщо в чинному законодавстві немає 
відповідної норми. По-друге, принципи є орієнтиром у нормотворчій 
діяльності. Вони визначають основні напрямки, перспективи розвитку 
цивільного процесу, служать головним критерієм оцінки обґрунтованості 
пропозицій про зміну й доповнення цивільного процесуального 
законодавства. 

З огляду на особливе значення принципи цивільного процесу 
підлягають обов'язковому точному дотриманню при розгляді конкретної 
справи. Усякий відступ від принципів розглядається як істотне порушення 
закону [3, с. 27]. 

З розвитком і становленням цивільного процесуального права в 
нових політичних і соціально-економічних умовах принципи, як правові 
ідеї, будуть набувати нового значення. Принципи – це не застиглі аксіоми, 
а основи, що виражають найбільш загальні риси цивільного процесу. 

Висновки. Принципи цивільного процесуального права чітко 
визначають характер і зміст діяльності суб’єктів цивільних процесуальних 
відносин. При та і вирішенні конкретних цивільних справ суд 
зобов’язаний керуватися не тільки конкретною нормою цивільного 
процесуального права, а й принципами процесуального права в цілому. 
Принципи цивільного процесуального права тісно взаємопов’язані й 
утворюють єдину логіко-правову систему. Слід зазначити, що тільки взяті 
в системі вони характеризують цивільне процесуальне право як 
фундаментальну галузь права і визначають публічний характер цивільного 
судочинства, що будується на засадах законності, змагальності та 
диспозитивності. 
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У теорії цивільного процесуального права найчастіше вживаною є 
класифікація принципів за формою нормативного закріплення – закріплені 
Конституцією України і в законодавстві про судочинство. 
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ПРОБЛЕМИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми зумовлена відсутністю системно-

комплексного аналізу недосконалості вітчизняного законодавчого 
регулювання відносин у сфері оподаткування, що надає підстави автору 
статті для пропонування деяких заходів щодо ефективних стратегій 
узгодження національного податкового законодавства України із 
законодавством ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної проблеми 
свідчить, що в сучасній вітчизняній та світовій науковій літературі вчені 
дискутують та обговорюють різні аспекти реформаційних перетворень 
податкової системи.  

Серед науковців, у працях яких знайшли відображення питання 
безпосереднього вдосконалення норм і структури Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) [1], є В.Л. Андрущенко і Т.В. Тучак [5], 
Г.М. Білецька, М.В. Кармаліта, М.О. Куц [6], Т.В. Бугай [7], Ю.Б. Іванов і 
О.Є. Найденко [8], Я.В. Лебедзевич і А.А. Скуратівська [9], Н.А. Лиско 
[10], І.А. Майбуров і Л.Л. Тарангул [13], Н.С. Педченко і В.Ю. Стрілець 
[11], В.П. Синчак [12]. 

Мета цієї статті полягає в концентрації уваги на деяких аспектах 
пропозицій і рекомендацій, наданих Уордом М. Хасси та Дональдом С. 
Любиком у своїй роботі «Основи світового податкового кодексу» (далі – 
ОСПК) [14]. 
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Результати дослідження. Не зважаючи на той факт, що Basic World 
Tax Code було розроблено в рамках Програми економічного розвитку 
ООН, за фінансування з коштів Міжнародної Податкової Програми 
Гарвардського університету, виявляється дещо дивним певне ігнорування 
вітчизняними фахівцями цього рекомендаційного акту ООН, який «було 
задумано як скромну спробу створити приклад системи законів, 
необхідних для дієвої та ефективної податкової системи.  

Метою було забезпечення фахівців у сфері податкової політики і 
законодавства у країнах, що здійснюють реформи, певною структурною 
схемою і списком того, що потрібно (або не потрібно) для створення основ 
податкової системи. Мета полягала в розробці високопрофесійного 
базового варіанту податкового кодексу, який міг би служити міцною 
законодавчою основою для сучасної податкової системи» [14, с. 2]. 

Виклад основного матеріалу нашого дослідження структуруємо 
наступним чином: цитуємо фразу-рекомендацію ОСПК (версія російською 
мовою, видання 1996 року), що використовується «в якості довідкового і 
корисного посібника в багатьох країнах при проведенні законодавчих 
реформ» [14] та відзначаємо відповідність їй чинної норми ПКУ [1]. 

1. Фраза-рекомендація ОСПК: «Мы считаем, что краткость и 
простота статей закона важнее, чем подробная детализация.» [14, с. 3–4]. 

1.1. Чинна норма ПКУ – для прикладу зупинемося на нормах статті 
14 «Визначення понять», у якій наведено 270 визначень понять, що 
вживаються в цьому Кодексі. 

2. Фраза-рекомендація ОСПК: «Кодекс был написан в стиле, 
подчеркивающем ясность организации, последовательность и точность 
выражения, экономию слов. Этот стиль, по-видимому, резко отличается от 
принятого стиля налоговых законодательств в некоторых странах, где 
часто встречаются недостаточная предметная организация, неточная и 
непоследовательная нумерация и разбивка на параграфы, а также 
многословие и излишества выражения. Мы убеждены, однако, что в 
любой стране законы о налогах должны быть составлены таким образом, 
чтобы установить для налогоплательщиков, налоговых администраторов и 
судов налоговые правила, действующие в этой стране, в ясной, простой и 
понятной форме. Предполагается, что простота, ясность и понятность 
являются желательными целями законотворчества.» [14, с. 4–5]. 

2.1. Про офіційне визнання недосконалості, непрозорості та 
складності розуміння положень ПКУ нами було зазначено вище. 

3. Фраза-рекомендація ОСПК: «Ми підготували варіант податку на 
додану вартість, який використовує досить прості концепції і мову, але в 
той же час взяв на озброєння важливі принципи Шостої Директиви. Таким 
чином, коли прийде час вступу до Європейського Союзу, другий крок – 
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досягнення більшої узгодженості – буде відносно простою справою.» [14, 
с.14–15]. 

3.1. Чинна норма ПКУ. Вітчизняна практика оподаткування ПДВ 
свідчить про недосконалість правового регулювання порядку справляння 
цього податку, який регламентовано юридичними нормами розділу V 
«Податок на додану вартість» ПКУ (статті 180–221). 

4. Фраза-рекомендація ОСПК: «Податок на додану вартість, що 
міститься в Розділі II, заснований на шести загальних принципах… 
Д). Буде застосовуватися єдина податкова ставка (не рахуючи нульової 
ставки на експорт). » [14, с.15]. 

4.1. Чинна норма ПКУ: Стаття 193 «Розміри ставок податку»: 
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в 

таких розмірах: а) 20 відсотків; б) 0 відсотків; в) 7 відсотків. 
Стаття 194 «Операції, що підлягають оподаткуванню за основною 

ставкою». 
Стаття 195 «Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 

ставкою» 
5. Фраза-рекомендація ОСПК: «Основы мирового налогового 

кодекса отвергает льготы, освобождения, временные освобождения от 
налогов (налоговые каникулы) и другие специальные преференции и 
соглашения» [14, с. 5–6]. 

5.1. Чинна норма ПКУ. Для прикладу зупинимося на розділі  
V «Податок на додану вартість» ПКУ:  

 стаття 196 «Операції, що не є об’єктом оподаткування»; 
 стаття 197 «Операції, звільнені від оподаткування». 

Отримавши незалежність та реалізуючи свій національний 
стратегічний курс на інтеграцію до ЄС, Україна, починаючи з 1994 року 
[3], проводить процес приведення законів України та інших нормативно-
правових актів у відповідність з acquis communautaire – правовою 
системою ЄС, яка включає акти законодавства Євросоюзу [2].  

Звернемося до положень розділу V Закону України від 18 березня 
2004 року № 1629-IV (далі – Програма) [2] і поміркуємо над тим, чи 
виконані на даний час бодай деякі із задекларованих Верховною Радою 
України норм цього розділу щодо завдань першого етапу виконання 
Програми, зокрема у галузі оподаткування.  

А поміркувавши, маємо констатувати, що, незважаючи на деякі 
успіхи, більшість завдань вирішити не вдалося, тоді як з’явилися нові 
проблеми, що гальмують їх виконання.  

І чи не є справедливим факт існування розбіжності між 
національною податковою політикою, задекларованою в законодавстві, і 
дійсним його станом?  
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Зокрема, завданням першого етапу виконання Програми було:  
1) проведення порівняльно-правового дослідження відповідності 

законодавства України (у тому числі в галузі оподаткування) acquis ЄС у 
пріоритетних сферах;  

2) здійснення перекладу українською мовою актів acquis 
communautaire у цих сферах, зокрема в оподаткуванні; і знову постає 
питання про результати проведеної роботи в цьому напрямку.  

Чергове питання у світлі реалізації поставлених завдань на першому 
етапі виконання Програми передбачало на підставі вивчення та 
узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи 
створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації 
законодавства, у тому числі щодо перевірки проектів законів України та 
інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis ЄС.  

Як відомо, з першого січня 2011 року набув чинності ПКУ. Чи була 
проведена перевірка його проекту на предмет відповідності acquis ЄС? 
Напевно, ні, оскільки не викликає жодних сумнівів, що основним 
джерелом-стандартом для запровадження ПКУ був Модельний 
податковий кодекс для держав-учасниць СНД [4]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі сформулюємо, скориставшись цитатою-прогнозом із 
ОСПК: «Податковий кодекс найкраще виконує свої функції, якщо він є 
настільки повним, всеосяжним, наскільки це можливо.  

Адміністрування податків полегшується, якщо і адміністраторам, і 
платникам податків потрібно заглядати лише в один документ (Кодекс) як 
джерело всіх законів про податки» [14, с. 22].  

Сподіваємось, що, об’єднавши свої зусилля, розробники нової 
редакції ПКУ створять придатний до дії в реальному житті, невеликий, 
компактний і ефективний Закон, який стане основним джерелом 
податкових знань і податкової культури.  

Маємо надію, що дискусія щодо єдності всіх гілок влади та 
провідних фахівців у питаннях ефективного вдосконалення податкового 
законодавства в частині його адаптації до стандартів ЄС завершиться 
позитивним рішенням. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОГЛЯД 

ПРОПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ ЩОДО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

 
Постановка проблеми. Проблематика забезпечення доказів у 

цивільному процесі, принаймні у контексті сучасної судової реформи в 
Україні, є актуальною. Удосконалення правового регулювання інституту 
забезпечення доказів у цивільному судочинстві є нагальною необхідністю 
сьогодення, оскільки саме від належного виконання вимог Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК) [1] щодо належного 
збирання доказів та їх забезпечення залежить можливість відновлення 
порушеного права особи шляхом своєчасного вирішення справи та 
ухвалення судом законного та обґрунтованого рішення [2]. Права і 
свободи людини і громадянина, відповідно до частини першої статті  
55 Конституції України, захищаються судом [3]. Як установив 
Конституційний Суд України, «частина перша статті 55 Конституції 
України містить загальну норму, яка означає право кожного звернутися до 
суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено 
або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 
ущемлення прав та свобод. Таким чином, положення частини першої 
статті 55 Конституції України закріплює одну з найважливіших гарантій 
здійснення конституційних та інших прав та свобод людини і 
громадянина. Частина перша статті 55 Конституції України відповідає 
зобов’язанням України, які виникли, зокрема, у зв’язку з ратифікацією 
Україною Міжнародного пакту про громадянські та політичні права  
[4; 5], Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – 
Конвенція) [6], що, згідно зі статтею 9 Конституції України, є частиною 
національного законодавства України». [7]. Статтею 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» регламентовано, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як джерело права [8]. Визначаючи 
організацію судової влади та здійснюючи правосуддя в Україні, що 
функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 
стандартів, і забезпечуючи право кожного на справедливий суд, Закон 
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України «Про судоустрій і статус суддів» пунктом 2 статті 1 регламентує, 
що судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, 
присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових 
процедур [9]. Головними критеріями судової спеціалізації визнається 
предмет спірних правовідносин і властива для його розгляду процедура. 
Процесуальними кодексами України встановлено неоднакову процедуру 
судового провадження щодо різних правовідносин [10]. Завданнями 
цивільного судочинства, відповідно до статті 1 ЦПК, є справедливий, 
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з 
метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 
держави. Цивільною юрисдикцією визначено компетенцію судів щодо 
розгляду цивільних справ, зокрема, нормами статті 15 ЦПК передбачено, 
що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати проведеного 
автором аналітичного огляду національного законодавства про цивільне 
судочинство та моніторингу зареєстрованих у Верховній Раді України 
законопроектів, вітчизняних наукових видань та юридичної літератури з 
питань забезпечення доказів у цивільному процесі свідчать про те, що на 
сьогодні проблематика правового регулювання інституту забезпечення 
доказів у цивільному процесі залишається дослідженою лише 
фрагментарно, не зазнавши детального аналізу й оцінки. Проте, за майже 
тотальної неуваги вітчизняних науковців до сучасної проблематики 
забезпечення доказів у цивільному процесі, цим питанням приділяли увагу 
такі вчені, як В.Д. Андрійцьо, В.І. Бобрик, О.О. Бурмак, Я.П. Зейкан, 
І.О. Ізарова, А.Ю. Каламайко, С.О. Короєд, В.М. Кравчук, О.М. Лазько, 
В.В. Масюк, Ю.А. Прут, Т.В. Руда, О.І. Сліпченко, В.Е. Теліпко, 
Р.В. Тертишніков, Н.Б. Фартушок, С.Я. Фурса, М.М. Ясинок та ін. 

Мета статті. Таким чином, підтверджена судовою практикою 
нагальна необхідність удосконалення правового регулювання механізму 
забезпечення доказів у цивільному процесі, відсутність монографічних 
робіт, присвячених цим проблемам, вимагають проведення комплексного 
дослідження та вироблення науково обґрунтованих пропозицій, 
спрямованих на підвищення ефективності цивільного процесуального 
регулювання та удосконалення судової практики застосування цивільного 
процесуального законодавства для забезпечення виконання завдань 
цивільного судочинства. Усе це й зумовило актуальність теми статті, 
визначає її наукову і практичну значущість [11]. 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

276 
 

Результати дослідження. Проведення моніторингу стану наукової 
розробленості проблеми забезпечення доказів у цивільному судочинстві та 
перспектив удосконалення правового регулювання суспільних відносин у 
сфері забезпечення доказів у цивільному процесі розпочнемо з 
аналітичного огляду пропозицій вітчизняних науковців щодо 
вдосконалення чинного ЦПК. Мотивацією цієї наукової розвідки є 
усвідомлення нагальної необхідності привернути увагу наукової спільноти 
до широкомасштабних та всебічних досліджень як теоретичних, так і 
практичних аспектів забезпечення доказів у цивільному процесі. Спонукає 
до цього і сучасна реформа національної правової системи, яка вже 
тривалий час знаходиться у стані перебудови та потребує тісної співпраці 
фахівців у галузі науки, законотворчості та практиків. У процесуальній 
науці дослідженню проблем забезпечення доказів у цивільному 
процесі завжди приділялося небагато уваги.  

Доктора юридичних наук професор М.М. Ясинка твердить: 
«Відсутність в Україні комплексної науки про докази і доказування з 
точки зору однотипного їх розуміння і вивчення з метою універсального 
правопримінення у практичній площині судового процесу, як 
загальноприкладного поняття обумовлено і тим, що за радянської пори 
теорія доказування завжди являла собою систему науки лише у сфері 
кримінального процесу, і саме такий підхід мав вплив спочатку на теорію 
цивільного процесуального права, а в подальшому – і на теорію 
господарського та адміністративного процесу, оскільки на початковому 
етапі їх виникнення у практичній площині вони цілком ґрунтувалися на 
слідчій його формі, оскільки судді не мали достатнього досвіду роботи 
при змагальній формі судочинства. Такі наслідки мали місце тому, що 
радянська держава більше сімдесяти років не хотіла «выпускать из своих 
рук ни малейшей возможности рассмотреть вмешательства государства в 
гражданские отношения». При переході як цивільного так і 
господарського та адміністративного судочинства від слідчого до 
змагального процесу виникла необхідність в науковому розумінні природи 
доказів та доказування, але не лише з точки зору цивільного, але і з точки 
зору господарського та адміністративного процесу. Ось чому сьогодні 
дослідження комплексної природи доказів безумовно є актуальним 
питанням, оскільки зміст кожного із них містить ту чи іншу доказову 
інформацію, яка є предметом судового пізнання. При чому таке пізнання 
притаманне не лише суду, а і всім іншим учасникам судового процесу, 
оскільки цивільний, господарський та адміністративний процес є 
публічним судочинством з одного боку та змагальним з  
іншого» [12, с.527.]. 
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Результати проведеного автором аналізу наукових досліджень 
українських учених свідчать про те, що і в сучасній вітчизняній теорії 
цивільного процесу залишаються малодослідженими правові засади 
забезпечення доказів у цивільному процесі, недослідженими є способи 
забезпечення доказів у цивільному процесі, мало уваги приділено і 
особливостям цивільно-процесуального забезпечення доказів у 
цивільному судочинстві. Дані питання фрагментарно розглядаються у 
працях таких сучасних вітчизняних учених, як О.Ф. Дорошенко, 
Т.І. Дузінкевич, Н.Б. Фартушок, Т.В. Цюра та ін. 

Одним із перших наукових пошуків, у якому фрагментарно було 
досліджено проблематику забезпечення доказів у цивільному процесі та 
наведено пропозиції щодо шляхів її подолання, була дисертація Т.В. Цюри 
(2005 рік) на тему «Суб’єкти доказування та оцінки доказів у цивільному 
процесі» [13]. У роботі Т.В. Цюри. сформульовано поняття «доказування» 
та «доведення» і критерії їх розмежування, а також відокремлені такі 
процесуальні дії, як подача доводів, міркувань та заперечень, які 
вважається доцільним визначити як процес доведення, а не доказування. 
Дослідниця стверджує, що діяльність суду з розгляду заяви про 
забезпечення доказів не може відноситись до доказування, оскільки вона 
відноситься до провадження у справі і в цій правовій ситуації судом буде 
оцінюватись відповідність вимоги заявника закону та її обґрунтованість. 
Суд же у цьому випадку лише сприятиме особі в забезпеченні доказів і 
реалізації її права, а не здійснюватиме доказування. Авторкою 
пропонується всі докази, що надавались стороною, офіційно відображати 
в матеріалах справи шляхом винесення ухвали про приєднання до справи 
відповідних доказів, що надасть можливість надалі довести факт подачі 
цих доказів. Під забезпеченням доказів Т.В. Цюрою пропонується 
розуміти наступні дії суду, що розглядає справу: виклик свідків у судове 
засідання за клопотанням сторін; призначення огляду доказів (у тому 
числі й огляд на місці); витребування судом доказів у тих осіб, які не 
надали відповідних документів особам, що беруть участь у справі 
(сторони, заявник, треті особи та ін.); призначення експертизи у справі; 
судове доручення суду, у провадженні якого знаходиться справа, іншому 
суду про збирання речових і письмових доказів, допиту свідків, а дії 
іншого суду також мають вважатись способом забезпечення доказів. 
Тобто авторка вважає, що будь-які дії, які провадяться судом за 
ініціативою сторін і спрямовані на встановлення обставин справи шляхом 
надання суду для оцінки доказів, мають розцінюватися як способи 
забезпечення доказів. Даючи загальний аналіз суб’єктного складу процесу 
доказування та особливостей участі у справі окремих учасників 
цивільного процесу, які можуть впливати на доведення або доказування 
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певних обставин, Т.В. Цюрою обґрунтовано положення: оскільки свідок 
не є суб’єктом доказування, а відноситься до осіб, які відіграють 
допоміжну роль у процесі доказування, із ч.8 ст.182 ЦПК необхідно 
виключити положення про наявність у свідка ініціативи щодо повторного 
його допиту на тому ж або на наступному засіданні за його власною 
заявою [13, с. 8–19].  

Судова експертиза, як засіб доказування при розгляді цивільних 
справ щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, була 
темою дисертаційної роботи (2007 рік) О.Ф. Дорошенка [14]. Підбиваючи 
підсумки здійсненого дослідження, автор узагальнює результати своїх 
теоретичних положень та науково-практичних пропозиції, зокрема: 
«1. Спеціальне законодавство України при вирішенні питань, пов’язаних 
із захистом та відновленням порушених прав і законних інтересів на 
об’єкти інтелектуальної власності, відсилає до встановлених загальним 
законодавством процедур вирішення спорів (у тому числі в порядку 
цивільного провадження), не визначаючи при цьому жодних особливостей 
проведення таких судових процесів з огляду на специфіку досліджуваних 
судом правовідносин. 2. Принципи, закладені міжнародним та 
європейським правом інтелектуальної власності щодо поняття доказів, їх 
збирання та надання у цивільному провадженні, знайшли своє 
відображення і в чинному процесуальному законодавстві України. 
Водночас існує низка питань, які залишаються на сьогодні недостатньо 
врегульованими (наприклад дотримання конфіденційності інформації, що 
може вимагатися або надаватися в судове засідання). 3. Специфіка 
суб’єктного складу, об’єкта та змісту матеріально-правових відносин, що 
виникають у сфері інтелектуальної власності, впливає на застосування 
загальних норм цивільного процесуального права та дає підстави 
стверджувати про наявність процесуальних особливостей розгляду та 
вирішення даної категорії цивільних спорів. При цьому виявлення та 
дослідження процесуальних особливостей розгляду та вирішення даної 
категорії цивільних справ має не лише теоретичне, але й велике практичне 
значення, оскільки дає можливість значною мірою позбавитися помилок 
при застосуванні норм матеріального і процесуального права і тим самим 
сприяє підвищенню ефективності судочинства. У ході дослідження 
науковцем виявлено та запропоновано шляхи розв’язання низки 
проблемних питань у сфері призначення та проведення судової експертизи 
об’єктів інтелектуальної власності, які до сьогодні не врегульовані 
вітчизняним законодавством та призводять до значних ускладнень у 
цивільному процесі. Зокрема, О.Ф. Дорошенком запропоновано внести 
зміни до Інструкції Міністерства юстиції України про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, пов’язані зі 
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збільшенням строків проведення судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності, що пояснюється складністю досліджень, 
значним зростанням судових спорів з порушення прав інтелектуальної 
власності, а також незначною кількістю судових експертів, 
уповноважених, відповідно до чинного законодавства України, 
здійснювати судово-експертні дослідження об’єктів інтелектуальної 
власності [14].  

Досліджуючи у 2015 році повноваження суду першої інстанції 
цивільної юрисдикції, Т.І. Дузінкевич [15] зазначає наступне: «Пунктом 3 
частини 6 статті 130 ЦПК України передбачено, що суд на цій стадії також 
визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них 
визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню. Предмет 
доказування суд повинен визначати згідно з усіма вимогами, заявленими 
позивачем за первісним позовом, зустрічним позовом та третьою особою. 
Також на фактах можуть ґрунтуватися заперечення проти позову. З усіх 
фактів суд спочатку виокремлює ті, які не потребують доказування 
відповідно до ст.61 ЦПК України, потім ті, які визнаються всіма 
сторонами справи. Решта фактів буде підлягати доказуванню. Логічним 
продовженням вищевикладеного є з’ясування, які докази подані чи 
подаються на попередньому судовому засіданні кожною стороною для 
обґрунтування своїх доводів чи заперечень щодо невизнаних обставин. 
Проте, на нашу думку, це формулювання є не досить вдалим, бо суд 
повинен з’ясувати не тільки ті докази, які сторона подала чи подає, а 
окреслити все коло доказів, якими сторона хоче обґрунтовувати невизнані 
обставини, поділивши їх фактично на дві групи: ті докази, які сторона має 
змогу подати та вже подала, та ті, в отриманні яких у сторони наявні 
труднощі. Тоді послідовними діями після цього були б дії, передбачені п. 
5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України, та деталізовані статтями 132–137 та 143–150 
ЦПК [15, с. 110].  

Прикладом неправильного розуміння даного інституту може бути 
ухвала Рахівського районного суду Закарпатської області від 03.12.2012 р. 
У цій справі одночасно із позовною заявою позивач звернувся в суд із 
клопотанням про витребування доказів. Це клопотання було залишено без 
руху та надано заявнику строк на усунення недоліків. Однак недоліки 
заявником не усунуті: заявник не надав документа, що підтверджує сплату 
судового збору за подання клопотання про витребування доказів. 
Натомість позивач подав до суду заяву про усунення недоліків, у якій 
посилався на те, що клопотання про витребування доказів і заява про 
забезпечення доказів є різні речі і судовий збір за подання клопотання про 
витребування доказів не сплачується. Мотивуючи своє рішення тим, що 
витребування доказів є одним із різновидів забезпечення доказів, суд 
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дійшов висновку, що заявник до клопотання про витребування доказів 
зобов’язаний додати документ, що підтверджує сплату ним судового 
збору [16; 15, с.118–121]. Схожої позиції притримуються багато судів  
[17; 18; 19; 15, с.118–121].  

Висновки. Основні висновки та рекомендації роботи зводяться до 
наступного: 

1. Наразі в Україні комплексних наукових досліджень проблематики 
забезпечення доказів у цивільному процесі не проводилося, що й 
обумовлює необхідність вивчення механізму правового регулювання 
забезпечення доказів з урахуванням змагальної моделі цивільного 
судочинства та появи нових способів забезпечення доказів у цивільному 
процесі. Отже, оцінюючи певні зрушення, ми мусимо констатувати, 
що комплексні наукові дослідження з правового регулювання 
забезпечення доказів у цивільному процесі за часів незалежності 
України відсутні, і, як наслідок, законодавчо не врегульовано 
механізм нормативного-правового аспекту забезпечення доказів у 
цивільному процесі. Особливої актуальності вони набувають 
сьогодні, коли йде робота над удосконаленням ЦПК в контексті 
сучасної правової реформи. 

2. Відсутність наукових положень, які б ураховували власне 
процесуальні аспекти забезпечення доказів, негативно позначається на 
правозастосовній діяльності судів України, оскільки непоодинокими є 
випадки, коли суди під час вирішення цивільних справ не беруть до уваги 
юридичних положень статей 133 «Забезпечення доказів», 134 «Заява про 
забезпечення доказів» та 135 «Розгляд заяви про забезпечення доказів» 
ЦПК, що може бути наслідком ухвалення незаконного та/або 
необґрунтованого судового рішення. Свідченням цього висновку є 
роз’яснення про застосування норм цивільного процесуального 
законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду, 
які регулярно надаються судам Пленумом Верховного Суду України з 
метою забезпечення правильного й однакового застосування судами 
окремих положень цивільного процесуального законодавства. 

3. З огляду на ретроспективу розвитку законодавства і правової 
думки про цивільне судочинство та оцінюючи його сучасний стан усе 
більш очевидною стає необхідність нового пошуку належної моделі 
цивільного судочинства, обґрунтування її базисних характеристик, 
ефективних конструкцій процесуальної діяльності суду й осіб, які беруть 
участь у справі. Варто зазначити, що останні кодифікації галузей 
матеріального і процесуального права відобразили напрацювання новітніх 
наукових течій і шкіл, а також етапи розвитку самої цивілістичної думки. 
Проте мова йде навіть не стільки про вдосконалення чинного 
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законодавства, скільки про формування нової доктрини і традиції 
цивільного процесу, особливо на фоні європейських прагнень України. У 
цьому зв’язку видається цілком закономірним і знаковим звернення до 
таких категорій цивільної процесуальної науки, які мають не тільки 
незмінні ціннісні аспекти для здійснення правосуддя в цивільних справах, 
але й значною мірою обумовлюють зміст цивільних процесуальних 
правовідносин [15, с.1]. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ»  
 

Постановка проблеми. Проголосивши себе суверенною, 
незалежною та демократичною державою [1], Україна взяла курс на 
кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадянського 
суспільства і ринкової економіки, у якій функціонування та розвиток 
ефективної системи господарського законодавства є одним з пріоритетних 
напрямів розвитку. Оскільки одним з основних завдань господарського 
законодавства є координація діяльності суб’єктів господарювання, 
визначення понять юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, їх 
ознаки є важливим для правової організації господарського життя 
суспільства в цілому і має мати місце в системі господарського права. З 
прийняттям Господарського кодексу України (далі – ГКУ) [2] було 
вирішено низку важливих проблем господарсько-правового забезпечення 
в окремих галузях народного господарства. Проте все ж не було повністю 
усунено всіх прогалин, колізій, застарілих норм, що зумовлено складністю 
правового регулювання сфери господарювання, іншими об’єктивними 
чинниками, зокрема динамізмом та різноманітністю господарських 
відносин [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правового 
регулювання суспільних відносин у сфері утворення суб’єкта 
господарювання досліджувалася у працях вітчизняних науковців, а саме: 

http://www.reyestr/
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В.М. Беро [4], Є.М. Білоусова [5], Г.Д. Болотової [6], О.О. Булана [7],  
Н.П. Владімірової [8], О.Е. Колосової [9], К.С. Лебьодкіна [10],  
М.Ю. Новохацької [11], І.І. Пасінович [12], А.В. Рабінович [13],  
О.В. Радомської [14], В. Стрільчук [15], О.А. Черненко [16],  
А.О. Шелехова [17], Н.Г. Шпанковської [18]. 

Мета статті – дослідити сутність поняття «суб’єкт 
господарювання», як головну складову теоретико-правових засад 
утворення суб’єкта господарювання. 

Результати дослідження. Правове регулювання суспільних 
відносин у сфері утворення суб’єкта господарювання регламентовано 
нормами статті 56 «Утворення суб’єкта господарювання» глави 6 
«Загальні положення» розділу ІІ «Суб’єкти господарювання» 
Господарського кодексу України [2], відповідно до яких: 

1. Суб’єкт господарювання – господарська організація, яка може 
бути утворена за рішенням власника (власників) майна або 
уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально 
передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, 
організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської 
організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої 
(діючих) господарської організації (господарських організацій) з 
додержанням вимог законодавства. 

2. Суб’єкти господарювання можуть утворюватися шляхом 
примусового поділу (виділу) діючого суб’єкта господарювання за 
розпорядженням антимонопольних органів відповідно до 
антимонопольно-конкурентного законодавства України. 

3. Створення суб’єктів господарювання здійснюється з додержанням 
вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. 

4. Суб’єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі 
модельного статуту [19], затвердженого Кабінетом Міністрів України, що 
після його прийняття учасниками стає установчим документом. 

5. Якщо суб’єкт господарювання створюється та діє на підставі 
модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма 
засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і 
предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження 
діяльності на основі модельного статуту. 

Установчими документами суб’єкта господарювання, відповідно до 
статті 57 ГКУ, є рішення про його утворення або засновницький договір, а 
у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта 
господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені: 

 найменування суб’єкта господарювання;  
 мета і предмет господарської діяльності;  



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

285 
 

 склад і компетенція його органів управління; 
 порядок прийняття ними рішень;  
 порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;  
 умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено 

законом.  
У засновницькому договорі засновники зобов’язуються утворити 

суб’єкт господарювання і визначають:  
 порядок спільної діяльності щодо його утворення;  
 умови передачі йому свого майна;  
 порядок розподілу прибутків і збитків;  
 управління діяльністю суб’єкта господарювання та участі в ньому 

засновників;  
 порядок вибуття та входження нових засновників;  
 інші умови діяльності суб’єкта господарювання, які передбачені 

законом;  
 порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.  

Статут суб’єкта господарювання повинен містити:  
 відомості про його найменування;  
 мету і предмет діяльності;  
 розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів;  
 порядок розподілу прибутків і збитків;  
 відомості про органи управління і контролю, їх компетенцію;  
 відомості про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта 

господарювання;  
 інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми 

суб’єкта господарювання, передбачені законодавством.  
Статут може містити й інші відомості, що не суперечать 

законодавству.  
Положенням визначається господарська компетенція органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб’єктів у 
випадках, визначених законом. Статут (положення) затверджується 
власником майна (засновником) суб’єкта господарювання чи його 
представниками, органами або іншими суб’єктами відповідно до закону. 

Державна реєстрація суб’єкта господарювання визначена у статті 58 
ГКУ: 

1. Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як 
юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному 
законом. 

2. Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), 
представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної 
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реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів 
господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються 
до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом. 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-
підприємців врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  
формувань» [20]. 

І. Визначення поняття суб’єкта господарювання наведено у статті 55 
Господарського кодексу України [2], який набув чинності 1 січня  
2004 року. Відповідно до нормативних положень статті 55 ГКУ:  

«1. Суб’єктами господарювання визнаються учасники 
господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, 
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та 
обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

2. Суб’єктами господарювання є: 
1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України [21], державні, комунальні та інші 
підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші 
юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 
в установленому законом [20] порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону 
[20] як підприємці. 

3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та 
доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів 
малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, 
середнього або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 
кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
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еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 
кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи-суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України. 

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього 
підприємництва. 

4. Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську 
компетенцію на основі права власності, права господарського відання, 
права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції 
у цьому Кодексі та інших законах. 

5. Суб’єкти господарювання – господарські організації, які діють на 
основі права власності, права господарського відання чи оперативного 
управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним 
законодавством та цим Кодексом. 

6. Суб’єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини 
другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші 
відокремлені підрозділи без створення юридичної особи [2]. 

ІІ. 2 серпня 2017 року набуде чинності Закон України від 01 липня 
2014 року № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» [22], який, за твердженням його авторів, встановлюючи 
правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам 
господарювання та здійснюючи контроль за допустимістю такої допомоги 
для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку 
конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної 
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допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері 
державної допомоги.  

Традиційно законодавчо закріплено в цьому Законі (пункті 1 статті 
1) визначення доволі значної кількості термінів, зокрема: «державна 
допомога суб’єктам господарювання», «незначна державна допомога», 
«нова державна допомога», «отримувач державної допомоги», «програма 
державної допомоги», «чинна державна допомога», законодавець не надав 
визначення дефініції «суб’єкт господарювання».  

У пункті 2 статті 1 Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» зауважено про те, що термін «суб’єкт 
господарювання» вживаються у значенні, наведеному в Законі України 
«Про захист економічної конкуренції» [23], який визначає правові засади 
підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в 
господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного 
функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних 
відносин.  

Визначення поняття «суб’єкт господарювання» наведено в статті 1 
цього Закону, відповідно до якої суб’єкт господарювання – юридична 
особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи 
фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, 
придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка 
здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група 
суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють 
контроль над іншими.  

Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-
господарського управління та контролю в частині їх діяльності з 
виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської 
діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної 
особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого 
споживання.  

Суб’єктом господарювання є також малий та середній підприємець – 
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, 
еквівалентної 500 тисячам євро, визначеної за курсом Національного 
банку України, що діяв в останній день фінансового року, якщо на ринках, 
на яких діє цей підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою 
часткою.  

ІІІ. Відповідно до стаття 1 Закону України від 15.01.2015 року  
№ 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [24] 
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«суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, 
імпортер та розповсюджувач: 

 виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи 
нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її 
розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм 
найменуванням або торговельною маркою; положення цього Закону 
щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів; 

 уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа 
– резидент України, яка одержала від виробника письмове 
доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому 
дорученні завдань; 

 імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент 
України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію 
походженням з іншої країни; 

 розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, 
фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка 
надає продукцію на ринку України.».  

ІV. Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх 
відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від 
імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі – банки) поточних 
і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах 
суб’єктам господарювання, фізичним особам, іноземним 
представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з 
проведення всеукраїнського референдуму (далі – клієнти), регулює 
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493) [25]. Відповідно до 
підпункту 1.2 пункту 1 цієї Інструкції, у межах її застосування 
нижченаведений термін «суб’єкт господарювання» вживаються в такому 
значенні: 

«суб’єкти господарювання – юридичні особи-резиденти і фізичні 
особи-підприємці; 

юридичні особи-резиденти – юридичні особи з місцезнаходженням 
на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів 
України. 

Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються у 
значеннях, визначених законодавством України». 

Висновки. Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок про те, 
що неоднозначне тлумачення в науково-юридичній літературі і на 
практиці досліджуваного терміна «суб’єкт господарювання» обумовлює 
нагальну необхідність термінового узгодження в розбіжностях цього 
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поняття. Суперечливість та різночитання цієї дефініції, безумовно, 
впливають і на її правозастосування. 

Проблеми та протиріччя в законодавстві, що регулює створення 
СПД, відсутність однозначності термінології, легального визначення, 
принципів, етапів, цільового призначення державної реєстрації СПД 
додатково свідчать про актуальність та доцільність дослідження, що 
підтверджується як аналітичними висновками вітчизняних і зарубіжних 
фахівців, так і судовою практикою, практикою застосування існуючих 
нормативно-правових актів у даній галузі [26, с. 2]. 

Неодмінною умовою становлення і зміцнення правового 
господарського порядку в Україні, подолання негативних проявів тінізації 
і криміналізації у сфері господарювання є вдосконалення і впровадження 
оптимальної, чіткої, ефективної і прозорої системи правової організації 
створення та державної реєстрації СПД. Ця теза повинна бути закріплена в 
господарсько-правовій доктрині та стати принциповою для науки 
господарського права та для законодавця, що дозволить вдосконалювати 
законодавство про державну реєстрацію СПД у правильному напрямку 
[26, с. 16]. 
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УПРОВАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ У СФЕРІ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Постановка проблеми. Дослідження актуальних проблем 

правового регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в 
Україні є основним завданням нашого дослідження. Для вирішення цього 
завдання необхідно насамперед визначити результати упровадження в 
національне законодавство України міжнародних стандартів прав осіб з 
інвалідністю у сфері здобуття ними вищої освіти. Результати дослідження 
еволюції наукових підходів до поняття особи з особливими освітніми 
потребами як особи з інвалідністю свідчать про те, що термін «особа з 
особливими освітніми потребами» набув законодавчого закріплення у 
вітчизняному законодавстві з моменту набрання чинності нового закону 
про вищу освіту. Визначення поняття особи з особливими освітніми 
потребами наведено в пункті 18 статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту», відповідно до якого особа з особливими освітніми потребами – це 
особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення 
здобуття вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Критичний аналіз 
наукових публікацій свідчить про існування різних поглядів учених на 
вже закріплене в чинному законі про вищу освіту нормативне визначення 
поняття «особи з особливими освітніми потребами». Зокрема, 
досліджуючи вищу освіту як чинник підвищення соціального статусу осіб 
з обмеженими можливостями, О.М. Фудорова показує, що в системі 
статусів осіб з обмеженими можливостями освітньо-професійний статус 
осіб з особливими потребами є лише визначальним [1]. Вивчаючи процеси 
соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами у 
вищому навчальному закладі, М.Є. Чайковський, з’ясовуючи існуючі 
проблеми практичної реалізації права інвалідів на одержання вищої освіти 
та вивчаючи готовність вищих навчальних закладів до впровадження 
інтегрованого навчання, застосовує поняття «студент з особливими 
потребами» [2]. Визначаючи особливості соціально-психологічної 
адаптації інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних 
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закладах, Т.М. Гребенюк запропонував для зазначеного контингенту осіб 
термін «студенти-інваліди» [3]. О.С. Хорошайло, розробивши структурно-
функціональну модель виховання духовно-моральних цінностей у 
студентів з обмеженими фізичними можливостями, у своєму 
дисертаційному дослідженні використовує також поняття «студент з 
особливими потребами» [4]. Психологічні особливості життєвих 
перспектив студентів з обмеженими функціональними можливостями 
досліджено Л.В. Тищенко [5]. О.М. Дікова-Фаворська в дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук вирішує 
актуальну наукову проблему щодо соціологічної концептуалізації освіти 
осіб з функціональними обмеженнями здоров’я й обґрунтовує модель 
інклюзивної освіти для них [6]. Відображаючи широке коло нагальних 
питань, пов’язаних з вищою освітою, правовим статусом, адаптацією в 
суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з особливими 
освітніми потребами у світлі реалізації Конвенції в Університеті 
«Україна», вітчизняні вчені К.О. Кольченко і Г.Ф. Нікуліна визначають 
наукові засади інклюзії людей з інвалідністю (студентів з інвалідністю, 
студентів з особливими потребами, випускників з інвалідністю) в 
інтегроване освітнє середовище та пропагують досвід Університету 
«Україна» щодо організації інтегрованого навчання студентів з 
особливими освітніми потребами [7; 8]. У статті «Забезпечення інклюзії 
молоді з інвалідністю в університетське середовище» науковцями 
К.О. Кольченко і Г.Ф. Нікуліною описано технологію інклюзії абітурієнтів 
з інвалідністю до інтегрованого освітнього середовища на етапі вступу до 
вищого навчального закладу, яка пройшла апробацію в Університеті 
«Україна» і може бути запропонована для впровадження в навчальних 
закладах інтегрованого типу [9]. Колектив авторів у складі 
К.О. Кольченко, Г.Ф. Нікуліної та П.М. Таланчука у навчально-
методичному посібнику висвітлюють загальні засади супроводу навчання 
студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому 
середовищі [10]. 

Мета статті. На нашу думку, таке різноманіття у визначенні 
поняття особи з інвалідністю в процесі здобуття нею вищої освіти за 
наявності законодавчого закріплення цього терміну в нормах діючого 
закону про вищу освіту зумовлено складністю його розуміння як 
складного терміна-словосполучення. Проблема полягає в тому, що у 
визначенні цього поняття також використовуються складні терміни-
словосполучення, які, у свою чергу, ускладнюють розуміння їх дефініцій. 
Тобто для визначення поняття «особа з особливими освітніми потребами» 
як складного терміна-словосполучення застосовані також складні терміни-
словосполучення, а саме: «особа з інвалідністю» та «потреба додаткової 
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підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти». Але при цьому 
складні терміни-словосполучення «особа з інвалідністю» та «потреба 
додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти», 
відповідно, також потребують роз’яснення своїх понять, оскільки не 
мають свого роз’яснення в нормах чинного закону про вищу освіту. 
Безперечно, для сучасного стану розвитку правової системи України 
характерним є запозичення термінів між різними галузями права. 
Проведений нами аналіз наукових праць вітчизняних учених з питань 
термінології у правовій сфері вищої освіти також свідчить про те, що в їх 
дослідженнях і доктринах відображаються різноманітні наукові підходи 
до правового регулювання, оригінальні для кожного розробника категорії і 
поняття, що повинні слугувати матеріалом для формування правових 
норм. Але, на нашу думку, у нормативно-правових актах, тим паче в 
Законі України, повинні міститись конкретні, чіткі, виважені, узгоджені 
правові терміни, категорії та поняття. Отже, дослідження еволюції 
наукових підходів до поняття особи з особливими освітніми потребами, 
розгляд теоретико-методологічних надбань наукових розробок та 
концепцій вітчизняних науковців, які формують категоріально-понятійний 
апарат у сфері правового регулювання суспільних відносин, що виникають 
у процесі здобуття вищої освіти особами з інвалідністю, свідчать про те, 
що актуальним питанням сьогодення є проблема чіткого визначення 
статусу «особи з особливими освітніми потребами». Не можна не 
погодитися з поглядами науковців щодо того, що сучасна вітчизняна 
термінологія у сфері вищої освіти синтезувала знання різних наук і 
використовує досягнення багатьох галузей знань. Але вважаємо, що, з 
огляду на проведену в Україні систематизацію освітнього законодавства 
та прийняття Закону України «Про вищу освіту», не потрібно зупинятися 
лише на удосконаленні юридичних норм, а також проводити уніфікацію 
застосовуваних у цих нормах термінів. 

Результати дослідження. Результати проведеного нами аналізу 
стану відповідності національного законодавства України про вищу освіту 
вимогам Конвенції про права інвалідів свідчать про наступне. Конвенція 
про права інвалідів 2006 року є головним міжнародним документом, з 
якого розпочалося формування системи міжнародних стандартів щодо 
захисту прав інвалідів. Після ратифікації (2009 рік) цієї Конвенції Україна 
поряд з іншими країнами світу активно розбудовує своє національне 
законодавство щодо захисту прав інвалідів відповідно до міжнародних 
стандартів, у сфері вищої освіти зокрема. Поряд з цим слід зауважити, що 
більшість нормативно-правових актів у сфері захисту та дотримання прав 
осіб з інвалідністю були ухвалені в Україні ще до підписання (2006 рік) та 
ратифікації (2009 рік) Конвенції, але за умов дотримання принципів так 
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званої медичної моделі інвалідності, згідно з якою проблеми інвалідів 
розглядалися як такі, що зумовлені їх обмеженими через стан здоров’я 
фізичними можливостями.  

Результати проведеного дослідження актуальних проблем правового 
регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в процесі 
здобуття ними вищої освіти в Україні, проведений аналіз виконання 
завдань та заходів, спрямованих на упровадження в сучасне національне 
законодавство України нормативних положень Конвенції у цій сфері, 
свідчать про те, що з метою проведення послідовної державної політики у 
сфері забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів було 
здійснено низку важливих кроків.  

1. Верховна Рада України 16 грудня 2009 року Законом №1767-VI 
ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яка була ухвалена 
13 грудня 2006 року в м. Нью-Йорку. Згідно зі статтею 9 Конституції 
України міжнародний документ у галузі прав інвалідів – Конвенція, яка 
містить соціальну модель інвалідності, що передбачає залучення інвалідів 
до ефективної участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами, – 
набула чинності і стала складовою національного законодавства України 6 
березня 2010 року. Права інвалідів на освіту регламентовані нормами 
статті 24 Конвенції, відповідно до яких держави-учасниці визнають право 
інвалідів на освіту. Керуючись нормами статті 113 та пунктами 2 і  
4 статті 116 Конституції України, КМУ розпочав роботу з розробки 
Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» 
на період до 2020 року.  

2. Схваливши своїм розпорядженням від 30 березня 2011 року 
№245-р Концепцію цієї Загальнодержавної програми, КМУ: а) об’єктивно 
зазначив, що на сьогодні національне законодавство не повною мірою 
відповідає положенням Конвенції. Як свідчать результати аналізу 
нормативно-правової бази, національне законодавство не суперечить 
Конвенції, але не забезпечує в повному обсязі реалізації інвалідами своїх 
прав у всіх сферах життєдіяльності; б) зобов’язав Мінсоцполітики 
розробити та подати до 1 жовтня 2011 року КМУ проект Закону України 
«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» 
на період до 2020 року».  

3. Більш ніж через рік, а саме 25 липня 2012 року своєю Постановою 
за №659 КМУ докорінно змінює назву і текст свого попереднього 
розпорядження від 30 березня 2011 року №245-р. По-перше, Концепцію 
Загальнодержавної програми, відповідно до вимог Постанови КМУ від  
25 липня 2012 року за №659, викладено в новій редакції – як «Концепцію 
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Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року. По-друге, 
Мінсоцполітики на цей раз було наказано розробити та подати КМУ не 
проект закону України про загальнодержавну програму, який потрібно 
було розробити та подати ще до 1 жовтня 2011 року, а розробити та 
подати КМУ проект Державної цільової програми.  

4. З метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб 
інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 
життєдіяльності, згідно з Конвенцією, Постановою КМУ від 1 серпня 2012 
року №706 затверджено Державну цільову програму «Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до  
2020 року.  

5. 6 вересня 2014 року набув чинності Закон України «Про вищу 
освіту», відповідно до підпункту 9 пункту 3 статті 3 якого формування і 
реалізація державної політики у сфері вищої освіти для осіб з інвалідністю 
забезпечуються шляхом належної державної підтримки підготовки 
фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі 
створення для них вільного доступу до освітнього процесу та 
забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу.  

6. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 9 вересня 
2014 р. №29531/1/1-14 щодо виконання Закону України «Про вищу 
освіту» МОН України своїм наказом від 16 вересня 2014 року №1048 
затвердило План заходів МОН України, спрямованих на виконання Закону 
України «Про вищу освіту».  

Отже, результати проведеного дослідження актуальних проблем 
правового регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в 
процесі здобуття ними вищої освіти в Україні, проведений аналіз 
виконання завдань та заходів, спрямованих на упровадження в сучасне 
національне законодавство України нормативних положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю у цій сфері, свідчать про те, що стан 
відповідності національного законодавства України у сфері особливих 
освітніх потреб осіб з інвалідністю потребує вирішення питань, 
пов’язаних з: обмеженим фінансуванням програм соціального захисту 
інвалідів; незадовільним станом забезпечення вищих навчальних закладів 
підручниками, методичною літературою для інвалідів та 
висококваліфікованими викладачами; відсутністю встановленої на 
законодавчому рівні відповідальності за порушення прав осіб з 
інвалідністю в процесі здобуття ними вищої освіти. 

Досліджуючи актуальні проблеми правового регулювання 
особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в Україні, що є одним з 
основних завдань нашого дослідження, та вирішуючи завдання щодо 
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визначення результатів упровадження в національне законодавство 
України міжнародних стандартів прав осіб з інвалідністю у сфері здобуття 
ними вищої освіти, вивчимо досвід Університету «Україна» з реалізації 
Конвенції про права інвалідів у сфері інклюзивної вищої освіти. 

Університет «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної 
форми власності, створений 7 травня 1999 року за підтримки Київської 
міської державної адміністрації. Університет «Україна» – заклад 
інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти всім членам суспільства, зокрема людям з інвалідністю, 
шляхом реалізації політики рівних можливостей. Студенти з особливими 
потребами навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в 
інтегрованих групах – мікромоделях соціального середовища. Для 
забезпечення рівного доступу таких студентів до навчання в університеті 
впроваджується система супроводу навчання, що включає новітні освітні 
технології, спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби  
[11; 12]. Досвід Університету «Україна» щодо організації інтегрованого 
навчання студентів з особливими освітніми потребами у світлі наукових 
засад інклюзії людей з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище 
активно досліджується і пропагується в наукових працях українських 
учених П.М. Таланчука, К.О. Кольченко, Г.Ф. Нікуліної [10], які 
аргументовано стверджують, що за роки свого існування Університет 
накопичив великий досвід організації навчально-виховного процесу в 
інтегрованому освітньому середовищі, а саме: 1) в Університеті «Україна» 
діють три спеціалізовані підрозділи для роботи зі студентами з 
особливими освітніми потребами – медико-реабілітаційна частина, відділ 
соціальної адаптації, відділ спеціальних технологій навчання. Крім того, в 
Університеті діє відділення доуніверситетської підготовки за кожним 
напрямом підготовки фахівців. Діють також короткострокові підготовчі 
курси та групи вирівнювання знань. 2) У процесі навчання 
використовуються спеціальні освітні технології – сурдопереклад, активні 
дошки, спеціалізовані комп’ютерні програми, диктофони. 3) Студенти 
забезпечуються навчально-методичним матеріалом в адаптованому до 
їхніх потреб форматі, програмами озвучування текстів, до послуг 
студентів медіатека й електронна бібліотека. 4) Для забезпечення умов для 
всебічного і гармонійного розвитку особистості студентів в Університеті 
проводяться щорічні заходи міжнародного та всеукраїнського рівня, серед 
яких міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», 
Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: 
освіта, наука, духовність», Всеукраїнський конкурс наукових робіт 
студентів з інвалідністю, Всеукраїнські спортивні ігри студентів-інвалідів 
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і Всеукраїнський фестиваль творчості студентів «Сяйво надій», видається 
фаховий збірник наукових праць із проблем навчання та виховання 
студентів з особливими потребами. 5) З метою психологічної готовності 
викладачів Університету до роботи в інтегрованому студентському 
середовищі останні відвідують семінари з технологій викладання в 
інтегрованому освітньому середовищі [8; 32]. 

У тематичній національній доповіді «Освіта осіб з інвалідністю в 
Україні», яка була підготовлена МОН та Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти МОН у 2010 році і в розробці якої активну 
участь брала К.О. Кольченко [13], зазначено про те, що в Україні 
відсутня модель навчання студентів з особливими потребами, а діючі 
комплексні програми не спрямовані на їх особистісний, професійний і 
соціальний розвиток, на інтеграцію в соціум. Першопрохідцями в цьому 
напрямку роботи є колектив науковців Університету «Україна», який 
розробив ефективну модель системи супроводу навчання осіб з 
особливими потребами у вищому навчальному закладі (із порушеннями 
зору, слуху та опорно-рухового апарату). Така форма навчання є 
інклюзивною (що передбачає створення додаткових умов); на сучасному 
етапі кількість прикладів організації інклюзивного навчання у ВНЗ є 
обмеженою (Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»). 

Визначаючи результати реалізації Конвенції в Університеті 
«Україна» та підбиваючи підсумки педагогічного експерименту щодо 
системного підходу до організації інтегрованого навчання студентів з 
особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах Ш– 
ІV рівнів акредитації, у 2008 –2011 роках, який проводився відповідно до 
Наказу МОН від 27 червня 2008 року №587 і активним учасником якого 
був Університет «Україна», К.О. Кольченко і Г.Ф. Нікуліна зауважують, 
що елементи інклюзивної освіти упроваджуються в цьому вищому 
навчальному закладі послідовно і цілеспрямовано впродовж його 
існування. Водночас К.О. Кольченко і Г.Ф. Нікуліна акцентують увагу на 
тому, що декларування прав людей з інвалідністю на отримання вищої 
освіти в України не було підтверджено конкретними механізмами їх 
реалізації. Тому, за твердженням цих авторів, при розбудові першого в 
Україні інтегрованого університетського середовища і розробці Концепції 
інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Університету «Україна» 
науковці університету виходили в першу чергу з того, що інклюзивне 
навчання у вищій школі – це комплексний процес забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти всім людям, у тому числі студентам з 
інвалідністю. Концепція була розроблена з урахуванням положень 
Конвенції і спрямована на досягнення гармонійного розвитку особистості, 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

300 
 

талантів і творчості студентів, поваги до прав людини, надання студентам 
можливості брати активну участь у житті університету. Метою Концепції 
є розбудова інклюзивного суспільства в Україні через інклюзію студентів 
з інвалідністю в університетське освітнє середовище. Основними 
завданнями Концепції є: забезпечення рівних прав студентів з 
інвалідністю на якісну освіту шляхом інклюзії в освітнє середовище 
університету; формування інклюзивного освітнього середовища для 
студентів з інвалідністю шляхом запровадження комплексної системи 
супроводу навчання; створення матеріально-технічної бази, адаптованої 
до потреб студентів з особливими потребами; удосконалення системи 
підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів до роботи в 
умовах інклюзивного навчання; запровадження особистісно орієнтованих 
та інноваційних освітніх технологій; забезпечення психологічного 
комфорту для всіх учасників навчально-виховного процесу; створення 
умов для соціальної, фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації 
студентів з інвалідністю; надання допомоги щодо працевлаштування 
випускників з інвалідністю; досягнення реальних позитивних змін у 
ставленні суспільства до людей з інвалідністю. Виконання цих завдань, на 
думку українських учених К.О. Кольченко та Г.Ф. Нікуліної, створить 
підґрунтя для формування вітчизняної моделі інклюзивної вищої освіти в 
Україні [10]. 

До речі, на підставі результатів педагогічного експерименту щодо 
системного підходу до організації інтегрованого навчання студентів з 
особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV 
рівнів акредитації у 2008–2011 роках, який проводився відповідно до 
Наказу МОН від 27 червня 2008 року №587 і які були схвалені Наказом 
МОН України від 24 квітня 2012 року за №511, було запроваджено 
наступний експеримент щодо системного підходу до організації 
інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих 
навчальних закладах I–IV рівнів акредитації на 2012–2014 роки відповідно 
до Наказу МОН від 24 квітня 2012 року №512. Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» в переліку вищих навчальних 
закладів I–IV рівнів акредитації, що беруть участь в цьому експерименті, 
займає перше місце. 

Висновки. Отже, результати проведеного аналізу нормативно-
організаційних заходів Університету «Україна» в частині правового 
регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в процесі 
здобуття ними вищої освіти свідчать про те, що значна увага в них 
приділяється питанням соціальної інтеграції осіб з інвалідністю в систему 
вищої освіти. Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», маючи великий досвід організації навчально-виховного 
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процесу в інтегрованому освітньому середовищі, беручи активну участь у 
педагогічному експерименті щодо системного підходу до організації 
інтегрованого навчання студентів з особливими освітніми потребами у 
вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації у 2008–2011 роках та 
I–IV рівнів акредитації у 2012–2014 роках, створив підґрунтя для 
формування вітчизняної моделі інклюзивної вищої освіти в Україні, 
розробивши ефективну модель системи супроводу навчання осіб з 
особливими освітніми потребами у вищому навчальному закладі, яка 
пройшла апробацію в Університеті «Україна» і може бути запропонована 
для впровадження в навчальних закладах інтегрованого типу. 
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ВПЛИВ ЕМАНСИПАЦІЇ НА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ 
 
Вступ. Однією із проблем взаємодії галузей цивільного і сімейного 

права, що не знайшло свого належного наукового обґрунтування та не 
вирішено однозначно в судовій практиці, є визначення впливу цивільно-
правового інституту емансипації (надання повної цивільної дієздатності 
неповнолітній особі) на правовий статус дитини, зокрема питання втрати 
неповнолітньою особою, яка достроково набула повну цивільну 
дієздатність, сімейно-правового статусу дитини, а відтак, – і припинення 
деяких державних гарантій охорони і захисту її прав як дитини. Ця 
проблема набуває неабиякої актуальності при вирішенні питання щодо 
поширення на неповнолітнього із повною цивільною дієздатністю 
гарантій охорони його житлових прав як дитини, зокрема необхідність 
одержання попереднього дозволу органу опіки та піклування на вчинення 
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правочину із житлом, право користування яким має неповнолітня особа, 
яка набула повну цивільну дієздатність у зв’язку із її державною 
реєстрацією фізичною особою- підприємцем.  

Результати дослідження. Суть емансипації полягає в тому, що 
неповнолітній переходить з категорії громадян, які володіють частковою 
цивільною дієздатністю, в категорію суб’єктів повністю дієздатних, і тому 
в цивільно-правових відносинах він прирівнюється до повнолітніх 
громадянам, зберігаючи при цьому свій фактичний соціальний статус.  

Ми приєднуємось до думки науковців, які вважають, що 
емансипований неповнолітній громадянин у правовому сенсі 
прирівнюється до повнолітніх учасників правовідносин, які регулюються 
нормами приватного права, за винятками, встановленими законом з метою 
захисту та охорони прав і законних інтересів неповнолітніх. Соціальні 
гарантії та пільги, спрямовані на захист прав і законних інтересів 
неповнолітніх через їх вік мають зберігати свою силу [1]. 

Оскільки порушена нами проблема зводиться до впливу повної 
цивільної дієздатності, яку набула неповнолітня особа у зв’язку із її 
реєстрацією фізичною особою-підприємцем, на житлові права дитини, які 
гарантуються ч. 4 ст. 12 Закону України "Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей", тому передусім варто з’ясувати 
нормативне значення таких понять, як "дитина (неповнолітня особа)", 
"повнолітній" та "права повнолітньої особи" з метою визначення, житлові 
права якої саме вікової категорії осіб охороняє вищенаведена норма 
Закону. А також встановити, чи втрачає емансипована неповнолітня особа 
сімейно-правовий статус "дитини", а відтак, з’ясувати, чи припиняються 
державні гарантії захисту її житлових прав як дитини. 

Поняття "дитини" і її правового статусу визначено у спеціальному 
кодифікованому акті – Сімейному кодексі України, ст. 6 якого 
передбачено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею 
повноліття; малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років; неповнолітньою вважається дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років. На наше переконання, ця норма є 
спеціальною нормою сімейного законодавства для визначення статусу 
дитини та припинення цього статусу у зв’язку із досягненням 18-річного 
віку (повноліття), оскільки встановлена у спеціальному єдиному 
кодифікованому акті, що регулює сімейні відносини. Наведена ст. 6 СК не 
містить жодних винятків, які б передбачали втрату статусу дитини особою 
раніше досягнення 18-річного віку, навіть якщо згідно із законом вона 
набуває прав повнолітньої особи раніше (зокрема у зв’язку з 
емансипацією). 

В окремих судових рішеннях, як на підставу втрати емансипованою 
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неповнолітньою особою статусу дитини, є посилання на набуття нею прав 
повнолітньої особи [2]. Нам важко погодитись із таким висновком, адже 
відповідно до цивільного та сімейного законодавства такі категорії, як 
"набуття прав повнолітньої особи" та "набуття повноліття" є різними за 
змістом і наслідками. Так, зокрема, права повнолітньої особи набувають 
особи, які досягли 18 років, а також неповнолітні, які достроково набули 
повної цивільної дієздатності (були емансиповані чи зареєстрували шлюб 
до досягнення повноліття). Водночас набуття повноліття пов’язується 
виключно з досягненням особою 18 років, і саме із досягненням цього віку 
втрачається статус дитини і така особа вибуває з-під охорони і захисту 
держави як неповнолітня. У ч. 1 ст. 34 ЦК також пов’язується статус 
повноліття із досягненням 18 років. Жодних винятків пов’язувати набуття 
статусу повноліття до досягнення 18 років в ЦК немає. 

Крім того, ані в СК, ані в ЦК не передбачено можливості чи 
конкретних випадків втрати неповнолітньою особою статусу дитини у 
зв’язку із реєстрацією її фізичною особою-підприємцем та достроковим 
набуттям у зв’язку з цим повної цивільної дієздатності.  

Висновки. Аналіз норм обох кодексів дає підстави для висновку, що 
категорія "повноліття" впливає на повну цивільну дієздатність (адже із 
досягненням повноліття особа набуває повної цивільної дієздатності). 
Водночас повна цивільна дієздатність жодним чином не впливає на 
набуття повнолітнього статусу. А це означає, що із достроковим набуттям 
повної цивільної дієздатності неповнолітня особа не втрачає статусу 
дитини та не набуває статусу повнолітньої особи. 

З цього можемо зробити висновок, що правовий статус дитини із 
достроковим набуттям неповнолітньою особою повної цивільної 
дієздатності внаслідок реєстрації її як фізичної особи-підприємця не 
втрачається і така неповнолітня особа із повною цивільною дієздатністю 
не позбавляється охорони її прав як дитини з боку держави. 

Цей висновок побічно підтверджується й рядом інших положень 
сімейного законодавства. Так, зокрема, положення ст. 180 СК в 
імперативній та безальтернативній формі встановлюють, що батьки 
зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Щодо 
питання про те, чи повинні батьки утримувати своїх емансипованих 
неповнолітніх дітей, то науковці вважають, що, за аналогією з дітьми, які 
набувають дієздатності при укладенні шлюбу до повноліття, батьки 
зобов’язані утримувати своїх емансипованих дітей, навіть якщо вони 
мають достатній дохід (за винятком випадків, передбачених ст. 188 СК, 
коли дохід дитини повністю забезпечує її потреби) [3]. Крім того, ст. 16 
СК зобов’язує бабу, діда дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, 
надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні 
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батьківських обов’язків. А ст. 156 СК надає неповнолітнім батькам право 
на безоплатну правову допомогу в суді. І це попри те, що неповнолітній 
особі, яка записана матір’ю або батьком дитини, може бути надана повна 
цивільна дієздатність (ч. 1 ст. 35 ЦК). У ЦК ст. 1180, яка стосується 
відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття 
нею повної цивільної дієздатності, передбачає, що така шкода 
відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. А у разі 
відсутності в неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної 
дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, 
ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі 
її батьками. Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з 
досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття. ЦК (ст. 1241) також 
охороняє спадкові права неповнолітніх дітей, передбачаючи для них право 
на обов’язкову частку у спадщині. Таким чином, законодавець залишає 
для неповнолітніх осіб із повною цивільною дієздатністю державні 
гарантії захисту їх прав як дітей (осіб, що не досягли 18-річного віку). І ці 
гарантії захисту прав емансипованої неповнолітньої особи припиняються 
із досягненням нею повноліття (тобто 18-річного віку). 

Більше того, варто звернути увагу, що емансиповані особи не мають 
право на укладення шлюбу нарівні з особами, які досягли шлюбного віку, 
оскільки їх цивільна дієздатність не збігається із сімейною. Це ще раз 
підтверджує відсутність в емансипованої неповнолітньої особи всіх прав 
повнолітньої, а це свідчить про залишення за нею статусу дитини, яка 
перебуває під захистом держави, у тому числі її житлових прав. 

Також варто зауважити, що як СК, так і Закон України "Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" охороняють 
права саме дитини (неповнолітньої особи), тобто особи у віці до 18 років 
незалежно від наявності в неї повної цивільної дієздатності. При цьому 
нами встановлено, що немає жодної норми, яка б звільняла органи опіки 
та піклування від здійснення контролю за дотриманням батьками та 
особами, які їх замінюють, житлових прав дітей, які, будучи 
неповнолітніми, здобули статус фізичної особи-підприємця. 

Навіть норма ст. 77 ЦК, згідно з якою піклування припиняється у 
разі надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, не може 
спростувати наші висновки, адже вказана норма, з огляду на її розміщення в 
Кодексі та призначення, регулює питання припинення опіки та піклування в 
тих випадках, коли опіка та піклування були встановлені у визначеному 
Кодексом порядку, і не звільняє орган опіки та піклування від його функцій та 
не позбавляє дитину державних гарантій охорони її житлових прав.  

Таким чином, саме наведене нами вище розуміння сімейно-
правового статусу дитини, його співвідношення із цивільно-правовим 
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інститутом емансипації має братися до уваги при визначенні змісту й 
обсягу житлових прав емансипованих неповнолітніх осіб та гарантій їх 
захисту з боку держави. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ БУТТЯ ПРАВА 

 
Вступ. Необхідність і важливість формування ефективно діючої 

правової системи та вивчення її методами і засобами філософсько-
правових наук наразі має велике практичне і наукове значення. 
Філософське осмислення права взагалі і права людини зокрема у його 
співвідношенні з іншими видами і спробами вивчення права є найвищою 
духовною формою пізнання права, осягнення та ствердження його сенсу, 
цінностей і значення в житті людей. Філософія права кожної людини 
починається із виникнення в неї ідей, які лежать в основі всіх подальших 
уявлень та концепцій про внутрішній взаємозв’язок і єдність права, 
свободи та справедливості, про панування, правовий закон і правову 
державу. 

Результати дослідження. У сучасних умовах глобальних 
перетворень у кожній країні, де існує стабільна правова база, значно 
зростає роль філософського осмислення прав людини у всьому процесі 
формування та утвердження цінностей права та справедливості. 

За своєю природою людина живе та діє у визначеному осмисленому 
просторі, і це, у свою чергу, відноситься до фундаментальних основ 
людського буття, що передбачає осмислення та розуміння цього буття, 
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себе у ньому та його в собі. Такий принцип покладено і у відносини 
людини з правовим полем. Людина намагається зрозуміти та перевірити 
через сумніви всю правову систему, реалізуючи при цьому свої потреби 
пізнання сенсу права, його місця та значення в суспільному житті. Мета 
розуму – це істина, тому філософія і прагне знайти істину в самому праві, 
а людина з філософським підходом до пізнання намагається визначити 
правову істину для себе і для суспільства. З точки зору самого права, уся 
його істина зводиться до владних джерел діючого права, тобто до 
офіційних постанов, у яких виявляється сила закону і які за своєю 
сутністю і є законом. 

Філософські учення про право включають у себе різноманітні 
варіанти розмежування права та закону, що значною мірою визначають 
філософсько-правовий напрям вивчення права. При цьому мова йде про 
різні тлумачення таких розбіжностей. Прикладом цього є розмежування 
права за природою та за людськими постановами, справедливістю та 
законом, природного та позитивного права, філософії права та права 
людини. Таке теоретичне розмежування права та закону не тільки за 
термінами, але й за розумінням виступає як загальна теорія і тим самим 
дозволяє визначити загальність і єдність у пізнавальній спрямованості, у 
структурі та методологічних прийомах минулих і сучасних філософсько-
правових учень. Та чи інша концепція праворозуміння у змістовому 
вигляді охоплює увесь світ права, усе правове поле у всіх його аспектах та 
проявах. Буття права у світі людей включає в себе і визначеність світу 
людського буття, і правове розуміння, і правовий підхід до суспільного 
життя людини. Тому розмежування співвідношення права та закону являє 
собою теоретичний простір, у рамках якого проблематика праворозуміння 
може бути ґрунтовно досліджена та викладена у вигляді послідовного 
філософсько-правового учення. Однією із форм усвідомлення людиною 
правових постулатів виступає мораль, яка у своєму нерозривному 
взаємозв’язку із правом змінює, розбудовує або руйнує соціальний 
розвиток суспільства. 

Кожному періоду історичного розвитку прав та свобод притаманна 
своя юридична концепція людини як суб’єкта права, що є носієм 
відповідних прав та обов’язків. Уцілому ступінь їх захищеності значною 
мірою залежить від соціально-економічної організації суспільства, міри 
загальноцивілізаційного розвитку, а також ступеня його гуманізації та 
демократизації [1, 117]. 

Висновки. Права людини є визнанням її правоздатності та 
дієздатності. Ці правові елементи дають змогу простежити, як у різні 
епохи система права пристосовувалася і змінювалась відносно людини. На 
різних етапах історичного шляху до сучасної концепції прав людини ми 
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маємо справу із тим чи іншим варіантом обмеженої привілейованої 
людини. Останнім типом такої людини в сучасних умовах є громадянин, а 
сучасною формою прав привілейованої людини є права громадянина у їх 
співвідношенні із правами людини [2, 95]. Історія прав людини – це 
історія постійного підвищення людяності самої людини, а становлення і 
розвиток прав людини та громадянина нерозривно пов’язані з еволюцією 
змісту самого принципу правової рівності в різні часи в різних 
суспільствах[3, 30]. У такому процесі поступової універсалізації 
положень, які стосуються правової рівності людей і прав людини, суттєву 
роль відігравали уявлення про природні невід’ємні права людини, які 
збереглися в умовах державності й повинні бути визнані та гарантовані 
владою та законами [4, 12]. У сучасному світі визнання та захист прав 
людини стали визначальним фактором прогресивного розвитку всієї 
світової спільноти в русі до співдружності правових держав, критерієм 
оздоровлення та гуманізації внутрішньої і зовнішньої політики її членів, 
показником упровадження в життя основ правової держави. Актуальність 
філософсько-правового осмислення питання прав людини у ХХІ 
столітті,без сумніву, є досить високою. Вагомим воно є і для сучасного 
українського суспільства, яке прагне увійти до Європейського 
співтовариства, де права людини та правова рівність визнаються 
найвищою цінністю. 
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Постановка проблеми. Звернення до народного суверенітету, 

форми його реалізації (безпосередньої та представницької) як невід’ємної 
складової загального концепту демократії, перебуває в центрі уваги 
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теоретико-правової, історико-правової науки і практики держав-учасниць 
ЄС, США, Австралії, Канади, Японії, окремих пострадянських держав, 
насамперед України. У преамбулі Договору про запровадження 
Конституції для Європи (Конституція для Європи) відтворюються слова 
фукідідівського Перикла: «Наш політичний устрій … називають 
демократією, бо влада належить не меншості, а переважній більшості»[1]. 
В них втілюється сутність ЄС як союзу держав і, водночас, 
наднаціональної спільноти, що черпає свою демократичну легітимність «у 
волі громадян та держав Європи будувати спільне майбутнє» (ст.1). 
Належним та надійним підґрунтям для цього слугують вартості «шани до 
людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та 
шанування прав людини» (ст. 2). Спільні для Європи, «об’єднаної в 
своєму розмаїтті», «всіх держав-членів у суспільстві, де панують 
плюралізм, толерантність, справедливість, солідарність та 
недискримінація» (ст. 2), ці та інші вартості (цінності) свого часу були 
закріплені у Статуті ООН та перейшли до конституцій багатьох 
європейських держав. 

Виклад основного матеріалу. Складність і суперечливість 
політико-правових процесів (у тому числі й процесу конституційної 
модернізації), що відбуваються в Україні, спонукає до того, щоб остаточно 
змінювати оцінки на користь ідеї народного суверенітету, якадозволяє 
розкривати ціннісний зміст поняття демократії, як власне, і долучатися до 
формування «загальної волі» з волі всіх (якомога більшої кількості 
громадян) шляхом досягнення компромісу чи консенсусу, який 
найповніше виявляється в умовах ефективного використання найбільш 
поширених та системних форм здійснення народовладдя з метою 
формування та легітимізації народного представництва. 

В дослідженнях, присвячених процесу еволюції виборчої системи в 
Україні впродовж періодіву межах єдиної держави,традиційні питання 
множинності і сенсів форм здійснення народовладдя, виявлення й 
оновлення їх значень вирішуються в контексті вітчизняного історичного 
досвіду щодо організації та проведення виборів, розробки доктринальної 
концепції національних виборчих систем, які б мали засновуватися не 
лише на чіткому розумінні основ виборчого права, а й на створенні 
оптимальної моделі виборів, яка б мінімізувала вплив суб’єктивного та 
ідеологічного факторів на здійснення народовладдя в Україні. При цьому 
окреслюється роль вдалого вибору виборчої системи і вдосконалення 
виборчих процедур, констатується, що вибір певної виборчої моделі 
залежить від історичних умов, форми державного устрою, партійної та 
політичної систем. (У Пояснювальній доповіді до Кодексу належної 
практики у виборчих справах, ухваленої Європейською Комісією «За 
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демократію через право» (Венеціанською комісією) на 52-й сесії  
18-19 жовтня 2002 року,вибори проводяться не в вакуумі, а в умовах 
конкретної дієвості конкретної виборчої системи.) 

Історико-правові дослідження дієвості (ефективності) конкретної 
виборчої системи базується на засадах поліметодологічного принципу 
пізнання правової реальності в його ретроспективному вигляді. З поміж 
найбільш ефективних засобів останнього виокремлюєтьсядоктринальний, 
в рамках конституційного права, аналіз діалектики співвідношення понять 
«виборче право», «виборчий процес», «виборча система», а також аналіз 
динаміки виборчої системи у просторово-синхронному та процесуально-
діахронному вимірах [2, с. 4].  

Важливе значення відводиться історико-правовому аналізу еволюції 
виборчої системи в Україні в її конкретно-історичних формах як такому, 
котрий має враховувати те, що, по-перше, неодмінною передумовою 
ефективного, в інтересах суспільства функціонування тієї чи іншої 
виборчої системи на конкретному етапі історичного розвитку є 
забезпечення та дотримання державою принципів виборчого права, 
зафіксованих у конституції і виборчому законодавстві з обов’язковою 
гарантією та дотриманням конституційності виборного органу. По-друге, 
виборча система має сприйматися суспільством як об’єктивна і 
справедлива тощо [2, с. 4, 6]. 

Засвідчуючи готовність до теоретичних суджень стосовно процесу 
формування  моделі виборів, не вагаючись охоплюємо своєю увагою, 
насамперед еволюцію виборчої системи, виборчого законодавства доби 
Української революції, і ладні запропонувати можливі шляхи 
застосування надбань виборчої демократії, закладених досвідом 
перебування етнічної території України у складі Австро-Угорщини, 
Румунії, Польщі, Чехословаччини і, навіть, адаптації чинного (поточного – 
прим. наша) виборчого законодавства України до виборчого 
законодавства держав-членів Європейського Союзу. 

З утворенням УНР і ухваленням нею власних законів відкривається 
шлях для проведення перших в історії країни демократичних виборів. 
Бажання власними силами розбудовувати Україну, за споминами 
М. Грушевського, вимагало вирішення невідкладного завдання – 
скликання Всеукраїнського з’їзду для документування перед урядами 
держав серйозності та невідкладності українських домагань, легітимізації 
УЦР як «органу волі краю», який мав би «право констатувати» [3, с. 144].  

Центральна Рада стала першим представницьким органом України, 
який, щоправда, оформився шляхом делегування, проте з утворенням УНР 
починається новий етап розвитку виборчих традицій в країні, 
відкривається шлях для проведення перших в історії виборів. 
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22 (09) березня 1917 р. у Відозві Центральної Ради було 
проголошено головні принципи виборчого законодавства. Йшлося про 
скликання Установчих зборів на основі загального, рівного, прямого і 
таємного виборчого права[4, с. 45]. І хоча в умовах перебування на 
території України союзних військ Четверного союзу, більшовицької 
окупації частини її території Установчі збори так і не було скликано, 
Закон «Про вибори до Українських Установчих зборів» за своєю 
структурою та змістом виглядав достатньо завершеним і демократичним. 
Процес підготовки виборчого закону тривав до середини листопада 
1917 р., коли Мала рада схвалила зазначений Закон.  

Під час засідання Малої ради 17 жовтня 1917 р. було ухвалено 
резолюцію, в якій запропоновано законопроект про Українські Установчі 
збори, сформовано Головну комісію у справах виборів і визначено дату 
виборів (27-29 грудня 1917 р.). Вся територія України була поділена на 
виборчі округи: Волинський (30 депутатів), Катеринославський  (36 
депутатів), Київський (45 депутатів), Полтавський (30 депутатів), Подільський 
(39 депутатів), Харківський (35 депутатів), Чернігівський (28 депутатів), 
Херсонський (34 депутати). Крім того, Острозький  (15 депутатів) і 
Таврійський (9 депутатів). Українські Установчі збори мали складатися із 400-
425 осіб [5]. На рішення Українських Установчих зборів покладалися 
великі надії, тому законодавча функція в ситуації, що склалася, стає у 
діяльності Центральної Ради пріоритетною.  

ІІІ Універсал УЦР від 7 листопада 1917 р., як доводить сучасний 
історик українського права П. Захарченко, де-юре започатковує державну 
незалежність УНР [6, с. 112]. Саме цей акт конституційного характеру 
засвідчив необхідність проведення Українських Установчих зборів і 
визначив днем виборів до них 27 грудня 1917 р., а днем скликання – 
9 січня 1918 р.  

Завершальним документом, що втілював концептуальні засади 
державотворення, парламентаризму і, зрештою, самої виборчої системи 
УНР, стала її Конституція, ухвалена 29 квітня 1918 р. під назвою «Статут 
про державний устрій, права і вільності УНР». 

Після проголошення ІІІ Універсалом УЦР від 20 (7) листопада 
1917 р. незалежної УНР починається робота над проектом Конституції. 
Принципові положення і засади Основного Закону від імені комісії 
Центральної Ради з вироблення проекту Конституції сформулював 
М. Грушевський. 

Через гетьманський переворот Конституція УНР 1918 р. так і не 
вступила у дію. Втім, є усі підстави стверджувати, що у контексті розвитку 
виборчого процесу (законодавства) цей документ і досі залишається дуже 
важливим з історико-правової точки зору, містить провідні та цікаві ідеї 
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людей, які стояли у витоків створення української державності. Ці ідеї, 
належні, переважним чином, ліберальним і демократичним діячам того часу, 
на нашу думку, не втратили своєї актуальності й до сьогодні та можуть 
становити фундамент справедливого, з високим ступенем розвитку 
демократії, виборчого законодавства сучасної України. 

Зазначений документ позбавлений ідеологічного забарвлення, в його 
основу покладено філософію свободи прав людини і громадянина. Як 
наголошує відомий дослідник історії права доби визвольних змагань 
1917–1921 рр. О. Копиленко, перелік прав людини, виписаний у 
Конституції УНР, нічим не відрізняється від того, що нині включено до 
Конституції сучасної України [7, c. 79]. 

Конституція УНР або «Статут про державний устрій, права і 
вільності УНР», складалася із 8 розділів і 83 статей. У ст. 22 цього 
документа проголошувалося, що влада в УНР «походить від народу». 
Верховним органом повинні стати однопалатні Всенародні збори, а 
місцеве самоврядування має здійснюватися через виборні ради та управи 
громад, волостей і земель, яким «належить єдина безпосередня місцева 
власть» [8].  

Гарантуючи права громадян УНР на участь в управлінні державою 
через виборчий процес, Конституція визначала порядок формування 
парламенту і органів місцевого самоврядування. Стаття 21 Конституції 
УНР гарантувала: «Активне і пасивне право участи у виборах, як до 
законодавчих органів УНР, так і до всіх виборчих органів місцевого і 
громадянського самоврядування, мають всі громадяни УНР, коли їм до 
дня виконання виборчого акту вийде двадцять літ. Виїмок творять 
признані законом за безумних або божевільних, котрі находяться під 
опікою. Які карні переступства тягнуть позбавлення виборчого права, про 
те рішають Всенародні Збори звичайним законодатнім порядком. Ніяких 
інших обмежень виборчого права не може бути» [8]. 

Наголошувалося, що Всенародні збори мали обиратися всіма 
громадянами, які користуються громадянськими і політичними правами в 
Україні та не обмежені у судовому порядку(ст. 27). Основний Закон 
встановлював, що депутати обираються загальним, рівним, безпосереднім 
і таємним голосуванням. Конституція визначала пропорційну систему 
виборів, яка достатньо ефективно зарекомендувала себе під час виборів до 
Всеросійських Установчих зборів. 

Один депутат обирався від 100 тис. виборців терміном на 3 роки. 
Така виборча система мала забезпечити на той час кількісний склад 
Всеукраїнських зборів на рівні 300 депутатів, яких було оголошено 
недоторканими. «Він (депутат) не може бути притягнений до 
відповідальності за свою політичну діяльність», – проголошувалося у 
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ст. 29 Конституції УНР [143]. 
Перевірка виборів і затвердження мандатів доручалися 

Генеральному Суду та Зборам. Український парламент мав бути 
професійним і лише він (ст. 30) був наділений виключним правом 
визнавати мандати депутатів недійсними, скасовувати вибори та 
визначати місце і час проведення нових виборів. Всенародні збори (ст. 32) 
могли бути розпущені достроково за волею народу (на підставі заяви із 
підписами не менше 3 млн. виборців). Дійсність підписів доручалося 
перевіряти судовим органам. Згідно зі ст. 33 нові вибори повинні були 
проводитися у тримісячний термін між ухваленням постанови про вибори 
і скликанням нових Всенародних зборів. 

Висновки. Слід зазначити, що процедура дострокового припинення 
повноважень Всенародних зборів була досить складною і значною мірою 
залежала від самих Зборів. Крім того, Конституція УНР 1918 р. 
не передбачала контролю за діяльністю парламенту з боку судової та 
виконавчої влади. 

Таким чином, УЦР, набувши статусу законодавчого органу після 
проголошення ІІІ Універсалом державності УНР, визначила для неї 
парламентський шлях розвитку, який набував дедалі більшої популярності 
в Європі. Формування законодавчого і муніципальних органів влади мало 
здійснюватися на засадах народного волевиявлення через голосування за 
пропорційною системою виборів, а відтак визначати еволюцію виборчої 
системи України в майбутньому.  
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
 

Вступ. Забезпечення стабільної позитивної динаміки економічного 
та соціального розвитку країни на належному рівні тісно пов’язане з 
ефективним використанням відповідних економічних інструментів та 
важелів управління, серед яких центральне місце займає бюджет. За його 
допомогою держава має змогу регулювати розподіл і перерозподіл 
валового внутрішнього продукту, забезпечуючи оптимальне поєднання 
економічних інтересів усіх членів суспільства, створюючи при цьому 
міцний фінансовий фундамент для якісного виконання своїх функцій. 

Не остатню роль у формуванні дохідної частини бюджету відіграють 
доходи від сплати митних платежів, сплата яких має належним чином 
регулюватися та контролюватися з боку уповноважених державних 
органів, а сам механізм такого контролю повинен бути зрозумілим, чітким 
та давати можливість повніше охопити всі аспекти сплати митних 
платежів. 

Результати дослідження. Відповідно до статті 9 Податкового 
кодексу України до складу загальнодержавних податків і зборів 

http://zakon.rada.gov.ua/go/n0002300-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/n0002300-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18
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включається такий податковий платіж, як мито [1]. Як цілком слушно 
зазначає з цього приводу С.В. Лазюк, у систему податкових платежів 
входить група надходжень за здійснення державними органами юридично 
значущих дій. Вони дуже схожі з податковими платежами як за історією 
виникнення, так і за механізмом сплати. Митні платежі найбільше 
нагадують непрямі податки, але водночас, на відміну від останніх, мають 
чітко виражений умовний характер, що не властиво податкам [2, с. 62]. 
Тобто мито має відмінності від інших податкових платежів, що зумовлені 
в першу чергу його зв’язком з переміщенням товарів і предметів через 
митний кордон. І, з точки зору фінансового контролю, головним аспектом 
віднесення митних платежів до категорії неподаткових надходжень є те, 
що, хоча згідно з Податковим кодексом митні платежі є податковими, 
правила оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний 
кордон України, визначаються Митним кодексом України [3] та іншими 
законами з питань митної справи. 

Щодо співвідношення мита та зборів В.М. Вишновецький відзначає, 
що, попри існуючі спільні риси цих платежів, між ними існують суттєві 
відмінності, які унеможливлюють їх ототожнення. Зокрема: контроль за 
сплатою мита і зборів покладається на різні державні органи; платники 
збору, на відміну від платників мита, не наділені правом делегувати свої 
повноваження іншим особам; на відміну від мита, збір може мати 
поворотний характер. Таким чином, мито належить до обов'язкових 
платежів та має ряд характеристик, які є спільними і для податку, і для 
збору. Разом з тим мито характеризується такими рисами, які не 
притаманні іншим обов'язковим платежам, що дає можливість виділити 
його в самостійний вид обов'язкових платежів, який займає проміжну 
ланку між податками і зборами [4, с. 41]. З вказаним слід погодитися, 
уточнивши, що мито, маючи спільні риси з податковими платежами, 
характеризується особливостями, що зумовлюють потребу у спеціальних 
підходах до його справляння й контролю. 

У статті 318 Митного кодексу зазначені основні аспекти організації 
митного контролю, а саме: 1) митному контролю підлягають усі товари, 
транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через 
митний кордон України; 2) митний контроль здійснюється виключно 
органами доходів і зборів відповідно до Митного Кодексу та інших 
законів України; 3) митний контроль передбачає виконання органами 
доходів і зборів мінімуму митних формальностей, необхідних для 
забезпечення дотримання законодавства України з питань державної 
митної справи; 4) митний контроль товарів, транспортних засобів у 
пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється 
відповідно до типових технологічних схем; 5) розклад руху транспортних 
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засобів, що здійснюють регулярні міжнародні рейси, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державної політики у сфері транспорту за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну податкової і митної політики, та центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
захисту державного кордону; 6) з метою підвищення ефективності 
митного контролю органи доходів і зборів взаємодіють з учасниками 
зовнішньоекономічної діяльності, уповноваженими економічними 
операторами, іншими особами, діяльність яких пов’язана із здійсненням 
зовнішньої торгівлі, та з їх професійними об’єднаннями (асоціаціями) [3]. 

Таким чином, митний контроль явно виходить за рамки податкового 
контролю, передбачаючи здійснення контролю транспорту, встановлення 
графіків руху, застосування технологічних схем тощо. При цьому він, 
згідно із законодавством забезпечується в межах податкових платежів, але 
митними органами, що входять до складу Державної фіскальної служби 
України і, відповідно, має здійснюватися спільно з контролем податкових 
платежів, а також має бути удосконалений з урахування потреб 
податкових та митних правовідносин.  

З приводу останнього П.В Пашко зазначає, що забезпечення 
ефективності митного контролю потребує здійснення достатньої кількості 
процедур перевірки відомостей про товари, переміщувані через митний 
кордон (що гарантує протидію шахрайству), а саме: 1) контролю на базі 
митних аудиторських перевірок у приміщеннях економічних операторів, 
що забезпечить підвищення якості перевірок, скоротить затримки на 
кордонах і прискорить оформлення товарів; 2) отримання електронної 
інформації від міністерств і відомств про дозвільні документи, що 
визначають заходи нетарифного регулювання; інформації, а також 
персональної ідентифікації осіб, які надають цю інформацію (наприклад, 
за допомогою електронного цифрового підпису); 3) зміни в системі 
бухгалтерського обліку для підприємств – економічних операторів 
усередині країни. Такі зміни повинні передбачати обов'язкове зазначення 
в бухгалтерських документах номера вантажної митної декларації, яка 
підтверджує факт увезення товару на територію України, а також 
відповідний облік товару, що дозволить здійснювати процедури контролю 
не тільки в момент декларування товару в митному органі, а й під час 
перевірки партії товару в мережі роздрібної торгівлі; 4) зміни в системі 
обліку товарів для підприємств зі спрощеним порядком такого обліку; 5) 
упровадження додаткових заходів контролю щодо товарів, які 
експортуються, переміщуються транзитом і перебувають у митних 
режимах, що передбачають тривале перебування товарів на території 
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країни; 6) створення системи отримання від правоохоронних і державних 
органів та обробки інформації про характеристики товару, 
контрольованого митними органами на митному кордоні Україні, з 
визначеним державним органом усередині держави; 7) формування 
системи контролю з боку громадськості за сумлінністю продавців товару, 
наприклад, шляхом створення та оперативної цілодобової підтримки сайту 
митної служби з розгорнутим доступом для громадян, що дозволить 
отримувати за номером вантажної митної декларації інформацію про 
назву ввезеного товару тощо; 8) визначення кола осіб та їх прав на 
проведення митного аудиторського контролю, а також надання певним 
фахівцям можливості оперативного доступу до централізованих баз даних 
митної інформації; 9) модернізації та зміцнення системи захисту митної 
інформації від можливості її заміни й підробки; 10) надання можливості 
митним органам отримувати від правоохоронних та інших органів і 
обробляти інформацію щодо боротьби зі злочинністю (шляхом, 
наприклад, делегування митним органам права здійснювати оперативно-
розшукову діяльність у частині забезпечення митної безпеки);  
11) упровадження системи багатоетапного аналізу та управління 
ризиковими ситуаціями [5, с. 92–93]. З цим не можна не погодитися, 
паралельно слід узгодити процедури митного та податкового контролю, 
створивши єдину взаємопов’язану систему в межах податкових органів. 

Висновки. Мито має суттєві відмінності від податкових платежів, 
хоча формально знаходиться у їх складі, що зумовлює й особливості 
митного контролю митних платежів. Разом з цим митні платежі тісно 
пов’язані з податковими платежами, а контроль за ними здійснюється в 
межах органів Державної фіскальної служби України, що спонукає до 
створення єдиної системи контролю сплати податкових і митних платежів 
з урахуванням особливостей останніх та функцій і статусу митних органів, 
що його здійснюють. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Сучасні глобальні процеси вимагають тісного взаємозв’язку 

між державами, за таких обставин право відіграє важливу роль у 
динамічному процесі світового розвитку. Його дієвість, серед іншого, 
залежить від ефективності юридичних засобів забезпечення дотримання 
основних принципів і норм права. Одним з ключових механізмів дієвого 
протистояння сучасним світовим загрозам, порушення норм права є 
міжнародно-правова відповідальність. Якщо раніше цей правовий 
феномен досліджувався переважно у працях, присвячених міжнародному 
праву, то в останній час проблематика привертає увагу загальної теорії 
права [1, с. 432].   

Кризова ситуація, що склалась в Україні, агресивні збройні дії 
Російської Федерації ставлять під загрозу життя і безпеку українських 
громадян. Здійснення сусідньою державою анексії Криму, здійснення 
заходів військової характеру суперечить нормам внутрішньодержавного 
права, а також підриває підвалини міжнародного права. Ефективним 
інструментом для комплексного вирішення згаданих проблем має стати 
можливість притягнення держави-агресора до міжнародно-правової 
відповідальності.  

Наразі у Європейському суді з прав людини перебуває на розгляді 5 
проваджень за позовами «Україна проти Російської Федерації», всі вони 
базуються на скаргах, поданих Україною в 2014-2015 роках. Окрім 
зазначених позовів 16 січня 2017 року Україна подала позов до 
Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до 
міжнародно-правової відповідальності. Позов подано в рамках 
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та 
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 
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Представники України, під час слухань у суді зазначили, що Російська 
Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 
шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним 
формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. 
Крім того, Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо 
неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського 
півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар. За цих 
обставин необхідно розуміти юридичні механізми вирішення зазначених 
проблем як у теоретичній так і практичній площинах, сутність 
міжнародно-правової відповідальності та шляхи її реалізації. 

Результати дослідження. Для вірного використання терміну 
«міжнародно-правова відповідальність» необхідно розуміти, що існує два 
різних інститути міжнародної відповідальності – за протиправні діяння та 
за шкоду, що є результатом діяльності, не забороненої міжнародним 
правом, що підтверджують представники міжнародно-правової доктрини, 
серед яких, наприклад, І.І. Лукашук [2, с.63]. Комісія міжнародного права 
звернула увагу на ці обставини ще з початку своєї роботи над темою 
відповідальності. До речі, як вже раніше зазначалось, Комісія 
міжнародного права визначає терміном «responsibility» відповідальність 
держав за протиправні діяння, а терміном «liability» – компенсацію за 
шкоду, заподіяну діяннями (діями або бездіяльністю), які необов’язково 
заборонені міжнародним правом [2, с. 68].  При цьому КМП заявила, що 
різниця між цими двома поняттями відповідальності настільки змістовна, 
що лише «в силу відносної бідності юридичного лексикону для 
визначення як першого, так і другого терміну використовується один і той 
самий термін» [2, с. 69].  

Міжнародно-правова відповідальність як різновид  юридичної 
відповідальності має певні особливості правового регулювання і настає за 
порушення суб’єктом міжнародних правовідносин взятих на себе 
зобов’язань (міжнародних договорів, конвенцій). Доречним буде 
зауважити, що сутність міжнародно-правової відповідальності 
розкривається в процесі визначення й реалізації її цілей та функцій. Цілі та 
функції міжнародно-правової відповідальності – взаємопов’язані поняття. 
Цілі міжнародно-правової відповідальності полягають у наступному: 
стримувати потенціального правопорушника (превентивна функція); 
сприяти належному виконанню правопорушником своїх обов’язків 
(функція забезпечення правопорядку); надати потерпілій стороні 
відшкодування за спричинені матеріальні та моральні збитки 
(компенсаційна функція); впливати на майбутню поведінку суб’єктів в 
інтересах сумлінного виконання своїх обов’язків (превенція й 

http://o-pravovedenii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:principi-yuridichno%D1%97-vidpovidalnosti&catid=9&Itemid=5
http://o-pravovedenii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:principi-yuridichno%D1%97-vidpovidalnosti&catid=9&Itemid=5
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підтримання правопорядку).  
У випадку коли правопорушник що притягується до міжнародно-

правової відповідальності відмовляється добровільно виконати свої 
зобов'язання з усунення шкідливих наслідків протиправного діяння, то 
виникає необхідність застосування до неї примусових заходів, 
спрямованих на ліквідацію шкідливих наслідків протиправного діяння. 
Якщо говорити про співвідношення міжнародно-правових примусових 
заходів і міжнародно-правової відповідальності необхідно брати до уваги 
той факт, що у силу специфіки сучасного міжнародного права його норми 
не містять конкретних вказівок на обсяг і форми відповідальності, а 
передбачають саме право на примус, регламентуючи умови і порядок 
застосування заходів примусу державами та міжнародними організаціями. 
Саме про це відзначає український фахівець з міжнародного права В. М. 
Репецький [3, c.413]. Той факт, що міжнародно-правові заходи 
примусового характеру не мають каральної природи, аж ніяк не означає, 
що реалізація міжнародно-правової відповідальності полягає лише у 
простому відшкодуванні заподіяної шкоди.  

Висновки. В умовах цинічного заперечення російським 
керівництвом причетності РФ до збройної агресії інструментом реалізації 
її міжнародно-правової відповідальності залишаються міжнародно-правові 
санкції проти держави-агресора, що їх застосовують як Україна, так і 
частина міжнародного співтовариства. Якщо підставою міжнародно-
правової відповідальності є міжнародне правопорушення то підставою для 
застосування міжнародно-правових санкцій є не саме собою 
правопорушення, а відмова суб’єкта-правопорушника припинити 
протиправну поведінку та (або) виконати обов’язки, що випливають із 
його міжнародно-правової відповідальності. Однією з основних проблем 
реалізації міжнародно-правової відповідальності є відсутність 
міжнародно-правових норм, які чітко визначають процедуру і порядок 
застосування таких заходів. 

 Зауважимо, що характерним для сучасної системи правовідносин є 
усвідомлення того, що загальносвітові інтереси мають пріоритетне 
значення для забезпечення належного існування кожної держави. Адже 
міжнародно-правова відповідальність, як вид юридичної відповідальності, 
перед усім, покликана здійснювати коригувальну функцію в процесі 
міжнародно-правового регулювання і передусім має сприяти відновленню, 
зміцненню й охороні міжнародного правопорядку.  
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ПРО УЗГОДЖЕННЯ ФАХОВИХ ВИМОГ ДО КАНДИДАТА НА 
ПОСАДУ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
 
Вступ. З огляду на сприйняття Україною європейських стандартів у 

царині правосудної діяльності та прийняттям у першому читанні Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. №5336-1 від 
17.11.2016 р.) [1] значно мають підвищитися вимоги до фахового, 
конкурсного відбору кандидатів на посаду судді, що наразі лише розмито, 
поверхово відображені в положеннях означеного проекту Закону. Саме цій 
проблемі присвячена представлена наукова праця, а тому її актуальність 
не викликає жодного сумніву. 

Окремим організаційно-правовим аспектам проблеми кадрового 
забезпечення суддівського корпусу присвячені роботи Л. Скоморохи, 
І. Самсіна, М. Костицького, В. Коновалової, А. Марцинкевича, 
В. Марчака, А. Нестеренко, С. Ніколайчука, М. Оніщука, С. Степанова, 
О. Сафонової, О. Черновського та ін., проте наявний стан положень 
проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. 
№5336-1 від 17.11.2016 р.)[1], прийнятого 9 лютого 2017 року Верховною 
Радою України в першому читанні, явно потребують належного 
додаткового опрацювання в частині фахових вимог до кандидатів на 
посаду судді та до процедурних моментів їх відбору і якісного складу 
конкурсної комісії. 

Результати дослідження. Загалом зміцнення і послідовна 
оптимізація кадрового потенціалу суддівського корпусу на ґрунті вже 
майже проведеної Україною судової реформи вимагає від держави 
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виокремлення єдиної системи конкурсних засад добору суддів. Йдеться 
про призначення на посади суддів тих кандидатів, які за своїми 
професійними характеристиками максимально відповідають суддівським 
посадам. Варто зазначити, що, згідно з ч. 1 ст. 11 (назва – «Вимоги до 
судді Конституційного Суду») проекту Закону України «Про 
Конституційний Суд України», суддею Конституційного Суду може бути 
громадянин України, який володіє державною мовою, на день 
призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж 
професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, 
високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем 
компетентності[1]. 

Водночас слід зауважити, що вимоги в цій нормі виписані поверхово 
та неоднозначно, адже з огляду на термінологічну конструкцію «володіє 
державною мовою» залишається відкритим питання щодо рівня володіння 
мовою, так само це стосується й конструкції «має вищу юридичну освіту», 
адже відомо, що вища освіта в Україні різнорівнева, а відтак, – 
диференційована від молодшого бакалавра, бакалавра до магістра, доктора 
філософії, доктора наук. Тому рівень освіти має бути уточнений для 
кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, а також мають 
бути чітко визначені параметри термінологічної конструкції «правником із 
визнаним рівнем компетентності». 

Вважаємо, що у зміст термінологічної конструкції «правник із 
визнаним рівнем компетентності» стосовно кандидата на посаду судді 
Конституційного Суду України необхідно включити: наявність у 
кандидата наукового ступеня чи вченого звання в галузі права чи 
наявність почесного звання «Заслужений юрист України» або судді 
Конституційного Суду України у відставці чи судді Верховного Суду у 
відставці. Як виняток, може бути міжнародне визнання особи як знаного 
правознавця. 

Щодо конкурсних засад відбору кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду, то вони опосередковано виписані в ст. 12 (назва – 
«Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного 
Суду») проекту Закону України «Про Конституційний Суд України», 
наприклад, у ч.1 означеної статті, зазначено, що відбір кандидатур на 
посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють 
конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна 
Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України 
– Рада суддів України, у порядку, встановленому Законом України «Про 
Конституційний Суд України»[1]. 

Щодо складу конкурсної комісії, то він,згідно з ч. 3 ст. 12 проекту 
Закону, формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

323 
 

які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді 
Конституційного Суду. Звичайно, що цього замало, оскільки як правники 
будуть оцінювати морально-психологічні параметри, характеристики 
таких кандидатів до Конституційного Суду України. У диспозиції 
означеної частини правової норми необхідно розширити суб’єктів складу 
конкурсної комісії та виписати чіткі вимоги щодо них. Адже, наприклад, 
правники з визнаним рівнем компетентності, на нашу думку, повинні бути 
розділені на правників з науковими ступенями та вченими званнями в 
галузі права чи мати почесне звання «Заслужений юрист України» або 
бути суддею Конституційного Суду України у відставці. Рівно з цим 
мають бути подібні вимоги й до фахівців психологів, але визнаним рівнем 
у галузі психології.  

Також вважаємо, що необхідно виписати вимоги й до представника 
(представників) депутатської фракції Верховної Ради України, котрий, 
згідно з ч. 3 ст. 12 проекту Закону, теж входить до складу такої комісії. 
Варто у цьому разі уточнити, яких саме фракцій (опозиції чи коаліції), а 
також відповідний цьому рівень освіти (юридична чи педагогічна (за 
спеціальністю – психологія)), його стаж, досвід у відповідній галузі та вік. 
Адже дивним буде, коли оцінювати кандидата в судді чи проводити з ним 
співбесіду буде особа, яка далека від права та, ба більше, узагалі навіть без 
середньої загальнообов’язкової освіти. 

Також викликає непорозуміння диспозиція ч. 3 ст. 11 (назва – 
«Вимоги до судді Конституційного Суду»), згідно з якою суддею не може 
бути призначена на посаду особа, яка на день призначення або протягом 
двох років, які передують цьому дню, була членом або обіймала посаду в 
політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь 
у політичній діяльності; була кандидатом або була обраною на виборну 
посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, 
мала представницький мандат; брала участь в організації або фінансуванні 
політичної агітації чи іншої політичної діяльності[1].  

У цьому разі варто погодитися з позицією, викладеною у висновку 
Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 
України щодо проектів Законів про Конституційний Суд України (реєстр. 
№5336 від 1 листопада 2016 року) та (реєстр. № 5336-1 від 17 листопада 
2016 року)[2], де зауважено, що «такі обмеження щодо призначення на 
посаду як у частині застосування зазначеного дворічного строку, так і 
стосовно суті окремих вимог є неприйнятними як такі, що не в повній мірі 
забезпечують конституційні права громадян на свободу об'єднання в 
політичні партії (частина перша статті 36 Основного Закону України), 
брати участь в управлінні державними справами, бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (частина 
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перша статті 38 Основного Закону України), до того ж, ніхто не може бути 
обмежений у правах за належність до політичних партій (частина четверта 
статті 36 Основного Закону України)». 

Слід нагадати, що конкурсна комісія після закінчення строку 
прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді 
Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією 
України вимогам, оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи 
кандидатів (ч. 4 ст. 12 проекту Закону)[1]. Це положення також, на нашу 
думку, є недосконалим, оскільки не уточнено, в якому обсязі та де саме 
оприлюднюються такі дані. Далі, вже за результатами вивчення 
документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними, 
конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду 
судді Конституційного Суду (ч. 5 ст. 12 проекту Закону). Загальний строк 
проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду становить два місяці (ч. 6 ст. 12 проекту Закону)[1].  

Висновки. Потрібно підкреслити, що система професійно-
психологічного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду 
України повинна включати такі послідовні етапи: соціально-правовий 
аспект професійного відбору, що містить вимоги до соціально-
демографічних характеристик кандидата і правові положення 
(громадянство, обмеження за віком, необхідний рівень освіти тощо); 
спеціальний (спеціальна перевірка кандидата і його найближчих 
родичів);медичний – поділяється на соматичний і психіатричний 
(сформульовані чіткі вимоги до фізичного й психічного здоров’я 
кандидата); психофізіологічний (психологічні реакції, особливості 
функціонування ЦНС тощо); психологічний – процедуру тестового 
обстеження, у результаті якого формується психологічний профіль 
кандидата на посаду судді, що відображає рівень розвитку визначених 
професійно важливих індивідуальних чи особистісних 
якостей;конкурсний – співбесіду, іспити чи кваліфікаційні випробування 
(тестування та практичні завдання), у деяких випадках – і те й інше. Цей 
етап спрямований здебільшого на виявлення необхідного рівня вихідних 
знань, умінь, навичок, які впливають на терміни входження у професію 
судді.  

Список використаних джерел: 
1. Про Конституційний Суд України [Електронний ресурс] : проект 

Закону (реєстр. №5336-1 від 17.11.2016 р.) / Офіційний портал 
Верховної Ради України. – Режим доступу :http://w1.c1.rada. 
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542 

2. Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 
України щодо проектів Законів про Конституційний Суд України 
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«РОЗКРИТТЯ ДАХУ» ЯК ЗВИЧАЙ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ 
ЮСТИЦІЇ 

 
Як зазначав у середині ХХ століття німецький правознавець  

Ганс Фер, той, хто старанно вивчає історію права, на певному етапі 
помічає велику прогалину. Ця прогалина зветься народ. З історії права 
можна дізнатися багато розумного і продуманого про міське й державне 
право, про всякого роду приписи та інструкції, про погляди і 
висловлювання юристів і вчених, однак народ залишається «німим і 
непоміченим» поряд з усіма цими офіційними пам’ятками права. При 
цьому навряд чи звертається увага на те, як «офіційне право» сприймалося 
масами і впливало на них. Етнологія, за словами Фера, обережно проникає 
в історію права, показуючи тісний зв’язок права і народу, оскільки історія 
права не може бути лише історією правових інституцій. На думку 
правознавця, без зв’язку з етнологією історія права простоює на півдорозі. 
Для того, щоб історія права з’ясувала дійсне правове життя впродовж 
минулих століть, вона мусить з’ясувати для себе, які життєві сили 
створили і переробили право. Тому потрібно вивчити народні переконання 
і вірування незалежно від того, називаються такі уявлення «забобонними» 
чи ні, відкрити для себе їхню юридичну силу, а для цього необхідно поряд 
з офіційними джерелами залучити так звані «позаправові» джерела – 
казки, легенди, перекази, приказки, шванки тощо. Слід зазначити, що у 
всіх таких джерелах, язичницьких чи християнських, безумовним є 
покарання кожного за намір порушити світовий лад у будь-якій формі, і 
кожний злочин не може залишитися без покарання [5, c. 147]. 

Життя індивіда й колективу характеризується постійним 
виникненням різного роду суперечностей, свої способи вирішення яких 
виробляє кожна культура. Найбільш важливі з таких протиріч (з точки 
зору колективу) можуть бути вирішені тільки внаслідок виконання 
відповідних ритуалів [1, с. 18]. На більш низьких ступенях розвитку 
культури різниці між правом і звичаєм ще не існувало [18, ч. 1, с. 6]. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542/


Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

326 
 

Народ колись не розділяв етику і право. Звичаєві питання переходили у 
правові, правові – у звичаєві, причому в наш час важко вже визначити 
межу між ними [5, c. 153]. Саме тому багато звичаїв, що зберігалися в 
суспільстві з прадавніх часів, мали правовий характер, інколи у 
прихованій формі. Громада не могла залишатися байдужою у випадку 
порушення її членами певних норм співіснування. Серед покарань, які 
вводили в неславу, на німецькомовній території слід назвати словесне 
зауваження з боку керівництва населеного пункту з подальшим 
вибаченням винного, ганебне вбрання, заборону носіння зброї чи знаків 
доблесті, символічні процесії, катання на ослові, розкриття даху, 
обмазування смолою і засипання пір’ям, ганебний стовп, побиття, втрату 
почесного місця, безславне поховання тощо [3, с. 68]. Кризові моменти 
життя суспільства долалися за одними й назавжди встановленими 
зразками, що не тільки підвищувало стійкість колективу в часі, але й було 
могутнім психотерапевтичним засобом [1, с. 19]. У народі для впливу на 
членів спільноти поряд з іншими місцями і засобами (двері, гній, дерева) 
обирали й дах, оскільки ознаку ганьби тоді було видно здалеку  
[11, с. 116]. За давнім народним переконанням, важкі моральні проступки 
мусили каратися подібно до справжніх злочинів. Простою людиною 
антисоціальні вчинки в більш широкому понятті вважалися підлими, 
шкідливими, неприйнятними. У цьому сенсі народне кримінальне право 
зазнало великого розширення. Слід зазначити, що в багатьох випадках 
усілякі звичаєві, соціальні та релігійні порушення правил, щодо яких не 
залучали суддю, не мали залишатися безкарними. Наприклад, у Баварії у 
випадку кривосвідчення, кровозмішення, перелюбства, поганого 
ставлення до найманих робітників обурені селяни збиралися перед 
будинком порушника, змушували його вислухати «обвинувальні вірші», 
не боялися створювати страшенний гамір, какофонію, стрілянину. Однак 
упродовж ХІХ століття через покарання з боку урядових інстанцій такі дії 
припинилися [5, c. 153]. Неприємним для порушників було, коли все село 
чи певна група в ньому застосовували щодо них покарання, яке 
супроводжувалося шумом. Це траплялося в різних випадках, а саме – при 
порушенні релігійних чи моральних правил, при сварках чи побитті серед 
подружжя, при неприйнятній поведінці дівчат [18, ч. 2, с. 180]. 

У населених пунктах багатьох народів нормативні приписи 
передавалися і зберігалися з покоління в покоління в усній формі. 
Письмова фіксація була випадковою і траплялася, як правило, завдяки 
стороннім особам. Того, хто порушував встановлений порядок, карали. 
Над ним глумилися, йому вибивали в будинку двері чи розкривали дах 
[19, с. 144]. Народне правосуддя, однак, не завжди було спонтанним 
судочинством без правил. Таке правосуддя в багатьох місцевостях Європи 
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судило за постійними статтями, вело засідання за традиційною формою, 
визначало свої чітко встановлені види покарання і мало свої власні органи 
[4, с. 87]. Своєрідну роль у понятті права середньовіччя відігравало 
подружнє життя. Чоловік мав певні переваги стосовно своєї дружини [15, 
с. 1]. У Німеччині грубі драматичні сценки XV – XVI століть висміювали 
тих бідних чоловіків, які потерпали від злої дружини, що вважалося 
найгіршим у сімейному побуті, ще в середині ХІХ століття в багатьох 
місцевостях проти подібного спрямовувалися усталені звичаї. У 
баварському Кюнґарді на пагорбі знаходилася велика довбня, яку не могла 
підняти жодна людина без сторонньої допомоги. Якщо там дізнавалися 
про побиття чоловіка дружиною, то довбню в супроводі гамору 
переносили під двері того нещасного, звідки її не забирали, доки 
подружжя не мирилося. Окрім того, чоловік мав виставити товариству 
могорич за улагоджування справи. Давній вестфальський збірник 
звичаєвого права «Benker Heidenrecht» наголошував, що чоловік, якого 
дружина прогнала з дому, повинен був поставити драбину на будинок і 
зробити отвір у даху. Потім він мусив пропити золотий гульден разом із 
двома сусідами [20, с. 278]. 

Також, за правилами «Benker Heidenrecht», дружині, яка побила 
свого чоловіка, було заборонено виходити з будинку через двері 
(interdictio portae), вона могла залишити будинок лише через отвір у даху. 
Перед тим чоловік брав драбину, робив такий отвір і закривав двері. Мова 
тут іде не про ремінісценцію входу в помешкання і виходу з нього, як це 
відбувалося в прадавні часи, коли отвір у даху був одночасно дверима і 
отвором для диму, не про дотримання прадавнього виду комунікації між 
помешканням і зовнішнім світом, а про прямолінійну консеквентність 
interdictio portae, яка стосувалася покарання жінки, що вважалася 
оголошеною поза законом, при цьому для чоловіка існувало певне 
пом’якшення застосування цього правового звичаю, оскільки він міг 
вийти через двері [8, с. 163]. Особливе право осудження побитих власною 
дружиною чоловіків існувало в розташованому між баварськими містами 
Ельтман і Бамберґ селі Штетфельд. Місцеві мешканці у 50-х роках  
XIX століття розповідали саме про такого чоловіка, який років за 
п’ятдесят чи сімдесят до часу розповіді жив там, мав «пекельну відьму» за 
дружину і значно частіше отримував від неї прута, ніж печеню із зайця, 
оскільки не володів силою і мужністю для протистояння. Сусіди 
неодноразово збігалися на жахливий крик, який траплявся зазвичай, коли 
та жінка «пригощала» чоловіка, однак, якщо хтось і наважувався 
наблизитися до того місця, то теж отримував свою порцію лайливих і 
образливих слів. Та одного разу, коли відгриміла чергова подружня 
«буря» з усіма властивими їй складниками, мешканці села вирішили 
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застосувати своє право: вони вночі тихенько прокралися до будинку 
сварливого подружжя, підставили драбини до будинку, вилізли гуртом на 
дах і розкрили його, за повної тиші, повністю до останньої черепичини. 
Вранці, за словами оповідача, неначе земля здригнулася, коли подружжя 
побачило скоєне вночі. Розлючена жінка з криком вирушила до судді в 
Ельтман, де поскаржилася в суд на сусідів за розкриття даху і вчинене 
безчестя. На це суддя направив велике повідомлення у Вюрцбург про 
склад і факт злочину, де просив також роз’яснення по суті справи, 
оскільки сам він цього вирішити не міг. Згодом із Вюрцбурга надійшло 
довге і велике за обсягом судове рішення, яке після всіляких казуїстичних 
висловів наприкінці засвідчило, що мешканці Ельтмана дійсно мають 
давнє право розкривати дах будинку подружжя, де дружина била свого 
чоловіка. Окрім того, сварливе подружжя мусило цього разу також 
сплатити всі судові видатки і послуги; якби трапився подібний випадок 
знову, то, згідно із судовим правом, кожний із зазначеного подружжя 
мусив носити на голові штрафовий головний убір із дзвіночком і 
віслючими вухами та бути виставленим на привселюдний осуд. За 
народною юстицією, це означало вирішити питання правовим  
шляхом [2, с. 681]. 

У Люксембурзі те, що котрась дружина привселюдно била свого 
чоловіка, викликало негативну реакцію серед присутніх. При цьому один 
із сусідів подружжя сідав верхи на віслюка задом наперед, узявши в руку 
хвоста тварини замість вуздечки, їздив так навколо помешкання вказаного 
подружжя. Вершника при цьому супроводжувала велика кількість народу 
з шумом і криками. Стукіт, гамір, грюкання від середньовіччя аж до ХХ 
століття були часто застосовним, насамперед на заході Німеччини, видом 
народної юстиції щодо певної особи, яка, на думку решти співгромадян, 
порушила певні правила чи вела аморальний спосіб життя. Ця акція 
тривала доти, поки винні не відкуплялися пригощанням учасників 
процесії. Сусід символічно заступав винну дружину, саме яку, за 
існуючими раніше правилами, повинні були садити на віслюка [6, с. 94]. У 
Дармштадті та його околицях дружину, яка побила свого чоловіка, саму 
садили спиною наперед на віслюка верхи, вона мусила тримати в руках 
хвіст тварини і їхати так через весь населений пункт [10, с. 722]. Цей 
суворий звичаєвий вид покарання дружини почав зникати лише в ХVII 
столітті, однак для інших злочинів був дієвим до кінця ХVIIІ століття [15, 
с. 1]. Однак, як видно із листа бургомістра німецького міста Дармштадт 
від 1536 року, віслюка застосували також і для покарання занадто злих 
чоловіків. Про таке покарання свідчить також повідомлення від 1593 року 
чиновника із міста Гомбурґ на адресу керівництва в місті  
Марбурґ [15, с. 3]. 
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Неправильне поводження стосовно чоловіка – а саме так можна 
трактувати вищезгадане побиття дружиною свого чоловіка з огляду на те, 
що дружиною в германців-язичників могла бути куплена служниця, – 
вважалося колись таким великим протиправним діянням, що навіть 
будинок такого подружжя не мав права на подальше існування. Ще 
наприкінці XVII сторіччя в Німеччині, якщо траплялося таке неподобство, 
то збиралися сусіди й розкривали повністю будинок подружжя [6, с. 95]. 
Як частина будинку дах був оточений і захищений багатьма правовими 
приписами середньовічної Європи, які гарантували «мир у домі», однак 
він також міг бути навмисно зруйнований як міра покарання за злочин. До 
таких самих мір належали «засипання колодязя» і «затоптування 
домашнього вогнища». Кара зніманням даху загрожувала в деяких 
південнонімецьких і швейцарських містах убивцям, що втекли від закону, 
а в Рейнгессені вона аж до ХVІІ століття застосовувалася як жорстокий 
звичай глузування «суду дурнів»: при «поведінці у шлюбі, що суперечила 
звичаям, особливо тоді, коли чоловік дозволяв своїй жінці себе бити» [17, 
с. 40, 46]. Подібна дія була символічним актом, який загрожував 
виключенням із громади, що, як правило, і відбувалося. Розкриття даху 
мешканцями села могло бути останнім попередженням, щоб запобігти 
повторенню порушення встановленого в населеному пункті порядку, 
оскільки дах – так само, як двері і вікно, – був символом межі захищеного 
життєвого простору. Часто розкриття даху ставало лише першим кроком 
до повного зруйнування будинку, що робило надалі його непридатним для 
проживання. Оскільки дах покривався деревом, соломою чи черепицею, 
його легко можна було зруйнувати. Часто для руйнування селяни 
використовували типові сільськогосподарські знаряддя, які 
застосовувалися для обробітку землі [19, с. 360]. За словами Якоба Ґрімма, 
подібні звичаї відомі з кінця XVI століття. Зокрема, у збірнику права 
«Blankenburger Statuten» (Тюрінґія) від 1594 року було записано, що якщо 
буде виявлено, що чоловік поводив себе по-жіночому і дозволив дружині 
обзивати й побити себе, і цьому належним чином рішуче не протидіяв, 
його можуть покарати навіть тюремним ув’язненням, а окрім того, буде 
розкрито дах на його будинку [10, с. 724; 21, с. 335]. Якоб Ґрімм називав 
покарання розкриттям даху «застосуванням права глибокої давнини». 
Ганьба сусіда для членів громади була такою нестерпною, що вони не 
могли більше терпіти його серед себе і присуджували зруйнувати йому 
будинок, що символічно здійснювалося через розкриття даху. Той, хто не 
зміг захистити себе від ударів власної дружини, не мусив бути захищеним 
від вітру й негоди [10, с. 724]. Подібний випадок трапився 1579 року в 
Полґьонсі (нині частина гессенського міста Буцбах). Для покарання 
винних там зібралося багато селян з возами й віслюками. У приписі 
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службовців значилося, що дах помешкання, де дружина вдарила свого 
чоловіка поліном, повинен бути розкритим, а сама жінка повинна бути 
посаджена на віслюка задом наперед і провезена по всьому поселенню, 
або ж подружжя мусить сплатити штраф. Жінка, побачивши процесію, 
заховалася, а чоловік зустрівся з прибулими і запропонував їм ом (близько 
150 л) пива, однак йому було запропоновано, окрім пива, заплатити ще й 
гроші [14, с. 231–233]. У Рейнгессені цей неписаний закон розкриття даху 
практикувався до XVII століття і лише 1670 року був заборонений княжою 
владою, хоча й пізніше практикувався в дещо пом’якшеній  
формі [4, с. 101]. У німецькій землі Рейнланд-Пфальц сім’ї, де дружина 
побила свого чоловіка, теж загрожувало приписане місцевим правом 
(Geckengericht) покарання через розкриття даху. Цього покарання 
чоловікові можна було уникнути, якщо він надавав виконавцям чотири 
оми вина. Як зазначають дослідники, була при цьому ще можливість 
уникнути покари й заощадити вино за умови, що сама дружина повинна 
була «будинок і вино реабілітувати». Для цього вона мала зовсім 
роздягненою піднятися на верхівку даху будинку, випити кухоль вина, а 
потім кинути кухоль униз. При цьому спостерігалося теж певне 
послаблення прадавнього звичаю, оскільки жінка могла вилазити на дах не 
через отвір у даху, а вийти назовні через незачинені двері та скористатися 
драбиною [8, с. 165]. Розкриття даху було покаранням для оголошених 
поза законом осіб, ізгоїв та жінок, які вдарили свого чоловіка. Зловмисник 
не міг знайти захист під жодним дахом. Таке покарання існувало в 
Німеччині до XVIII століття [19, с. 24]. 

У деяких місцевостях спосіб покарання за антисоціальний спосіб 
життя відносили до певного дня. У німецькій землі Рейнланд-Пфальц у 
XVI столітті існував зафіксований 1660 року офіційними свідченнями 
звичай, за яким у Попільну середу (за уставом римо-католицької церкви – 
перший день Великого посту) у всіх населених пунктах, що входили в 
єпископство Майнц, молодь із музикою і прапорами пішки й верхи 
рушала до будинку, в якому впродовж року дружина побила свого 
чоловіка, поступово оточуючи оселю. Якщо зазначений чоловік не 
домовлявся з юрбою щодо відкупу, прибульці підставляли драбини до 
будинку, вилазили на дах, ламали верхівку даху і, починаючи з верху, 
розкривали дах до четвертої лати [16, c. 829]. Про розкриття даху, як 
давній звичай, у Майнці повідомлялося також 1666 року. Якщо дружина 
побила свого чоловіка і це було зафіксовано всіма в поселенні, то всі 
члени місцевої спільноти, сповіщені перед цим за вісім чи чотирнадцять 
днів, збиралися разом, і процесія піших і кінних прямувала зі свистінням 
та биттям у барабани до будинку того подружжя. Будинок оточували, і, 
якщо чоловік не погоджувався зі свідками, а також не примирявся з 
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присутніми, члени процесії збивали великі драбини, вилазили на дах і 
розкривали його. Якщо ж примирення відбувалося, то дах не розкривали 
[10, с. 723]. Так само у Вестфалії розкриття даху будинку, де дружина 
побила свого чоловіка, проводили в перший день сорокаденного посту 
перед Великоднем [18, ч. 3, с. 221]. У Фульді, дев’ятому за розмірами місті 
Гессена, що мало на той час статус князівства, якщо ставало відомо про 
побиття дружиною власного чоловіка, посадовці княжого двору мали 
право розслідувати такий випадок, а у випадку підтвердження цього факту 
і якщо господар не залагоджував цей проступок із челядниками за 
допомогою щедрого пригощання вином, навіть розкрити будинок 
зазначеного подружжя [16, c. 829; 22, с. 212]. 1787 року один з очевидців 
подібного випадку розповідав у листі до «Журналу про Німеччину і для 
Німеччини», що процесію з виконання покарання очолював посадовець 
княжого двору; за ним слідом ішов наймолодший надвірний лакей із 
прапором, на якому було зображення головної сцени цього сумного 
спектаклю, а саме – чоловіка, який повзе під столом, та жінку, яка, стоячи 
над ним, розбиває об голову своєї любої половини надвоє кухоль для пива. 
Процесію на півдорозі зустріла та войовнича жінка, до господи якої 
прямувала хода. В обох руках вона тримала кухлі з вином, щоб таким 
чином відкупитися від покарання чи хоч дещо зменшити його розміри. 
Слід зазначити, що наслідком цього було те, що тільки частину черепиці 
було побито навпіл, решта залишилася лежати цілою на землі. Оскільки 
працювало багато рук, роботу було закінчено буквально за хвилини, 
упродовж яких чоловік і жінка мусили вислуховувати докори й настанови 
про гідну поведінку. По завершенні покарання процесія статечно в тому ж 
порядку попрямувала назад до княжого двору. Слід додати, що автор 
замітки нічого не зміг повідомити про походження цього звичаю, однак 
вказав, що в минулі часи такі випадки траплялися нерідко [4, с. 100]. 
Звичай розкриття даху стосувався не тільки подружніх стосунків. 
Стародавні німецькі правила, які визначають вигнання злочинців із 
громади, засвідчують це своїми інструкціями прибрати дахи з їхніх 
будинків, наглухо зачинити двері, засипати колодязь і розламати піч  
[10, с. 729]. За офіційними свідченнями, у німецькому Нордені (земля 
Нижня Саксонія) за середньовіччя місцевий монарх наказав для ганебного 
покарання мешканців міста розкрити дахи міських башт  
[16, c. 829]. Про існування колись звичаю розкривання даху як покарання 
у Швейцарії і його давність можна зробити висновок із віршика, який 
промовляли там ще на початку ХХ століття: «Wenn-der-is aber nüt weid  
ge, / So wei-iner-ech Kue und Kalber ue, / Mer wein-ech ‘s Huus abdecke, / 
Mer wein-ech uferwecke » – «Якщо нічого не дасте, то ми заберемо у вас 
корів і телят, розкриємо вам будинок, будемо вас будити» [12, с. 173]. На 
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це також ще й досі вказує німецький вислів: «Комусь залізти на дах» 
(jemandem aufs Dach steigen), тобто дати комусь перцю, пошпетити когось 
[9, с. 119]. То було символічне відтворення зруйнованого дисгармонією 
домашнього мікрокосму.  

Без даху дім не існував, тому що він був відкритий усім вітрам, а це 
було головною ознакою, що він незаселений, тому що злі духи могли ним 
заволодіти. Ось чому ескімоси руйнували дахи своїх іґлу, коли від’їздили. 
Оскільки дім антропоморфізувався, руйнування його даху було 
еквівалентом його смерті [13, с. 38]. Зруйнування даху, як вид покарання, 
має позаєвропейські паралелі. У Тоґо, районі Західної Африки, існувало 
таємне релігійне товариство під назвою ордену Йеве. І чоловіки, й жінки 
допускалися до нього. Вчення і практика ордену були, на думку 
інформаторів, непристойними та розпусними. Вбивці й боржники 
приєднувалися до нього заради порятунку від правосуддя, бо його члени 
не підлягали законам. При ініціації кожен отримував нове ім’я, і відтоді 
його або її старе наймення ніколи не могло бути згадане ніким під 
загрозою тяжкого штрафу. Якщо старе ім’я промовлялося у сварці 
неініційованою особою, постраждала сторона, яка, здається, частіше була 
жінкою, ніж чоловіком, прикидалася, що впала в нестяму, і в цьому стані 
вривалася в будинок кривдника, розбивала його горщики, руйнувала 
трав’яну покрівлю і зривала паркан. Потім вона тікала в ліс, де, за 
переконанням простолюду, перетворювалася на леопарда [7, с. 383]. Отже, 
повсюди всі ті правила, які за переконаннями громади були життєво 
необхідними, тобто фактично чи уявно потрібними для існування як 
самого індивіда, так і всієї спільноти, й були «правом», дотримуватися 
якого мали всі без винятку члени громади. Будь-яке відхилення від цих 
вимог мало бути врегульоване таким правом і призвести до status quo. На 
німецькомовних землях це могли символічно оформляти як розкриття 
даху. 
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МОНІТОРИНГ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА 
РЕЖИМУ ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку правовідносин у цілому та 

податкових правовідносин зокрема дедалі більшого значення набувають 
питання контролю за діяльністю платників податків та належного 
виконання ними податкових обов’язків, де одну з основних позицій займає 
питання оцінки вартості товарів і послуг, якими обмінюються чи 
реалізують такі платники. 

У межах держави дане питання не є настільки актуальним, адже 
ціни визначаються на основі загальних для території держави параметрів, 
тоді як ціноутворення, яке складається при взаємодії з нерезидентами за 
межами держави, потребує більшої уваги, адже в цьому випадку доволі 
складно визначитися із цінами на товари і послуги, що походять з різних 
держав. А це дає підстави платникам податків для зловживань з метою 
зменшення своїх податкових зобов’язань та потребує належних 
законодавчих обмежень і застосування відповідних процедур для 
запобігання цьому негативному явищу. 

Процедури моніторингу контрольованих операцій безпосередньо 
пов’язані з податковим контролем та покликані забезпечувати реалізацію 
контрольних заходів у межах трансфертного ціноутворення, що зумовлює 
потребу дослідження їхньої належності до режиму процедур податкового 
контролю як окремої контрольної процедури. 

Результати дослідження. Процесуально-процедурний податковий 
режим виступає структурною складовою податкового процесу і являє 
собою комплекс юридичних інструментів спрямованих на створення 
необхідного впливу на процесуальні податкові відносини загалом та 
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окремі податкові процедури зокрема, та їх учасників з метою забезпечення 
належного функціонування податкової системи в її процесуальному 
аспекті, який діє у вигляді єдиної системи щодо всіх процесуальних 
податкових відносин на постійній основі, при цьому вміщуючи в себе 
окремі режими, які можуть виступати підсистемами в його межах і 
стосуються окремих податкових процедур, що можуть мати тимчасовий 
характер [1, с. 20]. 

Процесуально-процедурний режим спрямований на процесуальне 
регулювання податкових відносин і має склад у вигляді загального, 
особливого, спеціального податково-процедурних режимів [2, с. 77] та 
відповідає загалом питанню процесуально-процедурного регулювання 
спеціальних податкових режимів. До складу загального процесуально-
процедурного податкового режиму, у тому числі, входить режим процедур 
податкового контролю, який забезпечує нормативне закріплення та 
реалізацію податково-контрольних процедур. 

Відповідно до статті 62 Податкового кодексу України способами 
здійснення податкового контролю є: 1) ведення обліку платників податків; 
2) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих 
органів; 3) перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також 
перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи в порядку, встановленому 
законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин; 4) 
моніторинг контрольованих операцій та опитування посадових, 
уповноважених осіб та/або працівників платника [3]. Таким чином, 
моніторинг контрольованих операцій є невід’ємною складовою процедур 
податкового контролю, що закріплено на законодавчому рівні. 

Порядком проведення моніторингу контрольованих операцій та 
Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників 
платника податків з питань трансфертного ціноутворення у п. 3 і 5 
визначено, що моніторинг здійснюється шляхом: 1) спостереження за 
цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих 
операцій; 2) аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, 
звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного 
ціноутворення, поданої платником податків; 3) аналізу інформаційних 
джерел, що містять інформацію та відомості про господарську діяльність 
платників податків та/або необхідні для встановлення відповідності умов 
контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». З метою 
встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу 
«витягнутої руки» посадові особи контролюючого органу під час 
проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з 
трансфертного ціноутворення також мають право проводити опитування 
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уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до 
вимог цього Порядку [4]. 

У свою чергу, даний Порядок чітко регламентує всі 
вищеперераховані процедури моніторингу контрольованих операцій, 
визначаючи послідовність кожної з них у частинах спостереження за 
цінами, аналізу звітів про контрольовані операції та аналізу документації 
(інформаційних джерел) з трансфертного ціноутворення, і пов’язує 
результати проведення даних процедур з направленням запитів до 
платників податків, проведенням податкових перевірок на предмет 
порушення трансфертного законодавства. А це прямо вказує на 
взаємозв’язок з процедурами режиму податкового контролю як складової 
загального процесуально-процедурного податкового режиму. 

Окрім вказаного, варто звернути увагу на те, що в межах 
спеціального процесуально-процедурного податкового режиму задіяний 
режим офшору, який не знайшов належного законодавчого закріплення, 
проте податкове законодавство використовує термін «нерезидент, 
зареєстрований у державі (на території), включеній до переліку держав 
(територій)», що підлягають контролю у зв’язку з трансферним 
ціноутворенням [5, с. 107]. Таким чином, моніторинг контрольованих 
операцій опосередковано розповсюджується і на окремі питання 
спеціального процесуально-процедурного податкового режиму, будучи 
певною мірою комплексним утворенням через застосування процедур до 
регулювання відносин у межах принаймі двох режимів процесуально-
процедурного податкового режиму. 

Висновки. Узагальнюючи все вищезазначене, можна констатувати, 
що процедури моніторингу контрольованих операцій входять до складу 
процедур режиму податкового контролю, який, у свою чергу належить до 
загального процесуально-процедурного податкового режиму. При цьому 
вказані процедури також використовуються в режимі офшору 
спеціального процесуально-процедурного режиму для регулювання 
відповідних податково-процесуальних правовідносин. А це свідчить про 
комплексний характер процедур моніторингу контрольованих операцій, 
які можуть використовуватися в різних процесуально-процедурних 
режимах, перебуваючи у складі режиму податкового контролю. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 
Практичне кожне визначення поняття соціальної держави містить в 

собі вказівки на її функціональне призначення, цілі та завдання, що стоять 
перед нею. Дійсно цілісне розуміння соціальної держави, розкриття 
сутності і змісту її поняття потребує визначення основних функціональних 
напрямків діяльності. 

Виникнення соціальної держави є результатом тривалого 
історичного процесу. Спільна «робота», взаємодія суспільства та держави 
вилилась в те, що соціальна функція, яка традиційно вважалась 
органічною складовою соціуму, була перенесена на державу. При цьому 
неурядові суб’єкти залишились активними творцями соціальної держави, а 
з часом набували все більшої політичної ваги, будували та 
вдосконалювали організаційні структури та фінансові схеми «велферних» 
систем.  

Соціальна функція держави – це історично обумовлений та 
національно-культурно детермінований напрямок діяльності держави як 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15
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соціального інституту із вирішення соціальних проблем суспільства. 
Соціальна функція як напрямок діяльності держави виникає на певному 
історичному етапі розвитку та здійснюється в конкретно-історичних 
умовах, а значить не є застиглим станом, а навпаки є безперервним 
процесом адаптації до нових соціальних потреб, змінюється разом з самою 
державою та суспільством. Це по-перше. По-друге, обсяг соціальної 
функції, принципи її здійснення, межі державного втручання та ступінь 
участі недержавних соціальних партнерів безпосередньо залежать від 
національних, культурних (ідеологічних) факторів. На нашу думку, 
принципові відмінності між західноєвропейськими національними 
моделями соціальної держави слід пояснювати саме історичними та 
національно-культурними причинами. 

На певному етапі еволюційного розвитку змінилась функціональна 
система держави. Соціальна функція стала невід’ємною від держави і 
обов’язковою для неї. Здійснюючі соціальну функцію держава стала 
проводити цілеспрямовану політику, спрямовану на виконання завдань та 
досягнення цілей, які були поставлені перед нею. Цілі та завдання на 
різних фазах розвитку соціальної держави були неоднаковими. На 
кожному новому історичного етапу розширення цілей та завдань 
ускладнювали соціальну функцію, переводячи саму соціальну держави на 
новий якісний рівень.  

У ХІХ столітті держава остаточно визнала свою соціальну 
відповідальність за долю соціально слабких громадян і вдалась до 
організації державної системи соціальної допомоги. Проте соціальна 
політика була спрямована на боротьбу не з бідністю, а передусім з 
наслідками пауперизації – злиднями, маргіналізацією населення, і як 
наслідок соціальною депривацією та злочинністю. Необхідність 
вирішення робочого питання, інтеграції робочого класу до держави 
призвело до введення обов’язкового соціального страхування. Саме 
соціальне страхування соціальних ризиків, а не редистрибуція благ була 
ключовою метою соціальної держави.  

У ХХ столітті пріоритетними для соціальної держави завданнями 
стають боротьба з бідністю, захист ринку праці, розширення соціальних 
прав, вирівнювання соціально-економічної нерівності. Наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ століть під соціальною функцією держави розуміється не 
тільки (і не стільки) забезпечення матеріального добробуту, доступу до 
медицини, але і цілий комплекс напрямків діяльності, які мають 
гарантувати повне соціальне громадянство, а саме безпечне екологічне 
середовище, захист ринку праці та сім’ї в кризових умовах, створення 
умов для соціальної інклюзії та як найповнішої реалізації можливостей.   

Соціальна функція держави не є невід’ємним, органічним 
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напрямком діяльності держави і виникає на певному етапі її історичного 
розвитку. Соціальна функція постійно змінюється, модернізується, 
адаптується до нових вимог часу. На кожному новому історичного етапу 
розширення цілей та завдань ускладнювали соціальну функцію, 
переводячи саму соціальну держави на новий якісний рівень. На характер 
соціальної функції безпосередньо впливає фактор національно-
культурного середовища, в якому вона з’являється та розвивається. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО: ПРАВОВИЙ СТАТУС 
УЧАСНИКІВ 

 
Вступ. Постійний розвиток суспільних відносин в умовах 

незалежної, правової та демократичної держави супроводжується 
безперервним розвитком і подальшим удосконаленням управлінських 
процесів у різних сферах життєдіяльності громадянського суспільства. У 
зв’язку з цим велику роль відіграють питання, пов’язані з охороною прав і 
свобод громадян, що належать до компетенції державних органів, 
діяльність яких потребує постійного удосконалення. Оскільки 
перебування фізичних та юридичних осіб у правовідносинах з органами 
публічної влади, їх посадовими особами може спричинити виникнення 
між ними конфліктних ситуацій, т за їхнім вирішенням вони звертаються 
до адміністративного суду, де стають учасниками адміністративного 
процесу. Визначення учасників адміністративного процесу дозволить 
виявити роль кожного учасника процесу в розгляді адміністративної 
справи судом та реальний обсяг їхніх процесуальних прав і обов’язків. 

Результати дослідження. У юридичній літературі звертається увага 
на необхідність розмежування понять «учасники процесу» та «суб’єкти 
процесу». Як правило, під терміном «суб’єкти процесу» розуміють усіх 
без винятку осіб, що беруть участь у процесі, включаючи 
адміністративний суд, який саме здійснює розгляд справи, визначає її хід 
та ухвалює остаточне рішення у справі [4, с. 265].  

Правове становище учасників адміністративного судочинства 
регламентоване главою 5 КАС України. Законодавець у цих нормах 
встановлює склад учасників адміністративного судочинства та їхні 
процесуальні права та обов’язки [1]. 

До учасників адміністративного процесу відносять: 
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1) осіб, які беруть участь у справі, – сторони, третіх осіб, 
представників сторін та третіх осіб (ст. 47 КАС України); 

2) інших учасників адміністративного процесу – секретаря судового 
засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, спеціаліста, 
перекладача (ст. 62 КАС України). 

Учасником адміністративного процесу є особа, яку чинним 
законодавством України наділено процесуальними правами та 
обов’язками у сфері розгляду адміністративних справ адміністративними 
судами та яка вступає до адміністративного процесу для захисту своїх 
прав та законних інтересів, захисту прав та законних інтересів інших осіб 
або з метою сприяння здійсненню адміністративного процесу. Тобто це 
особа, яка може вчиняти процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети 
процесу, бодай в одній зі стадій адміністративного процесу  
справи [4, с. 265]. 

Основними учасниками адміністративної справи в позовному 
провадженні є сторони. Особа, яка порушує процес і звертається до суду з 
проханням про захист своїх прав, свобод та інтересів, а також суб’єкт 
владних повноважень є позивачем. Інтерес позивача в адміністративному 
процесі перш за все пов’язаний з відновленням порушених прав, свобод та 
інтересів у сфері публічно-правових відносин. 

Особа, на яку позивач вказує як на порушника свого права і яка 
внаслідок цього притягується судом до відповіді, є відповідачем. Для того, 
щоб процес у конкретній справі розпочався, необхідна, як правило, 
наявність двох сторін з протилежними інтересами. Тому, якщо позивач не 
може назвати конкретного порушника свого права, процес не може 
виникнути. У тому випадку, якщо в ході процесу одна із сторін вибуває 
(наприклад, у випадку смерті і за неможливості правонаступництва), 
процес повинен бути припинений провадженням [2, с. 104]. 

Структура сторін в адміністративному процесі не може бути зведена 
завжди до структури сторін у матеріальних правовідносинах, хоча в 
більшості випадків сторонами в адміністративному процесі є суб’єкти 
спірних матеріальних правовідносин. Оскільки обидві сторони мають 
юридичну зацікавленість в результаті справи, ця юридична зацікавленість 
має особистий, матеріальний та процесуальний, характер [3, с. 120]. 

Важливою умовою одержання статусу учасника адміністративного 
процесу є володіння особою такою ознакою, як адміністративна 
процесуальна правосуб’єктність, яка включає в себе адміністративну 
процесуальну правоздатність та адміністративну процесуальну 
дієздатність [4, с. 267]. 

В.М. Котенко підкреслює, що характерною ознакою сторін є також і 
те, що процес в адміністративній справі ведеться від імені та в інтересах 
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сторін навіть у тому випадку, коли справу порушує не особисто позивач, а 
інші особи в його інтересах [2, с. 105]. 

Адміністративне процесуальне законодавство надає сторонам 
широкі процесуальні права і покладає на них відповідні обов’язки. Ст. 49 
КАС України передбачає наступні права: знати про дату, час і місце 
судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у 
справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами справи; 
заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи 
та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 
висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду 
справи, ставити питання іншим особам, які беруть участь у справі, 
свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення 
проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним 
записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої 
процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; робити із 
матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати 
копії судових рішень; оскаржувати судові рішення в частині, що 
стосується їхніх інтересів; користуватися іншими процесуальними 
правами. 

Крім цього, законодавець у ст. 51 КАС України зазначає, що позивач 
має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного 
позову, змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової 
заяви. Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або 
частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони 
можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного 
процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній 
справі . 

Висновки. На підставі вищевикладеного підсумуємо, що, з огляду 
на положення глави 5 КАС України, законодавець провів поділ учасників 
адміністративного процесу за підставою наявності в них юридичної 
заінтересованості в результатах вирішення адміністративної справи. 
Зокрема, до учасників адміністративного процесу відносять: осіб, які 
беруть участь у справі та інших учасників адміністративного процесу. 
Осіб, які беруть участь у справі можна відрізнити від інших учасників 
адміністративного процесу за наявності в перших ознаки юридичного 
інтересу в результаті справи. Наявність адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності дає змогу учасникам адміністративного процесу 
використовувати процесуальні права та обов’язки для досягнення тих 
цілей, що стоять перед ними під час вступу в процес. Щодо 
процесуальних прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі, то вони 
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не зовсім однакові, але рівність становища цих осіб підтверджується тим, 
що вони мають рівні процесуальні права й обов’язки. В адміністративних 
справах запроваджено презумпцію вини відповідача – суб’єкта владних 
повноважень, що підтверджує ч. 2 ст. 71 КАС України. 
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ПРИНЦИП ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЄКТИВНОЇ ІСТИНИ В 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Постановка проблеми. Проблема істини в цивільному судочинстві 
протягом усієї історії розвитку процесуальної науки входила у предмет її 
дослідження і займала одне з важливих місць серед дискусійних питань 
учених-процесуалістів. Проблема встановлення об’єктивної істини в 
цивільному судочинстві набуває особливого значення і останнім часом у 
зв’язку з входженням України у світовий правовий простір. Прогресивні 
зрушення у країні потребують утвердження як єдності правової держави, 
так і громадянського суспільства. Тому виникає нагальна потреба 
перегляду правових основ соціального життя, глибокого осмислення 
світоглядних і методологічних основ юриспруденції, що неможливе без 
урахування надбань світової юридичної та філософської культури, 
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досягнень різних філософсько-правових теорій, що стосуються 
досліджуваного питання. 

У цивільному процесі істина встановлена, якщо доказана. Істина в 
судовому процесі – це перш за все проблема судових доказів і правил 
доказування. Тому проблема істини відіграє дуже важливу роль і в галузі 
правореалізації, зокрема у правозастосуванні судовими органами. 
Дослідження процесу досягнення істини в цивільному судочинстві та у 
праві в цілому складають самостійну галузь філософії права – правову 
гносеологію. Як проблема цінностей, так і проблема істини у праві є 
актуальними й активно розробляються в сучасній правовій філософії. 

Незважаючи на все різноманіття думок з даного питання, розкритих 
у вітчизняній та зарубіжній процесуальній літературі, у нашому 
цивільному процесі проблема істини, яку повинен і може встановлювати 
суд при розгляді та вирішенні цивільних справ, тривалий час 
вирішувалася практично однозначно. 

Перед наукою цивільного процесуального права з особливою 
гостротою постає проблема, наскільки необхідне і можливе встановлення 
об'єктивної істини при розгляді та вирішенні цивільних справ і чи діє 
насправді в сучасному українському цивільному процесі принцип 
формальної або принцип об'єктивної істини, чи, можливо, він так і 
залишається лише науковим доробком процесуалістів різного періоду. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. У вітчизняній доктрині 
цивільного процесу безпосередньо проблематиці істини в цивільному 
судочинстві присвячені роботи ряду українських науковців присвячені, 
зокрема Л. В. Жванії, О. В. Тягло, Г. П. Тимченка, А. Завгородньої,  
О. Нарійчук, М. М. Дворецької, Г. М. Ахмач, Т. М. Лежнєвої,  
Ю. В. Стеценка, М. М. Ясинка, С. Я. Фурси, Т. В. Цюри, Т. М. Кучер та 
інших. 

Формулювання цілей статті. Чи справджується надія на панування 
в полі права та сфері судочинства істини і підпорядкованого їй «мудрого 
закону» сьогодні? Дати вичерпну відповідь на поставлене питання можна 
за допомогою дослідження вмісту низки чинних законів України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В офіційному тексті 
Цивільного процесуального кодексу України не вдається знайти жодного 
вжитку терміна «істина» чи його похідних. У Цивільному кодексі України 
термін «істина» зустрічається лише в тексті ч. 4 ст. 1176, яка закріплює 
імперативну норму щодо відсутності права на відшкодування шкоди у 
фізичної особи, яка у процесі досудового розслідування або судового 
провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим 
сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до 
кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню запобіжного 
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заходу, незаконному затриманню, незаконному накладенню 
адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт [1]. 

Відсутність терміна «істина» у ЦПК України не виглядатиме 
цілковитим сюрпризом, коли переконатися, що він відсутній і в чинній 
Конституції України, перш за все у розділі «Правосуддя» та в окремих 
статтях. І потяг до його витіснення з правового вжитку на рівні офіційних 
документів останніми роками щонайменше не послабшав. Про це 
свідчить, наприклад, одна зі змін до Цивільного кодексу України за 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 
України»: у частині п’ятій статті 306 слова «чи з’ясування істини під час 
розслідування кримінальної справи» замінити словами «чи під час 
кримінального провадження». Тобто пряма згадка про істину, доречна у 
2003 році, у 2012 році була видалена. 

Вищевикладене наводить на думку, що істина як цінність втрачає у 
полі права той пріоритетний статус, який обстоювали світові філософи, 
починаючи з античності. Співвідношенні кластерів цінностей, центром 
яких є істина і закон, істотно змінюється. Зокрема, навіть мудро 
встановлювана процесуальна норма перестає, принаймні беззастережно, 
слугувати пошуку чи проголошенню істини, перепідпорядковуючись 
іншим цінностям як вагомішим. 

Так, Г. П. Тимченко зазначає, що «принцип об'єктивної (судової) 
істини – це основне положення, відповідно до котрого суд, раціонально 
використовуючи наявні у сторін можливості і закладений для цього в 
нормах процесуального права потенціал, встановлює справжні обставини 
справи» [12, с. 94]. 

А. В. Завгородня вказує, що «під об’єктивною істиною розуміється 
встановлення судом фактичних обставин справи у тому вигляді, у якому 
вони існували чи існують в об'єктивній дійсності» [4, с. 124]. 

Об'єктивне здійснення правосуддя було і залишається умовою 
перебування на посаді судді. Адже про це зазначено в тексті присяги 
судді, яка встановлена ч. 1 ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів». Попри таке широке застосування у правовій науці, 
законотворенні, правозастосовній діяльності поняття «об’єктивна істина» 
у судочинстві не отримало якогось іншого, аніж загальновживаного, 
значення. Зокрема, звертає на себе увагу те, що основа увага дослідників 
принципу об'єктивної істини зосереджується на понятті «істина», а не 
«об'єктивність». Наприклад, Г. П. Тимченко підтримує позицію  
Т. В. Сахнової про те, що не так уже важливо, як визначати істину, що 
досягнута в суді (об'єктивна вона чи ні), і навряд чи це є таким необхідним 
[12, с. 93]. 
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Так, О. О. Нарійчук наводить висловлювання дореволюційних 
процесуалістів, які застосовували словосполучення «судова істина», 
«юридична істина», «матеріальна істина». Зокрема, наводяться роздуми 
вченого того часу В. К. Случевського, який не погоджується з об'єктивним 
характером істини, що встановлюється судом, оскільки суддя змушений 
через недосконалість засобів людського правосуддя задовольнятися 
високим ступенем імовірності [6, с. 141]. 

А Л. Є. Владіміров зазначав, що фактичної вірогідності не існує 
об'єктивно, вона залежить від стану нашої переконаності [6, с. 141]. 
Погляди цих дореволюційних криміналістів цілком відображали стан 
кримінального судочинства того часу, бо переважна більшість 
кримінальних справ розглядалася за участі присяжних засідателів. 

У «Словнику української мови» слово «об'єктивність» тлумачиться 
як абстрактний іменник до слова «об'єктивний». Значенню слова 
«об'єктивний» у словнику дано таке тлумачення: «Який існує поза 
людською свідомістю і незалежно від неї; незалежний від волі, бажань 
людини; протилежне суб'єктивний». Тут же наводиться значення 
словосполучення «об'єктивна істина» – «правильне відображення у 
свідомості людей, у положеннях науки дійсності, реального світу». Як 
приклад застосування цього словосполучення наводиться цитата: «Бути 
матеріалістом – значить визнавати об'єктивну істину, яку відкривають нам 
органи чуттів» [9, с. 496]. 

А отже, цілком можна припустити, що не останню роль у 
закріпленні і використанні словосполучення «об'єктивна істина» в 
судочинстві у XX столітті відіграла пануюча на той час комуністична 
ідеологія. Це співвідноситься з тим, що найбільшого розвитку принцип 
об'єктивної істини отримав у кримінальному процесі, який визначав 
спрямованість роботи не лише судді, але й прокурора, слідчого, дізнавача. 

М. М. Дворецька щодо встановлення об'єктивної істини зазначає: 
«Це мета, коли йдеться про встановлення фактів відповідно до дійсності, 
до чого прагнуть слідство і суд у кожній справі, і це принцип у тому 
розумінні, що це є вираженим у законі» [3, с. 269]. 

Та все ж таки за всіма цими науковими дискусіями незрозумілим 
залишається те, чому у сфері судочинства важливим є встановлення саме 
об'єктивної істини. Не істини, а об'єктивної істини. Чому встановлена у 
процесі розгляду справи істина є чи має бути об'єктивною? Які критерії 
об'єктивності висуваються до такої істини? Як об'єктивність встановленої 
істини впливає на законність рішення в цій справі? 

Хоча походження словосполучення «об’єктивна істина» і може бути 
предметом окремих наукових розвідок, необхідно зосередити увагу на 
розмірковуванні щодо того, що означає поняття «об'єктивність» у 
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судочинстві. 
Для цього слід звернутися до загальнотеоретичних напрацювань 

щодо цього поняття. Зокрема, один із дослідників проблем об'єктивності, 
німецький вчений М. Вебер, використовує лапки, коли говорить про 
«об’єктивність» соціально- наукового і соціально-політичного пізнання. 
Він заперечує проти того, що «об'єктивність» знання не залежить від 
точки зору дослідника. Зокрема, М. Вебер вважає, що жодний учений не 
може вважатися «нейтральним» суддею в наукових дискусіях  
[7, с. 129–130]. Ці ідеї Вебера можуть бути цікавими для нашого 
дослідження, оскільки суддівське пізнання обставин справи, яка 
розглядається в суді, за своєю спрямованістю є близьким до наукового 
пізнання. 

Поняття «об'єктивність» має абстрактний зміст. Його не можна 
перевірити. Навіть якщо звернутися до визначення об'єктивності судді, яке 
наведене в Бангалорських принципах поведінки судді, прийнятих 
19.05.2006 року і схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради 
ООН 27 липня 2006 року №2006/23, можна відчути неконкретність цього 
визначення: «Об’єктивність судді є необхідною умовою для належного 
виконання ним своїх обов'язків. Вона виявляється не тільки у змісті 
винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують 
його прийняття» . На підставі такого визначення звинуватити суддю в 
необ’єктивності із наведенням конкретних обґрунтувань навряд чи 
видається можливим. 

Таким чином, можна зробити висновок, що абстрактний і нечіткий 
зміст поняття об'єктивності ставить під сумнів можливість і доцільність 
його застосування в судочинстві та застосування терміна «об’єктивної 
істини». 

Разом з тим деякі вчені-процесуалісти замість терміна «об’єктивна» 
щодо судової істини вживають слово «абсолютна», «неспростовна». Так, І. 
М. Резниченко вважає, що істина, встановлювана судом, повинна бути 
віднесена до розряду абсолютних, вічних, неспростовних. Але тут же 
зазначає, що істина судового рішення необхідна в певних межах, але не 
сама по собі, інакше вона перетвориться на невичерпну. Учений також 
звертає увагу на те, що предмет пізнання суду має певні в часі і просторі 
рамки, тому «істина в судовому процесі може бути пізнана  
повністю» [8, с. 176]. 

В. С. Тадевосян вважає, що істина, яка встановлюється судом, за 
своїм характером є відносною, оскільки абсолютна істина – це абсолютно 
повне, вичерпне знання про матерію, її властивості і форми, це межа 
пізнання, чого не можна сказати про судове пізнання, оскільки воно 
спрямовано на дослідження далеко не всіх факторів, а тільки значущих 
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для вирішення конкретної справи [11, с. 68]. 
На думку ж російського дослідника А. Ю. Угреньєва, істина лише 

частково є абсолютною, тобто є відносною, оскільки суб'єктом її 
відображення є людина, яка силою своїх можливостей, волі, бажань може 
впливати на істину, змінювати її. Інакше кажучи, те, що людина відчуває і 
наскільки вона це знає, розуміє, те і є істиною, і навпаки. Те, що сьогодні 
істина, завтра може нею не бути, і таке розуміння істини ототожнює 
істину і правду, не проводячи між ними відмінностей [13, с. 45]. 

На наш погляд, найбільш грамотною й аргументованою є точка 
зору, у відповідно до якої істина, встановлювана в судочинстві, є 
об'єктивною істиною, містить у собі в діалектичній єдності елементи 
абсолютної і відносної істини. Діалектика співвідношення понять 
абсолютної та відносної істини у правосудді полягає в тому, що висновки 
суду з питань, чи існують досліджувані юридичні факти, спірні 
правовідносини, чи порушено право позивача відповідачем, повинні мати 
абсолютний характер. І, навпаки, необхідності в надмірному з'ясуванні 
абсолютно всіх обставин у справі, як правило, немає (наприклад, немає 
потреби встановлювати, яка була погода, в момент скоєння угоди та ін.).  

Таким чином, відмінності між абсолютною і відносною істиною – не 
в мірі достовірності, оскільки і та й інша – істини об'єктивні, а в ступені 
повноти і всебічності знання. Необхідно відзначити, що істина, яка 
встановлюється у процесі, однозначно не може бути абсолютною. Адже у 
будь-якій справі не виключений перегляд судового рішення і 
відображених у ньому обставин, найчастіше це відбувається через досить 
значний період часу. Крім того, у ряді ситуацій можливе встановлення 
додаткових даних, тобто цивільне процесуальне законодавство не 
виключає можливості поетапного пізнання, за якого одне судове рішення 
буде основою іншого (як приклад можна навести розгляд регресних 
позовів, використання фактів, раніше встановлених судом в іншій 
цивільній справі, і под.). 

Більше того, спірне правове відношення – це явище, яке перебуває в 
розвитку, у зв'язку з чим істина, встановлювана в якийсь певний момент 
правовідносин, завжди буде відносною істиною. Але відразу ж внесемо 
поправку: зерно абсолютної істини міститься в тих фактах, які 
встановлюються судом (це може бути дата події, смерть громадянина або 
народження дитини). Абсолютна істина може міститись і в 
загальновизнаних фактах, які так чи інакше можуть стосуватися розгляду 
конкретної цивільної справи. 

З урахуванням вищевикладеного ми вважаємо, що результати 
судового пізнання не зовсім правильно визначати однозначно, як істину в 
філософському значенні цього поняття. Істина може бути застосована у 
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складних пізнавальних процесах таких об'єктів, як космос, людський 
мозок, структура земної кори і под. І якщо процес пізнання нескінченний, 
то й істина являє собою процес, постійно розвивається. Суд же цікавлять 
конкретні факти взаємовідносин сторін спору. У цьому розумінні 
пізнавальну діяльність суду можна вважати фактологічною, що поєднує в 
собі початок абсолютності й відносності. Не важливо, як цю істину 
назвати і чи є вона абсолютною або відносною, а важливо те, що вона є 
об'єктивною, тобто являє собою відповідність висновків суду, що 
містяться в рішенні, тобто в дійсності. 

Що ж до місця принципу об’єктивної істини серед інших принципів 
цивільного процесуального права, то у правовій науці також відсутня 
єдність поглядів.  

Зокрема, Г. М. Ахмач вважає, що панування принципу об’єктивної 
істини в цивільному процесі, незважаючи на відсутність його 
законодавчого закріплення в ЦПК України, у взаємозв’язку з принципом 
диспозитивності зумовлює формування змагального типу цивільного 
судочинства. На думку ученого, здійснення принципу об'єктивної істини в 
цивільному судочинстві полягає у відповідності висновків суду дійсним 
обставинам справи, що досягається за умови безстороннього і сумлінного 
ставлення до них суду [2, с. 215]. 

Т. М. Лежнєва також підтримує позицію щодо визначального місця 
досліджуваного принципу серед принципів цивільного судочинства, 
зазначаючи, що змагальність у цивільному процесі виявляється у формі 
змагальності ініціативи осіб, які беруть участь у справі, а також активності 
суду, який повинен створювати всі необхідні умови для встановлення 
об'єктивної істини в кожній справі, всебічного, повного та об'єктивного 
з'ясування обставин справи. Отже, на думку ученого, принцип об’єктивної 
істини має безпосередній зв'язок із принципом диспозитивності та 
процесом доказування в цілому, а тому слід вважати його одним із 
головних важелів цивільного судочинства [5, с. 127].  

У той же час Ю. В. Стеценко відстоює позицію, згідно з якою на 
даний час нагальна потреба у визначенні доцільності віднесення принципу 
об'єктивної істини до системи загальних засад (принципів) судочинства 
відпала, оскільки останніми роками в Україні спостерігається стрімке 
зниження довіри громадян до органів судової влади і правоохоронних 
органів і словосполучення «об'єктивна істина» в судочинстві набуло 
характеру суперечливого поняття [10, с. 120]. 

Ми категорично не згодні з останнім твердженням, оскільки 
вважаємо, що реальні зміни цивільного судочинства полягають зовсім не у 
відмові від принципу судової істини, а у зміні лише методів досягнення 
цієї істини у процесі: законодавець справедливо відмовився від 
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переважаючої ролі судів у встановлення істинності. Якщо раніше в 
цивільному процесі домінувало слідче начало, то тепер єдиним шляхом 
встановлення достовірних фактів і обставин справи повинна стати 
повноцінна змагальність сторін у дослідженні та поданні доказів під 
керівництвом суду, хоча й неупередженого, але цілком зацікавленого у 
встановленні істини. Зокрема, такий важливий етап процесуальної 
діяльності, як підготовка справи до слухання з діяльності, головним чином 
суду, перетворюється на діяльність під керівництвом суду. 

Висновки. Тому не можна настільки категорично твердити про 
відсутність принципу об'єктивної істини в цивільному процесі, оскільки 
неістинність судового акту, навіть визнана теоретично, підриває основні 
підвалини юрисдикційного процесу, негативно впливає на авторитет 
судової системи. 

На нашу думку, необхідність виділення принципу об'єктивної істини 
випливає зі змісту статей 55 та 129 Конституції України. Проголошення 
правової держави і побудова її практично має означати ефективну 
реалізацію і захист прав людини судом. Це передбачає активну діяльність 
органів судової влади, які компетентні здійснювати правосуддя і 
керуються у своїй діяльності приписами закону. А тому проведене 
дослідження дозволяє зробити висновок про можливість і необхідність 
існування принципу об'єктивної істини на сучасному етапі розвитку 
суспільства і законодавства. Відмова від необхідності виділення даного 
принципу применшує значення норми статті 55 Конституції України про 
право на судовий захист. Цивільне судочинство – досить складна, 
громіздка і дорога процедура, метою існування якої є реальний захист. 
Реальність захисту передбачає застосування норми права до встановлених 
судом обставин справи. 

Тому всебічне прагнення суду до встановлення цих обставин – 
найважливіша функція правосуддя. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Загальновідомо, державна влада щільно 

пов’язана з політикою, яка здійснюється з приводу і для досягнення влади. 
На сьогодні існують три різних підходи до визначення політики: 
формалістичний, згідно з яким політика визначається як сукупність 
рішень, що приймаються політичним діячем або групою осіб, і яка 
стосується вибору мети і методів їх досягнення за умов різноманітних 
ситуацій; особливо – поведінковий, коли стверджується, що політика 
пов’язана з людиною, яка живе у суспільстві, що політика виникає з 
людської натури, з конфліктів між людьми; нарешті, груповий, який 
випливає з концепції зацікавлених груп [1].   

Можливі ще такі варіанти її розуміння: як спосіб практичної 
діяльності партій, класів, держав, шляхи і засоби за допомогою яких 
захищаються інтереси цих суб’єктів; особливий вид діяльності людей, що 
зв’язані з організацією всілякого процесу соціального життя; як галузь 
взаємовідносин народів, національностей, партій, інших суб’єктів, що 
зачіпають відношення між державами і народами та деякі інші.  

Метою цієї публікації є розрізнення та дослідження внутрішньої та 
зовнішньої політики; політичної діяльності, відносин та відповідальності; 
політичного конфлікту, процес та режим; політичні партії; політична 
влада та політична системи; політичну особу та політичних в’язнів; 
політичні права, свободи та обов’язки людини і громадянина тощо. 

Відтак, можна констатувати, що „чистої політики”, не зв’язаної з 
іншими сферами життєдіяльності людей не буває. В широкому розумінні 
політика охоплює економіку, власне політику, право, соціальну, духовну 
та інші сфери. З розвитком суспільства в межах суспільно-економічної 
формації проходить і розвиток оформлення її у цілісну політичну систему. 

Водночас уявляється, що розкриттю питання політики, можуть у 
певній мірі сприяти з’ясування її ознаки до яких можна віднести: її 
опосередкований характер; безпосередній прояв; акцентуйовані форми і 
екстремальні риси.  Співвіднести характеристики і ознаки політики і 
влади, на наш погляд були вдало викладені А.І. Юр’євим (1992р.) [2] та 
А.Г.Конфісахором (2004р.) [3]. Варто зауважити, що і влада і політика 
настільки щільно пов’язані одна з одною, що часто про політику говорять 
у термінах влада, а про владу - у термінах політика. Отже, влада 
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реалізується, виявляється і стає матеріальною і відчутною через форми і 
ознаки політики. 

Відтак, політична влада є засобом, перш за все, зміни суспільних 
відносин, а по друге, це така форма, яка встановлює і регулює систему 
відносин в соціумі, формує стратегічний устрій суспільства, зберігаючи 
старий або формуючи новий світогляд, життєву позицію та спосіб життя, 
як суб’єктів так і об’єктів політики [4]. 

Державна влада реалізується, виявляється, стає відчутною через 
форми і ознаки політичної влади, при чому діапазон дефініції категорії 
„державна влада” розповсюджується від розуміння її як засобу прояву і 
реалізації знань, осіб, які здійснюють владу (опосередкована форма 
політичної влади), так і на підставі використання диктату, придушення і 
примусу (екстремальні форми політики). 

В сучасній суверенній державі, якою є Україна, була, є і буде 
опосередкована форма політичної влади, тобто єдина державна політика.        
Її формує перш за все той, хто очолює державу, а оскільки главою України 
є Президент, а також парламент та уряд, то вони визначають і здійснюють 
єдину політику, складною частиною якої може бути політична програма 
політичних партій і громадських організацій. Згадані суб’єкти мають різну 
за обсягом правосуб’єктність, тому вони реалізують свої повноваження 
неоднаково, наприклад, держава і особа, але першорядного значення 
набуває Українська держава, яка і є носієм не лише політики, але й 
державної влади.  

 Державна влада завжди є політичною, проте, політика не завжди 
має державний характер. Співпадаючи за своєю соціальною сутністю, 
політична і державна влада неоднакові за обсягом, методами, формами 
виявлення та суб’єктам, тому важливо в певній мірі розрізняти як 
політику, так і державну влади.  

Остання, взята як ціле, поза її конкретних проявів в різних „гілках” 
влади (зокрема, у судової) завжди має політичний характер, в той час, як 
політична влада не завжди є державною. Політична і державна влада 
поняття не тотожні. Є три точки зору на поняття і співвідношення цих 
двох влад: політична влада явище більш широке, ніж влада державна; 
політична влада здійснюється пануючим класом через державу, державна 
влада не синонім політичної влади, а її основне ядро, її зміст. 

Слід зауважити, що ототожнювання політики і державної влади, так 
і тлумачення державної влади, як основного ядра політики, не має під 
собою грунту. Звичайно, державна влада завжди є владою політичною, до 
того ж такою, що здійснюється головним суб’єктом політичної системи – 
державою, але в умовах формування громадянського суспільства і 
правової держави, а тим більше в умовах їх реального функціонування, 
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пріоритет у здійсненні політичної влади повинен бути свідомо відданий 
інститутам громадянського суспільства, тобто політичним партіям, 
громадським організаціям і рухам, трудовим колективам і іншим 
недержавним організаціям. Таким чином, слід визнати, що політика 
поняття більш широке ніж державна влада за рахунок того, що 
здійснюється більшим колом суб’єктів політичної системи. 

Звідси випливає і безпосереднє підпорядкування державної влади 
владі політичній. Україна після проголошення незалежності, як і інші 
держави, які виникли після розвалу СРСР, у спадок здобули державну 
владу, зміст якої, зі всіма її вадами, не змінювалась з часів Російської 
імперії. Такі негативні риси цієї влади, як корупція, бюрократизм, 
непрофесіоналізм державних службовців, продажність суддів, були 
властиві і СРСР, а в сучасний період, і Україні. 

Цьому сприяла і політика, завдяки якої формувалася керівниками 
держави, виходячи перш за все з особистих інтересів, та на підставі вимог 
олігархічних кланів, які вдавалися до будь-яких засобів для досягнення 
власних цілей, не цураючись ніякими засобами, навіть, і кримінальними. 
При цьому, політична влада використовувала засоби масової інформації, з 
метою довести, що все це робиться для блага народу, який є для держави 
вищою соціальною цінністю. Між тим, за двадцять п’ять років існування 
незалежності України, зубожіння народу зростало, наявним були руйнація 
економіки, сільського господарства, соціальної сфери тощо. 

 Державна влада, завдяки такої політики, неспроможна була 
виконати належні їй функції і повноваження. Про це свідчить той факт, 
що за цей період змінилося 20 урядів країни, не були реалізовані основні 
напрями розвитку відповідних галузей, замість реалізації яких, 
проголошувалися сумнівні реформи, зокрема, адміністративно-
територіальна, комунальна, децентралізації влади тощо, які планувалося 
здійснити з сьогодні на завтра, незважаючи на те, що проведення останніх 
потребують, як багато зусиль, матеріальних затрат так і багатьох років для 
їх реалізації. 

Отже, про політику, яка проводилася в державі на протязі згаданого 
періоду, можна судити лише по тому, наскільки прагматичними були дії 
політиків і скільки шкоди вони спричинили державі, оскільки після 
проголошення незалежності України не були прийняті відповідні 
політичні рішення, які б могли стати визначальними для подальшої 
організації і функціонування державної влади. Зокрема не була визначена 
форма правління, основні засади соціально-економічного розвитку, базові 
законодавчі акти з питань управління. На протязі 7 років відбувався 
процес пошуку відповідної моделі Конституції України, завдяки чому 
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вона була прийнята після того, як у всіх колишніх радянських республіках 
Конституції вже працювали протягом кількох років. 

 Протягом  1992-1994 рр. був підготовлений Закон „Про державну 
владу та місцеве самоврядування в Україні”, тоді як закони які б 
визначали статус органів державної влади, зокрема, Закони „Про 
законодавчу владу”, „Про виконавчу владу”, „Про судову владу” 
розроблені не були. Це призвело до того, що наприклад Кабінет Міністрів 
України (не зважаючи на прийняття закону „Про Кабінет Міністрів 
України”) фактично до цього часу працював на підставі ручного 
керування. Між тим, ручне управління, як відомо, властиве 
адміністративній системі, тобто жорсткої вертикалі державної влади, що 
довів до досконалості І. Сталін, і яка базувалася на наказі.  

Також не було прийнято Закон і „Про Президента України”, завдяки 
чому всі глави української держави до цього часу, підмінювали всі інші 
органи державної влади на підставі власного бачення політика, яку вони 
проводили в державі. З переходом від фактично президентської форми 
правління, незважаючи на те, що формально вона після прийняття 
Конституції України мала назву президентсько-парламентська, а в 
сучасний період знов – парламентсько-президентської республіки на 
підставі змін до  Основного Закону, у визначенні політиці держави 
відіграють політичні партії, що здобули перемогу на виборах, і які 
сформували більшість у парламенті.  

Проте знову ж такі, без прийняття законів, які б визначали статус 
всіх органів державної влади і Президента України та їх особисту 
відповідальність за свою діяльність, неможливо реалізувати політичну 
владу, яка є визначальною для ефективного функціонування державної 
влади в особі її органів та вищих посадових осіб. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що 
співвідношення між політичною та державною владою полягає у тому, що 
перша завжди є визначальною для діяльності державного апарату, які в 
залежності від політики, яку вона проводить, може бути позитивною або 
негативною. Отже, на організацію і діяльність державної влади в Україні 
безпосередньо впливає політика, оскільки представники останньої в особі 
парламенту та Президента України визначають політику держави, яку 
необхідно реалізувати через державний апарат, що безпосередньо 
здійснює державна влада. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: 
ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ УТРИМАННЯ ЛЮДИНИ В 

МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Серед пріоритетів розвитку сучасного 
міжнародного співтовариства упровадження прав людини у діяльність 
органів влади обіймає чільне місце. На всіх рівнях державного управління 
дотримання, забезпечення та захист прав людини і громадянських свобод 
визнаються необхідною умовою реалізації як особистих інтересів кожної 
людини, так і національних інтересів окремої держави та суспільства назагал. 

Інститут Уповноваженого з прав людини покликаний сприяти 
дотриманню прав людини та поновленню порушених прав та основних 
свобод людини, спонукаючи інститути держави якісно виконувати свої 
обов’язки. Уповноважений з прав людини керується у своїй діяльності як 
правовими нормами, так і правовими принципами та відповідно до 
моральних міркувань й ідеалів справедливості. 

Загальна кількість установ в Україні, які за формальними ознаками 
можуть бути віднесені до місць несвободи, станом на 1 січня 2016 року 
складала близько 4 тис. Серед яких на даний час у сфері управління 
Міністерства юстиції України перебуває 148 установ, розташованих на 
території, що контролюється українською владою, у яких на початок 2017 
року трималося 60 399 осіб. Особливої уваги потребує питання щодо 
забезпечення права засуджених та ув’язнених осіб на охорону здоров’я що 
на сьогодні є невирішеним. 

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняними науковцями, які 
спеціально досліджували конституційно-правовий статус Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, особливо наголошується на 
незалежності, функціональній самостійності, політичній нейтральності 
цього високоавторитетного органу, діяльність якого скерована на 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина. О. В. Марцеляк у 
зв’язку з цим стверджує, що «...Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини виступає саме автономною інституцією, яка займає в 
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структурі органів державної влади самостійне місце, не входячи у жодну з 
гілок влади, функціонуючи в режимі їх стримування і  
противаги» [15, с. 26]. 

Основні практичні дослідження в даній сфері здійснюються 
Департаментом НПМ Секретаріату Уповноваженого ВРУ. 

Постановка завдання. Основним завданням даної статті 
проаналізувати дотримання базового права людини на охорону здоров’я в 
місцях позбавлення волі та розкрити роль Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини як чинника захисту прав людини в Україні.  

Департамент НПМ є структурним підрозділом Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує 
свої функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання [2] та Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” [5].  

Відповідно до п. 8 ст. 13 Закону «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини»  [5] без попереднього повідомлення про час 
і мету відвідувань та без обмеження їх кількості працівники Департаменту 
НПМ мають право відвідувати місця несвободи до яких крім інших 
віднесено  місця, в яких особи примусово тримаються за судовим 
рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, в 
тому числі слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі 
установи, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної 
реабілітації, спеціальні виховні установи, приміщення (кімнати) для 
тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування 
тощо.  

До інших повноважень національного превентивного механізму, які 
відображені у ст. 191 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини», слід віднести зазначені у п. 8 ст. 13 цього Закону, 
пропозиції щодо запобігання катуванням та іншим жорстоким, 
нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження та 
покарання [5].  

Протягом 2016 року Департаментом НПМ здійснено 284 
моніторингових візити. [17] 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2016 року № 343 ліквідовано Державну пенітенціарну службу України, а 
завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації покладено на Міністерство юстиції 
України. Здійснення вказаних функцій зазначеним Міністерством 
розпочато згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 
вересня 2016 року № 697-р. [8] 
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На даний час у сфері управління Міністерства юстиції України 
перебуває 148 установ, розташованих на території, що контролюється 
українською владою, у яких на початок 2017 року трималося 60 399 осіб. 
29 установ перебувають на території Донецької та Луганської областей, 
що тимчасово не контролюється органами державної влади, та  
4 установи – на тимчасово окупованій території АР Крим. 

За інформацією Міністерства юстиції України, станом на 1 січня 
2017 року у 12 слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з 
функцією СІЗО, розташованих на території, що контролюється 
українською владою, трималося 17 495 осіб, узятих під варту та 
засуджених. Із них на стадії досудового розслідування – 1 947 осіб, 
судового розгляду (до винесення вироку) – 8 312 осіб.  

У 113 кримінально-виконавчих установах загалом трималося 42 600 
засуджених. Крім того, у 6 виховних колоніях для неповнолітніх 
трималося 304 особи, у дільницях соціальної реабілітації при колоніях – 
1297 осіб, у лікувальних закладах при виправних колоніях (слідчих 
ізоляторах) – 1383 особи, в арештних домах при виправних колоніях – 204 
особи, у дільницях слідчих ізоляторів при виправних колоніях – 162  
особи [17].  

Протягом 2016 року працівниками Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в рамках реалізації функцій 
національного превентивного механізму спільно з представниками 
громадськості здійснено 40 моніторингових візитів до установ виконання 
покарань, 10 з яких - повторні. Зазначеними візитами було охоплено всі 
регіони держави за виключенням тимчасово непідконтрольної органам 
державної влади території Донецької та Луганської областей, а також 
тимчасово окупованої території АР Крим.  

Після тривалої підготовчої роботи 26.12.2016 відбувся перший 
спільний візит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 
Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації до 
Сімферопольського слідчого ізолятора. Основною метою українського 
Омбудсмена було проведення зустрічі із 42 особами – політичними 
в’язнями, а також з тими засудженими, які висловили бажання бути 
переміщеними для подальшого відбування покарання на материкову 
частину України. Разом із тим зустріч відбулася лише з трьома особами-
політв’язнями.  

Протягом 2016 року до Секретаріату Уповноваженого надійшло  
2 397 звернень з місць позбавлення волі, 687 з них були пов’язані з 
необхідністю дотримання права ув’язнених осіб на належну медичну 
допомогу.  

Особливої уваги потребує питання щодо забезпечення права 
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засуджених та ув’язнених осіб на охорону здоров’я. Як правило, 
основними проблемами, що порушувалися у зверненнях цих осіб та їх 
родичів, були несвоєчасне надання первинної медичної допомоги та 
недостатній її рівень в установах виконання покарань, відсутність 
необхідних лікарських препаратів, неналежна організація процесу 
консультування хворих лікарями-спеціалістами, необґрунтоване 
зволікання при прийнятті рішень за запитами про госпіталізацію 
засуджених тощо [17].  

Найбільш поширеними недоліками у сфері надання медичної 
допомоги в’язням були наступні:  

 неукомплектованість посад лікарів у медичних частинах установ;  
 численні факти порушення термінів і порядку проходження 

атестації медичними працівниками установ;  
 незадовільний рівень організації надання медичної допомоги 

ув’язненим: відсутність стаціонарів, інфекційних ізоляторів, 
ізоляторів для тримання осіб з психічними розладами;  

 умови тримання в більшості стаціонарних камерах-палатах та 
інфекційних ізоляторах медичних частин установ виконання 
покарань не сприяють одужанню та реабілітації хворих осіб;  

 невідповідність порядку ведення медичної документації вимогам 
чинного законодавства;  

 неналежний рівень обстеження ув’язнених на ВІЛ – інфекцію та 
надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД;  

 переривання лікування високоактивною антиретровірусною 
терапією ув’язнених, які мають ВІЛ-позитивний статус;  

 приховування фактів отримання засудженими та ув’язненими 
тілесних ушкоджень під час перебування в установах;  

 неналежне забезпечення медичних частин необхідним обладнанням 
та медикаментами;  

 недостатнє знання персоналом установ положень і вимог 
міжнародних правових актів з прав людини, стандартів поводження 
з в’язнями;  

 непроведення медичних оглядів в’язнів при звільненні зі штрафних 
приміщень або застосуванні до них спецзасобів [17].  

За фактами грубих порушень прав ув’язнених на охорону здоров’я і 
медичну допомогу до Міністерства юстиції України та Генеральної 
прокуратури України вносилися подання Уповноваженого з прав людини.  

В окремих випадках моніторами зафіксовано вкрай низький рівень 
організації надання медичної допомоги ув’язненим, що може бути 
охарактеризовано як катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, 
поводження або покарання. Як приклад, в ході візитів до Петрівської 
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виправної колонії (№ 49) та Кіровоградської виправної колонії (№ 6) 
встановлено грубі порушення прав засуджених на охорону здоров’я і 
медичну допомогу:  

 медичні частини не укомплектовано лікарями, що обумовлювало 
низький рівень первинного медичного огляду засуджених або його 
відсутність та унеможливлювало проведення медичного 
обстеження новоприбулих засуджених, а також профілактичних 
медичних оглядів;  

 не організовано диспансерний облік засуджених;  
 заходи інфекційного контролю за туберкульозом не розроблено та 

не здійснювалися. В Кіровоградській виправній колонії (№ 6) за 10 
місяців 2016 року з діагнозом туберкульоз до спеціалізованих 
туберкульозних лікарень при установах Держаної кримінально-
виконавчої служби України було направлено 32 хворих, що 
свідчить про неблагополучну санітарно-епідемічну ситуацію в 
установі;  

 у медичних частинах не вистачає необхідних функціональних 
приміщень, а існуючі приміщення не пристосовані для 
використання за призначенням, в них вкрай низький санітарно-
гігієнічний стан, електромережа перебуває в аварійному стані. Не 
організовано роботи клінічної лабораторії;  

 не забезпечено ведення облікової документації;  
 не організовано облік і робота з лікарськими засобами, виробами 

медичного призначення, технічними та іншими засобами 
реабілітації, отриманими від родичів засуджених та інших осіб;  

 на в’язнів, які були працевлаштовані в пральні, лазні і медичній 
частині, не заведено особових медичних книжок.  

За результатами виявлених грубих порушень прав засуджених в 
Кіровоградській виправній колонії (№ 6) до Генеральної прокуратури 
України та Міністерства юстиції України направлено подання 
Уповноваженого з прав людини.  

Також грубі порушення прав ув’язнених на охорону здоров’я і 
медичну допомогу були виявлені під час відвідування Кагарлицької 
виправної колонії (№ 115), Дніпропетровської установи виконання 
покарань (№ 4), Новгород-Сіверської установи виконання покарань 
(№ 31), Закарпатської установи виконання покарань (№ 9). У 
Чернігівському слідчому ізоляторі взагалі відсутній стаціонар і хворі 
ув’язнені змушені отримувати медичну допомогу в загальних камерах, 
незважаючи на стан здоров’я.  

При відвідуванні установ виконання покарань моніторами 
опрацьовувалося питання щодо надання медичної допомоги ВІЛ-
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інфікованим особам та хворим на СНІД. Так у Кіровоградській 
виправній колонії (№ 6) моніторами виявлено факт переривання в 
лікуванні високоактивною антиретровірусною терапією ВІЛ-інфікованих 
та хворих на СНІД в’язнів [17].  

В ході моніторингових візитів виявлено медичні препарати, термін 
придатності яких закінчився: у Кіровоградській виправній колонії (№ 6) 
- препарати високоактивної антиретровірусної терапії, а в Чернігівському 
слідчому ізоляторі – протитуберкульозні препарати.  

Офісом Уповноваженого з прав людини здійснювалася співпраця з 
підкомітетом з питань діяльності Державної пенітенціарної служби 
Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності в рамках опрацювання законопроектів щодо 
вдосконалення законодавства у сфері захисту прав ув’язнених і 
засуджених, з яких у 2016 році Верховною Радою України прийнято 
наступні:  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав 
засуджених» (№ 1492-VIII від 07.09.2016) [14];  

 «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 
щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів 
заохочення і стягнення» (№ 1487-VIII від 06.09.2016) [12];  

 «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 
щодо гуманізації порядку та умов виконання покарань» (№ 1488-
VIII від 06.09.2016) [13];  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в 
установах попереднього ув’язнення та виконання покарань» (№ 
1491-VIII від 07.09.2016) [11].  

Зокрема, за ініціативи Уповноваженого до КВК України внесено 
зміни, відповідно до яких примусове годування засуджених та їх 
переведення до приміщень камерного типу здійснюється лише за 
рішенням суду. Крім цього, внаслідок тривалої роботи у статті 121 КВК 
України на даний час чітко законодавчо закріплено норму про те, що 
засуджені у виправних колоніях відшкодовують витрати на їх утримання, 
крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та 
спецодягу [3].  

Незважаючи на певні позитивні зміни, кримінально-виконавче 
законодавство потребує подальшого вдосконалення та приведення у 
відповідність із міжнародними стандартами. Так, наразі залишаються 
прийнятими лише у першому читанні законопроекти про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо поліпшення умов 
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тримання засуджених (реєстр. № 2685), а також про внесення змін до 
Закону України “Про попереднє ув’язнення” (щодо імплементації окремих 
стандартів Ради Європи) (реєстр. № 2291а), яким планується закріпити 
параметри камер для тримання в’язнів та збільшити норму жилої площі 
для ув’язнених [9].  

Потребує ліквідації інститут слідчих Державної кримінально-
виконавчої служби України, запроваджений шляхом внесення змін до 
статті 216 Кримінального процесуального кодексу України згідно із 
Законом України “Про Вищу раду правосуддя ” [4,7].  

Попередня редакція частини другої статті 120 КВК України містила 
абзац другий, відповідно до якого на особовий рахунок засудженим, що 
відбувають покарання у виховних колоніях, дільницях соціальної 
реабілітації виправних колоній, колоніях мінімального рівня безпеки з 
полегшеними умовами тримання, а також засудженим жінкам, яким було 
дозволено проживання за межами виправної колонії, незалежно від усіх 
відрахувань зараховувалося не менш як сімдесят п'ять відсотків 
нарахованого їм місячного заробітку. Водночас після внесення змін до цієї 
статті зазначений абзац було виключено, що є неприпустимим, оскільки 
таким чином відбулося звуження змісту та обсягу існуючих прав вказаних 
категорій в’язнів [3].  

Деякі пропозиції Уповноваженого щодо вдосконалення 
законодавства, які викладалися у доповідях за попередні роки, досі 
залишаються нереалізованими. Так, до окремих положень Закону України 
“Про попереднє ув’язнення” не було внесено змін, зокрема:  

до статті 7 – щодо передачі в дохід держави вилучених грошей, 
цінних паперів та предметів у осіб, взятих під варту, під час перебування 
їх у місцях попереднього ув’язнення тільки за рішенням суду, оскільки 
статтею 41 Конституції України передбачено, що право приватної 
власності є непорушним і конфіскація майна може бути застосована 
виключно за рішенням суду;  

до статті 13 – щодо передачі відповідей на заяви, скарги та листи 
безпосередньо особам, взятим під варту. Встановлений статтею 13 
порядок, за яким адміністрація місця попереднього ув’язнення 
ознайомлює осіб, взятих під варту, з відповідями на заяви, скарги та листи 
під розписки, що додаються до їх особових справ, суперечить 
передбаченому статтею 34 Конституції України праву кожного вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій вибір [6]. 

Для більш активної протидії свавіллю чиновників різного рівня та 
ігнорування ними прав і свобод людини, – зазначає  В. Тертишник, – 
доцільно зміцнити статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 
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а саме, йому можуть бути надані повноваження органу дізнання, а то і 
слідчого, по аналогії з статусом омбудсмана в Швеції [16].  

Таким чином, проаналізувавши результати моніторингових візитів, 
аналіз та розгляд звернень дають підстави стверджувати, що системні 
порушення прав людини, у тому числі ті, які можуть бути розцінені як 
катування та жорстоке чи таке, що принижує гідність людини, 
поводження чи покарання, продовжують мати місце у діяльності установ 
виконання покарань та попереднього ув’язнення. 

Тому подальша розбудова Національного привентивного механізму 
та вдосконалення роботи системи «Омбудсман+» дасть можливість 
зменшення випадків порушення прав людини в місцях несвободи та 
покращення загальної ситуації з дотриманням прав людини в Україні. 
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Секція 3 – Тенденції та пріоритети забезпечення 
ефективного розвитку суб’єктів господарювання  

в умовах ринкових відносин 
 
 

Безпарточний Максим Григорович, 
д. е. н., доцент, доцент кафедри  

економіки підприємства та економічної кібернетики, 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ  
 
Постановка проблеми. На ефективне функціонування підприємств 

торгівлі в Україні впливають низка внутрішніх та зовнішніх чинників, а 
також критерії, які визначаються специфікою й особливостями діяльності 
суб’єктів господарювання торговельної сфери.  

Складнощі сучасного етапу розвитку економіки України чітко 
відображуються станом та динамікою господарських показників 
підприємств торгівлі [1, 2].  

Необхідно зазначити, що як на галузевому, так і на національному 
рівні ринкові умови господарювання, висока конкуренція змушують 
підприємства торгівлі пристосовувати структуру ресурсів до нових цін, 
умов обмеженості, змін обсягу та складу товарообігу залежно від 
платоспроможного попиту споживачів.  

Зазначена наукова проблема має щільний зв’язок з практичною 
діяльністю підприємств торгівлі, оскільки виникає необхідність 
дослідження чинників та критеріїв впливу на господарську діяльність 
даних суб’єктів та забезпечення їх подальшого ефективного 
функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі 
існують публікації, які присвячені дослідженню чинників забезпечення 
ефективного функціонування підприємств торгівлі, серед них вагоме 
місце посідають роботи І.О. Бланка, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакової,  
Л.О. Лігоненко, А.А. Садекова, Н.О. Власової та ін. Разом з тим з наукової 
точки зору залишаються малодослідженими проблеми щодо забезпечення 
стійкого розвитку підприємств торгівлі у зв’язку зі зміною економічної 
кон’юнктури споживчого ринку та платоспроможного попиту споживачів.  

Формулювання цілей статті. Проведено дослідження чинників 
забезпечення ефективного функціонування підприємств торгівлі. 
Розроблено механізм пристосування суб’єктів торговельної сфери до 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

365 
 

зміни економічної кон’юнктури споживчого ринку та зниження 
платоспроможного попиту споживачів. Обґрунтовано необхідність 
опрацювання економічної стратегії забезпечення стійкого розвитку 
підприємств торгівлі на перспективу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кризові явища, які 
охопили всі сектори національної економіки, негативно вплинули і на 
функціонування підприємств торгівлі в Україні. Сфера торгівлі, яка 
взаємопов’язана з іншими галузями економіки, також відчула падіння та 
обмеження в ресурсах, зокрема у фінансових. Підприємства торгівлі 
знижують роздрібний товарооборот через неможливість у повному обсязі 
сформувати товарні запаси, призупиняють реалізацію проектів у регіонах 
України, скорочують товарний асортимент тощо. Вищезазначені тенденції 
впливають на зниження доходу підприємств торгівлі, операторами ринку 
переглядаються стратегії щодо подальшого розвитку.  

З метою удосконалення господарської діяльності підприємств 
торгівлі проведемо дослідження внутрішніх і зовнішніх чинників, а також 
критеріїв забезпечення ефективного функціонування суб’єктів 
торговельної сфери. 

Чинники внутрішнього середовища діяльності підприємств торгівлі 
формується під впливом критеріїв, що безпосередньо впливають на 
торговельний процес та сервіс. У сучасних умовах такими критеріями є 
визначення мети та цілей діяльності суб’єктів торговельної сфери, 
організаційно-управлінська структура, процес торгівлі, торгово-
операційний персонал. 

Формування мети та цілей діяльності підприємств торгівлі є 
безпосереднім завданням менеджменту. Для підприємств торгівлі на 
сучасному етапі метою є орієнтування діяльності на платоспроможний 
попит споживачів, утримання існуючих позицій на споживчому ринку, 
забезпечення стабільних партнерських відносин із постачальниками, 
отримання позитивного фінансового результату тощо.  

Організаційно-управлінська структура підприємств торгівлі відіграє 
важливе значення, оскільки формує відповідну кількість, склад її 
підрозділів, ступенів управління в єдиній взаємозалежній системі 
торговельного процесу та сервісу. Структура встановлює такі взаємини 
рівнів управління і функціональних підрозділів, що дозволяють найбільш 
ефективно досягати цілей. Характерною особливістю організаційно-
управлінських структур підприємств торгівлі на сучасному етапі є їх 
оптимізація, що зумовлена зниженням витрат на управління персоналом. 
Відбувається процес поєднання обов’язків окремих працівників у єдину 
систему виконання завдань (торгово-технологічні процеси, розрахунково-
аналітичні, бухгалтерсько-статистичні тощо).  
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Процес торгівлі характеризується наявністю певних технологій, які 
забезпечують доведення продукту до кінцевого споживача. Для 
підприємств торгівлі характерним є залучення до процесу торгівлі інших 
засобів – логістики, маркетингу, системи стандартизації та сертифікації 
(що забезпечують відповідну якість не лише продукції, а й процесу 
торгівлі зокрема). 

Торгово-операційний персонал забезпечує ефективне здійснення 
господарської діяльності підприємств торгівлі. На сучасному етапі 
характерною особливістю є наявність відповідного досвіду управління 
процесом торгівлі національними підприємствами та запозичення 
світового досвіду з приходом на споживчий ринок іноземних 
торговельних операторів.  

Усі внутрішні чинники діють у взаємозв’язку, що дозволяє досягти 
цілей діяльності підприємств торгівлі.  

Необхідно зазначити, що в сучасних умовах з метою досягнення 
синергійного ефекту в діяльності підприємств торгівлі поєднують 
соціальні (дослідження поведінки споживачів, рівень їх витрат на 
придбання відповідних товарів, реагування на зміну товарного 
асортименту та рекламу) й техніко-технологічні складові торговельного 
процесу, тобто формується так звана соціотехнічна система. 

Існує також особливий критерій у діяльності підприємств торгівлі, 
що забезпечує підвищення ефективності господарювання, – це наявність 
корпоративної культури. Внутрішня культура має відповідати вимогам як 
чинникам зовнішнього середовища, так і стратегії підприємства торгівлі. 

Корпоративна культура підприємств торгівлі представлена 
функціональними сферами: персоналом, фінансами, аналітикою, 
матеріально-технічним забезпеченням, маркетингом. 

Критеріями ефективної діяльності підприємств торгівлі щодо 
персоналу є забезпечення оптимальної структури працівників, включаючи 
пошук, найм, адаптацію, підготовку та перепідготовку, оцінку, мотивацію 
тощо.  

Сфера фінансів підприємств торгівлі формує оптимальну структур 
капіталу для здійснення господарської діяльності. При цьому 
визначальними критеріями є визначення обсягу грошових коштів для 
формування товарних запасів, обґрунтування розміру націнки, 
бюджетування витрат обігу, здійснення аналізу фінансового стану та ін.  

Аналітична діяльність підприємств торгівлі представлена збором, 
обробкою та аналізом ринкової, бухгалтерської та статистичної інформації 
з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Матеріально-технічне забезпечення підприємств торгівлі 
характеризується визначенням необхідного обсягу торговельного 
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обладнання та інвентарю, товарних запасів, ефективної складської та 
торговельної площ, іншими ресурсами. 

Маркетингова сфера діяльності підприємств торгівлі виявляється у 
здійсненні досліджень споживчого ринку, його сегментуванні, 
прогнозуванні, виявленні потреб споживачів та платоспроможного 
попиту. Критеріями в даному випадку виступають маркетингові 
показники, що дозволяють оцінити реальний стан споживчого ринку 
(місткість, конкуренцію, контрагентів, рівень незадоволеного попиту, 
асортиментні зміни тощо). 

Зовнішні чинники забезпечення ефективності діяльності 
підприємств торгівлі – це неконтрольовані сили, які мають вплив на 
рішення менеджменту та їх дії, а також на внутрішню організаційну 
структуру та торговельні процеси. 

Зовнішні чинники впливу на підприємства торгівлі можна подати як 
сукупність трьох основних сфер – віддаленого, господарського та 
оперативного впливу. 

Віддалений вплив складається із групи чинників, які беруть початок 
за межами діяльності підприємств торгівлі. До них належать: соціальне 
середовище, правове середовище, державне середовище, політичне 
середовище, технологічне середовище, економічне середовище, ресурсне 
середовище тощо. Розглянемо кожен елемент віддаленого впливу на 
діяльність підприємств торгівлі більш детальніше. 

Соціальне середовище. Зростання чисельності населення, розвиток 
культури, освіти визначають характер та динаміку споживчого ринку; 
вимірювання потреб у кількості та якості благ, які споживаються (товарів 
та послуг), здорового способу життя, а в цілому – мотивацію для зміни 
виробництва та збуту необхідної продукції та надання сервісу. 

Правове середовище. Усі підприємства торгівлі мають здійснювати 
господарську діяльність у межах юридичних норм і правил (регуляторна 
політика, дозвільна система, конкурента політика тощо); важливого 
значення набуває дотримання чинного законодавства щодо захисту прав 
споживачів. 

Державне середовище. Держава забезпечує ефективне 
функціонування торговельної сфери та створює відповідні економіко-
організаційні умови. Необхідність втручання держави в діяльність 
підприємств торгівлі виникає в разі порушення ними чинного 
законодавства.  

Політичне середовище. Споживчий ринок знаходиться під впливом 
політичних подій і рішень; це стосується діяльності у сфері експорту та 
імпорту товарів торговельними підприємствами, регулювання 
торговельного балансу та внутрішнього ринку товарів та послуг, 
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встановлення митних ставок та зборів, квотування та ліцензування тощо. 
Технологічне середовище. Динаміка попиту і пропозиції на ринку 

праці, ресурсів і фінансів впливає на темпи інноваційних процесів у 
технології торговельного процесу. Сили конкуренції стимулюють процес 
розвитку технологій у торгівлі. 

Економічне середовище. Процеси реалізації продукції та надання 
послуг торговельними підприємствами знаходяться і конкретному зв’язку 
з економічним середовищем – рівнем зайнятості, платіжним балансом, 
темпами економічного росту тощо. 

Ресурсне середовище виявляється в обмеженості ресурсів 
підприємств торгівлі. Виникає необхідність визначення оптимального 
обсягу ресурсів для здійснення господарської діяльності суб’єктів 
торговельної сфери, а у разі збільшення додаткової потреби, – у ресурсах – 
забезпечити альтернативні варіанти їх залучення з мінімальними 
витратами та ризиком, при цьому забезпечивши отримання нормативного 
прибутку. 

До господарського оточення відносять конкурентну позицію 
підприємств торгівлі, образ споживача, ринок праці, інтереси 
контрагентів, відношення постачальників і кредиторів тощо. 

До оперативного впливу відносять суперництво між конкурентами, 
вхідні та вихідні бар’єри, загрозу появи товарів-замінників, вплив 
постачальників та споживачів. 

Таким чином, нами визначені внутрішні й зовнішні чинники впливу 
на діяльність підприємств торгівлі та встановлена залежність між ними. 
Критерії забезпечення ефективної діяльності підприємств торгівлі 
підтверджують важливість урахування чинників при здійсненні 
торговельного процесу та їх залежність між собою.  

З огляду на постійний вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на 
діяльність підприємств торгівлі потребує розробки і запровадження 
механізм пристосування суб’єктів торговельної сфери до зміни 
економічної кон’юнктури споживчого ринку та зниження 
платоспроможного попиту споживачів. Такий механізм ґрунтується на 
врахуванні кожного елемента чинника та адаптації підприємств торгівлі 
до різких змін умов господарювання в торгівлі. Це має бути забезпечено 
відповідним резервом ресурсів, які підприємства торгівлі мають 
формувати (товарні запаси, персонал, грошові кошти, кредиторська 
заборгованість, цінні папери тощо).  

Значення чинників зовнішнього середовища різко підвищується у 
зв’язку зі зростанням складності всієї системи суспільних відносин 
(соціальних, економічних, політичних тощо), тому виникає необхідність 
розробки економічної стратегії забезпечення стійкого розвитку 
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підприємств торгівлі. Основними напрями реалізації економічної стратегії 
є: підтримання товарного асортименту відповідно до потреб споживачів та 
їх платоспроможного попиту; запровадження сучасної програми 
лояльності для споживачів, яка орієнтована на заміщення товарної 
пропозиції через використання власних торговельних марок та утримання 
покупців; запровадження сучасного сервісу та диверсифікації послуг; 
застосування гнучкої системи ціноутворення послуг. 

Висновки. Отже, на діяльність підприємств торгівлі в Україні 
впливає низка внутрішніх та зовнішніх чинників, умови та особливості 
функціонування залежать від організаційно-економічних важелів впливу 
на торговельну діяльність. Відповідно, зазначені аспекти вимагають 
розробки і запровадження механізму пристосування суб’єктів 
торговельної сфери до зміни економічної кон’юнктури споживчого ринку 
та зниження платоспроможного попиту споживачів, а також економічної 
стратегії забезпечення стійкого розвитку підприємств торгівлі. 
Подальшого дослідження потребує світовий досвід функціонування 
підприємств торгівлі та врахування його в господарській діяльності 
суб’єктів торговельної сфери. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ 

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 
  

Постановка проблеми. У сучасних умовах економіка України 
характеризується позитивними тенденціями економічного зростання, 
темпи та стійкість яких значною мірою залежать від здатності 
національної банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів 
господарювання необхідними кредитними ресурсами. В умовах 
обмеженості власних фінансових ресурсів більшості вітчизняних 
підприємств проблема отримання кредитних коштів стає однією з 
найважливіших не тільки з позицій поточної діяльності, але й перспектив 
подальшого розвитку суб’єктів господарювання. Будь-яка кредитна 
операція повинна враховувати збалансованість інтересів банку та 
позичальника. Так, банку необхідно максимально точно оцінити 
кредитоспроможність контрагента, а останньому – чітко уявити вимоги, 
що ставляться кредитором. Таким чином, вирішальну роль при прийнятті 
кредитних рішень відіграє оцінка кредитоспроможності позичальника. 

Аналіз методичних основ і практичних аспектів оцінки 
кредитоспроможності дозволив нам сформулювати основні проблеми в 
даній сфері: 

 відсутність або неповне використання комплексного підходу 
інформаційних джерел; 

 розробки банків є закритими для зовнішнього середовища, що 
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ускладнює впровадження нових підходів до інформаційного 
забезпечення оцінки кредитоспроможності в повсякденну практику 
банківської діяльності; 

 євроінтеграція вітчизняної банківської системи та світові тенденції 
глобалізації економіки вимагають внесення певних змін у процес 
оцінки кредитоспроможності позичальника насамперед щодо 
впровадження в банківську практику рейтингів позичальника – 
внутрішнього кредитного рейтингу, рейтингу наданого 
забезпечення, рейтингу інших параметрів кредитної угоди.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для вітчизняних банків 
ця діяльність набуває особливого значення, оскільки їх кредитні портфелі 
характеризуються значним рівнем простроченої, пролонгованої і 
безнадійної заборгованості. Протягом останніх років спостерігається 
стійка тенденція до зростання обсягів проблемних кредитів. 

Дослідженню теорії і практики організації кредитних відносин між 
банківськими установами та позичальниками присвячені праці таких 
вітчизняних учених-економістів: В. Галасюка, І. Бланка, А. Пересади,  
В. Гриньової, В. Пономаренка, П. Перерви, В. Вітлінського,  
О. Дзюблюка, Г. Мельника, А. Бакаєва, А. Мороза, Р. Шевченка,  
Я. Чайковського, П. Ковальова, Ю. Потійка.  

Кредитоспроможність позичальника залежить від багатьох факторів, 
кожен з яких повинен мати оцінку й бути дослідженим. Таким чином, 
достовірність оцінки кредитоспроможності позичальника впливає як на 
результат кредитної угоди, так і на ефективність кредитної діяльності 
банку в цілому. Крім того, точність оцінки важлива і для позичальника, 
оскільки від неї залежить прийняття рішення про отримання кредиту. 

Інформаційною базою для здійснення оцінки фінансового стану 
позичальника є офіційна звітність (баланс підприємства (ф. №1), Звіт про 
фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. №3)), 
звітні документи про рух грошових коштів на його рахунках та інформація 
з пакета документів, яку надає позичальник для отримання кредиту. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – розробка 
теоретичних пропозицій щодо удосконалення інформаційного 
забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника, практичне 
використання яких дозволить банківській системі України підвищити 
ефективність діяльності кредитних інститутів у процесі кредитування 
суб’єктів господарювання, а також удосконалення інформаційного 
забезпечення оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості 
суб’єктів господарювання на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційне забезпечення оцінки 
кредитоспроможності позичальника установами банку здійснюється 
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згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом 
банку, нормативно-правовими актами Національного банку України, 
нормативними документами банку, «Принципами управління кредитними 
ризиками» Базельського комітету з банківського нагляду. 

Одним із найбільш складних питань при формуванні кредитної 
політики банку та оцінці кредитоспроможності позичальника є питання 
зіставлення основних показників, що використовуються для оцінки 
результатів діяльності підприємств, у тому числі з урахуванням 
відповідних вимог до розкриття інформації за міжнародними стандартами. 

Інформаційне забезпечення позичальника являє собою процес 
цілеспрямованого добору відповідних показників, необхідних для аналізу 
та оцінки всіх напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства 
при прийнятті рішень у разі видачі кредиту. Забезпечення оцінки 
кредитоспроможності позичальника необхідною інформацією 
здійснюється установами банку з метою оцінки потенційного фінансового 
ризику на основі аналізу фінансової звітності, первинних бухгалтерських 
документів та іншої інформації підприємства для виявлення основних 
характеристик та тенденцій розвитку фінансового стану підприємства, 
визначення його кредитоспроможності. 

Оцінка кредитоспроможності позичальника – юридичної особи – 
здійснюється установою банку на основі вивчення різноманітної 
інформації про підприємство. При оцінці кредитоспроможності 
підприємства банк досліджує наступні аспекти: 

 характер діяльності підприємства та тривалість його 
функціонування; 

 фактори виробництва (трудові, виробничі та фінансові ресурси); 
 економічне середовище (стадію життєвого циклу, умови 

конкуренції, стадію розвитку ринку основної продукції 
підприємства, комерційну політику позичальника, ступінь освоєння 
прийомів і способів маркетингу). 

Залежно від змісту і завдань аналізу установи банків 
використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; 
статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) 
бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації 
(вибіркові дані); експертні оцінки та додаткову інформацію, що надається 
за погодженням сторін [7]. 

Отже, інформацію для проведення оцінки кредитоспроможності 
можна розподілити на три групи: інформацію, що отримана безпосередньо 
від клієнта; внутрішньобанківську інформацію та зовнішню інформацію. 
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Основна мета аналізу документів для одержання банківського 
кредиту – визначити здатність і готовність позичальника повернути 
кредит у встановлений строк та у повному обсязі. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 
факторів і характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Основною метою фінансового аналізу є одержання ключових 
(найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точну 
картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у 
структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. 
При цьому розглядається не лише поточний фінансовий стан 
підприємства, а і його прогнозні параметри фінансового стану. 

Основними завданнями проведення аналізу фінансового стану є: 
 дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 
 дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними 
коштами; 

 об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стабільності підприємства; 

 аналіз діяльності суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та 
кількісна оцінка його конкурентоспроможності; 

 визначення ефективності використання фінансових ресурсів 
підприємства. 

Джерелами визначення показників кредитоспроможності 
позичальника для банку можуть бути форми фінансової звітності, що 
відповідають міжнародним стандартам. 

Форма 1 «Баланс» – звіт про фінансовий стан, що відображає 
активи, зобов’язання і капітал підприємства на встановлену дату. 

Форма 2 «Звіт про фінансові результати», що містить дані про 
доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний 
та попередній періоди. 

Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», що відображає 
надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, 
інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства. 

Форма 4 «Звіт про власний капітал», що відображає зміни у складі 
власного капіталу протягом звітного періоду. 

«Примітки до звітів» – сукупність показників і пояснень, які 
забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, 
розкривають іншу інформацію. 
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Мета розгляду фінансової звітності позичальника полягає в наданні 
установам банку повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для 
оцінки якості управління та здатності своєчасно виконувати свої 
зобов’язання, забезпеченості зобов’язань підприємства та регулювання 
діяльності підприємства для прийняття рішень про видачу кредиту. 

Багаторічний досвід проведення робіт у сфері аналізу фінансового 
стану підприємств-позичальників і прийняття на цій основі рішень з 
питань стратегії й тактики виробничо-фінансової діяльності підтверджує 
важливість та складність цієї проблеми, її неоднозначність та 
багатовимірність. Першим джерелом інформації для оцінки 
кредитоспроможності суб’єктів господарювання є баланс із 
пояснювальною запискою до нього.  

Аналіз балансу дозволяє визначити, якими коштами володіє 
підприємство і який за обсягом кредит ці кошти можуть забезпечити. 
Однак для обґрунтованого та всебічного висновку про 
кредитоспроможність клієнтів банку балансових відомостей недостатньо. 
Баланс дає лише загальне уявлення про кредитоспроможність 
позичальника, у той час як для висновків про ступінь 
кредитоспроможності необхідно розрахувати кількісні та якісні 
показники, що оцінюють перспективи розвитку підприємства. 

Бухгалтерська звітність у повному обсязі (станом на дві останні 
звітні дати з розшифровками наступних статей балансу на останню звітну 
дату), до якої входять основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, 
товари, інші запаси й витрати, дебітори й кредитори, дає можливість 
проаналізувати фінансовий стан позичальника на конкретну дату. 

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємопов’язані 
один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового 
стану позичальника залежить від їхньої вірогідності та дати складання 
звіту. 

З погляду кредитоспроможності позичальника є три основні вимоги 
до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати: 

 оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством; 
 оцінку наявних у підприємства ресурсів та ефективності їх 

використання; 
 прийняття обґрунтованих управлінських рішень для здійснення 

інвестиційної політики. 
Звіт про фінансові результати відображає ефективність 

(неефективність) діяльності підприємства за певний період. У звіті про 
фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації 
продукції (товарів, послуг, робіт),інші операційні доходи, фінансові 
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результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток), дохід від 
участі в капіталі, інші доходи та фінансові доходи, фінансові результати 
від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток), фінансові 
результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток), надзвичайні 
доходи чи витрати, чистий прибуток чи збиток, а також усі витрати на 
виробництво, реалізацію, обіг, управління, здійснення операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності. 

У звіті також відображаються наступні показники: валовий 
прибуток (збиток); фінансовий результат – прибуток (збиток) від 
операційної діяльності; фінансовий результат – прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до оподаткування; фінансовий результат – прибуток 
(збиток) від звичайної діяльності; чистий прибуток (збиток). 

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про генерування і 
використання коштів протягом року. Цей документ складається за 
непрямим методом і використовується для характеристики грошових 
потоків підприємства в розрізі операційної, інвестиційної і фінансової 
діяльності підприємства, що дозволяє оцінити ступінь переливу 
фінансового капіталу з однієї сфери діяльності в іншу. 

Звіт про власний капітал відображає зміни, що відбулися у структурі 
власного капіталу протягом звітного періоду, і дозволяє оцінити динаміку 
і структуру власного капіталу й резервів його збільшення. 

Результати внутрішньогосподарського (управлінського) 
бухгалтерського обліку, а саме дані системного бухгалтерського обліку, 
дані про технічну підготовку виробництва, нормативну і планову 
інформацію, є джерелом для внутрішньогосподарського фінансового 
аналізу. 

Даний аналіз дає можливість оцінити ефективність авансування 
капіталу, дослідити взаємозв’язок витрат, доходу і прибутку. У системі 
внутрішньогосподарського управлінського аналізу є можливість 
поглиблення фінансового аналізу за рахунок залучення даних 
управлінського виробничого обліку, тобто проведення комплексного 
економічного аналізу й оцінки ефективності господарської діяльності. 
Питання аналізу виробничо-господарської діяльності та аналізу 
фінансової діяльності і фінансового стану підприємства взаємозалежні при 
обґрунтуванні доцільності надання кредиту та контролю за його 
поверненням. 

Особливу увагу банківські установи звертають на перевірку техніко-
економічного обґрунтування кредиту, наявність договорів на постачання і 
реалізацію, на ліквідність товару, порівняння розміру позички й обсягу 
планового прибутку, що здійснюється на основі розрахунку безпечного 
співвідношення прибутку та розміру позички. Також банки розглядають 
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інформацію щодо забезпечення кредиту, аналіз якого проводиться 
експертом за наступними параметрами: оцінка достатності оціночної 
вартості забезпечення для покриття можливих збитків від кредитної 
операції з огляду на оціночний рівень ризику такої операції; оцінка рівня 
ліквідності запропонованого підприємством забезпечення. 

Джерелами інформації для установ банку можуть бути також 
відомості про оцінку ділових якостей керівника, його спроможність 
організувати справу, швидко і вигідно реалізувати товар та інші якості. 

Формування системи інформативних показників банком для 
конкретного підприємства пов’язано з його галузевими особливостями, 
організаційно-правовою формою господарювання, обсягом та ступенем 
диверсифікації фінансово-господарської діяльності та іншими чинниками. 

До інформації, отриманої безпосередньо від клієнта, входить: 
 фінансова звітність; 
 документація, яка підтверджує правовий і юридичний статус 

клієнта, – статут, договір засновників, свідоцтво про реєстрацію, 
дані про юридичну адресу та ін.; 

 документація, пов’язана з кредитним заходом, – техніко-економічне 
обґрунтування, розрахунки очікуваних надходжень від реалізації 
проекту, для середньо- і довгострокових кредитів – бізнес-план, 
копії контрактів, договорів та інших документів, які стосуються 
реалізації заходу, зобов’язання із забезпечення своєчасного 
повернення кредиту (договір застави, гарантійний листок, страхове 
свідоцтво та ін.); 

 інформація, одержана у процесі попередньої бесіди з майбутнім 
позичальником, під час якої кредитний працівник має оцінити 
моральні, етичні та професійні якості працівників підприємства 
(директора, заступників директора, головного бухгалтера), 
визначити перспективи розвитку та зростання, виявити специфічні 
особливості та деталі, пов’язані з цим кредитом, сформувати думку 
про клієнта. Усі дані, одержані під час зустрічі з клієнтом, мають 
бути занотовані та зберігатися у кредитній справі. У багатьох 
банках розроблено спеціальні формуляри та анкети, які 
складаються зі стандартизованих запитань, на які повинен 
відповісти клієнт; 

 додаткова інформація, яка подається за вимогою банку, – довідки 
про наявність рахунків в інших банках, витяги з рахунків в інших 
банках, довідки з податкової інспекції, довідки про юридичні права 
на заставу, технічна документація, пов’язана з деякими видами 
застави, тощо. 

Звітність потенційного позичальника є лише одним із джерел 
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одержання про нього інформації. До інших каналів належать такі: архів 
банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, 
вивчення фінансової преси. 

Також джерелами інформації про кредитоспроможність 
позичальника можуть бути переговори із заявниками, інспекція на місці, 
зовнішні джерела. 

Банки можуть збирати інформацію двох видів – позитивну та 
негативну. Позитивна інформація включає широкий спектр даних про 
фінансовий стан та історію позичальника (відкриті рахунки, їх баланс, 
кредитний ліміт, усі видані кредити, стан погашення тощо). Негативна 
інформація обмежується історією попередніх відмов від сплати, порушень 
графіка платежів, банкрутств, списання боргів тощо. 

Внутрішньобанківські джерела інформації складаються з відомостей 
про попередні контакти з клієнтом у сфері та кредитних і некредитних 
стосунків. Велике значення в цьому разі мають такі архіви банку, як 
картотека кредитної інформації (ККІ), де зберігаються дані про кредити, 
які раніше було видано клієнтові, про затримки та порушення під час 
погашення позики. 

Вітчизняна практика потребує розробки сучасної стратегії 
подальшого розвитку національної банківської системи з урахуванням 
зарубіжного досвіду щодо створення єдиної бази даних про 
позичальників. 

Сукупність інформації про позичальника – юридичну особу, що 
включається в кредитну історію, наведена в Таблиці 1. 

До групи зовнішніх джерел інформації належать відомості, здобуті 
за межами банку, що надійшли від: 

 департаменту банківського нагляду; 
 інших банків, які обслуговували цього клієнта; 
 засобів масової інформації (реклами, рейтинги, дані про участь у 

виставках, оголошення та ін.); 
 статистичних агенцій і статистичних інформаційних збірників, 

звідки можна отримати дані про загальний стан виробництва в 
галузі та перспективи розвитку, а також про місце підприємства та 
його продукцію на ринку; 

 ділових партнерів, які мали контакти з позичальником;  
 відвідування підприємства, у процесі якого важливо виявити рівень 

компетенції працівників, які очолюють бухгалтерську, фінансову та 
маркетингові служби, адміністративний апарат, скласти уявлення 
про склад і стан майна підприємства, оцінити якість і 
конкурентоспроможність продукції та послуг підприємства, 
можливості експорту, залежність від джерел сировини та ін. 
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Таблиця 1 
Інформація про юридичних осіб, що міститься у кредитній 

історії [3] 
Назва розділу Зміст інформації 

Відомості, що 
ідентифікують 
особу 

повне найменування; місцезнаходження; дата і номер 
державної реєстрації, відомості про орган державної 
реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному 
державному реєстрі підприємств та організацій 
України; прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані 
керівника і головного бухгалтера; основний вид 
господарської діяльності; відомості, що ідентифікують 
власників, які володіють 10-ма і більше відсотками 
статутного капіталу юридичної особи: для фізичних 
осіб-власників – прізвище, ім’я та по батькові, 
паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце 
проживання; для юридичних осіб-власників – повне 
найменування, місцезнаходження, дата і номер 
державної реєстрації, відомості про орган державної 
реєстрації, ідентифікаційний код 

Відомості про 
грошове 
зобов’язання 
суб’єкта кредитної 
історії 

відомості про кредитний правочин та зміни до нього 
(номер і дата укладання правочину, сторони, вид 
правочину); сума зобов’язання за укладеним кредитним 
правочином; вид валюти зобов’язання; строк і порядок 
виконання кредитного правочину; відомості про розмір 
погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за 
кредитним правочином; дата виникнення прострочення 
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і 
стадія погашення; відомості про припинення 
кредитного правочину та спосіб його припинення (у 
тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, 
гарантом); відомості про визнання кредитного 
правочину недійсним, підстави такого визнання 

Інформація про 
суб’єкт кредитної 
історії 

наявність заборгованості за податками та 
обов’язковими платежами; рішення судів, щодо 
виникнення, виконання та припинення зобов’язань за 
укладеним кредитним правочином; рішення судів та 
органів виконавчої влади, щодо майнового стану 
суб’єкта кредитної історії; інші відомості, що 
впливають на спроможність виконання суб’єктом 
кредитної історії власних зобов’язань 

Відомості про 
операції з 
інформацією, яка 
складає кредитну 
історію 

дата оновлення кредитної історії; найменування 
користувача, який надав інформацію до кредитної 
історії у разі його згоди на це; коментар суб’єкта 
кредитної історії 
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Слід зазначити, що англійські банкіри згрупували зазначені джерела 
інформації за критерієм їх значущості (Табл. 2) [7]. 

Таблиця 2 
Найбільш важливі джерела інформації при оцінці 

кредитоспроможності позичальника, % 

Джерела інформації 

Значущість кожного джерела інформації 

Дуже 
важливе 

Достатньо 
важливе 

Не є 
достатньо 
важливим 

Усього 

1. Бухгалтерські звіти 
позичальника 

85 15 0 100 

2. Внутрішня банківська 
документація про досвід 
кредитування даного клієнта 
в минулому 

 
80 

 
19 

 
1 

 
100 

3. Поточні бухгалтерські 
звіти 

68 28 4 100 

4. Установчі документи 50 26 24 100 

5. Інформація з податкових 
органів 

50 29 21 100 

6. Преса 20 63 17 100 

7. Порівняння з 
конкурентами 

13 73 14 100 

8. Інформація спеціальних 
служб банку 

13 65 22 100 

9. Інформація від незалежних 
аналітичних агентств 

12 47 41 100 

10. Урядові статистичні 
збірники 

2 30 68 100 

 
Кожне інформаційне джерело використовується для висвітлення 

конкретного аспекту діяльності клієнта у процесі аналізу його 
кредитоспроможності. Однак найважливішою є інформація, одержана з 
ринкових джерел поза межами банку.  

Існування різноманітних ринкових джерел одержання інформації 
дозволяє забезпечити об’єктивність і різнобічність аналізу. Крім того, 
інформація повинна бути найоперативнішою, оскільки саме ринок 
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найпершим реагує на зміни у стані підприємства ще до того, як ці зміни 
знайдуть відображення у фінансовій звітності. 

Висновки. Одним із найважливіших чинників, що перешкоджають 
високим темпам кредитування та інвестування вітчизняної економіки, є 
недостатній рівень інформаційної прозорості ринку. Найбільш дієвим 
способом інформування кредиторів та інвесторів про діяльність 
підприємств є використання кредитних рейтингів, які у стислій формі 
дають можливість отримати вичерпну інформацію про надійність 
позичальника.  

Проведене дослідження показало, що найбільш важливими 
джерелами інформації для оцінки кредитоспроможності є бухгалтерська 
звітність, а також документи банку про кредитну історію клієнта. 
Найменшу увагу банки звертають на урядові статистичні збірники. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ТА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Вступ. Інтеграція фінансової системи України у світовий 

фінансовий простір зумовлює необхідність детальнішого дослідження 
особливостей регулювання та управління діяльністю банківської системи 
в умовах глобалізації фінансових ринків. Адже стабільна банківська 
система, по-перше, є гарантом фінансової безпеки держави, а по-друге, 
свідчить про сталість грошових відносин між фізичними особами та 
кредитними установами, що принаймні може свідчити про певну запоруку 
власного фінансового майбуття. 

Результати дослідження. Поступове включення України до 
процесів глобалізації світової економіки та її становлення як незалежного 
суб’єкта міжнародної економічної діяльності все більшою мірою підпадає 
під вплив зовнішніх економічних чинників, який притаманний усім 
елементам економічної взаємозалежності країн.  

Розвиток банківської системи визначає перспективу забезпечення 
стійкості фінансово-грошової системи. Стабільність банківської системи є 
головною домінантою ефективного здійснення грошово-кредитної та 
фінансової політики держави. Забезпечення стабільності банківської 
системи має враховувати весь комплекс проблем, пов’язаних з розвитком 
національної економіки, на основі використання фінансово-грошового 
інструментарію. 

Під банківською діяльністю у визначенні банківського менеджменту 
розуміється діяльність банку з метою одержання прибутку. Змістом 
банківської діяльності є забезпечення банківського процесу всіма 
необхідними ресурсами й організація технологічного циклу в цілому. 

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого 
лежать постійний пошук нових можливостей, уміння залучати й 
використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з 
найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й 
одержання максимально можливого результату за мінімальних витрат. 

Визначення цілей діяльності банку на найближчу і подальшу 
перспективи – це основне в менеджменті. Управління шляхом постановки 
цілей здійснюється з урахуванням оцінки потенційних можливостей банку 
і забезпечення їх відповідними ресурсами. 

Сьогодні головною метою розвитку банківської системи України є 
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розбудова в Україні стійкої, прозорої, конкурентоспроможної банківської 
системи, яка б сприяла довгостроковому економічному зростанню країни, 
її фінансовій безпеці, була здатна і готова без загрози національним 
інтересам інтегруватися у світовий економічний простір. 

Для досягнення поставленої мети необхідне виконання таких 
основних цілей: забезпечення стійкості банківської системи; забезпечення 
прозорості (транспарентності) банківської системи; підвищення 
конкурентоспроможності банківської системи. 

Після виконання основних цілей наступним етапом розвитку 
банківської системи України буде вихід українських банків як 
рівноправних гравців на міжнародні фінансові ринки,.  

Основними напрямами діяльності Національного банку України на 
2010 – 2017 роки з подолання проблем розвитку банківської системи 
України є : 1) підвищення рівня капіталізації банківського сектору;  
2) підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг;  
3) поширення міжнародних стандартів корпоративного управління;  
4) упровадження та розвиток ризик-менеджменту; 5) забезпечення захисту 
прав кредиторів і вкладників. 

Основним принципом удосконалення системи регулювання 
банківської діяльності і банківського нагляду на період до 2017 року є 
впровадження стратегії активної ролі банківського нагляду, орієнтованого 
на виявлення проблем у діяльності банку на ранніх стадіях їх виникнення 
та своєчасного реагування Національного банку України з метою їх 
запобігання та уникнення кризових явищ або пом’якшення їх впливу на 
економіку. Передбачається подальше впровадження міжнародних норм і 
досвіду з урахуванням особливостей організації і функціонування ринку 
банківських послуг в Україні. Для наближення банківської системи 
України до міжнародних стандартів і підвищення безпеки банківської 
діяльності Національним банком України продовжується робота з 
упровадження ключових документів Базельського Комітету з банківського 
нагляду [2].  

Зміцнення процедур санації, реорганізації та ліквідації банків 
забезпечить ефективний захист інтересів кредиторів і вкладників банків та 
здійснюватиметься за такими напрямами: 1) удосконалення процедури 
ліквідації банків, у тому числі продажу майна (активів) банку, що 
ліквідовуються; 2) забезпечення нормативного регулювання процесу 
реорганізації банків; 3) підвищення ефективності технологій (процедур) 
санації банків, зокрема вдосконалення методичних рекомендацій щодо 
визначення критеріїв проблемності у діяльності банків і нормативне 
врегулювання порядку продажу банків при призначенні тимчасової 
адміністрації, створення інституту кризових менеджерів (тимчасових 
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адміністраторів і ліквідаторів); 4) забезпечення своєчасного реагування 
органів банківського нагляду на погіршення проблем банку з метою 
локалізації наслідків неефективного управління банком. 

Національний банк України сприятиме внесенню змін до 
законодавства України щодо розширення повноважень служби 
банківського нагляду в роботі з банками, діяльність яких потребує 
посиленого нагляду відповідно до рекомендацій Базельського Комітету з 
банківського нагляду. 

Удосконалення регулювання і нагляду за діяльністю банків у сфері 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванню тероризму буде здійснюватись з урахуванням 
міжнародних стандартів, досвіду та практики застосування відповідного 
законодавства.  

З цією метою вживатимуться заходи щодо поступового 
запровадження банками систем фінансового моніторингу, які б базувалися 
на забезпеченні виявлення, оцінці та ефективному управлінні ризиками, 
визначеними стандартами Базельського Комітету з банківського нагляду 
«Знай свого клієнта» [1].  

Одночасно буде посилено нагляд за результатами впроваджених 
банками процедур внутрішнього контролю, спрямованих на запобігання 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом забезпечення спеціалізації 
інспекторів та введення разом з інспекційними перевірками системи 
дистанційного контролю за ефективністю здійснення банками заходів з 
фінансового моніторингу. 

Банківська система, яка є частиною фінансової системи, знаходиться 
під взаємним впливом її складових. Для подальшого успішного розвитку 
банківської системи в першу чергу має бути визначена стратегія розвитку 
фінансової системи України в цілому. 

У рамках зазначеної стратегії на подальше зміцнення банківської 
системи України мають бути спрямовані зусилля всіх гілок влади. 
Розвиток банківської системи і виконання нею основних цілей та головних 
завдань залежить від того, чи буде здійснено урядом: забезпечення 
сталого розвитку економіки держави;реалізація ефективної 
макроекономічної політики, яка передбачає збалансовану та зважену 
фіскальну політику;координація дій державних органів щодо фінансової 
системи;розвиток усіх сегментів фінансових ринків;удосконалення та 
адаптація банківського законодавства України до вимог законодавства 
Європейського Союзу та Базельського Комітету з банківського нагляду, 
вдосконалення методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
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Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Сьогодні немає змоги протистояти процесам глобалізації у 

фінансовій сфері. Але можна й потрібно протистояти і протидіяти впливу 
негативних факторів, притаманних цим процесам на нинішньому етапі їх 
розвитку. За умов динамічних змін у сучасних соціально-економічних 
системах саме стабільність і надійність банківської системи, 
удосконалення банківського менеджменту та зміцнення його стратегічної 
складової може забезпечити фінансову безпеку державі. Незважаючи на 
високий рівень відкритості економіки України, банківська сфера поки що 
не витримує конкуренції із закордонними банками, тому не може 
вважатися готовою до інтеграції у світову банківську систему. Через 
недосконалість банківського менеджменту виникають такі основні 
проблеми, як мала потужність, низький рівень довіри до комерційних 
банків, недосконалість державного регулювання банківської сфери. 

Висновки. Отже, для того щоб вітчизняна банківська система мала 
високий (достойний) рівень діяльності, який забезпечує стабільність 
роботи банку в умовах непередбачуваних і незалежних від нього змін на 
фінансовому ринку, потрібно всім ланкам державного апарату управління 
уніфіковано підійти до усунення недоліків банківського менеджменту 
України. Таким чином, кожен банк матиме можливість ефективно 
функціонувати та використовувати можливості зовнішніх обставин, 
сприяючи стабільній роботі всієї банківської системи, а отже, – буде 
запорукою фінансового майбутнього, гарантом фінансової безпеки 
держави. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
Постановка проблемы. Домашние хозяйства – один из главных 

субъектов экономики, обеспечивающих динамику социально-
экономической системы и являющихся определяющими звеньями 
формирования и развития человеческого капитала. Домохозяйство 
выступает наиболее стабильным и способным к адаптации субъектом 
экономики, активно реализующим свои защитные механизмы. В 
зарубежной экономической литературе домашним хозяйствам придается 
исключительное значение, так как они органично интегрированы в 
хозяйственную систему, а модель, описывающая движение капиталов, 
товарных потоков и ресурсов, прочно связывает сектор домашних 
хозяйств и предпринимательский сектор. В отечественной науке и 
практике недооцениваются домашние хозяйства как важнейший и 
полноценный субъект экономических отношений. Международная 
система национальных счетов с 1992 года рассматривает домашние 
хозяйства в качестве субъекта экономики. В Беларуси системный анализ 
состава, численности, структуры, ресурсов домашних хозяйств начался с 
1999 года в связи с переписью населения, отразившей принципиальные 
социально-экономические и демографические изменения в статусе этих 
субъектов за десять лет. При этом и статистический, и экономический 
анализ недоучитывает многих аспектов деятельности домашних хозяйств. 
Исследованы, например, проблемы конечного потребления домашних 
хозяйств, динамика их сбережений. Но развитие рынка и 
потребительского общества, изменяющаяся структура производства и 
занятости, институциональные модификации неизбежно создают новые 
проблемы, новую социально-экономическую среду, в которой сектор 
домашних хозяйств должен занять соответствующее место. Кардинально 
меняется и влияние домашних хозяйств на экономику, поэтому особо 
актуализируется всестороннее исследование данного сектора. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные 
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исследования роли домашних хозяйств в экономической системе 
основываются на методологических подходах неоклассической концепции 
и концепции новой экономики. Так неоклассическая концепция 
рассматривает домашнее хозяйство как основную единицу принятия 
решений и их реализации в различных видах деятельности, которые лежат 
в основе рационального выбора. Экономическая деятельность домашнего 
хозяйства направлена исключительно на потребление. Кроме того, оно 
предоставляет ресурсы бизнесу, предъявляет спрос на товары, 
осуществляет сбережения, воспроизводит рабочую силу. 

Концепция новой экономики дополняет потребительские функции 
домохозяйств производственной. Домохозяйства оптимально используют 
находящиеся в их распоряжении ресурсы. Производственная функция 
требует учета экономических видов деятельности, не получающих 
денежной оценки, в частности домашнего труда. Исходное положение 
данной концепции – максимизация индивидуальной пользы членов 
домашнего хозяйства. 

В современной экономической литературе особое внимание 
уделяется анализу динамики доходов (ресурсов) и расходов домашних 
хозяйств, их сбережений, уровню обеспеченности [1]. Приобретает 
актуальность исследование изменения роли домашних хозяйств в 
производстве и предпосылок их обуславливающих [2]. Сложилось три 
варианта такого изменения. Во-первых, экономический рост ведет к 
увеличению количества успешных людей, «нашедших себя» на рынке 
труда, что объективно снижает экономическое значение домашнего 
производства. 

Во-вторых, рост профессионализма человека, занятого в домашнем 
производстве, постепенно приведет к тому, что оно станет источником не 
только натуральных, материальных благ, но и денежных доходов. 

И, наконец, в-третьих, для многих домохозяйств возможен самый 
пессимистический сценарий – консервация сложившегося положения [3]. 

Формулировка целей статьи. Исходя из основных признаков 
домашнего хозяйства, как субъекта спроса и сбережений, основы 
формирования человеческого капитала, поставщика ресурсов и субъекта 
предпринимательской деятельности, показать теоретические 
закономерности, тенденции и приоритеты механизма функционирования 
домашних хозяйств в Республике Беларусь. 

Основной материал. Домашние хозяйства представляют собой 
хозяйственную единицу, состоящую из одного или более лиц, 
объединенных общим бюджетом и местом проживания, которая 
обеспечивает экономику ресурсами и использует полученные за них 
деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих 
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материальные потребности человека с целью воспроизводства рабочей 
силы и развития личности на основе конечного потребления. В 
соответствии с международными рекомендациями ООН сектор 
«домашние хозяйства» состоит из определенной совокупности особой 
группы хозяйственных единиц, образуемых из групп людей и одиноких 
лиц, которые ведут собственное домашнее хозяйство для обеспечения их 
жизнедеятельности. Основным критерием их объединения или выделения 
из других хозяйствующих субъектов является выполнение конкретных 
функций ведения собственного домашнего хозяйства, а не наличие 
родственных связей. Домашние хозяйства – это хозяйственная 
кооперация. В отличие от семьи, которая является родственной 
интеграцией. 

 В Беларуси наблюдается тенденция к сокращению количества 
домашних хозяйств; уменьшение их размеров (растет число домохозяйств 
из 1– 2 человек и уменьшается из 5 и более), растет количество неполных 
семей и нуждающихся в социальной помощи; растет количество 
домохозяйств с лицами пенсионного возраста. В настоящее время 
численность домохозяйств составляет 3713,6 тысяч. В среднем одна 
шестая часть от общего числа домашних хозяйств – это одинокие лица, 
половина состоит из двух-трех человек, третья часть – из четырех и более 
человек. Они отличаются по своему составу, жизненным потребностям, 
обеспеченности имуществом и другим признакам, но основой их 
существования и воспроизводства является экономическая деятельность. 
В Беларуси, по данным переписи населения в 2009 году, которая 
проводится один раз в десять лет, домашние хозяйства, состоящие из 
одного человека, составляли 25, %, без детей – 36,5%, из трех человек - 
23,8%, из четырех – 12,2%, из пяти – 2,0%. В Гомельской области, 
например, домашние хозяйства, состоящие из одного человека, 
составляют 24,1% от общей численности домашних хозяйств, из двух – 
28,0%, их трех – 22,6%, из четырех – 18,2%, из пяти – 7,1% [4, с. 15]. 

Домашние хозяйства можно рассмотреть с точки зрения двух 
уровней анализа макроэкономического и микроэкономического. Уровень 
макроанализа – это изучение домашних хозяйств как определенной 
совокупности экономических единиц, поведение которых отражает 
положение населения и его экономические интересы и оказывает влияние 
на национальную экономику. Динамика и структура доходов и расходов 
домохозяйств, доля сбережений в доходах являются важнейшими 
факторами макроэкономической динамики. Микроанализ предполагает 
исследование домашних хозяйств как отдельных специфических 
экономических единиц, внутреннего механизма их хозяйствования и его 
оптимизацию. Он направлен на детальное изучение их трудовых и других 
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экономических функций, рыночного поведения, процесса принятия 
оптимальных решений на рынке товаров и услуг, а также факторов, 
влияющих на их выбор. 

Для домашних хозяйств, как и любого другого субъекта 
экономической системы, характерна специфичность реализации основных 
признаков хозяйствующего субъекта. Во-первых, мотивом, побуждающим 
вести экономическую деятельность, является стремление преодолеть 
ограниченность семейного бюджета. 

Во-вторых, они преследуют цель максимизации полезности 
потребляемых благ на основе лучшего соответствия полезности товаров и 
их цены в условиях ограниченности ресурсов. 

В-третьих, домашние хозяйства вступают в конкуренцию за 
достижение лучших экономических результатов, реализуя преимущества 
ведения хозяйства в рамках своего сегмента экономической системы. Эти 
преимущества состоят в легкости постоянного мониторинга друг за 
другом, долговременной мотивации его участников, восприятии издержек 
участия в домашней экономике как естественных, закрепленных в 
повседневных нормах. 

В-четвертых, они действуют в условиях ограниченных 
возможностей. С одной стороны – ресурсного потенциала, затрат на 
поддержание способности к труду, получение квалификации и доходов, 
выбора сферы деятельности. С другой – распределения ограниченного 
бюджета между потреблением и сбережением, между многообразием 
товаров на рынке и желанием максимизировать полезность от 
приобретенного набора товаров и услуг. 

В-пятых, в домашнем хозяйстве оцениваются упущенные 
возможности и определяются альтернативная стоимость выбора. 
Например, оно стремится наиболее выгодным образом продать на рынке 
труда располагаемый им человеческий капитал, выбирая между 
альтернативными вариантами занятости на рынке труда, ведением 
домашнего хозяйства, семейного бизнеса и свободным временем. При 
этом чем выше степень специфичности человеческого капитала, 
располагаемого субъектом домашнего хозяйства, тем выгоднее ему 
заниматься не ведением домашнего хозяйства, а продавать его на рынке, 
получая максимальную оплату за свой труд, и наоборот. Тем самым 
осуществляют рациональный выбор на основе сравнения затрат и выгод. 

На наш взгляд, в экономике Республики Беларусь сложилась 
система объективных предпосылок, свидетельствующих об усилении роли 
домашних хозяйств. Во-первых, с точки зрения их функциональной 
реализации. Домашнее хозяйство – поставщик ресурсов. В нем создаются 
условия для производства и воспроизводства человеческого капитала 
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путем использования бюджета семьи и выполнения определенного круга 
домашних работ. Деятельность домашних хозяйств в конечном счете 
направлена на накопление ресурсов и возмещение затрат, связанных с 
созданием человеческого капитала и развитием предпринимательского 
потенциала. Домохозяйства являются также поставщиками денежных 
ресурсов на рынок товаров и услуг. Располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств в 2015 в Республике Беларусь по структуре состояли из 
денежных средств – 95,1%; потребленных продуктов питания, 
произведенных в личном подсобном хозяйстве, – 4,1%; стоимости 
полученных в натуральной форме льгот и выплат – 0,8%. С 2010-го по 
2015год все эти составляющие имели тенденцию к росту. Динамика 
уровня малообеспеченности домашних хозяйств с 2010 по 2015 годы в 
процентах к их общему числу была следующей: 3,3%; 5,8%; 4,6%; ,4,0%; 
3,4%; 3,6% [5, с. 88]. 

Домашнее хозяйство – потребитель товаров и услуг. Структура и 
динамика потребления домашних хозяйств является определяющим 
компонентом совокупного спроса, а значит, – и основой нового качества 
экономического роста национальной экономики, изменения пропорций и 
равновесного состояния. Конечное потребление домашних хозяйств в 
Беларуси составляет более 50% ВВП и около трети совокупного спроса. 
Структура расходов домашних хозяйств в 2015 г. в процентах к общей 
сумме расходов характеризуется следующими данными (по сравнению с 
2012 г.): 

 расходы на питание в 2012 г. составляли 43,0%, в 2015 г. – 41,9%; 
 на непродовольственные товары в 2012 г. – 36,5%, в 2015 г. – 

32,7%; 
 на услуги в 2012 г. – 16,7%, в 2015 г. – 21,9%; 
 на алкогольные напитки и табачные изделия в 2012 г. – 3,8%, в 2015 

г. -3,5% [6, с. 19].  
Для сравнения: в Украине в 2014 году аналогичные расходы 

составили: питание – 55,1%; непродовольственные товары – 22,7%; оплата 
услуг – 20,5%; алкогольные напитки и табачные изделия – 1,7%  
[5, с. 372]. Средняя склонность к потреблению в Беларуси в настоящее 
время составляет 0,82. 

Для оценки потребительской функции домохозяйств в настоящее 
время используется индекс потребительского доверия Nielsen, 
складывающийся из трех индикаторов – восприятия потребителем 
перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения 
и степени готовности тратить деньги. Значение индекса выше 100 пунктов 
позволяет отнести потребителей страны к группе оптимистически 
настроенных; при индексе ниже 100 преобладают пессимистически 
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настроенные домашние хозяйства. С 2016 года в Беларуси, наряду с 63 
странами мира, проводится также такая оценка. Беларусь находится на 5 
месте среди самых пессимистически настроенных стран, после Южной 
Кореи, Украины, Греции, Италии – 55 пунктов к середине 2016 года. Это 
объясняется определенными макроэкономическими предпосылками: 

 перспективами потери работы; по официальным данным доклада 
Национального статистического комитета по занятости населения 
Республики Беларусь, фактический уровень безработицы за 2016 г. 
составил 5,8% от экономически активного населения; 

 долларовый эквивалент средней заработной платы снизился к 
началу 2017 г. на 37 долларов и составил 372 доллара. За 2016 г. 
доходы домашних хозяйств упали на 7,3%. Их падение началось с 
2015 года [7, с. 1]; 

 деноминацией белорусского рубля, способствовавшей росту цен; 
 ростом коммунальных платежей, которые выросли с начала 2016 

года на 20%; при этом население погашает в настоящее время 60% 
услуг ЖКХ, а к концу 2018 года будет платить все 100%; 

 принятием декрета о социальном иждивенчестве, в соответствии с 
которым «тунеядец» должен заплатить налог, равный 20 базовым 
величинам, что составляет в долларовом эквиваленте 
приблизительно 222,7 – 244 доллара. 

Домашние хозяйства – субъект сбережений. Сбережения создают 
условия для интенсификации динамики валового внутреннего продукта, 
что вновь стимулирует потребление домашних хозяйств и является 
условием регулярной модификации отраслевой структуры национальной 
экономики. Средняя склонность к сбережению в Беларуси составляет 0,18. 
Цели сбережений домашних хозяйств в 2015 году были направлены на 
непредвиденные расходы в будущем – 68,1%; на ремонт и покупку 
недвижимости – 43,4%; крупные покупки – 3,1%; оплату лечения – 18,3%; 
оплату образования – 16,7%; оплату отпуска – 14,6%; ритуальные услуги – 
10,3% [5, с. 130]. Срочные депозиты домашних хозяйств в национальной 
валюте к середине 2016 г. снизились на 2,9%. Это вызвано введением 
безотзывных депозитов и подоходного налога на депозиты, снижением 
ставки рефинансирования с 25% в 2015-ом до 18% в 2016 году. 
Аналогичная тенденция наблюдается и с валютными сбережениями, что 
обусловлено падением реальных доходов населения и использованием 
валюты на текущее потребление. 

Во-вторых, изменение экономической среды, в которой 
функционируют домашние хозяйства, возрастание фактора 
неопределенности привело к тому, что домохозяйство стало сектором 
экономики, где вырабатывается и апробируется стратегия выживания тех, 
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кто находится вне реального сектора экономики, потерял источник дохода 
и занятости. Изменение структуры производства, сокращения диапазона 
требуемых специальностей, циклические колебания, приводят к 
необходимости поиска альтернативных форм занятости, в том числе и в 
рамках домашнего хозяйства. 

В-третьих, социальная политика в условиях рынка, ориентирована 
на активизацию самообеспечения домашних хозяйств, в отличие от 
исторически сложившегося иждивенческого их типа. Рыночная экономика 
создает условия для расширения границ и источников получения доходов. 

В-четвертых, адаптация хозяйственной деятельности домашних 
хозяйств к новым условиям проявляется в интенсификации 
производственной функции домашних хозяйств. Наблюдается тенденция к 
изменению предпочтений занятости в общественном производстве 
занятостью в домашнем хозяйстве, которая осуществляется в трудовых и 
нетрудовых формах. Трудовые – семейный бизнес (В Беларуси, например, 
индивидуальная трудовая деятельность). Нетрудовые – сдача в аренду 
семейной жилплощади, земли, предметов длительного пользования, 
автомобилей и прочего. 

Таким образом, в настоящее время домашнее хозяйство 
максимально диверсифицирует свою деятельность. 

Последняя предпосылка активизации домашних хозяйств, как 
субъекта экономики, – расширение диапазона производственной 
деятельности – заслуживает особого внимания. Иногда в литературных 
источниках распространено утверждение о том, что термин «домашнее 
хозяйство» никак не связан с процессом производства, и даже если 
делается акцент на связи домашних хозяйств с процессом производства, 
они рассматриваются только с позиций владельцев факторов 
производства, а также с позиций выполнения традиционных домашних 
работ. Очевидно, необходимо более широко интерпретировать 
производственную деятельность домашних хозяйств и выделить их 
производственную функцию и формы ее проявления.  

А. Олейник определяет основную функцию домашнего хозяйства 
как производство, реализацию и сохранение человеческого капитала, и 
одной из форм его реализации является ведение семейного бизнеса [8, с. 
375]. На наш взгляд, именно активизация трудовых функций 
домохозяйств в производственной сфере, создание условий для 
стимулирования семейного бизнеса и надомного труда должны стать 
основой либерализации деятельности домашних хозяйств, укрепления их 
самодостаточности и усиления роли как хозяйствующего субъекта. 

Исследование производственной функции домашних хозяйств стало 
особо актуальной для Беларуси в связи с рядом преобразований в сфере 
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индивидуального предпринимательства, которые начались еще в 2002 
году. Семейное предпринимательство, как одна из форм малого бизнеса в 
белорусском законодательстве, не используется и не выделяется как 
особая форма правового регулирования и государственной поддержки. 
Формально к семейному бизнесу относят индивидуальное 
предпринимательство. Однако оно не исчерпывает всех возможных 
вариантов семейного бизнеса, отличаясь по определенным 
организационным аспектам. В большинстве стран с рыночной системой 
хозяйствования семейный бизнес занимает ведущее положение. В 
Великобритании он охватывает 75% всех фирм, обеспечивая занятость для 
половины населения и производя около 50% валового национального 
продукта. В странах Европейского союза семейные фирмы составляют 
85%, в США – 90% всех предприятий. В Италии на семейные 
ремесленные фирмы численностью 2–3 человека приходится 18% 
экспорта. В зарубежных странах действуют специальные объединения, 
которые проводят исследования в сфере организации семейного бизнеса, 
защищают интересы и предоставляют дискуссионные площадки по 
обмену опытом функционирования семейного предпринимательства. В 
гражданско-правовых актах многих постсоциалистических стран 
(Армения, Азейбарджан, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Украина) 
семейное предпринимательство узаконено как организационно-правовая 
форма предпринимательства, где стратифицированы особенности 
хозяйственной деятельности этих субъектов. 

В Беларуси функционируют и развиваются структуры, которые по 
формальным признакам относятся к семейному бизнесу – это 
индивидуальное предпринимательство. Численность индивидуальных 
предпринимателей по видам экономической деятельности в процентном 
отношении в 2016 году составила: сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство – 0,7%; промышленность – 5,1%; строительство – 9,9%; 
торговля, ремонт – 41,3%; гостиницы, рестораны – 1,4%; транспорт,  
связь – 12,6%; финансовая деятельность – 0,1%; операции с 
недвижимостью, аренда – 21,8%; образование – 1,3%; здравоохранение и 
предоставление социальных услуг – 0,3%; предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 5,5% [9, с. 273]. Но организационные 
основы его функционирования (по оформлению трудовых отношений, 
начисления взносов в фонд социальной защиты, распределению 
обязанностей) отличны от организационных основ функционирования 
семейного бизнеса. Наибольшее распространение получила торговля 
импортированными товарами, производство в личном подсобном 
хозяйстве (в части ориентированной на продажу сельскохозяйственной 
продукции на рынке), хотя его динамика имеет тенденцию к снижению. В 
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Гомельской области – почти в два раза. Расширяется сфера услуг в 
общественном питании, предоставлении бытовых услуг, агроэкотуризме. 
Так, число субъектов последнего с 2010-го по 2015 год составляет 
соответственно: 1247, 1576, 1775, 1881, 2037, 2263. В Гомельской области 
их число, к сожалению, сокращается – со 131 в 2011 году до 196 в 2015-ом 
[10, с. 64]. В стране созданы условия для развития ремесленного дела, что 
подтверждается ежегодным ростом количества физических лиц, 
осуществляющих эту деятельность. В 2011 году – 5,4 тысячи человек, в 
2015-ом – 17,7 тысяч [11, с. 22]. Однако диапазон для развития семейного 
бизнеса может быть расширен за счет развития различного вида ремесел, 
бытовых, образовательных, деловых, бухгалтерских услуг, рекламы, 
инновационной деятельности и других. 

Выводы. 1. В современных условиях роль домашних хозяйств 
усиливается, и они становятся совершенно самостоятельной сферой 
приложения рабочей силы. 

2. В Республике Беларусь должна осуществляться дальнейшая 
последовательная институализация домашних хозяйств, что 
предусматривает укрепление их положения среди других социальных 
институтов, устранение подчиненного положения по отношению к 
государству. 

3. В силу изменения роли домашних хозяйств в национальной 
экономике требуется постоянный и всесторонний мониторинг данного 
сектора, поскольку это позволяет ввести в народнохозяйственный оборот 
дополнительные материальные и финансовые ресурсы. 

4. Активизация трудовых функций домохозяйств в 
производственной сфере требует создания правовых и экономических 
условий для либерализации их производственной деятельности путем 
стимулирования семейного бизнеса кредитов, налоговых льгот, правовой 
защиты. Необходимо создать условия для переориентации семейного 
бизнеса из сферы обращения, торговли в производственную и 
инновационную деятельность. 
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ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
Вступ. Сучасний рівень та тенденції розвитку вітчизняної економіки 

вимагають невідкладних та ефективних заходів щодо стабілізації ситуації 
та формування механізмів її покращення. Уміння ефективно та оперативно 
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реагувати на зміни ринкової кон’юнктури як з боку виробників, так і 
споживачів може бути дієвим механізмом поліпшення економічного 
стану. Важливим чинником економічного піднесення може бути попит 
(зростання попиту), що формують споживачі на товари та послуги. Таким 
чином, правильна оцінка та управління складовими, що його 
обумовлюють, може забезпечити певний рівень економічного зростання. 

Результати дослідження. Попит є ринковою категорією та виражає 
потребу споживачів у товарах, роботах послугах. Звичайно, що наявність 
самої потреби не є індикатором для товаровиробників щодо необхідності 
здійснення певних видів діяльності, для того. щоб у товаровиробників 
виникло бажання задовольнити потребу (сформувати пропозицію), 
необхідно щоб попит мав статус платоспроможного, у потенційного 
споживача була одночасно і потреба у продукті і можливість його 
придбати. 

Поведінка товаровиробників та споживачів у плані керування 
попитом базується навколо інформації щодо рівня його еластичності. 
Еластичність попиту характеризує рівень його зміни (реакції) на 
сукупність ряду чинників. Одним з основних чинників, що впливає на 
обсяг попиту, є рівень цін на товари, роботи, послуги (взаємозв’язок між 
попитом та ціною характеризує закон попиту). Проте, крім ціни товару, на 
обсяг попиту населення впливає рівень його доходів, вартість товарів-
замінників чи доповнюючих товарів та структура витрат споживача. 
Відповідно до вищезазначеного можна виділити кілька варіантів 
еластичності попиту – за ціною, за доходом, перехресний та за структурою 
витрат. Кожен із цих показників доносить до учасників ринку важливу 
інформацію щодо того, як відреагує попит на зміни зовнішніх чинників.  

Еластичність попиту за ціною дає товаровиробникам інформацію 
щодо того, як їм треба діяти з метою його стимулювання та зростання 
рівня прибутковості діяльності. Так, у випадках наявності еластичного 
попиту (відносна зміна попиту перевищує відносну зміну ціни) поведінка 
товаровиробника має бути спрямована в напрямку зниження цін, що 
позитивно вплине на обсяги попиту, а ті втрати, які він матиме внаслідок 
знижених цін, будуть компенсовані більшими обсягами продажів. Якщо 
припустити, що рівень прибутковості є високим і зниження ціни не 
призведе до ситуації, коли ціни менші за собівартість одиниці продукції, 
зниження цін має відбуватися до того часу, поки попит з еластичного не 
перетвориться на одинично еластичний (в результаті насичення ринку 
темпи зростання попиту будуть уповільнюватися і темп зміни попиту 
зрівняється з темпами зміни ціни). 

Еластичність попиту за доходом (зміна попиту як реакція на зміну 
доходів споживачів) дає змогу товаровиробникам зрозуміти, як споживачі 
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класифікують відповідну продукцію: як низькоякісну, як високоякісну чи 
як продукцію стандартної (прийнятної) якості. Коли еластичність за 
доходом набуває від’ємного значення (рівень попиту знижується/зростає 
при зростанні/зниженні рівня доходів), це є свідченням того, що споживач 
оцінює дану продукцію як низькоякісну, для високоякісної продукції (на 
погляд споживача) еластичність за доходом набуває додатного значення 
(рівень споживання зростає/скорочується при зростанні/скороченні рівня 
доходів).  

Перехресна еластичність дає інформацію учасникам ринку щодо 
того, яким чином між собою пов’язані товари: доповнюють один одного, 
замінюють споживні вартості чи взагалі є нейтральними. Зростання ціни 
взаємодоповнюючого товару обумовлює зниження попиту на інший товар, 
таким чином, приймаючи рішення щодо цінової політики, слід оцінити 
можливі наслідки реакції попиту в таких умовах. У випадку 
взаємозамінних товарів перехресна еластичність набуває від’ємного 
значення. Такий стан характеризує ситуацію, коли споживачі мають змогу 
забезпечити свої потреби за рахунок споживання інших товарів з 
однаковими (подібними) споживними вартостями. Значення перехресної 
еластичності в межах нуля є свідченням того, що споживач оцінює два 
досліджені товари як повністю незалежні з різним набором споживчих 
вартостей. Володіючи інформацією щодо перехресної еластичності набору 
товарів, товаровиробник має змогу більш точно оцінити наслідки зміни 
цінової політики та здійснити більш виважені кроки з метою як 
стимулювання попиту, так і підвищення прибутковості власної 
господарської діяльності. 

У більшості випадків еластичність базується також на нашому 
ставленні до товару. Так, зазвичай товари, які ми оцінюємо для себе як 
важливі та необхідні для споживання, мають низький рівень еластичності 
попиту, одночасно товари, які не є важливими та без споживної вартості 
яких ми можемо обійтися, мають вищий рівень еластичності. 

Поряд з цим рівень еластичності попиту також базується на 
структурі наших витрат та частки в цій структурі витрат на окремий товар 
чи послугу. Так, попит на ті товари, витрати на які займають значну 
питому вагу в загальній сумі витрат, має вищий рівень еластичності 
(навіть якщо вони є потребами першої необхідності), оскільки зміна їх 
ціни призводить до істотного зростання загального обсягу наших витрат. 
Одночасно товари, витрати на які є несуттєвими в загальній структурі 
витрат, мають менш еластичний попит (навіть якщо це елементи розкоші і 
їх споживча вартість для нас не є критичною). 

Висновки. Таким чином, відповідно до вищезазначеного, можна 
стверджувати, що об’єктивна оцінка еластичності попиту набуває 
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важливого значення для формування виваженої цінової політики та дає 
змогу максимізувати прибутки товаровиробників, враховуючи одночасно 
інтереси та можливі ризики для споживачів продукції, товарів, робіт чи 
послуг. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКЛАМНИХ 
АГЕНТСТВ 

 
Вступ. В умовах економічних змін, як в Україні так і світі, для 

більшості рекламних агентств стає актуальною проблема підвищення 
конкурентоспроможності. У зв’язку з цим гостро стоїть питання вибору 
найбільш ефективного застосування інноваційних напрямів діяльності 
підприємства, оцінки інноваційного розвитку, розробки шляхів 
підвищення інноваційної активності. 

Необхідність проведення дослідження оцінки інноваційного 
потенціалу розвитку рекламних агентств, на основі яких можна прийняти 
рішення про доцільність інноваційних проектів, обумовлюють 
актуальність даної теми дослідження. 

Результати дослідження. В умовах сучасного динамічного 
зростання популярності реклами і перенесення виконання функцій щодо 
проведення рекламних кампаній на спеціалізовані компанії, а саме – 
рекламних посередників, важливе місце серед елементів комунікаційної 
інфраструктури належить рекламним агентствам. 

Рекламні агентства – незалежні підприємства, що займаються за 
дорученням рекламодавця чи засобу розповсюдження рекламної 
інформації діяльністю з розробки рекламної кампанії, виробництва 
рекламної продукції чи її розміщення в засобах розповсюдження 
рекламної інформації. 
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Усю сукупність процесів і явищ, що відбуваються у сфері надання 
рекламних послуг, можна умовно поділити на дві групи – традиційні та 
інноваційні.  

Традиційні процеси і явища характеризують звичайне 
функціонування рекламних агентств, а інноваційні – розвиток останніх на 
якісно новому рівні.  

Головне завдання рекламних агентств полягає в тому, щоб на основі 
складеного плану рекламної кампанії створити дієві рекламні засоби. Але 
для того, щоб реклама була ефективною, необхідно попередньо всебічно 
вивчити ринки збуту й реклами. Тому рекламні агентства повинні добре 
знати проблеми ринку, методи просування товарів та отримання 
інформації і мати можливості надавати рекламодавцю розгорнуті 
рекомендації з найбільш прийнятних рекламних засобів і методів, які 
варто використовувати для ефективного збуту конкретного товару. Саме 
ці напрями роботи рекламного агентства є традиційними. Але головним 
чинником економічного зростання і забезпечення належного місця 
рекламного агентства на ринку рекламних послуг є ефективне 
використання інновацій, які перетворюються на вирішальний фактор 
соціально-економічного розвитку і відіграють провідну роль у вирішенні 
економічних, екологічних, соціальних та культурних завдань, що стоять 
перед рекламними агентствами в сучасних умовах жорсткої 
конкурентоспроможності. Зрозуміло, особливої актуальності набуває 
розгляд комплексу питань щодо інноваційної діяльності рекламних 
агентств, зокрема інноваційного потенціалу як системного показника, що 
характеризує рівень ефективності рекламних агентств у реалізації стратегії 
інноваційного розвитку. 

Надійним підґрунтям для забезпечення ефективності інноваційної 
діяльності є інноваційний потенціал, який визначає рівень інноваційних 
можливостей рекламних агентств.  

Поняття «інноваційний потенціал» має досить широке коло 
визначень. Серед них наступні: 

 інноваційний потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, 
включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та 
інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності; 

 інноваційний потенціал рекламних агентств являє собою сукупність 
інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємозв'язку 
різноманітних чинників (процедур), які створюють необхідні умови 
для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення 
відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності рекламних агентств у цілому; 
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 інноваційний потенціал – це міра готовності виконати завдання, які 
забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі, тобто міра 
готовності до реалізації інноваційного проекту або програми 
інноваційних перетворень і впровадження інновації. 

Зазначимо, що успішні рекламні агентства не тільки мають поточні 
доходи, але й повинні у процесі діяльності забезпечити відповідний рівень 
і відповідність інноваційній активності усіх категорій інноваційного 
потенціалу. Оцінка достатності інноваційного потенціалу припускає 
виділення й аналіз кожної з його складових. 

За дослідженням автора, до традиційної діяльності рекламних 
агентств можна віднести наступні функції. 

1. Маркетингова функція – аналіз маркетингового макро- і 
мікросередовища, дослідження діяльності конкурентів, аналіз стану ринку 
певного продукту, смаків, переваг і потреб споживачів. Ці дослідження є 
основою для розробки рекламних кампаній, створення реклами, а також 
необхідні для того, щоб визначити: напрям рекламного впливу, напрям дій 
конкурентів і спосіб зробити так, щоб рекламна кампанія була 
успішнішою, наявні перешкоди продажу товарів, заходи, що допомагають 
успішному продажу товарів (як подати товар і зробити його виграшним, 
тобто таким, яким хочуть його бачити майбутні покупці). 

2. Творча функція спрямована на створення творчих, креативних 
ідей та розробок. Необхідна основна творча концепція рекламної кампанії, 
тобто базова ідея, що є стрижнем усієї кампанії і відбивається в усіх 
рекламних діях. 

3. Комерційна функція – це безпосереднє розміщення рекламного 
замовлення клієнта. 

4. Адміністративна функція полягає в супроводженні замовника 
протягом усієї роботи посередника з ним. Вона включає: 

 проведення переговорів із партнерами в інтересах замовника; 
 одержання інформації для розробки замовлення клієнта; 
 розміщення замовлення клієнта; 
 координацію і контроль за роботою над замовленням клієнта 

(одержання поточних звітів, довідок та ін.); 
 надання оперативної допомоги клієнту при виникненні різних 

питань, пов'язаних із замовленням. 
5. Консалтингова функція передбачає участь в ухваленні рішень в 

інтересах клієнта (замовника), надання необхідної інформації та 
підготовку ухвалення рішення. Ця функція полягає в оцінці рекламних 
пропозицій, що надходять до клієнта, наданні рекомендацій з навчання і 
підготовки торгового персоналу, розробці рекомендацій з розміщення 
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товарів у торговому залі, наданні допомоги у вирішенні господарських 
ситуацій. 

Відповідно до аналізу, що був проведений автором, до 
інноваційного потенціалу рекламних агентств можна віднести наступні 
види діяльності, із наданням більш розширених додаткових послуг: 

 застосування нестандартних засобів розміщення (розповсюдження) 
реклами; 

 проведення PR-кампаній та вирішення загальнофірмових питань у 
галузі іміджу;  

 надання додаткових послуг із лобіювання; 
 проведення майстер-класів, консультування і тренінгів із питань 

проведення рекламних кампаній та PR-акцій.  
Висновки. Таким чином, під інноваційним потенціалом рекламних 

агентств в сучасних умовах варто розуміти їх максимальні можливості 
генерувати високу інноваційну активність. Важливою складовою будь-
якої інновації є інноваційний потенціал, тому кожному рекламному 
агентству необхідно знати теоретичні основи, закономірності процесу 
формування, структуру, джерела зростання, методи оцінки й напрями 
ефективного використання такого потенціалу. Компетентне та всебічне 
володіння цими питаннями дасть змогу об'єктивно оцінювати свої 
можливості, розробляти нові напрями інноваційної діяльності, формувати 
ефективну стратегію інноваційного розвитку. 

Отже, кожному рекламному агентству необхідно визначити 
оптимальні шляхи удосконалення методики освоєння потенціалу 
інноваційного розвитку власного підприємства. 

  
  

Козюра Ігор Валерійович, 
д. держ. упр., професор кафедри менеджменту, 

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”  
 

ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 
ЇХНЯ ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Вступ. Для розвитку в Україні ефективної моделі регіонального та 

місцевого розвитку актуальним є врахування зарубіжного досвіду 
діяльності й підтримки таких інституцій регіонального і місцевого 
економічного розвитку, як агентства регіонального економічного розвитку 
(АРЕР), кооперативи та інші організації місцевого розвитку.  

Результати дослідження. Заслуговує на увагу канадський досвід 
діяльності АРЕР, що набуває особливого значення на тлі глобальної 
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тенденції регіоналізації місцевого врядування, в умовах осмислення та 
реалізації реформ місцевого самоврядування та децентралізації.  

Базовими положеннями довготермінових регіональних стратегій і 
програм соціально-економічного розвитку є: 

 створення позитивного середовища для економічного зростання, 
обов`язковим елементом якого є сприятливий інвестиційний клімат, 
належна інфраструктура, упровадження стимулів заохочення 
підприємців, які бажають ризикнути й інвестувати свій час і кошти 
в майбутнє регіону; 

 опора на існуючі сильні сторони, у першу чергу підтримка урядом 
ключових економічних галузей провінції, що мають найкращий 
потенціал для розвитку (“точки зростання”);  

 розвиток програм партнерства й співробітництва в різних сферах 
між органами виконавчої ради, місцевого самоврядування, 
територіальними громадами, науково-дослідними установами, 
навчальними закладами, бізнес-структурами, кооперативним 
сектором, громадськими організаціями. 

Інституційний розвиток сфери регіонального і місцевого 
економічного розвитку потребує налагодження системи освіти, підготовки 
і перепідготовки кадрів агентств розвитку. 

Також, визнаючи необхідність продовження будівництва і зміцнення 
кооперативного сектору, канадський уряд своїм завданням бачить 
підтримку розвитку нових кооперативів, нових методів капіталізації і 
нових моделей кооперації, просування і розвиток альянсів між 
кооперативами, між кооперативами й іншими підприємствами, підтримку 
проектів диверсифікації й надання допомоги кооперативам у визначенні 
способів інвестування цих проектів, а також співробітництво в напрямку 
кооперативної освіти.   

Кооперативи громадського обслуговування – один з найбільш 
багатообіцяючих секторів зростання для кооперативів. Реструктурування 
багатьох служб громадського обслуговування пропонує нові для 
кооперативних підприємств можливості: кооперативну власність на 
громадські об’єкти транспортної інфраструктури; розширення діяльності 
кооперативів економічного розвитку територіальних громад у напрямку 
індустріального розвитку та створення нових робочих місць у місцевих 
громадах; формування мережі малих і середніх підприємств з метою 
поліпшення їхньої конкурентоспроможності. 

З метою стимулювання економічного розвитку територіальних 
громад було впроваджено програму підтримки організацій розвитку 
міських околиць, що передбачала сприяння організаційному становленню, 
забезпечення фінансування на підтримку розгортання й функціонування 
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багатоцільових організацій місцевого розвитку, створених жителями 
міських околиць з низькими доходами. Координація даної програми 
здійснювалася спільно з урядовими відомствами, зацікавленими в 
розвитку інфраструктури територіальних громад. Розробка основних 
ініціатив організацій місцевого розвитку спрямована на поліпшення 
житлових умов у громадах, підтримку різноманітних місцевих проектів 
розвитку підприємництва й кооперативної діяльності. Організації 
місцевого розвитку стояли у витоків розгортання численних 
кооперативних починань, у т. ч. – кооперативів з реконструкції житлових 
будинків, денних дитсадків, транспортних споживчих кооперативів. Крім 
того, для покращення соціально-економічного добробуту мешканців 
околиць ці організації започаткували кілька ініціатив із забезпечення 
зайнятості й навчання населення.  

Діяльність організацій сприяла збільшенню самозабезпеченості 
громадян і самодостатності територій, усуненню фінансових і 
кваліфікаційних бар’єрів шляхом сприяння у створенні кооперативів, 
надання сприятливих можливостей для здобуття необхідних для 
самозайнятості чи започаткування нової справи знань, умінь і навичок. 

Підкреслено, що в умовах проведення адміністративної реформи та 
інших суспільних перетворень в Україні цінним і корисним є канадський 
досвід реалізації на провінційному й місцевому рівня управлінських 
реформ, у яких центр ваги переноситься на попереджувальні заходи, 
зменшення витрат на адміністрування програм, значне посилення 
громадської участі й контролю за управлінським процесом. 

Проаналізовано концептуальний підхід до розвитку взаємодії 
регіональних та місцевих органів влади та вдосконалено його шляхом: 
інституційного забезпечення реалізації державної політики у сфері 
місцевого самоврядування відповідно до національних пріоритетів; 
координації відносин уряду з органами місцевого самоврядування; 
міністерського контролю виконання місцевими радами своїх зобов’язань. 
Для досягнення оптимального і своєчасного структурного оновлення 
рекомендовано застосовувати “спрямований консультативний підхід”, 
який полягає у спрямовуючій ролі центрального уряду в поєднанні з 
організованими ним консультаціями, та переговорний підхід між 
центральними органами влади та органами місцевого самоврядування для 
інших ключових елементів муніципальної системи. 

Висновки. Розроблено стратегічні засади розвитку місцевого 
самоврядування в Україні з урахуванням канадського досвіду, що 
передбачають: сприяння регіональному та місцевому розвитку; 
інституційну підтримку через агентства регіонального розвитку; зростання 
кооперативного сектору місцевої економіки; поширення громадянської 
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освіти як засобу формування активних громадян, активізації взаємодії з 
громадськістю; залучення членів територіальної громади до участі в 
місцевому управлінні; запровадження системи показників вимірювання 
ефективності діяльності органів місцевого самоврядування; заохочення 
міжмуніципальної співпраці. На основі вказаного вище перспективним 
напрямом є обґрунтування пропозицій з упровадження мережі інституцій 
регіонального й місцевого економічного розвитку в Україні. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Економічні реформи, що проводяться в 
даний час в Україні, вимагають від суб’єктів господарювання, незалежно 
від форм власності, уміння виживати в жорстких умовах конкурентної 
боротьби та криміналізації суспільства, постійно пристосовуватися до змін 
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в економіці, політиці та суспільстві в цілому. Названі чинники сприяють 
виникненню непередбачуваних небезпек, реальних та потенційних загроз 
для підприємництва. 

В таких умовах перед суб’єктами господарювання постають 
проблеми забезпечення їх економічної безпеки, стабільної і прибуткової 
виробничо-господарської діяльності, яка набуває надзвичайної 
актуальності. Особливо гостро ці проблеми постають у ситуаціях, 
пов’язаних із постійним підприємницьким ризиком, недобросовісною 
конкуренцією, витоком конфіденційної інформації, різними формами 
впливу з боку злочинних угрупувань, свавіллям корумпованих 
чиновників, а також законодавчою невизначеністю діяльності суб’єктів 
економічної безпеки. Проблема забезпечення належного рівня безпеки на 
підприємстві завжди була однією з пріоритетних, а з огляду на постійно 
зростаючу світову економічну кризу її значущість суттєво підвищується. 

Усе це потребує від підприємців різних рівнів знань теоретичних 
основ економічної безпеки, розуміння її сутності, завдань та функцій, 
об’єктів посягань, суб’єктів економічної безпеки, потенційних та реальних 
загроз і, головне, вміння визначати основні напрями та заходи 
забезпечення економічної безпеки і впроваджувати їх у практику 
діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі економічної 
безпеки в діяльності суб’єктів господарювання присвячено багато 
наукових праць. Дослідженням теоретичних та практичних основ 
економічної безпеки суб’єктів підприємництва займалися  
Є. А. Олейнікова, Т. Б. Кузенко, З. С. Варналій, Н. М. Євдокимова,  
В. Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, М. І. Камлик, Я. А. Жаліло,  
М. І. Зубко, О. М. Ляшенко, В. В. Шликова, Н. М. Шмиголь,  
І. Л. Сазонець та ін. Аналіз наукової літератури дає змогу зробити 
висновок, що існуючі підходи до забезпечення економічної безпеки 
суб’єктів підприємництва не є універсальними і потребують постійного 
моніторингу та удосконалення.  

Формулювання цілей статті. Економічна безпека суб’єктів 
підприємницької діяльності ставить за мету забезпечення підприємству 
сталого економічного і фінансового розвитку, надійного захисту майна та 
персоналу фірми від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, 
попередження небажаних подій, що можуть призвести до негативних 
наслідків.  

В сучасних умовах господарювання в Україні діяльність 
підприємств є досить складним і ризиковим заняттям. І це пов’язано не 
лише з далеко не найкращим загальним станом національної економіки, а 
й низкою специфічних факторів, що негативно впливають на економічну 
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безпеку підприємництва. За умов повної економічної самостійності 
суб’єкти підприємницької діяльності самі визначають свою економічну 
політику, організовують виробничий процес та несуть повну 
відповідальність за результати своєї господарської діяльності. Усе це 
значною мірою вимагає від власників та керівників підприємств вжиття 
відповідних заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки 
власного бізнесу і створення на підприємстві комплексної системи 
економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до ринкової 
економіки, створення великої кількості підприємств різних організаційно-
правових форм, що засновані на різних формах власності, поява нових 
механізмів господарювання та багато інших факторів поставили суб’єктів 
підприємницької діяльності в умови, коли вони значну увагу повинні 
приділяти вирішенню питань, пов’язаних із забезпеченням своєї 
економічної безпеки. Економічна безпека суб’єкта підприємницької 
діяльності – це такий стан розвитку господарюючого суб’єкта, який 
характеризується стабільністю економічного й фінансового розвитку, 
ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на 
всіх стадіях його діяльності. До факторів, що мають найбільший вплив на 
економічну безпеку підприємництва, можна віднести: 

 невирішеність соціальних проблем населення – низький рівень 
доходів, безробіття, плинність кадрів, що суттєво знижує ступінь 
відповідальності працівників підприємства за збереження 
комерційної таємниці фірми; 

 посилення конкурентної боротьби за ринки збуту; 
 високий рівень монополізації ринку; 
 збереження високого рівня криміналізації економіки з метою 

«відмивання» грошей та вивозу їх за кордон; 
 установлення контролю з боку кримінальних структур над 

діяльністю суб’єктів господарювання різних секторів економіки; 
 недосконалість чинного законодавства, що регулює відносини в 

сфері підприємництва, зокрема у сферах ліцензування, 
оподаткування, банкрутства та ін.; 

 відсутність досвіду у вітчизняного бізнесу в розробці та реалізації 
засобів і методів захисту власної економічної безпеки, відсутність 
досвідчених фахівців-професіоналів.  

В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної 
безпеки підприємства повинна лежати певна концепція. Як документ, 
концепція включає мету комплексної системи забезпечення економічної 
безпеки, її завдання, принципи діяльності, об’єкт і суб’єкт, стратегію і 
тактику.  
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Комплексна система забезпечення економічної безпеки 
підприємництва – це комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-
правового характеру, що здійснюється спеціальними органами, службами, 
підрозділами суб’єкта господарювання та спрямований на захист життєво 
важливих інтересів особистості, підприємства і держави від протиправних 
дій з боку реальних або потенційних фізичних чи юридичних осіб, які 
можуть призвести до істотних економічних втрат підприємства в 
майбутньому. 

Метою комплексної системи економічної безпеки є недопущення 
або зведення до мінімуму впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на суб’єкт 
господарювання, у тому числі на його фінансові, матеріальні, 
інформаційні, кадрові ресурси, на основі реалізації розробленого 
комплексу заходів економіко-правового та організаційного  
характеру [4, с. 73]. 

Побудова системи економічної безпеки підприємства повинна 
здійснюватися на основі дотримання таких принципів: законності; прав і 
свобод громадян; централізованого управління; компетентності; 
конфіденційності; відповідності внутрішнім і зовнішнім загрозам; 
комплексного використання сил і коштів; самостійності й відповідальності 
за організацію безпеки; корпоративної етики; передового матеріально-
технічного забезпечення; координації та взаємодії з органами влади й 
управління [7, с. 56]. 

Важливість постійного дотримання економічної безпеки 
зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання 
завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення 
головних цілей своєї діяльності. Перелік завдань, що підлягають 
вирішенню при створенні системи забезпечення економічної безпеки 
підприємства, можна визначити таким чином:  

 захист законних прав та інтересів підприємства; 
 моніторинг зовнішнього середовища бізнесу; 
 визначення можливих загроз економічній безпеці підприємства і 

розробка превентивних заходів для попередження або зменшення 
виробничих, комерційних та інших ризиків; 

 вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів підприємства; 
 профілактика і припинення можливої протиправної діяльності 

персоналу підприємства, який може завдати шкоди економічній 
безпеці; 

 захист конфіденційної інформації підприємства, що стосується всіх 
боків його діяльності; 

 підготовка і проведення заходів, що поліпшують імідж та 
підвищують ділову репутацію підприємства; 
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 організація аналітичної роботи із забезпечення безпеки 
підприємства, захист комерційної таємниці. 

Серед існуючих суб’єктів, що забезпечують захист економічної 
безпеки підприємницької діяльності, найбільше значення має власна 
служба економічної безпеки підприємства. Досвід роботи таких 
управлінських структур підтверджує, що створення подібної служби 
доцільне для великих підприємств та банків. Правовою основою для 
створення суб’єктом підприємницької діяльності власної служби 
економічної безпеки є Закон України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» від 1 червня 2000 року. Серед внутрішніх 
документів підприємства, що регламентують окремі аспекти його 
економічної безпеки, можна виділити: Статут, Колективний договір, 
Правила внутрішнього розпорядку, Положення про комерційну таємницю, 
Положення про службу економічної безпеки підприємства, Посадові 
інструкції, Кодекс корпоративної поведінки та інші. 

Середні підприємства для забезпечення економічної безпеки, як 
правило, використовують можливості своїх служб та підрозділів, 
наприклад юридичного та фінансового відділів, внутрішнього аудиту, 
пропускного режиму та інших структур. Малі підприємства часто 
користуються послугами зовнішніх суб’єктів безпеки – приватних 
охоронних агентств, інформаційно-аналітичних центрів. 

Власна служба економічної безпеки підприємства передбачає 
організацію підрозділів, що займаються безпосереднім захистом основних 
об’єктів від загроз і одночасно здійснюють взаємодію з іншими 
структурними підрозділами підприємства та зовнішніми суб’єктами 
економічної безпеки. Особливе місце у структурі служби економічної 
безпеки займає підрозділ ліквідації надзвичайних ситуацій або група 
швидкого реагування, яка починає діяти у випадках виникнення 
несподіваних загроз із високою імовірністю заподіяння підприємству 
шкоди. 

Як варіант, структура служби економічної безпеки може бути такою:  
 керівник підрозділу;  
 експертна група для оперативного вирішення питань, що раптово 

виникають (3 – 4 працівники, як правило, юристи);  
 підрозділ охорони, що включає в себе групи з охорони території, 

об’єктів та вантажів. особистих охоронців,технічних засобів 
охорони;  

 інформаційно-аналітичний підрозділ, що складається з груп 
збирання та обробки інформації, зв’язків із пресою;  

 підрозділ захисту інформації, що передбачає контроль за доступом 
до баз даних суб’єкта господарювання. 
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Важливе місце в діяльності служби економічної безпеки 
підприємства повинна займати постійна її взаємодія із правоохоронними 
органами, передусім з органами внутрішніх справ [4, с. 80]. 

Розглядаючи організацію економічної безпеки суб’єктів 
підприємництва, не можна оминути умови, у яких останні здійснюють 
свою діяльність і забезпечують власну безпеку. Найбільш важливими тут 
виступають правові умови ведення бізнесу в нашій країні, які, безумовно, 
мають суттєвий вплив на організацію безпеки діяльності суб’єктів 
підприємництва. Наявність значної кількості правових актів, які 
безпосередньо чи опосередковано впливають на правове поле бізнесу, 
значно ускладнює ефективне їх використання у практиці діяльності 
суб’єктів підприємництва. До того ж правові документи містять певні 
суперечності і протиріччя. Іноді їх складно застосовувати без додаткових 
роз’яснень відповідними органами, які часто відсутні. У деяких випадках 
закони України припускають вільне тлумачення ряду ключових моментів 
щодо організації й ведення бізнесу тими органами, що контролюють його 
законність. Правові розбіжності породжують широкий спектр загроз 
підприємницькій діяльності, основними з яких є:  

 отримання збитків, упущення вигоди суб’єктами підприємництва 
через суперечливість та неконкретність окремих положень 
правових актів;  

 складність відшкодування завданих суб’єктам підприємництва 
збитків через відсутність правового регулювання певних відносин, 
зокрема у сфері безпеки бізнесу;  

 відсутність правового регулювання взаємодії сил безпеки суб’єктів 
підприємництва з правоохоронними органами, насамперед у сфері 
профілактики та попередження економічних злочинів, що, з одного 
боку не дає підстав повною мірою використовувати можливості 
приватних сил безпеки, а з іншого, – створює умови недовіри, 
напруженості у їх відносинах з правоохоронними органами.  

Правове регулювання діяльності сил безпеки суб’єктів 
підприємництва забезпечене лише у сфері охоронної діяльності. Такі види 
безпеки, як інформаційна, кадрова, економічна поки що не мають 
правового регулювання. У зв’язку з цим відсутній правовий статус 
суб’єктів та осіб, які виконують діяльність у сфері цих видів безпеки, а 
звідси – і спеціальний захист цих осіб. Звертає на себе увагу і поширення 
протиправних послуг, наприклад з фіктивного банкрутства, створення 
фіктивних фірм, проведення незаконної та прихованої діяльності, що 
створює додаткові загрози легальному бізнесу. Необхідно також вказати і 
на відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності історичної практики 
щодо дотримання норм і моральних стандартів законослухняної 
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поведінки. На жаль, в Україні за всю історію її незалежного існування не 
ставилося питання виховання в українців поваги до законності.  

Основу правового регулювання у сфері безпеки, у тому числі 
безпеки підприємницької діяльності, складають положення Конституції 
України та Закону України «Про основи національної безпеки України». 
Тобто, попри відсутність спеціальних правових актів, правова основа для 
регулювання діяльності у сфері безпеки підприємницької діяльності все ж 
таки існує. Що ж до економічних умов, то тут слід звернути увагу на ряд 
особливостей, у яких здійснюється економічний розвиток країни. На 
сьогодні економіці України притаманні нестабільність, значний тіньовий 
сектор, поширення недобросовісної конкуренції, рейдерство, корупція, 
різноманітні злочини. Результатом таких негараздів є зниження стійкості 
національної економіки, залежність її від іноземного капіталу, технологій, 
енергетичних джерел тощо. Усе це позначається і на вітчизняній 
підприємницькій діяльності та її безпеці. Бізнес стає досить складним, 
дорогим і ризиковим.  

Формування тіньового сектору економіки відбулося в результаті 
незаконної, прихованої та корупційної діяльності суб’єктів 
господарювання, ухилення їх від сплати податків, викрадення через різні 
шахрайські схеми коштів. Для майже 25 млн. громадян тіньова економіка 
є основним джерелом доходів. Вона створює підґрунтя для корупції й 
організованої злочинності і таким чином формує загрози вітчизняному 
підприємництву. Масштаби тінізації економічних відносин в Україні 
залишаються наближеними до їх критичного рівня, який, за оцінками 
Мінекономрозвитку, складає 740 млрд. грн. у цінах 2015 р., або 31 млрд. 
дол. США [1, с. 31]. 

Важливою характеристикою економічних умов організації безпеки 
підприємницької діяльності є платіжна криза суб’єктів господарювання та 
громадян. В Україні сформувався певний прошарок підприємців, які 
здійснюють свою діяльність саме за рахунок несвоєчасного повернення 
коштів, поставки товарів, надання послуг, виконання робіт. Така ситуація 
створює додатковий ризик взаємовідносин у сфері підприємництва. 
Особливістю економічних умов, яка суттєво впливає на організацію 
безпеки бізнесу, є невисока дохідність як вітчизняних суб’єктів 
господарювання, так і громадян. Частка збиткових підприємств в Україні 
станом на 01.07.2016 р. становила 34,6% [9].  

Важливою складовою економічних відносин у бізнесовому 
середовищі України є поширення недобросовісної конкуренції, 
промислового шпигунства, рейдерства, дискредитації, незаконного 
використання ділової репутації, викрадення об’єктів інтелектуальної 
власності в успішних суб’єктів.  
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Основними особливостями соціальних умов, з точки зору організації 
безпеки діяльності суб’єктів підприємництва, є значна їх криміналізація. У 
країні щороку реєструється близько 600 000 злочинів, 40% з яких мають 
кримінальний характер. Відмінною рисою сучасної злочинності є її 
організований характер і формування злочинних угрупувань [3,с. 83]. 
Працівниками підрозділів боротьби з організованою злочинністю МВС 
України у 2015 р. виявлено 123 організовані злочинні угрупування  
[1, с. 52].  

Одним із факторів соціальної нестабільності є значне розшарування 
населення в доходах. Велика частина громадян має достаток, що межує з 
бідністю. За таких умов громадяни прагнуть забезпечити своє виживання 
будь-якими способами, у тому числі такими, що є не зовсім законними. 

Серед інших країн світу Україна характеризується одним із 
найнижчих показників мінімальної заробітної плати. Згідно з даними 
офіційної статистики, за шість років середня заробітна плата в Україні 
зросла з 2250 грн. у 2010 р. до 6008 грн. у січні 2017 р. [9]. Але статистика 
враховує лише офіційний дохід українців, у той час як, за інформацією 
фіскалів, 60% роботодавців частину заробітної плати виплачують «у 
конвертах», а сума заборгованості за її виплатою станом на 01.02.2017 р. 
склала 1908 млн. грн. [9]. 

Складною залишається і демографічна ситуація, яка не створює 
перспектив для кадрового забезпечення вітчизняного бізнесу 
висококваліфікованими фахівцями. Мова йде саме про фахівців, 
спроможних забезпечувати не лише певну діяльність, а поступальний 
розвиток суб’єктів підприємництва, його безпеку в досить ризиковому 
бізнес-середовищі. При цьому рівень безробіття (за методологією МОП) у 
ІІІ кв. 2016 р. в Україні становив 8,8% (у країнах Євросоюзу – 8,2%) [9]. 

Одним з основних генераторів ризиків легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних незаконним шляхом, є нелегальна економічна 
діяльність. 

Найбільш інформативною характеристикою середовища, сфери 
ризиків і специфіки відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом в 
Україні, є аналіз структури найбільш поширених предикатних злочинів 
(Рис.1) [1, с. 53]. 

На Рис.1 видно, що на першому місці серед предикатів, які 
вчиняються в Україні, знаходиться діяльність суб’єктів фіктивного 
підприємництва. У свою чергу, фіктивне підприємництво є одним із 
ключових елементів механізму ухилення від сплати податків і легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, суть якого 
зводиться, з одного боку, до створення сприятливих умов для вчинення 
злочинів у сфері господарської діяльності, з іншого, – до маскування 
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злочинної діяльності, зменшення об’єкта оподаткування, приховування 
джерел походження та місцезнаходження злочинних доходів із метою 
ухилення організаторів від відповідальності. Так, у 2015 році органами 
ДФС проведено 4,5 тис. планових документальних перевірок суб’єктів 
господарювання. За результатами цих перевірок до бюджетів 
донараховано 36,5 млрд. грн. проти 23,2 млрд. грн. у 2014 р. [2, с. 30–31]. 
Поряд із цим на сучасному етапі розвитку економіки України дедалі 
більшої актуальності набуває захист інтересів підприємства від 
протиправної діяльності корумпованих представників контролюючих і 
правоохоронних органів. У зв’язку з цим даний напрям роботи доцільно 
виділити як окремий елемент системи економічної безпеки. 
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Рис.1. Структура предикатних злочинів в Україні станом на 

01.01.2016 р. 
 
Висновки. У дослідженні визначені та систематизовані основні 

проблеми організації економічної безпеки суб’єктів підприємництва. Це 
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дало можливість зробити висновки, що економічна безпека  
підприємства – це комплексна характеристика, під якою розуміють рівень 
захищеності всіх видів потенціалу підприємства від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, що забезпечує стабільне функціонування та ефективний 
розвиток і потребує управління з боку керівництва підприємства. 
Економічній безпеці підприємства властивий подвійний характер: з 
одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, з 
іншого, є частиною економічної безпеки держави. Система економічної 
безпеки підприємства є суто індивідуальною. Її дієвість і ефективність 
залежить від багатьох чинників: рівня досконалості законодавчої бази з 
даного питання; діючої системи оподаткування в державі; наявності 
матеріальних, технічних, фінансових ресурсів та кваліфікованого 
кадрового потенціалу підприємства. Надійна економічна безпека 
підприємства можлива лише за умови комплексного системного підходу 
до її організації, що дасть можливість убезпечити його від негативного 
впливу загроз та небезпек, розробити тактику та стратегію його розвитку.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у здійсненні аналізу 
зарубіжного досвіду із проблеми забезпечення економічної безпеки 
суб’єкта господарювання та визначенні її реалізації. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Постановка проблеми. Протягом тривалого історичного періоду 

економісти, історики й політичні діячі всіляко занижували роль малого 
бізнесу в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих 
підприємств у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без 
належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила 
чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, спочатку 
малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики 
усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності 
вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, 
хоча водночас висловлювали побоювання щодо закриття державних 
підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна теорія малого та 
середнього бізнесу є результатом наукової думки не одного покоління 
учених. Цю проблему вивчали Р. Кантильйон, А. Маршал, С. Сісмонді, 
Й. Шумпетер, Ф. Хайєк та інші видатні дослідники. За останні роки 
опублікували низку наукових праць такі вчені, як З. Варналій, Г. Васіна, 
Л. Воротіна, Л. Верховодова, М. Долішній, А. Даниленко, О. Кузьмін, 
М. Козоріз, А. Мельник, С. Мочерний, В. Павлов, С. Реверчук та інші. 
Вони розкривають різні аспекти розвитку малого бізнесу, роль і значення 
цього сектору в індустріальних державах та країнах, що розвиваються, 
зокрема з перехідною економікою. При цьому відсутність глибокого 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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аналізу й досить ясного розуміння місця й ролі підприємництва в сучасній 
моделі ринкового господарства не дозволяють чітко сформулювати 
концепцію механізму підтримки розвитку малого бізнесу в Україні на 
державному та регіональному рівнях. 

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення 
теоретичних підходів щодо історії виникнення та сутності підприємництва 
та його ролі в еволюційному економічному розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування ринкової 
системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням 
підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без 
сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного 
періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної 
економіки в соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності 
підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на 
макроекономічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення 
конкурентного ринкового середовища є розвиток малого бізнесу.  

Світовий досвід і практика господарювання показують, що 
найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія 
багатьох великих, середніх і малих підприємств, їхнє оптимальне 
співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного 
господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. 

В економічній теорії поняття «підприємництво» і «підприємець» 
заявилися в XVIII в., в епоху капіталізму. Вчені-економісти епохи 
капіталізму надали перший систематичний науковий опис цих категорій. 
Так, родоначальником наукового поняття «підприємництво» був 
англійський економіст Р. Кантільон, який у своїй роботі «Досвід про 
природу торгівлі взагалі» (1725 р.) розглянув підприємництво як 
особливий вид діяльності, пов’язаний з елементами ризику. За  
Р. Кантильоном, підприємець є особливий суб’єкт, наділений 
властивостями передбачати, ризикувати, брати на себе всю повноту 
відповідальності за ухвалені рішення [5]. 

З.С. Варналій та Г.О. Андрющенко підкреслюють, що малий  
бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність малих 
підприємств будь-якої форми власності, яка проводиться на власний ризик 
з метою отримання прибутку. Суть та значення малого бізнесу полягає в 
тому, що він: є провідним сектором ринкової економіки; складає основу 
дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, 
структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну 
перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового 
вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами 
повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має 
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високу мобільність, раціональні форми управління [4]. 
Найповніше продовження теорія ризику одержує в роботах  

Ф. Найта, який проводить межу між категоріями «ризик» і 
«невизначеність», а під підприємницьким доходом розуміє різницю між 
очікуваною і реальною грошовою виручкою фірми. На його думку, люди, 
що беруть на себе ризик і не прораховують невизначеність, а також 
гарантують працівникам їхню заробітну плату, отримують право керувати 
діяльністю і привласнювати відповідну частину доходу. 

А. Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини 
багатства народів» (1776 р.) охарактеризував підприємця як власника, що 
йде на економічний ризик заради реалізації якоїсь комерційної ідеї та 
отримання прибутку. Він сам планує й організовує виробництво, при 
цьому підприємницький дохід є винагородою за його працю і ризик: 
«торговець повинен не тільки отримувати від свого промислу доходи на 
життя, але й отримувати доходи, які відповідають його особистим 
якостям, що необхідні для даного промислу». На думку вченого, 
підприємець більшою частиною є капіталістом, власником капіталу, що 
вкладає цей капітал у власну справу. А. Сміт був прихильником розвитку 
конкуренції між підприємцями і противником великих монополій, 
вважаючи, що «споживання – єдиний кінець і єдина мета всякого 
виробництва». 

Значний внесок у розвиток теорії підприємництва німецьких учених 
М. Вебера і В. Зомбарта, які звертають увагу на історико-етичні та 
соціальні корені підприємництва. Для М. Вебера капіталістичне 
підприємництво є втіленням раціональної організації вільної праці і 
використання можливостей підприємницького духу. 

Аналіз поглядів учених про підприємництво в ХVIII – ХIХ ст. 
дозволяє зробити висновок про те, що в них закладені фундаментальні 
положення про підприємництво та підприємця, які не втратили 
актуальності й нині. 

Враховуючи думки класиків економічної теорії та узагальнюючи 
головні характеристики підприємництва, можемо дати таке визначення 
сутності цього поняття. Підприємництво – це особливий вид 
господарської діяльності, пов’язаний з ризиком, невизначеністю і 
відповідальністю, раціонально комбінує фактори виробництва, постійно 
йде на інновації і має головною метою зростання власної справи, а 
другорядною – зростання прибутку. Висновки з теорій класичної 
економічної думки мають вирішальне значення для розвитку сучасного 
українського підприємництва. 

Нові економічні умови початку XX ст. спричинили те, що з початку 
30-х років ХХ ст. на зміну епосі масового виробництва прийшла епоха 
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збуту, що характеризується швидкою диверсифікацією продукції на базі 
активної боротьби за споживача. Ідеологами підприємництва на той 
період з’явилися видатні учені Й. Шумпетер, Д. Кларк, Ф. Хайєк,  
П. Друкер та ін. Відомий американський економіст австрійського 
походження Й. Шумпетер у своїх дослідженнях враховував зв’язок 
підприємництва з так званою динамічною невизначеністю. Вивчаючи 
закономірності суспільного прогресу, Й. Шумпетер доходить висновку, 
що рушійною силою економічного розвитку є підприємець, діяльність 
якого «полягає у створенні і впровадженні нових комбінацій факторів 
виробництва». Право власності на майно не є для нього ознакою 
підприємця. Він наголошував, що масова поява підприємців слугує 
єдиною причиною піднесення економіки. 

За Й. Шумпетером, підприємець – не обов’язково фізична особа – 
може бути і група осіб; підприємець – не обов’язково власник – ним 
здатний виступити й менеджер. До того ж підприємницький статус не 
постійний, суб’єкт ринкової економіки є підприємцем тільки тоді, коли він 
здійснює функції інноватора, і втрачає цей статус, якщо переводить свої 
справи на рейки рутинного процесу. 

Отже, підприємництво об’єднує три необхідні елементи – 
організаційну дію, ініціювання змін, прибуток як мету і критерій успіху. 

Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його 
від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: низький рівень 
технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; низький 
управлінський рівень, нестачу знань, досвіду та культури ринкових 
відносин; прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіжних 
малих підприємств працює за умов франчайзингу); поєднання в межах 
одного малого підприємства кількох видів діяльності, неможливість у 
більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку. 

Проте структурна недосконалість та диспропорційність національної 
економіки, яка була сформована під впливом принципово інших важелів 
економічної координації та мотивації (надмірно висока частка важкої 
промисловості, обмежене виробництво споживчих товарів, неефективна 
система збуту, нерозвинена галузь роздрібної торгівлі тощо), становить 
вагому перешкоду на шляху формування адекватних ринкових 
економічних відносин. Це вимагає пошуку шляхів підвищення гнучкості 
економічної структури та її послідовної перебудови у відповідності з 
вимогами національних та світових ринків. За таких умов малий бізнес 
відіграє важливу роль у впровадженні підприємницької поведінки 
економічних суб’єктів у ринковій економіці та в запуску процесу 
структурної модернізації останньої. 

Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще 
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виявляється у притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого 
бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному. 

 По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу 
формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної 
ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між 
господарюючими елементами, коли їхня самостійна діяльність ефективно 
обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу 
товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких 
потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває 
динамічного характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та 
ризиком підприємця, що перетворює його на своєрідний соціальний 
двигун економічного розвитку, Малий бізнес допомагає утвердженню 
конкурентних відносин, бо він є антимонопольним за самою своєю 
природою, що виявляється в різноманітних аспектах його 
функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок численності 
елементів, що його складають, та їхнього високого динамізму значно 
меншою мірою піддається монополізації, ніж великі підприємства. З 
іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої 
техніки він виступає як дієвий конкурент, що підриває монопольні позиції 
великих корпорацій. 

 По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни 
кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця 
його риса набула в сучасних умовах особливого значення внаслідок 
швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, 
прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання 
номенклатури промислових товарів та послуг. 

 По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення 
прориву з ряду важливих напрямків НТП, передусім у галузі електроніки, 
кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх 
технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес 
тим самим виступає провідником НТП. 

 По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення 
проблеми зайнятості. Ця функція виявляється у здатності малого бізнесу 
створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під 
час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. у розвинених 
країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70 
– 80% нових робочих місць. 

 По-п’яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні 
соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він є 
фундаментальною основою формування середнього класу. Отже, він 
виконує функцію послаблення притаманної ринковій економіці тенденції 
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до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що 
здійснюються на даному етапі. 

Отже, дослідивши поняття «підприємець», можемо сформулювати 
таке визначення: підприємець – це особа, яка бере на себе ризик у 
заснуванні нової компанії чи нового бізнесу та має здатність на високому 
професійному рівні здійснювати заходи, виконувати службові функції, 
знаходити оптимальні варіанти використання матеріальних, енергетичних, 
фінансових і трудових ресурсів, уміє ухвалювати нестандартні логічні 
рішення, орієнтуватись у кон’юнктурі ринку і прогнозувати її розвиток, 
упроваджувати у практику нові технічні й економічні досягнення, діяти з 
припустимим ступенем ризику для досягнення кращих результатів, 
дотримуватись високої підприємницької культури у спілкуванні з 
колегами, партнерами і конкурентами з метою досягнення певних 
результатів ефективності праці, що приносять прибуток фірмі. 
Враховуючи визначення поняття підприємця, виділимо основні характерні 
риси підприємця (Рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Характерні риси підприємця 

В економічній літературі виділяють три основні функції 
підприємництва. Перша функція – ресурсна. Для будь-якої господарської 
діяльності необхідні економічні ресурси – фактори виробництва. До них 
належать насамперед природні ресурси – земля, корисні копалини, ліси і 
води. Важливими є інвестиційні ресурси – машини, обладнання, 
інструменти, транспорт, інші засоби, що використовуються для 
виробництва товарів і послуг та доставки їх споживачеві, а також власне 
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фінансові ресурси. Третій вид ресурсів – це людські трудові ресурси. 
Останні визначаються якісним і кількісним складом робочої сили, її 

кваліфікацією, спеціалізацією, рівнем зайнятості. Останнім часом у теорії 
та на практиці все частіше акцентують на значущості ще одного ресурсу – 
підприємницької здібності. Підприємець, що бере на себе ініціативу 
новаторського, нетрадиційного поєднання факторів виробництва – землі, 
капіталу, праці, сприяє зростанню виробництва товарів і послуг, 
підвищенню ефективності економіки. Домагається він цього здійснюючи 
другу функцію підприємництва – організаторську. Підприємець 
використовує свої здібності, щоб забезпечити таке поєднання і 
комбінування факторів виробництва, яке найкраще призведе до 
досягнення мети, отримання високого доходу. Третя функція 
підприємництва – творча, пов’язана з новаторством. Її значення особливо 
зростає в умовах сучасного науково-технічного прогресу. У зв’язку з 
посиленням функції, пов’язаної з інноваціями, створюється новий 
економічний клімат для підприємництва. Зростає ринок науково-
технічних розробок, або венчурного підприємництва, зайнятого 
впровадженням новинок техніки і технологій. Розвивається інформаційна 
інфраструктура підприємництва, розширюється доступ до корисної 
інформації. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, малі підприємства є 
одним із дієвих засобів вирішення першочергових соціально-економічних 
проблем. Серед них можна назвати прискорення структурної перебудови 
економіки, забезпечення насиченості ринку товарами і послугами, 
створення конкурентного середовища, створення нових робочих місць 
шляхом самозайнятості, забезпечення ефективного використання місцевих 
сировинних ресурсів тощо. 

Однак, попри всі позитивні зрушення, мале підприємництво 
наражається на велику кількість перешкод. Його розвиток відбувається 
нерівномірно, хаотично та суперечливо, йому не приділяють належної 
уваги державні органи: програми підтримки є декларативними, немає 
узгодженості в діях центральної та місцевої влади, слабка фінансова 
допомога тощо. 

Проблема відомих підходів до стимулювання розвитку малого 
підприємництва полягає в тому, що основна їхня увага зосереджена на 
стимулюванні утворення нового малого бізнесу, у той час як питанню 
зміцнення і розвитку підприємств, які вже працюють, малого бізнесу 
приділяється мало уваги. Актуальність проблеми прискорення розвитку 
малого бізнесу в Україні в довгостроковому періоді визначається значним 
внеском малого підприємництва в економіку розвинених країн і поки що 
відстаючими показниками в Україні. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В 
ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Сучасні тенденції соціально-економічного 

розвитку України свідчать про посилення ролі інноваційної діяльності її 
господарюючих суб’єктів. Для підприємств є дуже важливим займатися 
інноваційною діяльністю, адже це забезпечує їм існування майбутніх 
перспектив сталого розвитку й успіх у ринковому просторі. Інноваційна 
діяльність, як і будь-який інший вид діяльності, потребує застосування 
найбільш дієвих підходів до управління всіма процесами, що 
відбуваються в ході її здійснення.  

Новою концепцією ефективного управління підприємством у 
цілому, зокрема його інноваційною діяльністю, виступає контролінг, від 
якісної інформаційної й консультаційної підтримки якого залежить висока 
вірогідність отримання очікуваних суттєвих результатів.  

Необхідність і можливість використання контролінгу як 
методологічної бази сучасної концепції управління інноваційною 
діяльністю підтверджена практикою. Проте, як і раніше, майже немає 
спеціальних досліджень, присвячених питанням використання методології 
контролінгу для управління інноваційними процесами на промисловому 
підприємстві. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми контролінгу, 
його інструментарію, а також певні аспекти контролінгу інноваційної 
діяльності підприємств досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних 
учених, зокрема Д. Хана, Х. Й. Фольмута, Р.Д. Акоффа,  
Г. Мінцберга, М. Портера, Дж. Стонхауса, Х. Штіглера,  
А. М. Кармінського, С. Г. Фалько, С. Н. Петренко, Л. В. Попової,  
М. С. Пушкаря, Г. П. Ляшенко, О.Б. Ватченко, О.М. Гребешкова,  
Н.М. Дяченко, С.Б. Ільїна, О.О. Кизенко, В.В. Максимова, І.Ю. Меньша, 
М.О. Наталенко, С.М. Фірсової, В.П. Шила та ін. Та, попри існування 
певного теоретичного підґрунтя, результати аналізу літературних джерел і 
практичний досвід реалізації функцій контролінгу в процесі здійснення 
господарської діяльності промислових підприємств свідчать про 
необхідність проведення подальших теоретичних досліджень у даному 
напряму.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд поняття 
«стратегічний контролінг», визначення мети, завдань та інструментарію 
стратегічного контролінгу, а також його ролі в системі управління 
інноваційною діяльністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічність розвитку 
ринкового середовища, підвищення рівня конкуренції вимагають 
ефективного управління підприємством задля закріплення своїх позицій 
на відповідному ринку товарів, робіт, послуг. Ефективне управління 
полягає у виробленні певної методології та інструментарію щодо 
прийняття управлінських рішень. 

Саме контролінг є тим засобом, який може забезпечити підтримку 
прийняття та виконання управлінських рішень. 

У сучасних умовах господарювання контролінг є невід’ємною 
частиною успішного управління підприємством. 

Контролінг являє собою комплексну систему управління 
підприємством, що включає в себе управлінський облік, аналіз і облік 
витрат з метою контролю всіх статей витрат, усіх підрозділів і всіх 
складових виробленої продукції або наданих послуг, а також їх наступне 
планування. Контролінг забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку 
процесів прийняття рішень в управлінні підприємством. 

У концепції контролінгу виживання і розвиток підприємства 
можливі на основі: 

 адаптації стратегічних цілей підприємства до умов зовнішнього 
середовища, що змінюються; 

 узгодження оперативних планів із стратегічним планом розвитку 
організаційної системи; 
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 координації й інтеграції оперативних планів з різних бізнес-
процесів; 

 створення системи забезпечення менеджерів інформацією для 
різних рівнів управління в оптимальні проміжки часу; 

 створення системи контролю над виконання планів, корегування їх 
змісту і термінів реалізації; адаптації організаційної структури 
управління підприємством з метою підвищення її гнучкості і 
здатності швидко реагувати на змінні вимоги зовнішнього 
середовища. 

З огляду на цілі підприємства (місія бізнесу, стратегічні цілі, 
тактичні цілі, конкретні завдання для реалізації) система контролінгу 
вирішує стратегічні та тактичні завдання. А тому і контролінг, як цілісна 
система (певний механізм), складається з двох важливих частин – 
стратегічного та оперативного контролінгу [1, c. 32].  

Оперативний контролінг витікає із стратегічного і координує 
процеси оперативного планування, контролю, обліку і звітності. Сутність 
оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів 
ефективного управління поточними цілями підприємства. 

Стратегічний контролінг дозволяє визначити сукупність дій, що 
забезпечують тривале існування підприємства на ринку. 

Стратегічний контролінг – це комплекс функціональних завдань, 
інструментів та методів щодо довгострокового управління фінансами, 
вартістю та ризиками. 

Стратегічний контролінг можна розглядати як спеціальну 
саморегульовану систему методів та інструментів, спрямованих на 
функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема 
фінансового менеджменту), що охоплює інформаційне забезпечення, 
планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг [2, с. 260].  

Основною метою стратегічного контролінгу є забезпечення 
виживання господарюючого суб’єкта і відстеження його руху до наміченої 
стратегічної мети розвитку за допомогою інноваційних методів та 
прийомів управління.  

Концепція стратегічного контролінгу інноваційної діяльності 
повинна передбачати вирішення наступних завдань:  

 формування контрольованих величин для вимірювання й оцінки 
потенціалу інновації;  

 встановлення нормативних величин, що діють як база для 
порівняння; 

  визначення фактичних значень контрольованих величин;  
 повторної перевірки реальних величин відносно нормативних 

шляхом порівняння плану і факту та порівняння плану з 
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контрольованими величинами, що реально склалися і 
характеризують актуальний потенціал успіху;  

 фіксації відхилень і аналізу причин, відповідальних за відхилення;  
 виявлення необхідних корегуючих заходів для управління 

відхиленням від курсу стратегії. 
Основне завдання процесу стратегічного контролінгу полягає в 

підтримці процесу досягнення стратегічної мети підприємства. Процес 
стратегічного контролю складається з: фази формування контрольованих 
величин; фази проведення контрольної оцінки; фази ухвалення рішення за 
наслідками стратегічного контролю. Об’єкти контролю – цілі, стратегії, 
потенціали успіху, чинники успіху, сильні і слабкі сторони підприємства, 
шанси і ризики – слід розглядати як контрольовані величини [4]. 

Інноваційна діяльність підприємства пов’язана зі створенням, 
використанням і розповсюдженням нововведень, що забезпечує 
формування певних конкурентних переваг. Це передбачає протікання 
інноваційних процесів, що являють собою сукупність науково-технічних, 
технологічних, організаційних змін, які відбуваються у процесі реалізації 
інновацій. Для забезпечення якісного й результативного протікання 
інноваційних процесів на підприємствах повинна існувати така система 
підтримки прийняття рішень на кожному з етапів здійснення інноваційної 
діяльності, яка б сприяла досягненню її цілей. Отже, управління 
інноваційною діяльністю потребує використання нових підходів, зокрема 
концепції контролінгу, що дозволяє здійснювати постійний контроль за 
досягненням як стратегічних, так і оперативних цілей підприємства.  

У межах стратегічного контролінгу забезпечується «виживання» 
підприємства, його орієнтація на потенціал успіху. Оперативний 
контролінг передбачає створення такої системи, що дозволить 
здійснювати управління досягненням поточних цілей підприємства. Він 
зорієнтований на прийняття своєчасних рішень з оптимізації 
співвідношення «витрати – прибуток» і має на меті забезпечення 
прибутковості й ліквідності підприємства. Отже, зв’язок між обома 
видами контролінгу безсумнівний. У межах контролінгу інноваційної 
діяльності підприємства реалізація завдань стратегічного та оперативного 
контролінгу сприяє зосередженню на сильних сторонах діяльності, 
ефективному розподілу та використанню усіх ресурсів, контролю за 
виконанням поставлених цілей та заданих параметрів діяльності (що 
виражені в сукупності планових показників витрат та результатів, 
визначених оптимальних термінах їх досягнення). Слід відзначити й певні 
складнощі, що притаманні особливостям контролінгу інноваційної 
діяльності підприємств. Зокрема питання щодо витрат, пов’язаних з її 
здійсненням, та складність передбачення результатів. Усе ж, висуваючи 
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певні вимоги перед системою контролінгу, специфіка інноваційної 
діяльності підприємств є чи не одним з найголовніших аргументів у 
ствердженні доцільності використання такої системи, що забезпечує 
своєчасну (оперативну) інформаційну та консультаційну підтримку 
прийняття управлінських рішень. 

Отже, контролінг вирішує завдання методичної та інструментальної 
підтримки процесу управління реалізації інноваційного проекту. 
Здійснення контролінгу уможливлює: запобігання помилок, що можуть 
виникнути в ході реалізації проекту; надання консультаційної підтримки 
керівництву щодо прийняття рішень про майбутній хід реалізації окремих 
фаз проекту; мотивацію співробітників на досягнення планових 
показників.  

Таким чином, контролінг інноваційної діяльності допомагає [3]:  
 встановити стратегічні цілі інноваційної діяльності з урахуванням 

особливостей внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства;  

 втілити цілі інноваційної діяльності в сукупність кількісних та 
якісних показників інноваційної діяльності;  

 створити систему координації й контролю за досягненням 
результатів інноваційної діяльності, що включає визначення 
відхилень фактичних величин результатів і витрат від планових 
(нормативних) з метою з’ясування причин, винуватців та наслідків;  

 здійснити аналіз встановлених відхилень щодо їх впливу на 
досягнення поставлених цілей;  

 створити таку інформаційну систему, яка б забезпечувала 
здійснення зворотного зв’язку з метою корегування плану проектів 
як в оперативному, так і в стратегічному розрізах;  

 мотивувати на досягнення кінцевих результатів інноваційної 
діяльності.  

Важливе значення щодо здійснення контролінгу інноваційних 
процесів має організаційний аспект, що передбачає вибір форм організації 
такої діяльності і раціональну інтеграцію системи контролінгу 
інноваційної діяльності в загальну організаційну структуру підприємства: 
створення окремого напряму – контролінгу інноваційної діяльності – у 
межах служби контролінгу (за можливості та необхідності), введення в 
проектні групи спеціалістів з контролінгу (контролерів) тощо.  

Організаційні особливості залежать від масштабів та особливостей 
діяльності підприємства, характеру та масштабів здійснення ним 
інноваційної діяльності, а також від розуміння керівництвом важливості 
впровадження системи контролінгу інноваційної діяльності як дієвого 
інструменту підвищення ефективності управління.  
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Отже, здійснення контролінгу інноваційної діяльності підприємства 
головним чином стосується таких аспектів:  

 організаційного, що передбачає визначення організаційних 
особливостей упровадження системи контролінгу в діяльність 
підприємства, зокрема його інноваційну діяльність, вибір 
раціональної форми побудови системи контролінгу щодо такої 
діяльності;  

 економічного, що ґрунтується на використанні дієвих інструментів 
контролінгу з метою підготовки рекомендацій, необхідних для 
прийняття рішень керівництвом;  

 інформаційного, що передбачає особливості побудови на 
підприємстві системи інформаційних потоків та виконання всіх 
вимог, що висуваються в системі контролінгу щодо інформації;  

 мотиваційного, що ґрунтується на використанні системи 
контролінгу з метою стимулювання виконання поставлених 
завдань, досягнення встановлених цілей інноваційної діяльності.  

Урахування означених аспектів дозволить побудувати на 
підприємстві ефективно діючу систему контролінгу інноваційної 
діяльності з точки зору повноти виконання всіх функцій, покладених на 
таку систему. 

Висновки. Оскільки контролінг головним чином забезпечує 
інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття управлінських 
рішень, запровадження його на підприємствах, що здійснюють 
інноваційну діяльність, як окремого напряму – контролінгу інноваційної 
діяльності – сприятиме підвищенню ступеню обґрунтованості рішень, що 
ухвалюються щодо її окремих етапів, більш якісній координації процесів 
щодо досягнення стратегічних та оперативних цілей. 

Саму систему контролінгу слід вважати невід’ємною складовою 
ефективного управління інноваційною діяльністю промислового 
підприємства. У процесі визначення готовності підприємства до 
здійснення інноваційної діяльності, а також визначення її масштабів та 
особливостей постає необхідність оцінки готовності підприємства до 
впровадження системи контролінгу в інноваційну діяльність, що є одним з 
напрямів подальших досліджень. 

Цільове завдання стратегічного контролінгу в інноваційній 
діяльності господарюючого суб’єкта полягає в підтримці процесів 
ефективного використання переваг, що є у підприємства, і в створенні 
нових потенціалів успішної діяльності в перспективі. Для цього потрібно 
формулювати й упроваджувати стратегії пошуку, побудови і збереження 
потенціалу успіху. 
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Отже, розгляд питання стратегічного контролінгу в господарській 
діяльності дав підстави стверджувати, що він є комплексом методів та 
інструментів, які забезпечують ефективне управління підприємством на 
довгострокову перспективу. 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  
 

Вступ. З метою забезпечення ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання в умовах ринкових відносин, створення рівних 
конкурентних умов ведення бізнесу та запобігання правопорушень 
здійснюється моніторинг податкових ризиків платників податку на додану 
вартість (ПДВ). Відомо, що ПДВ є бюджетоутворюючим податком, йому 
належить провідне місце серед податкових джерел наповнення бюджету. 
Водночас з ним пов’язані численні схеми мінімізації податкових 
зобов'язань та значні обсяги ухилення від оподаткування [1, c. 172]. 
Зниження гостроти проблеми досягається шляхом запровадження системи 
електронного адміністрування (СЕА) ПДВ та проведення фіскальними 

http://business-inform.net/
http://www.rusnauka.com/
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органами моніторингу податкових ризиків суб’єктів господарювання.  
Результати дослідження. Податковий ризик – імовірність 

невиконання або неналежного виконання платниками обов'язку щодо 
повноти нарахування та своєчасності сплати податків.  

Найчастіше схеми мінімізації податкових зобов'язань пов'язані з 
прямим порушенням норм законодавства – ухиленням від оподаткування 
за рахунок підробки документів, невідображенням у податкових 
деклараціях податкових зобов'язань, використанням підставних 
("фіктивних") юридичних або фізичних осіб. Механізмами запровадження 
схем мінімізації податкового навантаження можуть виступати:  

 заниження ціни реалізації;  
 придбання сумнівних, з точки зору фактичного надання, послуг 

(маркетинг, мерчандайзинг, інформаційні, консультативні, 
юридичні, права використання товарних знаків тощо);  

 проведення попередньої оплати;  
 здійснення нетипового експорту;  
 приріст запасів;  
 операції з нематеріальними активами;  
 перерахування коштів "фіктивному" підприємству з подальшим 

банкрутством останнього та інші.  
Моніторинг податкових ризиків з ПДВ проводиться органами 

фіскальної служби у три етапи [2]: 
перший етап – рання податкова діагностика (до граничного терміну 

подання звітності з ПДВ); 
другий етап – електронний контроль ризиків (після граничного 

терміну подання звітності з ПДВ); 
третій етап – податковий контроль ризиків (після граничного 

терміну сплати ПДВ). 
При відпрацюванні податкових ризиків використовується 

інформація, зокрема з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб- підприємців, Єдиного реєстру податкових накладних 
(ЄРПН), Реєстру платників податку на додану вартість, декларацій з 
податку на додану вартість, митних декларацій тощо.   

Перший етап моніторингу податкових ризиків – це щоденне 
виявлення, узагальнення та відпрацювання податкової інформації з 
наведених джерел. Рання податкова діагностика має на меті виявлення 
фактів реєстрації податкових накладних в ЄРПН платниками податків, які 
формують податковий кредит з ознаками ризику іншим платникам 
податків, а також маніпулювання показниками звітності в поданих 
деклараціях та розрахунках коригування за минулі періоди. Така 
діагностика здійснюється до граничного терміну подання звітності на 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

428 
 

підставі результатів зіставлення в автоматичному режимі даних ЄРПН, 
проведених операцій та податкових декларацій з податку на додану 
вартість за попередні періоди. За результатами автоматичного відбору 
суб'єктів господарювання формується та передається на регіональний 
рівень електронний перелік платників податків, що здійснюють ризикові 
операції, для встановлення їх місцезнаходження, опитування засновників і 
посадових осіб, отримання пояснень. 

За наявності доказової бази щодо протиправного створення та 
діяльності суб'єктів господарювання відомості вносяться до реєстру 
"Суб'єкти фіктивного підприємництва" та передаються до підрозділів 
податкового аудиту.  

Другий етап податкового аудиту – електронний контроль ризиків, 
автоматизоване виявлення податкових ризиків на підставі даних 
податкової звітності в період після її подання до граничного терміну 
сплати ПДВ. На загальнодержавному рівні формуються переліки 
платників ПДВ, які різко підвищують економічну активність, та 
платників, у яких виявлено ознаки маніпулювання звітністю з метою 
визначення так званих "податкових ям". 

Третій етап аудиту – податковий контроль ризиків після граничного 
терміну сплати податкових зобов'язань, аналіз імовірних схем ухилення 
від оподаткування суб'єктами господарювання та доведення результатів 
моніторингу до територіальних органів фіскальної служби. 

На рівні територіальних органів:  
 опрацьовується доведена схема ухилення від оподаткування з 

використанням відповідного інформаційно-аналітичного 
забезпечення, уточнюється «ланцюг» з ідентифікацією товару чи 
послуги в ньому; 

 визначаються обліково-реєстраційні дані інших суб'єктів 
господарювання з податковими ризиками – учасників «ланцюга» та 
з'ясовується податкова інформація щодо здійснених ними 
господарських операцій з порушенням законодавства; 

 суб’єктам господарювання – учасникам схеми вручається запит про 
надання пояснень та їх документального підтвердження відповідно 
до чинного законодавства; 

 визначається участь платника податків в інших схемах ухилення від 
оподаткування та «ланцюгах»; 

 з'ясовуються наявні обставини, що засвідчують можливість 
проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання з 
податковими ризиками. 

 Матеріали моніторингу повинні містити чіткий опис документально 
оформленої господарської операції, яку перевірено; висновки щодо 
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порушення податкового законодавства повинні базуватися на з'ясованих 
фактах проведення господарської операції з порушенням законодавства, 
наприклад у зв’язку з відсутністю законного джерела походження товару 
чи активу, неможливістю надати послугу, відсутністю зв'язку операції з 
господарською діяльністю. 

Висновки. Таким чином, податковий ризик, як і будь-який 
економічний ризик, оцінюють як вартісний вимір результатів діяльності в 
умовах невизначеності та недосконалості інформаційного забезпечення. 
Щоб усунути джерела виникнення податкових ризиків навіть частково, 
вітчизняна податкова система потребує:  

 реформування відповідно до обраних теоретичних засад її 
побудови;  

 належного виконання принципів, що регулюють відносини у сфері 
оподаткування; 

 підтримання фіскальної спрямованості податкової системи на стале 
економічне зростання; 

 удосконалення організації операційної діяльності податкових 
департаментів і внутрішнього контролю; 

 переходу від каральної до стимулюючої функції у сфері 
оподаткування. 

На практиці потрібно не збільшувати кількість перевірок, а 
вдосконалювати державні інститути, процеси збору даних, ефективно 
проводити боротьбу з корупцією. Одним із шляхів є виховання у 
платників податкової культури щодо обов’язку сприяти розвитку держави 
шляхом сплати податків в обмін на суспільний добробут. 

Вирішення проблеми нелегальної мінімізації податкових 
зобов’язань дозволить збільшити обсяг та стабілізувати надходження 
податкових платежів до бюджету України, забезпечити збалансований 
економічний розвиток української держави. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА СКЛАДОВИМИ  
 

Для того, щоб виявити рівень корпоративної безпеки (КБ) 
підприємства та водночас визначити, наскільки ефективним є 
корпоративне управління (КУ), необхідно мати комплексне та у той же час 
деталізоване уявлення про його стан. Отримання такої інформації 
зумовило необхідність здійснення аналізу, метою якого є визначення 
системи індикаторів КБ, яка буде джерелом релевантної інформації 
стосовно стану КУ. Отримана інформація, у свою чергу, може бути 
використана при прийнятті інвестиційних рішень (зовнішніми 
користувачами) та при поліпшенні стану КУ (внутрішніми 
користувачами), наприклад, при обґрунтуванні вибору інструментарію 
управління корпоративною безпекою підприємства (КБП) [1]. 

Постановка проблеми. Наразі, на погляд автора, існує нагальна 
потреба у визначенні набору індикаторів визначення рівня КБП, які можна 
було б визначити за допомогою даних обліку, звітності та інформації про 
підприємство, яка знаходиться у загальному доступі. Окрім цього, 
незважаючи на суттєвий внесок вітчизняних та зарубіжних науковців [1–
6], актуальною проблемою залишається відсутність відокремлених понять 
«індикатори економічної безпеки» та «індикатори корпоративної 
безпеки», які мають суттєву різницю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз 
наукових праць дозволив зробити висновок, що на найбільшу увагу 
заслуговують спроби кількісного системного виразу стану економічної 
безпеки за допомогою індикаторів таких українських учених, як  
Д. І. Ковальова, Т. Г. Сухорукова [4], В. Л. Дикань [2], М. А. Коваленко, 
І.І. Нагорна, Н. В. Радванська [8] і російських – Є. А. Олейникова та  
Б.Т. Кузнецова [5]. Вивчення літературних джерел з проблеми 
забезпечення та виміру рівня економічної безпеки свідчить, що їй 
приділяється достатньо багато уваги в галузі економіки, соціології, права 
тощо, та, як уже зазначалося раніше, немає чіткого визначення та складу 
індикаторів КБП, які мають певні особливості, виражені у взаєминах між 
виборними та призначеними органами акціонерного товариства, 
необхідності знаходження балансу інтересів усіх зацікавлених груп, 
наявності власних регулюючих документів підприємства, формуванні 
власного капіталу завдяки емісії цінних паперів тощо. 
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Метою поточного дослідження є формування комплексної системи 
індикаторів щодо визначення рівня КБП за складовими. 

Виклад основного матеріалу. Українські вчені [2, 6, 8], як правило, 
виділяють кілька підсистем економічної безпеки підприємства – 
фінансову, технологічну, соціальну та ресурсну (включаючи 
інтелектуальну), визначають індикатори забезпечення безпеки кожної з 
них, вказують нормативні величини. Проте, як уже зазначалося автором, 
поняття КБП є ширшим за поняття економічної безпеки підприємства 
(ЕБП) та, таким чином, потребує більш детального розгляду та аналізу.  

Звертаючись до праць вітчизняних учених, можна виявити, що 
узагальнення сутнісних характеристик дефініцій понять «управління» та 
«корпоративна безпека» дає змогу визначити поняття управління 
корпоративною безпекою (УКБ) як сукупність елементів УКБ, яка, у свою 
чергу, характеризується фінансовою незалежністю та потенційною 
фінансовою спроможністю підприємства забезпечити високий рівень 
економічної безпеки з урахуванням стану безпеки інших складових, які 
враховують зовнішні і внутрішні чинники впливу на діяльність 
підприємства в довгостроковому періоді [3]. Таким чином, на погляд 
автора, буде справедливим вважати, що економічна безпека є одним із 
важливих елементів стратегії УКБ підприємства та однією із складових КБ.  

Проведений аналіз зумовив автора дати власне тлумачення КБП, яке 
відображає місце економічної безпеки підприємства у системі КУ. Отже, 
КБП є сукупністю станів безпеки усіх складових КБ та, окрім цього, КБП 
– це сукупний результат функціонування таких взаємопов’язаних 
процесів, як процес ефективної реалізації корпоративності, процес 
ефективного КУ, процес взаємного спрямування інтересів зацікавлених 
груп, задіяних у бізнес-процесах корпорації, процес реалізації соціальної 
відповідальності та процес впровадження інструментарію управління КБ 
за складовими. Цей результат визначається рівнем КБ та характеризується 
високим рівнем економічної безпеки, якій надається перевага під час 
аналізу рівня КБП. Індикаторами КБП можна вважати якісні або кількісні 
показники, які визначають усі аспекти КУ та слугують інструментом 
оцінки рівня КБ підприємства. Інтегральна оцінка рівня КБП має два 
етапи [9]:  

 формування системи індикаторів КБ за кожною складовою, які 
прямо характеризують КБ та КУ підприємства, визначення 
нормативних (середньогалузевих) значень та шкали оцінювання; 

 розрахунок інтегрального показника КБ та КУ за методом бальної 
оцінки. 

Після розрахунку обраних кількісних індикаторів формується 
порівняльна таблиця, у якій отримані результати будуть порівнюватися із 
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нормативним значенням або із середньогалузевим значенням, якщо немає 
єдиного нормативного значення. Після цього значенню кожного 
показника ставиться оцінка від 4 до 0 балів (Табл.1). 

Після цього здійснюється оцінка якісних показників, які автором 
запропоновано оцінювати двома варіантами відповідей «так» чи «ні», які, 
залежно від свого впливу на підприємство, оцінюються в 1 або 0 балів. 
Наприклад, такий індикатор, як «Наявність / відсутність випадків завдання 
шкоди працівникам підприємства» за умов наявності таких випадків 
оцінюється у 0 балів, а за відсутності – в 1 бал. Але такий індикатор, як 
«Наявність / відсутність юридичного відділу на підприємстві» оцінюється 
навпаки: «так» – 1 бал, «ні» – 0 балів. 

Відхилення від нормативних значень 

0 – 10 % 10 – 15% 15 – 35% 35 – 50% > 50% 

Абсолютний 
(4 бали) 

Нормальний 
(3 бали) 

Нестійкий 
(2 бали) 

Критичний 
(1 бал) 

Кризовий 
(0 балів) 

Рівень безпеки 

Таблиця 1. Значення відхилень від нормативних значень 
Автором було виокремлено такі складові корпоративної безпеки 

підприємства: економічна, інтелектуально – кадрова, складова соціальної 
відповідальності (СВ), маркетингова складова, організаційно-
управлінська, інформаційна, інвестиційна, техніко-технологічна, правова, 
силова, екологічна. На погляд автора, орієнтація на економічну складову 
КБП, як на один з головних напрямків аналізу ефективності КУ, має певне 
підґрунтя через те, що економічна ефективність, отримання прибутку є 
основною метою будь-якого підприємства незалежно від організаційно-
правової форми або галузевої приналежності [4]. У Табл. 2 зазначено зміст 
аналізу кожної зі складових. Таблиця сформована на основі [2, 6, 7]. 

 
Аналіз економічної 
складової 

Зростання/зниження економічної ефективності 
АТ. Результативність діяльності АТ 

Аналіз організаційно- 
управлінської складової 

Визначення ініціатив в галузі корпоративного 
управління 

Аналіз інтелектуально- 
кадрової складової 

Аналіз стану використання кадрового 
потенціалу підприємства 

Аналіз складової 
соціальної 
відповідальності 

Аналіз відносин із зацікавленими групами 
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Продовження таблиці 

Аналіз інформаційної 
складової 

Визначення ступеня інформаційної відкритості 
підприємства 

Аналіз маркетингової 
складової 

Аналіз відповідності внутрішніх можливостей 
підприємства можливостям, які формуються в 
ринковому середовищі 

Аналіз інвестиційної 
складової 

Виявлення ступеня привабливості 
підприємства для інвесторів та партнерів 

Аналіз техніко- 
технологічної складової 

Визначення технічного та технологічного 
потенціалу підприємства 

Аналіз правової 
складової 

Аналіз всебічного правового забезпечення 
діяльності підприємства, дотримання норм 
законодавства 

Аналіз екологічної 
складової 

Визначення дотримання чинних екологічних 
норм 

Аналіз силової 
складової 

Аналіз стану фізичної безпеки працівників та 
майна підприємства 

Таблиця 2. Зміст аналізу складових КБП 
Таким чином, автором було обрано десять показників, які 

визначають рівень економічної безпеки підприємства. Проте ця складова 
не може бути єдиним напрямом щодо виявлення стану КУ через те, що 
обрані показники враховують лише ефективність від виробничої 
діяльності підприємства. Максимальне бальне значення дорівнює 40.  

 
Назва складової КБ Показники 
Економічна 
складова  
(Джерело даних – 
форма №1 «Баланс» 
та форма №2 «Звіт 
про фінансові 
результати») 

Коефіцієнт загальної ліквідності 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 
Коефіцієнт левериджу 
Коефіцієнт оборотності активів 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
Коефіцієнт фондовіддачі 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції 
Коефіцієнт рентабельності виробництва продукції 

 Таблиця 3. Показники економічної безпеки підприємства 
Щодо визначення індикаторів оцінки рівня організаційно- 

управлінської складової, то вони об’єднують чинники, які свідчать про 
підвищення ефективності управління корпорації шляхом модернізації 
структури управління, удосконалення відносин власності, покращення 
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процедур захисту корпоративних прав зацікавлених груп, удосконалення 
порядку роботи Наглядової ради, визначення змін у структурі та 
концентрації власності, виявлення ініціатив у галузі корпоративного 
управлінні тощо. Індикатори наведено в Табл. 4. Максимальне бальне 
значення – 16 балів

1
. 

Назва складової 
КБ 

Індикатори 

Організаційно- 
управлінська 
складова 
(фінансова 
звітність, 
матеріли з 
офіційного 
сайту 
підприємства) 
  
 

Коефіцієнт управлінських витрат у собівартості 
продукції 
Наявність /відсутність Наглядової ради 
Наявність кодексу (принципів, правил) КУ на 
підприємстві 
Наявність/ відсутність взаємодії із рейтинговими 
компаніями 
Питома вага акцій, які належать працівникам 
підприємства 
Наявність/ відсутність акціонера з контрольним 
пакетом акцій 
Перевага у структурі капіталу частки менеджерів 
компанії  
Наявність / відсутність державної частки в капіталі АТ 
Наявність / відсутність іноземного інвестора 
Наявність / відсутність традицій корпорації 
Наявність / відсутність підрозділу з організаційного 
розвитку корпорації 
Проведення децентралізації на користь філій  
Створення на базі корпорації інноваційних фірм або 
наукових груп 
Наявність / відсутність конструкторських бюро 
Наявність / відсутність ревізійної комісії на 
підприємстві  
Наявність / відсутність положень про обмеження 
повноважень Наглядової ради 
Участь акцій підприємства у фондовому лістингу  

Таблиця 4. Індикатори організаційно – управлінської безпеки 
підприємства 

                                                           
1
 Залежно від суб’єктивного бачення експерта впливу на рівень КБ 

наявності іноземного інвестора або державної частки 
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Аналіз показників інтелектуально-кадрової безпеки має за мету 
виявлення стану та ефективності використання кадрових ресурсів 
підприємства. Інформація, за якою визначаються індикатори, які 
зазначено в Табл. 5, знаходиться, як правило, на Інтернет-сайті 
підприємства. Максимальне бальне значення – 12 балів. 

Назва складової КБ Індикатори 
Інтелектуально-кадрова 
складова (Джерело  
даних – форма №2 «Звіт 
про фінансові 
результати», офіційний 
сайт підприємства) 

Коефіцієнт плинності кадрів 
Зростання / зменшення витрат на оплату праці 
Наявність / відсутність вищої освіти 
представників керуючого персоналу 
Питома вага заборгованості із заробітної 
плати у складі поточних зобов’язань 
Зростання / зменшення кількості працівників, 
які підвищили кваліфікацію за аналізований 
період  
Збільшення / зменшення суми витрат на 
утримання персоналу  
Коефіцієнт зростання освітнього рівня 
персоналу 

Таблиця 5. Індикатори інтелектуально-кадрової безпеки 
підприємства 

Складова соціальної відповідальності (СВ) вказує на стан відносин 
із зацікавленими групами. Аналіз складової СВ можна умовно розділити 
на два етапи: перший етап передбачає виявлення кількісних показників 
стану безпеки складової СВ, а другий етап має за мету аналіз даних з 
офіційного сайту, аналіз аудиторського висновку, статей та публікацій у 
ЗМІ. Максимальне значення на 1 етапі – 17 балів. На другому – 12 балів. 
Назва складової КБ Показники 

Складова соціальної 
відповідальності КБ 
(1 етап) 
(фінансова 
звітність) 
 

Коефіцієнт зростання витрат підприємства на 
заробітну плату персоналу та керівному складу 
Питома вага витрат на соціальні заходи в 
загальному обсязі витрат підприємства  
Зростання / зменшення соціальних витрат на 
одного робітника 
Коефіцієнт відношення соціальних витрат до 
чистого прибутку 
Співвідношення витрат на заробітну плату 
управлінському персоналу до витрат на з/п 
працівникам підприємства  

Таблиця 6. Кількісні показники рівня безпеки складової соціальної 

відповідальності 
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Назва складової КБ Індикатори 
Складова 
соціальної 
відповідальності 
КБ (2 етап) 
(Фінансова 
звітність, матеріли 
з офіційного сайту 
підприємства) 

Наявність положення про дивідендну та 
соціальну політику 
Наявність / відсутність представника трудового 
колективу у наглядовій раді 
Наявність / відсутність статуту (внутрішніх 
документів) про конфлікт інтересів 
Можливість / неможливість доступу на збори 
акціонерів 
Своєчасність/несвоєчасність сплати податків 
Своєчасність/несвоєчасність сплати дивідендів  
Наявність / відсутність відділу корпоративної 
соціальної політики  
Наявність / відсутність системи матеріальної 
допомоги 
Наявність / відсутність системи надання житла 
Наявність / відсутність медичного закладу для 
працівників підприємства  
Наявність / відсутність організації дозвілля 
працівників 
Наявність / відсутність колективного договору 

Таблиця 7. Якісні індикатори рівня безпеки складової соціальної 
відповідальності 

Щодо індикаторів інформаційної безпеки підприємства, то вони 
висвітлюють ступінь інформаційної відкритості підприємства, 
відповідність розкритої інформації законодавству та її повноту. Окрім 
цього, до індикаторів інформаційної безпеки автором віднесено 
можливість контакту з акціонерами підприємства та можливість 
ознайомлення зі Статутом підприємства. Таким чином, можна сказати, що 
інформаційна складова характеризує інформаційно-аналітичне забезпечення 
бізнес-діяльності підприємства. Максимальне бальне значення – 14 балів.  

Назва 
складової КБ 

Індикатори 

Інформаційна 
складова 
(матеріли з 
офіційного 
сайту 
підприємства 
та фінансова 
звітність ) 

Наявність / відсутність Інтернет-сайту  
Відповідність інформації, що публікується, чинному 
законодавству  
Можливість/неможливість ознайомлення зі Статутом 
підприємства 
Відкритість/закритість інформації щодо винагороди 
членів Наглядової ради 
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Продовження таблиці 

 Наявність розміщеного у загальному доступі 

аудиторського висновку 

Наявність / відсутність інформації щодо проведення 

зборів акціонерів  

Прийняття міжнародних стандартів фінансової звітності  

Можливість/неможливість контакту з вищим 

керівництвом підприємства 

Наявність/ відсутність інформації про структуру 

власності 

Наявність/ відсутність інформації про склад виконавчих 

органів 

Наявність / відсутність протоколів засідань 

Наявність / відсутність інформації про майновий стан та 

фінансово-господарську діяльність емітента 

Наявність / відсутність інформації про володіння 

посадовими особами емітента акціями емітента 

Наявність / відсутність інформації про осіб, що 

володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Таблиця 8. Індикатори інформаційної безпеки підприємства 
Маркетингова складова корпоративної безпеки в деяких наукових 

працях визначається як ринкова, піл час оцінки якої можуть розглядатися 
характеристики взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем шляхом 
проведення сучасних бізнес-проектів, розширення асортименту продукції, 
що випускається, позиціювання підприємства за допомогою місії та цілей 
існування, розроблення логотипу та власної символіки, проведення 
спеціальних заходів з метою створення позитивного іміджу підприємства. 
Блок індикаторів маркетингової безпеки підприємства відображено в 
Табл. 8. Максимальне бальне значення дорівнює 15 балам. 
Назва складової КБ Індикатори 
Маркетингова 
складова (матеріли з 
офіційного сайту 
підприємства та 
фінансова звітність) 

Коефіцієнт зростання обсягів продажу продукції 
Проведення культурних заходів про патронатом 
підприємства з метою створення позитивного 
іміджу 
Здійснення диверсифікації виробництва 
Розширення асортименту продукції  
Наявність / відсутність дочірніх компаній 
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Продовження таблиці 
 Наявність / відсутність іноземних партнерів  

Проведення рекламних компаній для продукції 
підприємства 
Проведення сучасних бізнес-проектів 
Наявність/відсутність символіки, логотипу 
підприємства 
Наявність / відсутність чітко зазначеної місії, цілей 
існування та завдань підприємства на офіційному 
сайті 
Наявність / відсутність відділу маркетингу  
Наявність / відсутність конкурентних переваг 

Таблиця 8. Індикатори маркетингової безпеки підприємства 
Інвестиційна складова свідчить про ступінь привабливості 

підприємства для інвесторів та партнерів. Індикатори інвестиційної 
складової зазначено в Табл. 9. Максимальне бальне значення – 21 бал. 
Назва складової КБ Індикатори 
Інвестиційна 
складова (матеріли 
з офіційного сайту 
підприємства та 
фінансова 
звітність) 

Коефіцієнт рентабельності інвестицій 
Коефіцієнт оборотності активів 
Рівень гудвілу 
Коефіцієнт платоспроможності підприємства 
Коефіцієнт доходності капіталу 
Входження підприємства до ФПГ 

Таблиця 9. Індикатори інвестиційної безпеки підприємства 
Техніко-технологічна складова корпоративної безпеки характеризує 

ступінь сучасності застосовуваних на підприємстві технологій, стан 
технологічного обладнання підприємства та наявність / відсутність 
технологічних інновацій. Максимальне значення – 16 балів. 
Назва складової КБ Індикатори 

Техніко- 
технологічна 
складова(матеріли з 
офіційного сайту 
підприємства та 
фінансова звітність) 

Коефіцієнт фондовіддачі 
Наявність / відсутність неконкурентоспроможних 
виробництв 
Наявність / відсутність технологічної служби на 
підприємстві 
Наявність / відсутність витрат на технологічні 
інновації 
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Продовження таблиці 
 Випуск інноваційної продукції підприємством 

Наявність сучасного технологічного обладнання на 
підприємстві  
Наявність / відсутність інвестицій для оновлення 
ОФ 
Наявність запатентованої продукції 
Коефіцієнт оновлення ОФ 
Наявність / відсутність процесів автоматизації на 
підприємстві 

Таблиця 10. Індикатори техніко-технологічної безпеки 
підприємства 

Екологічна складова визначає дотримання діючих екологічних норм 
технологій та випуску продукції, зацікавленість підприємства у власному 
рівні екологічної безпеки, яка виражається проведенням підприємством 
програм, присвячених захисту навколишнього середовища. Індикатори 
екологічної безпеки виділено в Табл. 11. Максимальне бальне значення – 7 
балів. 

Назва складової КБ Індикатори 
Екологічна складова 
(матеріли з 
офіційного сайту 
підприємства та 
фінансова звітність) 

Коефіцієнт витрат на охорону навколишнього 
середовища у загальному складі витрат 
Наявність / відсутність штрафів та платежів за 
недотримання екологічних норм 
Наявність / відсутність служби екологічної 
безпеки 
Проведення підприємством програм щодо 
охорони навколишнього середовища  

Таблиця 11. Індикатори екологічної складової корпоративної безпеки 

підприємства 
Індикатори правової складової корпоративної безпеки, які винесено 

в Табл.12, відображають всебічне правове забезпечення діяльності 
підприємства та захищеність інтересів підприємства. Максимальне 
значення – 7 балів. 

Назва складової КБ Індикатори 
Правова складова 
(матеріли з 
офіційного сайту 
підприємства та 
фінансова 
звітність) 

Наявність / відсутність юридичного відділу 
Наявність / відсутність патентно-ліцензійної 
служби  
Наявність / відсутність судових процесів з 
участю підприємства 
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Продовження таблиці 
 Наявність / відсутність фактів незаконного 

використання інсайдерської інформації 
Наявність норм, що перешкоджають торгівлі на 
основі інсайдерської інформації 
Вартість штрафних санкцій, які були сплачені 
підприємством  
Незалежність / залежність аудитора компанії 
Наявність / відсутність фактів порушень 
чинного законодавства 
Наявність / відсутність у Статуті 
(засновницькому договорі) підприємства 
положень про захист комерційної таємниці 
Наявність / відсутність інструкції в роботі з 
конфіденційною інформацією  
Ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів 

Таблиця 12. Індикатори правової складової корпоративної 
безпеки підприємства 

Силова складова КБ підприємства характеризує фізичну безпеку 
працівників, обладнання підприємства, збереження його майна. 
Максимальне бальне значення дорівнює 7 балам. 

Назва 
складової КБ 

Індикатори 

Силова 
складова  
(фінансова 
звітність та ) 

Наявність / відсутність спроб рейдерських атак на 
підприємство  
Наявність / відсутність випадків завдання шкоди 
майну підприємства 
Наявність / відсутність випадків завдання шкоди 
працівникам підприємства 
Наявність / відсутність служби охорони  
Наявність / відсутність пропускного режиму на 
підприємстві 
Коефіцієнт витрат на охорону підприємства в 
загальній структурі виробничих витрат 
Наявність / відсутність сигналізації, охорони споруд 
та приміщень 

Таблиця 13. Індикатори силової складової корпоративної 
безпеки підприємства 
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Висновки. У статті автором сформовано систему індикаторів щодо 
визначення рівня КБП, які можна вважати дієвим інструментом УКБ. 
Окрім цього, автором було визначено взаємозв’язок складової економічної 
безпеки та корпоративної безпеки підприємства, відокремлено поняття 
«індикатори економічної безпеки» та «індикатори корпоративної безпеки» 
та окреслено максимальні значення рівня КБ кожної складової. Подальші 
дослідження будуть присвячені удосконаленню інтегральної оцінки рівня 
КБ. Варто відзначити, що визначення значень запропонованих індикаторів 
дозволить сформувати інформаційну базу для подальшого проведення 
кластерного, факторного аналізу та визначення інтегрального рівня 
корпоративної безпеки у той чи інший спосіб для того чи іншого 
підприємства або групи підприємств. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 
ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування підприємств 

в Україні зумовлюють особливу необхідність в обґрунтованості ухвалених 
управлінських рішень. Постійні кризові явища, політична та економічна 
нестабільність, висока залежність від економічних подій у світі суттєво 
впливають на ефективність діяльності будь-яких підприємств та 
вимагають від керівників швидкого реагування на зміни, ухвалення 
кваліфікованих та обґрунтованих рішень. У таких умовах питання 
створення ефективної системи управління інформаційними потоками на 
підприємстві набуває пріоритетного значення в загальній системі 
управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зауважити, 
що дослідження облікової інформації авторами проводяться з 
використанням мікроекономічних концепцій, у той же час в основу 
досліджень зарубіжних учених покладено також і макроекономічні 
концепції, в першу чергу це стосується фінансової звітності. Теоретичним 
питанням формування та розвитку облікової інформації присвячено праці 
таких учених, як Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, М. А. Вахрушина,  
Т. П. Карпова, С. Ф. Голов, О. Е. Ніколаєва, В. Ф. Палій, В. М. Панасюк, 
В.Б. Івашкевич, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Я. В. Соколов та інших.  

Формування цілей статті. Основними цілями статті є науково-
теоретичне обґрунтування методологічних засад обліково-аналітичної 
інформації в системі ухвалення управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Базовим елементом на 
всіх етапах процесу ухвалення управлінських рішень є інформаційне 
забезпечення, що охоплює надходження, рух, обробку, зберігання та 
передачу масиву інформації в рамках певних управлінських цілей та 
завдань, вивчення управлінської проблеми, розгляд варіантів її вирішення, 
ухвалення та доведення управлінського рішення до виконавців, контроль 
виконання управлінського рішення. 
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Наприкінці XX століття у зв'язку з розробкою та впровадженням 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних 
стандартів аудиту термін «інформація» починають активно 
використовувати в обліково-аналітичних науках, статистиці та в 
менеджменті. Поєднання понять «бухгалтерський облік», «звітність», 
«аналіз», «контроль», «аудит», «статистика» та «інформація» у межах 
сучасних організаційних форм господарювання і управління ними є 
базовим методологічним принципом інтелектуальної діяльності з надання 
та розкриття економічної інформації і теоретичних досліджень її 
формування, відтворення та розвитку. Водночас ускладнення змісту 
глобалізованої господарської діяльності та кризові явища в економіці 
вимагають більшої обґрунтованості ухвалення економічних рішень на 
основі обліково-аналітичної інформації [3, с. 28]. 

Облікова інформація – важлива складова інформаційного 
забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень. Під обліковою 
інформацією слід розуміти дані про господарські операції та об’єкти, що 
отримуються на всіх стадіях облікового процесу в ході їх ідентифікації та 
обробки. Структура облікової інформації в управлінні суб’єктом 
господарювання наведена на Рис. 1. 

На етапі облікового процесу – факти господарського життя – 
формується масив обліково-економічної інформації, яка не оброблена 
обліковими методами. Даного роду економічна інформація має пряме 
відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, проте 
вона характеризується можливістю потенційної ідентифікації як облікової 
інформації або ж віднесення її до облікової через певний проміжок часу. 
Наприклад, укладений договір про отримання товарно-матеріальних 
цінностей від постачальника свідчить лише про потенційне збільшення 
активів та зобов’язань підприємства. 

З метою управління суб’єктом господарювання в цілому чи 
окремими об’єктами його господарської діяльності інформація на рівні 
фактів господарського життя є важливою з огляду на те, що вони є 
основою у здійсненні господарських операцій. Факти господарського 
життя, які призвели до змін у структурі господарських засобів або ж 
джерел їх утворення, є господарськими операціями. Здійснення 
господарських операцій має документальне підтвердження. У даному 
випадку первинний документ виступає носієм первинної облікової 
інформації. Наприклад, отримання товарно-матеріальних цінностей від 
постачальника документально підтверджується накладною (податковою 
накладною, видатковою накладною, рахунком-фактурою тощо). На основі 
даних первинних документів складається прибутковий ордер та 
здійснюється запис у картці складського обліку. Документальне 
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забезпечення даної господарської операції засвідчує збільшення активів та 
зобов’язань суб’єкта господарювання. 

 
Рис. 1. Облікова інформація в управлінні суб’єктом 

господарювання 
Для управлінського персоналу облікова інформація з первинних 

документів є цінною з метою здійснення контролю. Проте дана 
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господарській діяльності і не відображає всієї сукупності однотипних 
господарських операцій щодо певного об’єкта чи процесу.  

Систематизація облікової інформації в розрізі об’єктів чи процесів 
відбувається за допомогою бухгалтерських рахунків та бухгалтерських 
проведень. За допомогою даних носіїв облікової інформації здійснюється 
відображення взаємозв’язків між об’єктами, деталізація облікової 
інформації про об’єкти в розрізі функціональних ознак. Наприклад. 
інформація за синтетичним рахунком 20 «Виробничі запаси» за звітний 
період свідчить про вартісне вираження придбаних (отриманих) 
виробничих запасів, їх використання за певними напрямами та залишок на 
кінець звітного періоду. 

З метою управління дана інформація є корисною з огляду на 
можливості отримання даних про зміни функціонування певного об’єкта 
активів, пасивів, доходів, витрат та фінансових результатів. Слід 
відзначити, що інформація з рахунків бухгалтерського обліку перебуває в 
загальному масиві даних системи бухгалтерського обліку, тобто вона не 
ідентифікована відносно інформаційних запитів управлінського 
персоналу. Крім цього, у переважній більшості випадків, дана інформація 
має тільки вартісне вираження. 

Для управління найбільш релевантною є інформація з облікових 
регістрів. Облікова інформація в регістрах систематизується та 
узагальнюється пооб’єктно та за функціональними ознаками. За потреби в 
умовах застосування комп’ютерних технологій облікові регістри можуть 
систематизувати та узагальнювати облікові дані не тільки у вартісному 
вираженні, але й у натуральному. Наприклад. Журнал 3 містить інформацію 
про придбані (отримані) виробничі запаси в розрізі джерел надходження, а 
Журнал 5 характеризує напрями використання видів виробничих запасів. 
Саме дані облікових регістрів можуть стати основою в побудові 
різноманітних форм управлінської бухгалтерської звітності, зміст показників 
яких відповідає інформаційним запитам управлінського персоналу.  

Облікова інформація про об’єкти господарських засобів, джерела їх 
утворення та про господарські процеси є головним об’єктом облікового 
процесу, підсумком здійснення якого є складання звітності суб’єкта 
господарювання. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, 
повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони 
мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [2]. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка 
впливає на ухвалення рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити 
колишні, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні 
оцінки, зроблені в минулому. Фінансова звітність повинна бути 
достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, 
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якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на 
рішення користувачів звітності. Фінансова звітність повинна надавати 
можливість користувачам порівнювати: 

 фінансові звіти підприємства за різні періоди; 
 фінансові звіти різних підприємств. 

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації 
попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. 

Для з’ясування цінності облікової інформації у процесі ухвалення 
управлінських рішень облікові працівники, які здійснюють її підготовку, та 
управлінський персонал, який надає запит на отримання даних, повинні 
усвідомлювати, яка інформація за змістом показників та за форматом подачі 
необхідна для вибору найприйнятнішої альтернативи з множини можливих. 
Тобто дані суб’єкти повинні мати достатні знання щодо класифікації 
облікової інформації, адже саме класифікація дозволяє краще зрозуміти 
сутність об’єкта чи явища. Види облікової інформації наведені в Табл. 1. 

Класифікаційна ознака  Види облікової інформації  

За часом виникнення  
Ретроспективна, оперативна, 
перспективна 

За моментом виникнення Первинна, вторинна  

За способом вираження  
Текстова, таблична, числова, графічна, 
комбінована 

За стабільністю 
Змінна (умовно-змінна), постійна 
(умовно-постійна) 

Вплив на процес управління Активна, пасивна 

За економічним змістом  

Інформація про господарські засоби, 
джерела утворення господарських 
засобів, доходи та витрати, господарські 
процеси та їх результати 

За характером обробки  Систематизована, несистематизована 

Інтереси користувачів 

Для користувачів з прямим фінансовим 
інтересом, для користувачів з непрямим 
фінансовим інтересом, для користувачів 
без фінансового інтересу 

За складом і способом 
узагальнення 

Разова, накопичувальна, зведена 

За місцем виникнення  Внутрішня, зовнішня  
Рівень відкритості Відкрита, закрита (конфіденційна) 
За етапами утворення Вхідна, проміжна, вихідна 

За способом створення  
Інформація створена вручну, інформація 
сформовано в автоматичному режимі 

Таблиця 1. Класифікація облікової інформації 
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Висновки. Облікова інформація є цінним інформаційним ресурсом 
для ухвалення ефективних управлінських рішень не тільки управлінським 
персоналом самого суб’єкта господарювання, але й зовнішніми 
користувачами, які, по суті, є його конкурентами. Даний факт вимагає 
виокремлення масиву облікових даних, що являє собою відкриту для 
доступу облікову інформацію та конфіденційну інформацію.  

Облікова інформація є різнобічною за метою створення, 
взаємозв’язками, послідовністю формування, рівнем відкритості, місцем 
виникнення тощо. При визначенні виду облікової інформації, надання їй 
певних характерних рис обліковим працівникам слід ретельно вивчати 
зміст інформаційних запитів користувачів облікових даних. Користувачі 
облікової інформації є найрізноманітнішими суб’єктами суспільно-
економічного життя, їхні інформаційні потреби та право на отримання 
облікових даних різняться, що вимагає детального дослідження даного 
питання. 
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Постановка проблеми. Управління підприємствами в умовах 

сучасних трансформацій, які супроводжуються виникненням кризових 
ситуацій у діяльності, дедалі частіше потребують застосування підходів, 
які здатні оптимізувати взаємодію його внутрішнього середовища та 
зовнішніх чинників впливу. Вирішити це складне завдання покликане 
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запровадження інформаційних технологій (ІТ) в управлінні діяльністю 
функціонуючих нині підприємств. 

Реалізація поставленої мети, що спрямована зробити систему 
управління діяльністю підприємства більш ефективною, пов’язана із 
виникненням низки проблем організаційного, економічного, технічного, 
соціального та іншого характеру, які вимагають негайного вирішення. 
Мінімізація руйнівного впливу існуючих проблем або їх усунення 
дозволять суттєво підвищити ефективність роботи підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана 
проблематика є надзвичайно багатогранною і знайшла своє відображення 
в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так, С.Б. Алексєєв 
[2] розкриває шляхи вирішення проблем упровадження ІТ у процес 
управління стратегічним потенціалом торговельних підприємств.  
Г.Ю. Бібік [3] розглядає етапи розвитку ІТ, практичне значення їх 
використання в комерційній, виробничій та управлінській діяльності 
підприємства. У роботі [5] проаналізовані сучасний стан і місце ІТ в 
управлінні підприємством. Такі учені, як І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков та 
Ю.М. Кулик [7] зосереджують увагу на вирішенні проблем запровадження 
ІТ в управлінні логістичною системою підприємства, розкриваючи сучасні 
інформаційні логістичні системи, які використовуються в логістиці, 
загальні, часткові та конкретні проблеми, які заважають їх поширенню, а 
також встановлюють шляхи їх подолання. Т.В. Янчук [8] обґрунтовує 
економічний механізм упровадження та реалізації ІТ на підприємствах 
малого та середнього бізнесу. 

Разом з тим швидкоплинність ринкового середовища, виникнення 
кризових ситуацій у діяльності, зміни в системі функціонування та 
розвитку підприємств спричиняють виникнення нових питань і проблем, 
які супроводжують запровадження ІТ, а тому потребують більш глибокого 
аналізу та вивчення можливих шляхів їх подолання. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження умов і 
виявлення проблем запровадження ІТ у процесі управління сучасними 
підприємствами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційні системи 
та ІТ являють собою комплекс програмно-технічних засобів і методів 
виробництва, передачі, обробки та споживання інформації. Метою їх 
упровадження є створення системи, у якій інформаційні потоки 
налагоджені таким чином, що користувачі з мінімальними витратами 
одержують доступ до необхідної інформації в той час, коли вона потрібна, 
і там, де вона потрібна, а базовими принципами є релевантність, час та 
місце [6]. 
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Використовуючи сучасні технології, підприємства отримують 
можливості узгодити обсяг виробництва з попитом у режимі реального 
часу, виявляють нові канали продажів і розміщення, оптимізувати 
організаційну структуру, визначати структуру виробництва згідно з 
законами, покращити якість обслуговування і цим підвищити 
ефективність своєї діяльності [8]. 

Підприємство, як соціально-економічна система, значною мірою 
залежить від ІТ, які забезпечують пропорційність її функціонування. 
Важливим інструментом визначення стану пропорційності соціально-
економічної системи є діагностика, яка дозволяє встановити можливі 
резерви чи напрямки наближення порушеної пропорції до оптимального 
рівня [6]. 

Проте невизначеність і ризики внутрішнього й зовнішнього 
середовища породжують виникнення кризових явищ у системі 
функціонування та розвитку підприємств, що вимагає здійснення 
імітаційного моделювання пропорційності їх розвитку, а також 
додаткового дослідження тенденцій та наявного стану ринку ІТ в Україні. 

У сфері управління підприємствами знаходять своє застосування 
такі послуги галузі ІТ, як ІТ-аутсорсинг, розробка програмного 
забезпечення (ПЗ), системи інтеграції. Водночас тенденції НТР, а також 
новий етап економічних перетворень в Україні вимагають від 
вітчизняного бізнесу ефективного функціонування та розвитку, серед 
основних завдань якого – формування ефективної системи управління на 
підприємстві на основі запровадження ІТ. Аналіз, що застосовуються у 
практиці господарювання інформаційних систем і технологій, подано в 
Таблиці 1. 

Запровадження ІТ в управлінні підприємством забезпечує 
прискорення обробки інформації, скорочення управлінського персоналу, 
забезпечення якісною інформацією керівництва, дозволяє своєчасно та 
якісно здійснювати діагностику господарської діяльності, підвищує 
швидкість ухвалення управлінських рішень [8]. 

Активне впровадження ІТ у сфері управління підприємствами 
забезпечило підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності 
економіки України. Нині на ринку представлено безліч систем управління 
підприємством: «System Aurora (Business/400)», «iRenaissance», «Infor 
SyteLine ERP», «Microsoft Dynamics AX/NAV», «Капітал», «Oracle E – 
Business Suite», «BAAN», «Компас», «МОНОЛИТ SQL», «Scala», 
«Галактика», «Business Control», «Global ERP», «PayDox» та інші. 
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Характе-
ристика 

MRP I / 
MRP II 

ERP CRM CALS SAP 

1. Об’єкт 
управління 

матеріальні 
потоки 

бізнес-
процеси 
підприємства 

інформац
ійні 
потоки 

інформацій
ні потоки 

наскрізні 
бізнес-
процеси 

2. Сфера 
використання 

виробництв
о, запаси 

виробництво, 
планування, 
фінанси, 
постачання, 
управління 
кадрами, збут 

збут постачання, 
етапи 
життєвого 
циклу 
виробу 

виробництво, 
планування, 
фінанси, 
постачання, 
управління 
кадрами збут 

3. Сфера 
використання 

господарсь
ка, 
фінансова 
(лише MRP 
II) 

фінансова, 
господарська 

розподіл етапи 
життєвого 
цикл товару 

всі сфери 
діяльності на 
рівні 
середніх, 
великих 
підприємств 

4. Сфера, яку 
покриває 

локальна глобальна територіа
льна 

глобальна 
глобальна 

5. Ядро 
системи 

виробництв
о на базі 
інформації 
про 
матеріальні 
ресурси 

система 
управління 
базою даних 

«клієнто- 
орієнтова
ний» 
підхід 

інтегрована 
база даних 

фінанси, 
контролінг 

6. Концепція, 
що 
використовує
ться 

логістична 
концепція 

логістична і 
маркетингова 
концепція 

соціально
-етичного 
маркетин
гу 

маркетингу
, логістики, 
менеджмен
ту якості 

інтегрованої 
логістики 

7. За 
можливістю 
інтеграції з 
іншими 
системами 

закрита 
система 

слабо 
інтегрована 
система 

закрита 
система 

слабо 
інтегрована 
система за 
рахунок 
стандартиза
ції 

повна 
інтеграція і 
підтримка 
ERP, 
EAM, CRM, 
SCM, APS, 
PLM техноло
гій 

8. Ефект оптимізація 
управління 
матеріальн
ими 
потоками 

оптимізація 
усіх бізнес-
процесів 

оптиміза
ція за 
рахунок 
підтримк
и зв’язків 
з 
клієнтам
и 

оптимізація 
за рахунок 
стандартиза
ції та 
підвищення 
якості 

оптимізація 
усіх бізнес-
процесів між 
багатьма 
підприємства
ми 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика інформаційних систем і 
технологій [6] 

 
Незважаючи на значну кількість використовуваних систем 

управління у 2016 році з усієї сфери інформаційно-комунікаційних 
технологій в Україні зросла тільки розробка програмного забезпечення 
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(ПЗ). За напрямом «комп’ютерне програмування та надання інших 
інформаційних послуг» було надано послуг на 14,6 млрд. грн. Приріст 
склав 33%, або 3,62 млрд. грн. За експертними оцінками, у 2016 році 
темпи зростання експорту послуг з розробки ПЗ з України скоротилися до 
5% замість 20 – 25% у минулі роки. Сумарний спад внутрішнього ІТ-
ринку досяг 50%, що обумовлено багатьма об’єктивними факторами. Так, 
на 40% скоротився загальний ІТ-бюджет підприємств основних галузей 
промисловості, на 47% зменшився ІТ-бюджет 4-х провідних операторів 
зв’язку, на 32% скоротився сумарний ІТ-бюджет 10 найбільших банків. 
Крім того, ІТ-ринок на 80% залежить від поставок імпортного обладнання, 
на частку сервісів припадає всього 6%. Це дуже несхоже на розвинені 
ринки, де на кожен з сегментів hardware, software і сервісів припадає по  
30 – 35% [4]. 

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих 
ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії), входить до ТОП-30 локацій для 
передачі замовлень на розробку ПЗ. Це свідчить про наявність 
величезного потенціалу зростання для галузі. Ключові переваги галузі 
розробки ПЗ полягають у тому, що для збільшення обсягів виробництва не 
потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив ІТ-
галузі – людський фактор, тобто програмісти. Так, співвідношення 
розробників у компаніях, які працюють на організованому ринку й 
орієнтовані на аутсорсинг і внутрішній ринок, можна оцінити приблизно 
як 90% і 10% за їх загальної кількості 65 тис. чол. Крім того, у 2016 році 
Україна посіла 41-е місце в міжнародному рейтингу компанії  
A.T. Kearney найбільш привабливих країн у сфері аутсорсингу (вибірка 
охоплює 51 державу) [4]. 

Дана сфера активно підтримується урядом України [1]. Державну 
політику в ІТ-сфері реалізує Агентство з питань електронного урядування. 
Агентство є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за 
розвиток ІТ-галузі в Україні, створює відповідні плани, обробляє та 
погоджує проекти нормативних документів щодо розвитку галузі. 

Серед перешкод на шляху впровадження ІТ в управлінні сучасними 
підприємствами прийнято виділяти: 

 ускладнення вивчення швидкозмінних інформаційних потоків як 
результат поглиблення експортної орієнтованості значної частки 
підприємств; 

 складність розробки та впровадження інформаційних і програмних 
систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-
персоналу, нестачу фінансових ресурсів; 

 відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності 
використання ІТ для удосконалення управлінської роботи; 
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 доцільність безперервного застосування Internet-технологій в 
організації і забезпеченні мобільного управління. 

З метою вирішення проблем запровадження інформаційних 
технологій в управління сучасними підприємствами рекомендується 
дотримуватися чітко встановленої послідовності кроків: 

1) збору інформації для встановлення причин виникнення проблем 
запровадження ІТ в управлінні підприємством; 

2) організаційної та управлінської діагностики підприємства з позицій 
дослідження інформаційного середовища; 

3) встановлення проблем упровадження ІТ в управлінні сучасними 
підприємствами; 

4) аналізу причин виникнення проблем на шляху запровадження ІТ в 
управлінні підприємством; 

5) розробки критеріїв вибору та впровадження ІТ з метою оптимізації 
управлінської діяльності; 

6) вибору та впровадження ІТ в управління сучасним підприємством; 
7) оцінки результатів упровадження ІТ в управлінні підприємством з 

позицій покращення керованості, інноваційності та 
клієнтоорієнтованості підприємства. 

Вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в 
управлінні сучасними підприємствами має супроводжуватися 
підвищенням рівня кваліфікації управлінського персоналу, змінами 
організаційного характеру (організаційною перебудовою), постановкою 
стратегічних цілей та завдань розвитку підприємства, розробкою заходів 
системного характеру, де центральне місце буде належати застосуванню 
сучасних ІТ і систем. 

Висновки. Причиною неефективного господарювання на багатьох 
підприємствах України нині виступає недостатнє використання 
інформаційних технологій та систем. Порівняльна характеристика значної 
частини ІТ і систем, що застосовуються на підприємствах, показала, що їх 
використання забезпечує оптимізацію бізнес-процесів, поліпшення 
зв’язків з клієнтами, оптимізацію матеріалопотоків, підвищення якості. 
Разом з тим сферу інформаційно-комунікаційних технологій нині 
характеризує стан стагнації, що супроводжується скороченням 
внутрішнього ринку, залежністю від поставок імпортного обладнання, але 
наявністю величезного потенціалу до зростання. 

Незважаючи на активну підтримку даного сектору з боку держави 
до кінця не вирішеними є проблеми вивчення та прискорення 
інформаційних потоків, розробки та впровадження інформаційних і 
програмних систем для автоматизації управління, відсутність бачення 
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перспективності запровадження ІТ у керівників і, як наслідок, – зниження 
мобільності управління тощо. 

З метою розв’язання існуючих проблем пропонується використання 
покрокового підходу щодо запровадження ІТ в управлінні сучасними 
підприємствами, що передбачатиме збір і обробку необхідної інформації, 
діагностику та виявлення існуючих проблем і причин їх виникнення, 
розробку критеріїв вибору ІТ та їх запровадження, оцінку результатів 
реалізації зазначених кроків. 

Загалом це забезпечуватиме безперервний облік і контроль за 
станом і рухом товарно-матеріальних, фінансових, людських ресурсів на 
підприємстві, отримання даних про результати діяльності підприємства в 
режимі реального часу, оперативну підготовку аналітичних документів, 
прогнозів і планів робіт підприємства, підвищення ефективності 
ухвалення управлінських рішень на основі достовірної та повної 
інформації про діяльність підприємства, яка доступна на будь-який 
момент часу. 

Подальші дослідження в даному напрямку мають бути спрямовані 
на створення універсальної моделі ІТ, яка дозволить значно підвищити 
ефективність управління діяльністю підприємства. 
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ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ 
КАТЕГОРІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
Постановка проблеми. Важливим складовим компонентом 

ринкової економіки є конкуренція. Вона являє собою економічну 
боротьбу, суперництво між відособленими виробниками матеріальних 
благ та послуг з метою панування на ринку та одержання сталого 
прибутку. 

У системі ринкових відносин покупці вільно обмінюються благами 
на багатьох конкурентних ринках. Конкуренція є механізмом, який 
вирішує всі економічні проблеми суспільства. 

Ринковий характер економічних відносин означає свободу вибору 
для покупця і продавця. Механізм ринку діє через співвідношення попиту 
і пропозиції, що передбачає необхідну рухливість цін, конкуренцію 
товарів і, значить, товаровиробників. Конкуренція – це невід'ємна 
частиною ринкового середовища, необхідна умова розвитку 
підприємницької діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема конкуренції 
є об’єктом глибокого і всебічного вивчення широкого кола як зарубіжних, 
так і вітчизняних учених-економістів. Основою досліджень теоретичних 
аспектів конкурентоспроможності виступають праці таких видатних 
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представників світової економічної думки, як Е. Альтман,  
І. Ансофф, Т. Бейтмен, Д.Болл, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж.Ламбен,  
В. Маккалах, К.Макконнелл, М.Портер, А. Стрікленд, А.Томпсон, С.Шелл 
та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження 
еволюції виникнення конкуренції як економічної категорії та її подальший 
вплив на розвиток ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція – рушійна 
сила ринкової економіки. Ринок, механізм його дії не може нормально 
існувати без розвинених форм конкуренції. Як слушно стверджував 
відомий англійський економіст Ф. Хайєк,суспільства, які покладаються на 
конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети [1]. 

Термін «конкуренція» походить від латинського слова „соnсurrеrе", 
що означає "зіштовхуюсь". 

Конкуренція – це суперництво між учасниками ринкового 
господарства за найвигідніші умови виробництва, продажу й купівлю 
товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків. Такий вид 
економічних відносин існує тоді, коли виробники товарів виступають як 
самостійні, ні від кого незалежні суб'єкти, їхня залежність пов'язана тільки 
з кон'юнктурою ринку, бажанням виграти в конкурентів позиції у 
виробництві та реалізації своєї продукції. У ринкових відносинах 
конкуренцію– природно й об'єктивно існуюче явище – можна розглядати 
як закон товарного господарства, дія якого для товаровиробників є 
зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на 
своїх підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення 
НТП, упровадження нових форм організації виробництва і систем 
зарплати тощо. 

У своєму розвитку конкуренція пройшла певний шлях 
удосконалення від простих до складніших форм. Конкуренція була 
властива рабовласницькій, феодальній і навіть первіснообщинній епохам, 
її зародження й виникнення історично відносять до простого товарного 
виробництва. Конкуренція між простими товаровиробниками 
(ремісниками, селянами) орієнтується на суспільну (ринкову) вартість 
товару. Ті з них, які витрачають на одиницю продукції більше праці 
порівняно з суспільно необхідними, у конкурентному суперництві 
втрачають свої позиції й не мають успіху. 

Особливий імпульс конкуренція дістала з переходом у розвинене 
товарне господарство. Для ринкового господарства XVIII століття була 
характерна вільна конкуренція, її феномен детально дослідив Адам Сміт, 
якому належить вислів щодо «невидимої руки». Відомий англійський 
економіст першим зробив крок до розуміння конкуренції як ефективного 
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засобу цінового регулювання, а саме [2]: 
 на основі теорії конкурентної ціни сформулював поняття 

конкуренції як суперництва, що підвищує ціни (за скорочення 
пропозиції) і зменшує ціни (за надлишку пропозиції); 

 визначив основні умови ефективної конкуренції, що включають 
наявність великої кількості продавців, вичерпну інформацію про 
них, мобільність використовуваних ресурсів; 

 вперше показав, яким чином конкуренція, зрівнюючи норми 
прибутку, призводить до оптимального розподілу праці й капіталу 
між галузями; 

 розробив елементи моделі досконалої конкуренції й теоретично 
довів, що в її умовах можливе максимальне задоволення потреб. 

На рубежі XIX століття в найрозвинутіших країнах світу вводиться 
механізм регулювання конкуренції, тобто встановлення «правил гри», 
коли підприємства та фірми намагаються запровадити нові принципи 
суперництва. Їхня суть полягає в тому, що підприємці діють не наосліп, 
силою витісняючи один одного з ринку, а з допомогою маркетингу 
детально вивчають ринкові можливості, його кон'юнктуру. Це значною 
мірою «заземлює» напругу виникнення кризи надвиробництва, оскільки зі 
споживачем наперед узгоджуються обсяги, номенклатура, умови й термін 
реалізації продукції. 

Конкуренція має негативні та позитивні риси. Тривалий час у нашій 
країні акцентувалося в основному на негативних наслідках конкуренції – 
витісненні дрібних виробників великим капіталом, розоренні одних і 
збагаченні інших, посиленні соціальної несправедливості, значному 
зростанні майнового диференціювання населення, загостренні безробіття, 
інфляції тощо. В умовах адміністративно-командної системи у практиці 
господарювання конкуренція була майже відсутня. 

Позитивна роль конкуренції в ринковій економіці виявляється в 
низці функцій, які вона виконує: 

 по-перше, як переконує світовий досвід, конкуренція охоплює всі 
зв'язки виробництва споживання, є єдиним можливим засобом 
досягнення збалансованості між попитом і пропозицією і, в 
кінцевому підсумку, – суспільними потребами та виробництвом;  

 по-друге, конкуренція виконує функцію спілкування (кооперації) та 
погодження інтересів виробників; у результаті поділу праці інтерес 
кожного з них пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших 
товаровиробників; через ринковий механізм конкуренція 
підпорядковує індивідуальні прагнення суб'єктів господарювання 
суспільним інтересам; 

  по-третє, конкуренція примушує товаровиробників знижувати 
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індивідуальні виробничі витрати, що вимагає від підприємців 
постійного вдосконалення технічної бази виробництва, 
знаходження шляхів економії сировини, матеріалів, паливно-
енергетичних ресурсів, робочого часу; 

 по-четверте, конкуренція стимулює підвищення якості продукції та 
послуг;ця функція набуває особливого значення в нинішніх умовах 
розвитку науки й технології, коли кожному виробнику надається 
можливість удосконалювати споживчі якості виробів, відповідаючи 
на зростаючі потреби й зміну смаків споживача; конкуренція 
спонукає виробників упроваджувати нові види продукції, а також 
здійснювати різні модифікації одного й того ж продукту; 

 по-п'яте, історично важливою функцією конкуренції є формування 
ринкової ціни,ї допомогою якої конкуренція забезпечує 
збалансоване співвідношення між суспільними потребами та 
суспільним виробництвом. 

Виконуючи ці функції, конкуренція безпосередньо впливає на 
ефективність виробництва, підвищуючи його технічний рівень, 
забезпечуючи поліпшення якості та розширення номенклатури продукції. 

Виникнення ринкової економіки характеризується появою вільної 
конкуренції. Але існування купівлі-продажу товарів, використання грошей 
може бути і без неї. Ось чому треба з'ясувати, як виникає конкуренція. 

Першою умовою виникнення конкуренції є наявність на ринку 
великої кількості незалежно діючих виробників будь-якого конкретного 
продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджено в руках одного 
власника, то панує монополія, яка, по суті, заперечує конкуренцію. 
Монополія і конкуренція – це антиподи. 

Друга умова виникнення конкуренції – це свобода вибору 
господарськоїдіяльності виробників. Кожний з них не тільки визначає, що 
виготовляти, а й маєправо вносити будь-які зміни у виробництво, 
визначати його обсяги тощо. 

Третьою умовою виникнення конкуренції є відповідність між 
попитом і пропозицією. Якщо, припустимо, попит перевищує пропозицію, 
то в покупця не має свободи вибору, оскільки через дефіцит уся продукція 
реалізується. Там, де є дефіцит, там немає вільної конкуренції. 

Четвертою умовою виникнення конкуренції слід вважати наявність 
ринку засобів виробництва. У конкурентній боротьбі велике значення має 
встановлення високої норми прибутку, яка. по суті, є орієнтиром у виборі 
господарської діяльності. Проте вибір діяльності показує тільки 
можливість виробництва. Для того щоб ця можливість перетворилась на 
дійсність, потрібно, маючи грошовий капітал, перетворити його на засоби 
виробництва. 
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В умовах адміністративно-командної системи вільного ринку 
засобів виробництва не було: по - перше, покупцями засобів виробництва 
були лише державні та кооперативні підприємства, по-друге, навіть ці 
покупці не мали права купувати те, що їм потрібно;по-третє, вибір засобів 
виробництва був обмеженим, недостатнім. У зв'язку з цим підприємства 
намагались створювати запас найбільш дефіцитних засобів виробництва. 
Відбувалося «омертвіння» значного капіталу, що негативно позначалося 
на ефективності виробництва.  

Для виникнення конкуренції потрібні певні умови. Серед них 
найважливіші такі:  

 наявність на ринку великого числа незалежно діючих виробників 
одного й того ж продукту чи послуги; 

 свобода вибору господарської діяльності виробників, відповідність 
між попитом і пропозицією; 

 наявність ринку засобів виробництва, який дає можливість вільного 
вибору господарської діяльності. 

Залежно від застосовуваних методів розрізняють цінову, нецінову 
йнечесну конкуренцію. Цінова конкуренція означає, що основним 
методом боротьби проти конкурентів є ціна. У такій боротьбі перемагає 
той, хто досягає індивідуальної вартості, нижчої, ніж ринкова ціна. Це. по 
суті, боротьба за скорочення витрат виробництва завдяки використанню 
досягнень науково-технічного прогресу, наукової організації праці, 
підвищення продуктивності живої праці тощо. На конкурентному ринку 
нездатність деяких фірм до зазначеної діяльності в кінцевому підсумку 
означає усунення їх іншими фірмами. 

Нецінова конкуренція може здійснюватися шляхом підвищення 
якості продукції, використання реклами, надання безплатних консультацій 
щодо використання купленого товару, забезпечення гарантійного ремонту, 
надання запасних частин тощо. 

Нечесна конкуренція являє собою діяльність господарюючого 
суб'єкта, що спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення 
панування на ринку шляхом обману споживача, партнерів, інших 
господарських суб'єктів і державних органів. Основними способами такої 
конкуренції є : дезінформація виробником споживачів і господарських 
суб'єктів про товар і послуги; використання товарного чи фірмового 
найменування без дозволу господарюючого суб'єкта, на ім'я якого вони 
зареєстровані; поширення компрометуючої інформації про товари своїх 
конкурентів; здійснення тиску на постачальників ресурсів і банки, щоб 
вони відмовляли конкурентам у постачанні сировини, матеріалів 
танаданні кредитів; встановлення більш високих окладів і різних пільг з 
метою переманення провідних спеціалістів фірм-конкурентів тощо. 
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Прийнято розрізняти такі форми конкуренції:  
 міжгалузева; 
 внутрішньогалузева; 
 чиста; 
 олігополістична; 
 монополістична. 

Міжгалузева конкуренція являє собою суперництво виробників 
різних галузей господарства за більш прибуткове застосування капіталу. 
Вона ведеться шляхом переливання капіталу з однієї галузі в іншу, з менш 
прибуткової в більш прибуткову. Міжгалузева конкуренція сприяє 
утворенню середньої норми прибутку, формуванню пропорцій 
суспільного виробництва, розвитку нових галузей, а також виникненню 
суперечності між виробниками різних галузей і виникненню економічних 
криз. 

Внутрішньогалузева конкуренція становить собою суперництво 
виробників усередині кожної галузі за одержання прибутку. Вона сприяє 
формуванню суспільно необхідних затрат на виробництво товару, 
зниженню затрат виробництва і збільшенню прибутку, розвитку НТП, 
збільшенню обсягів виробництва і насиченню ринку товарів, утворенню і 
зниженню ринкової вартості товару, диференціації товаровиробників, 
виникненню економічних криз. 

Чиста (досконала) конкуренція має місце тоді, коли на ринку велика 
кількість продавців і покупців, на цьому ринку є однорідний товар, 
продавці та покупці не мають будь-яких персональних переваг, володіють 
повною інформацією про ринкові ціни та обсяги випущеної продукції і 
мають можливість вільного доступу до ринку та виходу з нього. 
Прикладів такого ринку в практиці дуже мало (валютна біржа, товарна 
біржа та інші біржі), тому переважає недосконала (обмежена) 
конкуренція, коли далеко не всі продавці можуть запропонувати певний 
товар за діючою ціною. 

Олігополістична конкуренція має місце тоді, коли на ринку панує 
кілька великих фірм – не більше шести. Олігополія виникає тому, що 
конкуруючим фірмам дуже важко вийти на ринок через обмеженість 
ресурсів, насиченість попиту на цей товар, захищеність товару патентом 
тощо. 

Монополістична конкуренція означає панування на ринку однієї 
фірми і можливість останньої впливати на встановлення цін. 

Отже, ринковий механізм, як механізм урівноваження попиту та 
пропозиції, у певні історичні періоди набуває різних форм. Його розвиток 
визначається взаємодією конкуренції та монополії. 

Конкуренція в ринковій економіці виконує цілий ряд функцій. По-
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перше, вона здійснює вплив на процес ціноутворення 
Друга економічна функція конкуренції – стимулювання науково-

технічного прогресу. Цю функцію, знову ж таки по-різному, виконує 
кожна з вищеназваних форм конкуренції. Великі підприємства, наприклад, 
вкрай суперечливо впливають на розвиток науки і техніки. Досягнувши 
монопольного становища на ринку, велика господарська одиниця повільно 
реагує на зміни науково-технічного прогресу до того часу, поки не відчує 
загрози втрати монопольного права на ринку збуту. 

Третя економічна функція конкуренції полягає в тому, що в умовах 
ринкової економіки вона є регулятором суспільного процесу відтворення. 

Сучасна конкуренція має кілька рівнів. На рівні великих корпорацій 
характерна тенденція до олігополістичної конкуренції. У відносинах 
великих корпорацій з дрібними та середніми фірмами верх бере тенденція 
до монополістичної конкуренції. У відносинах між дрібними та середніми 
підприємствами конкуренція виявляється значною мірою як досконала. 

В сучасних умовах конкуренція товарних форм капіталу 
доповнюється або замінюється конкуренцією продуктивного і грошового 
капіталу. 

Висновки. За останні десятиліття посилення конкуренції 
вуідзначено фактично в усьому світі. Ще не так давно вона була відсутня в 
багатьох країнах і галузях. Ринки були захищені, і домінуючі позиції на 
них були чітко визначені.  

Можна назвати дуже небагато галузей економіки, які сьогодні 
можуть протистояти впливу конкуренції і ринку. Жодна країна і жодна 
компанія не можуть дозволити собі ігнорувати об'єктивну необхідність 
конкуренції. Вони повинні зрозуміти й опанувати мистецтво конкурентної 
боротьби. Оскільки конкуренція є необхідною і визначальною умовою 
нормального функціонування ринкової економіки, а отже, – і країни в 
цілому. 

Список використаних джерел: 
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РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ КРАЇН 

 
Вступ. Однією з основних характеристик розвитку світової 

економіки на початку ХХІ ст. є розширення процесів глобалізації, що 
істотно впливають на розвиток економічних систем як у країнах-лідерах, 
так і в усіх інших країнах. 

Посилення глобалізаційних процесів супроводжується такими 
процесами: розвитком світового ринку товарів і послуг, фінансового 
ринку; створенням глобального інформаційного простору; лібералізацією 
зовнішньоекономічної діяльності, прискоренням переміщення 
інтелектуальних, матеріальних, фінансових та інших факторів 
виробництва; широкою дифузією технологій; перетворенням знання на 
основний елемент суспільного багатства; транснаціоналізацією 
виробництва, формуванням міжнародних виробничих комплексів; 
тяжінням до уніфікації та стандартизації у різних сферах, створенням 
глобального виробничого процесу. У рамках інтернаціоналізованих 
відтворювальних циклів створюється світовий дохід, участь у 
перерозподілі якого є головною стратегічною метою будь-якої держави. 

Результати дослідження. Аналіз теоретичних і практичних аспектів 
сучасного економічного розвитку дозволив виділити характерні ознаки 
глобалізації, а саме: 

1) Стихійний характер здійснення і спрямованість на реалізацію 
короткострокових інтересів розвинених країн, загальний виграш яких від 
високого рівня відкритості національних економік перевищує їхні втрати; 

2) Збільшення нерівномірності розвитку і посилення диспропорцій 
світової економіки, розширення експансії транснаціонального капіталу, 
нарощування панівних позицій розвинених країн на глобальних ринках 
товарів і послуг; 

3) Ігнорування соціально-економічної, культурної, історичної 
специфіки розвитку національних економік, яка обмежує історичні 
альтернативи; 

4) Обмеження національного суверенітету і посилення диктату з 
боку міжнародних фінансових інститутів, послаблення ролі держави в 
регулюванні національних економік, загострення глобальних проблем; 
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5) Пріоритет ідеології ринкового фундаменталізму, який породжує 
загрозу духовного збідніння людства, втрати національної ідентичності, 
стандартизації та уніфікації національних культур, звичаїв. 

На сучасному етапі глобалізація виявляється шляхом розвитку 
різних форм організації економіки у світових масштабах. Це веде до 
посилення технологічної взаємозалежності, об'єднання та уніфікації 
ринків, сприяє динамічному зростанню торгівлі та переливанню капіталу 
між окремими країнами і регіонами. Глобалізація ринків тягне за собою 
збільшення конкуренції, спонукає компанії розвивати й оновлювати 
виробництво та використовувати нові форми збуту. 

У сучасних умовах на загальний характер економічного розвитку (в 
тому числі технологічного) національних економік значно впливає 
система екзогенних факторів, пов'язаних з функціонуванням глобальної 
економіки, розширенням економічного простору діяльності національних 
суб'єктів господарювання, збільшенням інформаційного потенціалу НТП, 
посиленням ролі наднаціональних інститутів у системі регулювання 
світогосподарських зв'язків. Однозначно оцінити вплив глобалізації на 
світову та національні економіки не можна. Глобалізація, з одного боку, 
надає нові можливості країнам, регіонам, підприємствам, а з іншого, 
створює значні труднощі для розвитку.  

Позитивний вплив глобалізації полягає в тому, що вона сприяє: 
 поглибленню міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації 

виробництва і технологій внаслідок диверсифікації господарських 
зв'язків різних виробничих структур; 

 поширенню нових інформаційних технологій і пов'язаних з ними 
переваг, переходу на ресурсозберігаючі та екологічні технології; 

 економії на масштабах виробництва, що може призвести до 
зниження цін, отже, – і до стійкого економічного зростання, 
підвищення рівня зайнятості населення та життя; 

 підвищенню продуктивності праці в результаті раціоналізації 
виробництва на глобальному рівні і поширенню передових 
технологій, а також конкурентного тиску на користь безперервного 
впровадження інновацій у світовому масштабі; 

 вільному поширенню капіталів, зростанню зарубіжних інвестицій, 
розширенню можливостей для розвитку інфраструктури; 

 скороченню витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій 
(що дуже важливо, оскільки загальне підвищення цінової 
конкурентоспроможності виробників є актуальним питанням); 

 забезпеченню інвестиційної привабливості країни для іноземних 
інвесторів за рахунок її приєднання до загальноприйнятих у світі 
регулятивних норм; 
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 збільшенню можливостей входження країни у великі міжнародні 
коопераційні проекти, які в перспективі можуть забезпечити істотне 
підвищення конкурентоспроможності та розширити можливості 
більш вільного доступу до зарубіжних ринків за рахунок зменшення 
тарифних і нетарифних бар’єрів. 

Висновки. Узагальнення впливу глобалізаційних процесів і 
технологічного прогресу на трансформацію національних економічних 
систем дозволило нам сформувати передумови для їхнього інноваційного 
розвитку, а саме: 

1) загострення міжнародної конкуренції, що вимагає підвищення 
конкурентоспроможності країни, регіонів та його науково-виробничих 
систем; 

2) збільшення ступеня доступності до необхідних факторів 
виробництва; 

3) розширення участі регіонів у міжнародних виробничих 
комплексах, кластерах; 

4) появу можливості доступу до нових технологій; 
5) транснаціоналізацію виробництва, що дозволяє підприємствам 

брати участь у торгівлі ТНК; 
6) прискорення поширення нових інформаційно-комунікаційних 

технологій; 
7) зміну пріоритетів і критерів виробничої діяльності, що вимагає 

активного впровадження інновацій; 
8) розширення масштабів зовнішньоекономічної діяльності 

внаслідок її лібералізації; 
9) збільшення обсягів іноземних інвестицій, що дозволяє 

використовувати їх для оновлення виробництва; 
10) підвищення якості продукції, рівня її екологічності відповідно до 

міжнародних стандартів; 
11) актуалізацію проблеми освоєння енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій; 
12) удосконалення структури й організації виробництва, 

використання нові методів управління виробництвом; 
13) підвищення інтелектуального рівня працівників тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Вступ. Перехід України до ринкової економіки потребує нових 
підходів до процесів формування та використання прибутку підприємства. 
Разом з цим визначення економічної сутності прибутку має дещо 
суперечливі підходи. Прибуток – економічна категорія. Визначення його 
суті в багатьох літературних джерелах зводиться до того, що прибуток – 
це частина вартості додаткового продукту; додатковий продукт, 
виражений у грошах; частина чистого доходу тощо. Як економічна 
категорія, прибуток – це грошове вираження вартості реалізованого 
чистого доходу, основна форма грошових накопичень підприємств. Він 
характеризує доходність суб’єкта господарювання від проведення 
відповідних заходів, окупність вкладених витрат та використаного майна. 
Отже, дослідження економічної сутності прибутку, особливостей його 
формування в ринкових умовах господарювання є досить актуальним і 
своєчасним. 

Результати дослідження. Прибуток – кінцевий результат діяльності 
підприємства, виражений у грошовому вимірі, який формується внаслідок 
взаємодії багатьох компонентів. За рахунок прибутку відбувається 
формування бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування 
розширення діяльності підприємств, матеріальне стимулювання 
робітників, проведення соціально-культурних заходів тощо. У зв’язку з 
цим в отриманні прибутку повинні бути зацікавлені не лише трудові 
колективи підприємств, але й держава в цілому. 

У стандарті бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» зазначено: «Прибуток – сума, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ними витрати» [3, с. 3]. Саме таке розуміння 
категорії прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, за 
винятком законодавства про оподаткування прибутку.  

Серед сучасних вітчизняних та закордонних економістів мають 
місце різні погляди на поняття прибутку. Так, А. М. Поддєрьогін під 
прибутком розуміє частину заново створеної вартості, виробленої і 
реалізованої, готової до розподілу [1]. Але таке визначення не розкриває 
економічної природи прибутку. Дещо двояке трактування дають  
О. В. Цибок та О. М. Загорський, згідно з яким прибуток – це головна мета 
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діяльності підприємства, що реалізується у процесі виробництва та 
реалізації товарів і послуг з використанням найманої праці, або прибуток – 
це перетворена похідна форма додаткової вартості, яка в кількісному 
аспекті є різницею між ціною продажу товару і витратами капіталу на її 
виробництво [2, с. 136].  

Прибуток, як кінцевий фінансовий результат діяльності 
підприємства, являє собою різницю між загальною сумою доходів та 
витратами на виробництво та реалізацію продукції і дозволяє поєднувати 
економічні інтереси держави, підприємства, робітників і власників. У 
зв’язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних 
інтересів усіх перерахованих сторін, жодна з них не може мати 
пріоритетів у задоволенні, оскільки це призведе до пригнічення інтересів 
інших сторін. Наприклад, надмірні податки з прибутку знижують 
економічну зацікавленість підприємства в його збільшенні, що призводить 
до зменшення надходжень до бюджету.  

Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка 
сплачується у вигляді податків та обов’язкових платежів. Економічний 
інтерес підприємства, як товаровиробника, знаходить своє узагальнення в 
обсязі прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і 
використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань його 
розвитку. Економічний інтерес працівників підприємства пов’язаний 
передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне 
заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника 
підприємства цікавить в першу чергу розмір фонду виплати дивідендів, а 
отже, – та частина прибутку, котра пов’язана з виробничим розвитком, а 
відповідно, – приростом капіталу підприємства.  

Безперечно, прибуток є якісним показником, оскільки в його розмірі 
відображається зміна обсягу товарообороту, доходів підприємства, рівня 
використання ресурсів, величини витрат. Таким чином, прибуток синтезує 
в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність 
його господарської діяльності в цілому. 

Серед чинників, які впливають на величину прибутку від реалізації 
продукції, найважливішим є зміна обсягу виробництва й реалізації 
продукції. Що більший обсяг реалізації продукції, то, зрештою, більший 
прибуток отримає підприємство, і навпаки. Зміни прибутку, залежно від 
цього фактора, за інших рівних умов прямо пропорційні. Іншим чинником, 
що впливає на величину прибутку від продажу товарної продукції, є зміна 
собівартості продукції. На противагу прямо пропорційному зв’язку між 
впливом обсягу продажу товарної продукції і рівнем прибутку, зв'язок між 
величиною прибутку і рівнем собівартості обернено пропорційний. Що 
нижча собівартість продукції, яка продається і визначається рівнем затрат 
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на її виробництво і продаж, то більший прибуток, і навпаки. 
Суттєвим чинником, який безпосередньо впливає на величину 

прибутку від реалізації продукції, є рівень встановлених цін. Рівень 
вільних цін визначає суб’єкт господарювання залежно від 
конкурентоспроможності його продукції, попиту і пропозиції на неї. Тому 
підприємство через встановлену ним ціну, може впливати на прибуток від 
продажу продукції. Разом з тим незалежним від підприємства чинником, 
що впливає на прибуток суб’єктів господарювання, є державні регулюючі 
ціни, які встановлюються на продукцію підприємств-монополістів.  

Слід зазначити, що у складі загального прибутку враховуються і 
результати від продажу основних засобів, нематеріальних активів та 
іншого майна підприємств, а також від позареалізаційних операцій. Але, 
безперечно, сума прибутку не показує рівня ефективності роботи 
підприємства. Для цього використовується його відносний показник, який 
виражається у відсотках і називається рентабельністю (прибутковістю) 
діяльності суб’єкта господарювання.  

У практичній діяльності прибуток іноді ототожнюють з поняттям 
«дохід». Вважаємо, що таке ототожнення справедливе лише до певних 
меж. Дохід широко використовується на загальному, економічному та 
побутовому рівнях. Можна говорити про національний дохід держави, 
дохід громадян, дохідність підприємства.  

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку даним поняттям 
визначають загальну суму грошових надходжень підприємства від 
реалізованої продукції, товарів виконаних робіт та послуг. Під доходами 
розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 
або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу 
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 
Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної 
діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход». У 
фінансовому обліку визнання доходу пов’язане із принципами 
нарахування та відповідності доходів і витрат, тобто дохід визнається в 
момент відвантаження продукції (товарів, робіт послуг). 

Висновки. Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною 
категорією, тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що 
відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва та розподілу валового 
внутрішнього продукту. Водночас прибуток – це підсумковий показник, 
результат фінансово-господарської діяльності підприємства, який зазнає 
впливу багатьох чинників. Існують певні особливості у формуванні 
прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі, форми 
власності, розвитку ринкових відносин. На формування прибутку, як 
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фінансового показника діяльності підприємства, впливає встановлений 
порядок визначення фінансових результатів діяльності, розрахунок 
собівартості продукції (робіт, послуг), загальногосподарських витрат, 
визначення прибутків (збитків) від фінансових та інвестиційних операцій, 
іншої діяльності.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПОБУДОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ  
 
Вступ. Формування сучасної економічної системи зі сталими 

темпами економічного зростання потребує залучення значних фінансових 
ресурсів. На сьогодні переважна більшість внутрішніх ресурсів є вже 
мобілізованою або виведеною за кордон через офшорні компанії та інші 
фінансові механізми. 

Наразі найдоступнішим зовнішнім джерелом, яке не призводить до 
зростання зовнішнього боргу, є фондовий ринок. Більшість дослідників 
розглядають недостатню інтеграцію вітчизняного ринку цінних паперів у 
світовий, як головну перешкоду у вирішенні даної проблеми. На наш 
погляд, питання потрібно ставити більш широко – низький рівень 
інтеграції всієї української фінансової системи у світові економічні 
процеси і відповідно фондового ринку як її складника. 

Усі, перелічені вище фактори, мали б сприяти формуванню 
завершеного, ефективного і стабільного фінансового ринку з достатнім 
рівнем гарантування безпеки для учасників. 

Результати дослідження. На сьогодні належний рівень безпеки не 
сформовано, оскільки існує ряд факторів, які протидіють цьому процесу. 
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У першу чергу – це бажаний рівень фінансової глобалізації, який 
кожна країна визначає для себе самостійно, виходячи з власних 
економічних умов, традицій, що склалися у фінансовому секторі. Серед 
інших факторів, що перешкоджають остаточному завершенню 
формування глобальної фінансової архітектури, можна виділити наступні: 

1. Відсутність гарантій стабільності інтегрованих фінансових ринків. 
Якщо на національному рівні у більшості країн сформовані фінансові 
регулятори, що на досить високому рівні забезпечують дотримання 
«правил гри», то на наднаціональному рівні такі інституції лише 
проходять етапи становлення і відповідно не можуть ефективно впливати 
на економічні процеси. 

2. Перешкоди етнонаціонального, мовного, культурного характеру, 
які не дозволяють повноцінно здійснювати обмін економічною 
інформацією через ускладненість комунікаційних зв’язків. 

Ще однією досить важливою проблемою глобалізації фінансових 
інституцій є зростання дисбалансу (асиметрії) економічного розвитку між 
окремими групами країн і, як наслідок, посилення нестабільності 
фінансової системи на національному та світовому рівнях. Попри всі 
вигоди від глобалізації, статистичні дані досліджень Світового Банку 
свідчать, що 22% населення Землі, яке проживає в економічно розвинутих 
країнах сконцентровує 88% світового ВВП, а найбідніші 20% – лише 1% 
ВВП [1]. І хоча фінансові ринки економічно відсталих країн розвиваються 
більш високими темпами (темпи зростання у кілька разів вищі за ринки 
високо розвинутих країн), але за обсягом капіталізації, рівнем ліквідності 
вони у найближчій перспективі навряд чи наблизяться до рівня провідних 
країн.  

Враховуючи вигоди фінансової глобалізації і зростання фінансових 
потоків у економічно відсталі країни, можна було б прогнозувати 
вирівнювання економічного розвитку, але, насправді, цього не 
відбувається. Економічно відсталі країни просто нездатні «освоїти» 
фінансові потоки і використати їх для розвитку власного виробництва. 
Переважно кошти спрямовуються на погашення державного боргу, якщо 
мова йде про зовнішні позики або на створення дочірніх підприємств 
великих корпорацій, якщо це кошти приватних інвесторів. Такі держави 
(за невеликим винятком) не спроможні створювати високотехнологічні 
підприємства, що породжує посилення дисбалансу економічного розвитку 
та фінансової залежності.  

На сучасному етапі проблема втручання держави в рух капіталу на 
міждержавному рівні наштовхується на питання межі «вільного» і 
«регульованого» ринків. Для вироблення збалансованої моделі 
державного впливу на глобалізаційні процеси у фінансовому просторі 
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варто користуватися наступними базовими засадами: 
1. Мінімізація впливу на внутрішньогосподарські зв’язки та 

можливість підприємств займатися зовнішньоекономічною діяльністю;  
2. Відстеження впливу контролюючих заходів на забезпечення 

країни фінансовими ресурсами та товарами іноземного походження 
(зокрема товари критичного імпорту); 

3. Періоди застосування контролюючих і, особливо, обмежуючих 
заходів мають бути співставними з періодами економічного спаду; 

4. Чітке підпорядкування усіх заходів реформування відповідного 
сектора економіки і відразу припинені по завершенню цього процесу; 

5. Недопущення зростання реального валютного курсу, оскільки це 
напряму вплине на експортоорієнтовані сектори економіки, що призведе 
до погіршення стану Платіжного балансу. 

Зважаючи на вищевикладене слід зауважити, що побудова сучасної 
глобальної фінансової архітектури ускладнює процес управління 
фінансовими системами як на національному, так і на наднаціональному 
рівнях. У першу чергу це викликано нестабільністю фінансових ринків та 
впливом на них як суто економічних, так і непрямих факторів. 
Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку посилили 
диспропорції, які вже існували на національних ринках та стали 
додатковим каталізатором фінансових криз.  

Висновки. Наведений аналіз дає змогу визначити, що позитивні і 
негативні наслідки фінансової глобалізації нерівномірно розподілені між 
усіма учасниками світового фінансового ринку. Найбільше вигод 
отримують провідні країни, які є законодавцями на глобальному ринку, 
розробниками стандартів. Адже досить часто на рівень міжнародних 
стандартів пропонуються норми якоїсь провідної країни, зокрема США, 
що також полегшує процес адаптації для цієї країни. Якщо врахувати 
рівень «вхідних вимог» на цей ринок, то стає зрозумілим, що більшість 
країн не відповідають жодним стандартам (ліквідність, інформаційно-
комунікаційна забезпеченість, стабільність фінансових показників, 
тривала позитивна кредитна історія тощо), а тому і не мають можливості 
скористатися її перевагами. 

 
Список використаних джерел: 

1. Статистична звітність Світового банку [електронний ресурс]– 
режим доступу:www.worldbahk.org 

 
 

http://www.worldbahk.org/
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Секція 4 – Актуальні проблеми фізичної культури, спорту 

і здоров’я людини 

Sakhno Yu. E.,  
PhD Laboratoire de Réactivité de Surface UMR 7197,  

UPMC, case courrier 178 4 Place Jussieu 75252,  
Paris CEDEX 05 

 
FTIR INVESTIGATION OF GLYCINE ADSORBED ON IRON 

OXYHYDROXYDES 
 

In this investigation we report FTIR monitoring of aminoacids, such as 
glycine after its adsorbtion on three different phases of Fe

3+
 oxide nanoparticle, 

including maghemite, hematite and akaganeite [1]. The behavior of the 
adsorbed molecules and of the nanoparticles surfaces were followed by four 
main experimental techniques, TGA-DTA, XPS, vibrational spectroscopy (IR), 
and mass spectrometry. Glycine polymerizes by peptide bond formation in the 
180-190°C temperature range, i.e. somewhat higher than on previously studied 
oxides such as silica or alumina, giving mostly short linear peptides. At slightly 
higher temperatures, under inert atmosphere, the iron oxyhydroxides act as 
stoechiometric oxidants and cause oxidative degradation of the peptides formed 
in the previous step, while they are reduced to FeO; under air, dioxygen causes 
reoxidation of the nanoparticle surfaces so that the overall effect is a catalytic 
oxidation by O2. While the direct formation of linear peptides may be beneficial 
to prebiotic complexity growth, the redox reactivity of the supports limits the 
temperature stability ranged of the oligopeptides. Infrared spectroscopy: 

a) Diffuse reflectance mode ( RFT): Spectra were recorded using arer 
FSV spectrometer (cm

−1
 resolution, 256 scans/spectrum, MCT detector). About 

40 mg of powdered sample was placed inside a heated crucible located in a 
Thermo Spectra-Tech high temperature cell equipped with two ZnSe windows 
and under Ar flow. The reference spectrum was recorded with KBr (Fluka, 
purity>99.5%). b) Transmission mode: Infrared spectra of the samples were 
collected using rerFS (cm

−1
 resolution, 256 scans/spectrum, DTGS detector) in 

the transmission mode. The lab-made cell used, equipped with CaF2 windows 
(see above) was permanently attached to a conventional vacuum line (residual 
pressure. 1×10

-4
 mbar), allowing thermal treatments and desorption/adsorption 

experiments to be carried out in situ. The optical thickness of the oxyhydroxyde 
pellets was in the 4 to 6 mg/cm

2 
range.  

Adsorption of Glycine from liquid phase. The spectra of Gly/Mgh and 
Gly/Ht are shown in Figures 1, 2. Table 1 proposes assignments for the the 
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main adsorption bands observed in the 1000-1800 cm
-1

 range (in which the iron 
oxides supports are mostly transparent), on the basis of known band positions in 
bulk -glycine [2] Several bands in the supported Gly systems have positions 
very similar to bulk glycine. 

  
Figure 1: DRIFT spectra of 

Maghemite (a) and Gly/Mgh (b) 
corrected by KBr spectrum 

Figure 2: DRIFT spectra of 
Hematite (a) and Gly/Ht (b) 
corrected by KBr spectrum 

 
This indicates that the glycine molecules are in a weak interaction with 

the surface, such as hydrogenbonding (in bulk glycine too, the individual 
molecules are involved in a network of H-bonds with their neighbors[6j]), but 
not establishing strong bonds such as coordination to surface ions. An exception 
is observed for the carboxylate group vibration in Gly/Mgh, which shifts 
significantly, from 1412 cm

-1
 (in bulk glycine) to 1380 cm

-1
. 

This shift could be interpreted as the consequence of a strong interaction 
between maghemite surface and glycine, possibly through the formation of 
coordinative bonds between the carboxylate moiety and surface Fe

3+
 ions. It is 

not observed for Gly/SiO2 [3] - and neither is it for the other two Fe 
oxyhydroxide supports. 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

472 
 

 
 

Figure 3: Difference DRIFT 
spectra of Gly/Mgh (corrected for 
spectrum at 30 °C) under in situ 
thermal activation at a.50°C, 
b70°C, c.100°C, d.150°C, e.190°C, 
f.200°C, g.220°C, h.250°C. 

Figure 4: left, difference 
DRIFT spectra of Gly/Ht (corrected 
for spectrum at 30°C) under in situ 
thermal activation at a.50°C, b.70°C, 
c.100°C, d.150°C, e.200°C, f.220°C, 
g.250°C. Right, decomposition of the 
amide I band of Gly/Ht 150°C. 

 
Table 1. DRIFT spectroscopy - main vibrational bands of bulk 

glycine and adsorbed glycine samples- n.o. = not observed 

 
We have next tried to determine how the vibrational spectra of supported 

glycine samples evolve with thermal activation. We present our data as 
difference spectra, i.e. the spectrum at the indicated temperature has been 
corrected by subtracting the spectrum at 30 °C. For Gly/Mgh (Figure 3), in situ 
thermal activation first causes an increase of a signal centered at 1697 cm

-1
, 

which is most manifest at 150°C. This might be due to the appearance of an 
amide I vibrational band. However, if that were the case a positive signal 
corresponding to an amide II band should appear at the same time around 1580 
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cm
-1

, and such a signal is not observed. Starting at 120°C, negative signals are 
visible as well in the difference spectra and become more and more prominent 
up to 250°C. Their positions correspond to the most intense bands of glycine, 
which means that we are mostly witnessing the progressive elimination of 
glycine. Water loss may also contribute to the negative peak in the 1630 cm

-1
 

region. However this negative peak does not appear before 120°C. Therefore, 
the most likely explanation is that water elimination is already largely 
completed at 30°C under vacuum.  

At higher temperatures, the carbonyl band decreases significantly 
whereas the component at 1717 cm

-1
 decreases to a lesser extent. On hematite, 

the thermal behavior is different (Fig 4). 
Up to 220 °C two components increase simultaneously, with maxima 

around 1680 and 1580 cm
-1

. They could correspond to the amide I and amide II 
bands, confirming the formation of peptides. Between 150 and 220°C, the 
amide I band consists of two components at 1680 cm

-1
 and 1630 cm

-1
. Possible 

reasons for the existence of these two components will be considered in the 
discussion. At the highest temperatures, the band maximum shifts to 1673 cm

-1
, 

which correspond to the amide link of the cyclic dimer DKP [4]. The presence 
of DKP is also suggested by a band at 1469 to 1478 cm

-1
 in the substracted 

spectra (not shown) which could be the breathing mode of the DKP cycle[4].  
A component at around 1715 cm

-1
 is necessary for a correct fit of the 

high-energy side of the amide I band. None of the canonical peptide structures 
gives an amide I band at such a high wavenumber, and thus it could be due to 
degradation products. Indeed, for Gly/SiO2, Lambert et al [3] have observed a 
band at 1716 cm

-1
 after activation at relatively high temperatures; in this study, 

it was probably a product of DKP thermal evolution and was not investigated 
further. After heating to 250°C, the proportion of the component at 1680 cm

-1
 

increases significantly compared to the band at 1705 cm
-1

, which would mean 
that most of the glycine molecules that had not yet transformed at 150°C 
condense to form peptides (including DKP) rather than other degradation 
products. On akaganeite, thermal activation induces the progressive increase of 
amide I and II bands (Figure 5). 
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Figure 5:Left, 
difference DRIFT 
spectra of Gly/Aka 
(corrected for 
spectrum at 30°C) 
under in situ thermal 
activation at a.50°C, 
b.70°C, c.100°C, 
d.150°C, e.170°C, 
f.190°C, g.200°C, 
h.220°C, i.250°C. 
Right, decomposition 
of the amide I band 
of Gly/Aka at 150°C. 
Bottom, 
decomposition of the 
amide I and II bands 
of Gly/Aka at 250°C. 

At 150°C, the amide I band is centered at 1659 cm
-1

 and can be fitted 
with three components at 1635 cm

-1
, 1675 cm

-1
 and 1691 cm

-1
 (the introduction 

of a fourth band does not improve the quality of the fit). No band is observed 
around 1710 cm

-1
 until 250°C, indicating the stability of glycine-derived 

peptides on akaganeite. The presence of DKP is suggested by a band at 1460 
cm

-1
,.in the same way as on maghemite. At 250°C (Figure 5), the components 

of the amide I vibrational band are centered at 1641 cm
-1

, 1677 cm
-1

 and 1700 
cm

-1
. A contribution at 1749 cm

-1
 probably corresponds to the CO vibration of 

COOH groups in products of degradation, as on maghemite, but it remains a 
minor component. The shift of vibrational band could be due to an amide band 
in another environment as observed in the case of hematite, but also due to the 
decrease of the proportion of DKP (1670 cm

-1
). Nevertheless, the position of the 

amide I band shifts from 1660 cm
-1

 at 150°C to 1600 cm
-1

 at 200°C. After 
thermal activation at 200°C, the intensity in the 1750-1500 cm

-1
 region 

decreases as a consequence of water and probably glycine desorption. It should 
be added that in this particular case, intensity changes are also observed in the 
3000- 3600 cm

-1
 region, corresponding to OH stretching mode (not shown). 

They correspond to the thermal modifications of structural OH in akaganeite. In 
particular, a significant overall decrease is observed starting from 220°C, when 
the condensation of OH groups that accompanies the transition to hematite is 
already underway. 
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Апенко Олена Василівна, 
викладач кафедри біології, 

ПНУ імені Стефаника, Івано-Франківськ 
 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СКОЛІОТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ХРЕБТА У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Вступ. Згідно з сучасними дослідженнями, сьогодні в Україні 

близько 90 % дітей шкільного віку мають різні порушення постави, у 20 % 
з них діагностується сколіоз [3]. Найбільш небезпечним в плані розвитку 
сколіозу є молодший шкільний вік. У цьому періоді ще продовжують 
удосконалюватися всі системи організму, що робить організм дитини 
особливо вразливим, зазнає постійні зміни постава. Початок навчання в 
школі спричиняє за собою зниження рухової активності, збільшення 
статичного навантаження на хребет, що сприяють розвитку деформації 
хребетного стовпа. Для сколіозу характерні також і статеві відмінності. 
Частіше сколіоз зустрічається у дівчат, чим у хлопців. Найбільш швидкий 
прогрес деформації при сколіозі спостерігається у дівчат у віці 7–8 і 11–
13 років, у хлопців 8–10 і 13–15 років, тобто в період найбільш 
інтенсивного зростання. 

Вже у дошкільному віці масовий характер носять такі преморбідні 
стани, як слабкість м’язів спини, сутулість, крилоподібні лопатки і т. ін. 
Саме асиметрія лопаток, плечей і трикутників талії, крилоподібні лопатки, 
сутулість є першими ознаками порушень постави у дітей. Вади постави 
змінюють стійкість хребта до деформуючих впливів, ослаблюють 
виснажені групи м’язів, порушують взаєморозташування внутрішніх 
органів і несприятливо діють на їхню функцію, що робить організм у 
цілому і хребет, зокрема, схильними до різних захворювань [2]. 

Результати дослідження. Знання фізіологічних особливостей 
хребта організму, що росте, статодинаміки при початкових формах 
сколіотичної деформації хребта сприяє ранній діагностиці патологічного 
процесу та відкриває широкі можливості для ефективного лікування цього 
захворювання методами лікувальної фізичної культури. Щорічне 
збільшення хворих на сколіоз, згубний вплив на організм дітей і підлітків 
гіподинамічного чинника у зв’язку з урбанізацією вимагає пошуку нових 
ефективних методів і засобів профілактики виникнення сколіотичної 
деформації хребта у дітей молодшого шкільного віку, а при їх виявленні – 
підбір адекватних корекційних вправ. 

Несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, важка 
екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація 
навчального процесу викликають тенденції до погіршення здоров’я дітей і 
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учнівської молоді. Особливо це важливо для організму учнів молодшого 
шкільного віку [2]. Навчання у школі різко змінює характер діяльності, 
збільшується час на навчання і відповідно зменшується обсяг рухової 
активності, що сприяє погіршенню здоров’я. 

Здоров’я цієї вікової групи особливо важливе, тому що, за оцінкою 
фахівців, приблизно 75 % хвороб дорослих є наслідком умов життя в 
дитячі та юнацькі роки. Майже 90 % дітей, учнів, студентів мають 
відхилення в стані здоров’я, а більше 50 % – незадовільну фізичну 
підготовку. 

Зниження рухової активності має негативний вплив на здоров’я, 
обмежуючи стійкість до інфекцій і різних стресів. При цьому організм 
реагує на коливання кліматичних умов, на різноманітні соціально побутові 
ситуації, тобто змінюються його можливості адаптації до змінних умов 
середовища. Легка вразливість, недостатня опірність дитячого організму 
різним несприятливим факторам навколишнього середовища, анатомо-
фізіологічної особливості можуть служити першою причиною виникнення 
викривлень хребта. 

Встановлено, що посилений ріст хребта спостерігається у дітей у 
віці з 7 до 10 років. Енергія зростання хребта досить точно збігається із 
середньою енергією росту всього тіла. Статеві відмінності полягають у 
тому, що у дівчат посилений ріст хребта починається приблизно за рік 
раніше, ніж у хлопців. 

У дитини весь зв’язковий апарат відрізняється високою 
еластичністю та гнучкістю, і поряд з високою еластичністю міжхребцевих 
дисків забезпечує високу рухливість хребта, а при певних несприятливих 
умовах, і його функціональну нестабільність. 

Дослідники стверджують про перевантаженість дітей заняттями, які 
потребують тривалого збереження певної пози за партою. Наслідком 
цього є пере напруженість скелетних м'язів, особливо шийного, грудного 
та поперекового відділів хребта, порушення діяльності серцево-судинної 
системи. 

Роботу для підтримки скелета в чітко визначеному положенні 
виконують близько 300 великих і дрібних м’язів. А у підтриманні лише 
хребта приймають участь близько 150 м’язів і два десятка м’язів 
забезпечують пряме утримання голови. Їх напруження повинно 
відбуватися із відповідною силою, що забезпечує правильне положення 
тіла. Неправильна робота будь якого м’яза чи групи м’язів спричиняють 
порушення постави, в тому числі і сколіоз. Тобто формування м’язового 
корсета має особливе значення для підростаючого покоління. 

Формування правильного ортостатичного положення тіла має 
індивідуальні особливості, і хребту в утриманні корпусу належить велика 
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роль. Хребет як орган виконує захисну, ортостатичну та динамічну 
функції. 

Практичне та теоретичне значення анатомо-фізіологічні особливості 
хребта набувають тоді, коли хребет розглядається як єдине ціле з 
урахуванням особливостей дитячого організму. Крім пасивних факторів – 
сили тяжіння, закону земного тяжіння та інших, велике значення має 
активна поведінка дитини, яке, своєю чергою, залежить від нервово-
м’язової системи, загального стану, від навколишнього середовища, в 
якому розвивається дитина [3]. 

До теперішнього часу в країні спостерігається чітка тенденція до 
погіршення здоров’я дітей і підлітків, що навчаються в освітніх закладах. 
Аналіз структури захворюваності школярів переконливо показує, що в 
міру навчання в школі зростає частота ряду захворювань, і особливо 
відхилень у стані опорно-рухового апарату. Функціональне порушення 
постави і сколіоз у дітей є на сьогоднішній день надзвичайно поширеними 
захворюваннями в нашій країні. 

Аналіз сучасної літератури показав очевидне зростання 
ортопедичної патології, а особливо статичних деформацій хребта у дітей і 
підлітків в останні роки. Функціональні порушення при відсутності 
коригуючих факторів можуть прогресувати і пізніше трансформуватися в 
структурні порушення. Фіксовані деформації тягнуть за собою слабкість 
м'язово-зв'язкового апарату, швидку стомлюваність, зниження статичної 
функції хребта та рухової активності. 

Висновки. Таким чином виявлено, що основними причинами 
порушень постави є: недостатній або нерівномірний розвиток скелетної 
мускулатури, знижений м’язовий тонус, слабкий загальний фізичний 
розвиток, незадовільна організація занять фізичною культурою і спортом, 
нераціональний режим навчання та відпочинку. 

Різноманіття етіологічних форм сколіозу ще більш ускладнює 
розкриття його справжньої причини появи. Аналізуючи дані літератури, 
присвячені проблематиці сколіотичної хвороби, можна з впевненістю 
говорити про те, що і зараз залишаються багато запитань, що стосуються 
етіології цього захворювання нез’ясованими. На теперішній час відсутня 
єдина класифікація сколіотичної хвороби, що засвідчує всю складність 
систематизації відомих ознак захворювання та відсутність виразних 
уявлень про виникненні захворювання. 

 

Список використаних джерел: 
1. Бубела О. Ю. Формування правильної постави у дітей молодшого 

шкільного віку в домашніх умовах / О. Ю. Бубела // Сучасні 
проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : Зб. наук. 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

478 
 

матеріалів кафедри теорії і методики гімнастики ЛДІФК. – Львів, 
2000. – С. 27–29. 

2. Мінюхіна Н. Лікувальна гімнастика для корекції постави у дітей / 
Н. Мінюхіна // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – № 2. –  
С. 3–6. 

3. Прихода І. В. Принципи профілактики та комплексного лікування 
дітей з порушеннями постави та сколіозом / І. В. Прихода // Основи 
здоров’я та фізична культура. – 2007. – № 5. – С. 18–20. 

 
 

Беседа Наталія Анатоліївна, 
к. пед. н., старший викладач кафедри  

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини,  
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

  
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ 

МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Вступ. У контексті глобалізаційних змін в освітньо-науковому 
просторі нашої країни перед вищою школою постає низка викликів, що 
передбачає підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації. Це, у свою чергу, потребує формування високого 
рівня професійних компетентностей у студентів, а також розвитку в них 
умотивованості до особистісного і професійного зростання.  

Значний внесок у вивчення досліджуваної проблеми здійснили 
І. Павлов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Б. Цуканов, П. Фресс та ін., праці 
яких присвячені дослідженню нейрофізіологічних механізмів відчуття і 
сприйняття. У наукових висновках С. Максименка, Б. Ананьєва, І. Беха,  
Л. Виготського та ін. доведено, що індивідуальні особливості психіки 
кожної людини визначаються просторово-часовою організацією 
функціонування її мозку. Окремі аспекти сприйняття часу стали 
предметом досліджень Є. Головахи [5], З. Кіреєвої [6], В. Ковальова та ін. 
На особливий інтерес заслуговуть результати досліджень Л. Кубліцкене, 
Ю. Клименко, у яких часовий компонент виокремлено як основний в 
організації діяльності фахівця. На думку багатьох дослідників [3; 4; 6], 
остаточне формування здатності об’єктивно сприймати час відбувається у 
віці 18 – 20 років.  

Узагальнюючи теоретичні і практичні напрацювання, слід 
зазначити, що водночас недостатньо дослідженою залишається проблема 
вивчення особливостей сприйняття часу в майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації у процесі їх професійної підготовки. 
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З огляду на актуальність досліджуваної проблеми та її недостатню 
розробленість метою дослідження є визначення психологічних 
особливостей сприйняття часу в майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації. 

Результати дослідження. Для реалізації означеної мети застосовано 
методику дослідження сприйняття коротких інтервалів часу [4], що дає 
можливість оцінити відчуття часу на основі вимірювання часових 
проміжків тривалістю 15, 30, 60 с. 

Незаперечним є той факт, що час є мірою життя людини і 
регулятором її поведінки, адже динаміка поведінкового акту розгортається 
в часовому режимі. З огляду на це однією з головних вимог до 
професійної компетенції фахівця з фізичної реабілітації є вміння 
раціонально розподіляти свій робочий час. Підкреслимо, що адекватне 
сприйняття часу зумовлює самоорганізацію і регуляцію діяльності 
людини.  

Зазначимо, що уявлення про об'єкти формується послідовно, і для 
того, щоб ці уявлення ставали предметними, вони мають бути відповідним 
чином організовані. Формальною передумовою такої необхідної 
послідовної організації і є час. Таким чином, формування відчуття часу і 
раціональне його використання є важливою умовою професійного 
зростання фахівця з фізичної реабілітації. 

Методика дослідження сприйняття коротких інтервалів часу 
проводилася упродовж 2014 – 2015 рр. зі студентами напряму підготовки 
6.010203 – «Здоров’я людини» гуманітарного факультету Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Залучено 
96 студентів віком 19 – 21 рік, з них 58 юнаків і 38 дівчат.  

Аналіз результатів дослідження вказує на те, що 27,8% 
недооцінюють час, 21,5% – переоцінюють, а точно сприймають визначені 
інтервали часу 50,7% студентів.  

Слід зазначити, що більшість студентів третього курсу схильні 
переоцінювати інтервали часу тривалістю 15 і 30 с, а 60-секундний інтервл 
недооцінюють. Високою точністю оцінювання досліджуваних часових 
проміжків вирізняються студенти четвертого курсу.  

Заслуговує на увагу той факт, що заповнений безглуздою 
інформацією часовий інтервал респондентам здавався тривалішим 
порівняно з незаповненим, тобто час недооцінювався. Водночас 
короткотривалими сприймалися проміжки часу, наповнені смисловою 
інформацією. У цьому випадку час переоцінюється, оскільки потребує від 
студента концентрації уваги і додаткових вольових зусиль. 

З огляду на це маємо підстави вважати, що на сприйняття часу 
значно впливають такі чинники:  
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 актуальний психоемоційний стан; 
 вік;  
 інфораційне наповнення часового проміжку; 
 розвиток самоконтролю;  
 усвідомлення цінності часу для майбутньої професійної діяльності. 

Висновки. На основі результатів емпіричного дослідження маємо 
підстави вважати, що у процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації виявлено певні відмінності у сприйятті 
часу студентами різних вікових груп. Інтерпретація одержаних результатів 
вказує також на поєднання особистісної та професійної спрямованості, що 
є важливою умовою для саморозвитку особистості фахівця. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Формирование и развитие физической культуры человека, как 
научно-практическая проблема, требует изучения ее глубинной сущности. 
В теории физического воспитания уже давно сформулировано положение 
о необходимости разработки внутренней мотивации личности к 
физическим занятиям. При этом решающим фактором в приобщении к 
физической культуре должно стать целенаправленное формирование и 
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закрепление осознанной, основанной на глубоких знаниях и убеждениях 
потребности молодых людей постоянно заботиться о своем здоровье [1]. 

Целью статьи является определение возможностей и ресурсов для 
популяризации спорта среди молодежи. Физическая культура и спорт 
играют важную роль в укреплении здоровья населения и повышении 
качества человеческого капитала. 

Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых 
актуальных проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от 
своего нового поколения, которое будет здоровым, способным работать, 
защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей 
индивидуальностью. А это значит, что главное внимание должно быть 
направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот 
возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более 
доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны 
стать доступными и интересными каждому. Проблема состоит в том, что 
на сегодняшний момент молодежь проявляет недостаточный интерес к 
занятиям спортом и не стремится к здоровому образу жизни. 

Молодежь славится своими спортивными достижениями и 
успехами. С другой стороны, физическая культура и спорт являются той 
сферой, которая в значительной мере обеспечивает физическое здоровье 
всего населения. В связи с этим для решения проблемы вовлечения 
молодежи в физическую культуру и спорт необходима организация 
эффективной физкультурно-оздоровительной работы. Физическая 
культура по своей сущности – явление массовое, вовлекающее в сферу 
своего влияния, хотя и с разной степенью активности, большинство 
членов общества. 

Для того чтобы общество осознало важность профилактических мер, 
позволяющих укрепить и сохранить свое здоровье, необходимо повысить 
социальную значимость физической культуры и спорта, важность 
физической активности, сформировать взгляд на физическую культуру и 
спорт как на факторы здорового образа жизни. Исходя из того, что 
включенность человека в активные занятия физической культурой и 
спортом на протяжении всей жизни во многом определяется его 
отношением к ним, а также осознанной необходимостью формирования 
здорового образа жизни, из всего комплекса предлагаемых мер в качестве 
приоритетного направления необходимо выделить целенаправленную 
пропаганду физической культуры и формирование здорового образа 
жизни. Речь идет о создании массированной информационно-
пропагандистской кампании, использующей широкий спектр 
разнообразных средств и проводящейся с целью формирования 
престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

482 
 

здоровья и здоровья окружающих. 
Необходима государственная поддержка целевого обеспечения 

спортивными изданиями по физической культуре и спорту и литературой 
массовых, школьных и вузовских библиотек, которые из-за недостатка 
финансовых средств практически лишены возможности приобретать эти 
издания. Пропаганда должна адресоваться непосредственно человеку, 
убедительно показывать приоритетное значение физической культуры и 
спорта в воспитании населения, профилактике болезней, продлении 
активного долголетия, в борьбе с наркоманией, курением, употреблением 
алкоголя, другими негативными явлениями. 

Автором в 2016 году было проведено социологическое исследование 
методом анкетного опроса на тему «Жизненные ценности молодежи». В 
исследовании приняли участие 150 респондентов – студенты Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

64% респондентов отметили, что хотели бы читать качественную 
спортивную литературу в периодическом отделе библиотеки вуза. 

45% студентов заявили, что никогда не покупают печатные 
периодические издания, т.к. для них это слишком дорого.  

Знания о спорте, правильных физических нагрузках, здоровом 
питании 79% опрошенных ищут в сети Интернет. 

37% студентов недовольны низким качеством спортивного 
инвентаря в бесплатных спортивных секциях вуза. Данная проблема 
связана с объёмами финансирования и требует безусловного решения. 

Кроме этого, в Белорусской государственной академии 
распространенной практикой стала организация спортивных залов или 
площадок в каждом студенческом общежитии. Такой подход нашел 
одобрение и поддержку среди студентов. 83% опрошенных поддерживают 
создание в общежитиях тренажерных залов и спортивных комнат. 

Организация спортивных залов в общежитиях повышает 
доступность спорта для молодежи, является важным социальным 
проектом. Увлечение спортом должно способствовать снижению 
проявления девиантного поведения в молодежной среде. 

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической 
культуре закладывается в детские годы. Ухудшающееся здоровье 
молодого поколения диктует необходимость заняться этой проблемой 
безотлагательно. Основные усилия должны быть направлены на: 

 повышение ответственности родителей за здоровье и физическое 
состояние детей; 

 поиск и рациональное использование целевых и спонсорских 
финансовых возможностей в интересах развития детского и 
молодежного спорта; 
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 совершенствование программно-методического и 
организационного обеспечения физического воспитания в учебных 
заведениях; 

 внедрение новых эффективных форм и методов организации 
спортивных занятий; 

 создание индустрии недорогих, но практичных и гигиеничных 
товаров и тренажеров для занятий физической культурой; 

 массовое издание популярной литературы, видео- и компьютерных 
программ; 

 разработку социальных программ и проектов, направленных на 
вовлечение молодежи в занятия спортом; 

 создание при образовательных учреждениях комплексных 
физкультурно-спортивных центров, включающих спортивный зал, 
бассейн, плоскостные сооружения [2]. 

Для формирования мотивации к занятиям физической культурой, 
необходима актуализация педагогических воздействий на все компоненты 
личности молодых людей, ориентация на гуманистические и 
демократические идеалы. Подобная направленность учебного процесса 
определяет технологию личностно ориентированного физкультурного 
образования, обеспечивающую освоение учащимися базовых ценностей 
физической культуры (духовных, нравственных, интеллектуальных, 
информационных, двигательных). Технология личностно-
ориентированного физкультурного образования включает: 

 формирование в учащихся принципов и навыков здорового образа 
жизни; 

 использование в учебном процессе различных вариантов личностно 
развивающих и здоровьесберегающих методик в зависимости от 
интересов и мотивации учащихся; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых 
для организации и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Таким образом, популяризация спорта среди молодежи является 
актуальной комплексной задачей, которую должны решать родители, 
учреждения образования, общественные организации и государство. Для 
повышения роли спорта в молодежной среде необходимо проведение 
широкой пропагандистской кампании, направленной на создание 
соответствующего мировоззрения, а также вложение средств в 
расширение доступа молодежи к спортивному инвентарю и секциям. 
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РОЛЬ СПОРТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Спорт, как важный социальный феномен, пронизывает все уровни 

современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 
жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, 
деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 
ценности, образ жизни людей. Феномен спорта обладает мощной 
социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как 
национальное увлечение, способное сплотить общество единой 
национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением 
людей к успеху, к победе.  

Целью статьи является определение роли спорта в условиях 
современного общества и его влияние на формирование личности. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, 
занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует 
первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее 
ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как 
равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, 
победить не только соперника, но и самого себя, уважение к соперникам и 
умение взаимодействовать с различными людьми (в том числе с 
иностранцами, представителями иных культур). 

Автором в 2016 году было проведено социологическое исследование 
методом анкетного опроса на тему «Жизненные ценности молодежи». В 
исследовании приняли участие 150 респондентов – студенты Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии.  
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83% участников опроса позитивно оценивают занятия спортом, 
считают это модным и полезным увлечением. В то же время только 26% 
отметили, что регулярно посещают спортивные секции.  

Таким образом, актуальной задачей является привлечение молодежи 
к практическому занятию спортом и физической культурой. Более 30% 
респондентов признались, что имеют вредные привычки. Поэтому 
необходимо воздействие образования, семьи, средств массовой 
информации на сознание молодых людей с целью формирования 
здорового образа жизни. Ведь невозможно совмещение спорта и 
девиантного поведения в форме курения, пьянства, наркомании и т. д. 

По своей природе спорт, несмотря на его соревновательность, 
гуманен, поскольку он способствует развитию личности, помогает 
раскрывать непознанные возможности человеческого организма и духа. 
Реализация гуманистического потенциала спорта не происходит сама 
собой и во многом зависит от того, в каких целях общество использует 
спорт. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является 
важнейшей составляющей социальной политики государства, 
обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 
ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей 
людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации 
человеческого фактора [1]. 

Эффективность социализации посредством спортивной 
деятельности зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с 
ценностями общества и личности.  

Социологи сделали заключение, что спорт аккумулирует в себе 
основные ценности демократического общества. Благодаря занятиям 
спортом или даже в процессе созерцания спортивных состязаний 
общественные ценности присваиваются индивидом, интериоризируются 
как личностные. 

Однако, говоря о положительных моментах социализации 
средствами спорта, нельзя не сказать о негативных фактах развития 
современного спорта. Погоня за медалями и рекордами привела к 
возникновению таких негативных явлений в спорте, как стремление к 
победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, жестокость, насилие 
и т. д. Поэтому все чаще возникает вопрос о гуманности современного 
спорта. 

Процессы коммерциализации и профессионализации приняли 
чрезмерный и необратимый характер. В XX веке профессиональный спорт 
стал составной частью международного спортивного и олимпийского 
движения. Сегодня многие ученые, критикуя существующий путь 
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развития международного спорта, пытаются найти новые модели 
соревновательной деятельности. Особенно важны такие исследования для 
массового и детского спорта [2]. 

Спортсмен, как и любой другой человек, переживает несколько 
стадий социализации. В социологии, как правило, они связываются с 
отношением к трудовой деятельности. Если принять этот принцип, то 
можно выделить три основные стадии социализации: дотрудовую, 
трудовую и послетрудовую.  

Современный спорт, выполняя многочисленные социальные 
функции, становится полифункциональным и многомерным. Ему по силам 
решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления 
здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, 
удовлетворения спроса на зрелищные услуги, экономических стимулов, 
защиты чести страны, формирования патриотизма и т. д. Многообразие 
социальных функций стало основанием для классификации и типологии 
разновидностей спорта, среди которых явно сформировались следующие 
направления: 

 массовый спорт (народный, ординарный, «спорт для всех»); 
 спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт); 
 профессиональный (коммерческий) спорт. 

Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает 
индивидуальные задачи в рамках тех возможностей, которые содержатся в 
той или иной разновидности спорта [1]. 

Так, массовый спорт позволяет человеку независимо от возраста 
сохранить здоровье, интересно проводить свободное время, разнообразить 
досуговую деятельность. В то же время, занимаясь массовым спортом, 
важно помнить о социальной ответственности, рационально совмещать 
образовательную, трудовую и спортивную деятельность. Особенно это 
касается юных спортсменов. Необходимо найти оптимальный вариант для 
совмещения обучения в образовательной школе и спортивной подготовки. 
Тренеры должны заботиться и о спортивной форме юных спортсменов, и 
воспитывать у них чувство социальной ответственности за свою будущую 
жизнь. Выдающийся спортсмен формируется не только на тренировках: 
учеба в школе, чтение книг, посещение музеев и театров, помощь 
родителям и младшим – необходимые условия для формирования 
личности спортсмена [3]. 

Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена, 
достигшего профессионального мастерства даже на уровне мастера 
спорта, не говоря уже о членах сборной команды страны. Победы на 
Олимпийских играх, мировых чемпионатах, первенствах страны приносят 
спортсмену заслуженные славу, известность, почет. Он становится героем, 
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кумиром молодежи. Образ жизни спортсмена становится моделью 
социального поведения. В этой связи необходимо помнить о социальной 
ответственности спортсмена. Нужно понимать, что если он использует 
допинг, рекламирует некачественные товары, курит, употребляет 
наркотики или алкоголь, то тем самым «тиражирует» девиантное 
поведение, нанося непоправимый вред воспитанию спортивной смены. 
Юное поколение, как правило, бездумно копирует поведение и образ 
жизни своих кумиров. Поэтому в детско-юношеском спорте так часто 
присутствуют социальные пороки, присущие большому спорту. 

Другая сторона социальной ответственности спортсмена связана с 
противоречиями, которые обуславливаются личными и общественными 
интересами в сфере спорта. Спортсмен всегда стоит перед дилеммой: как 
не пропустить коммерческий старт и в то же время сохранить спортивную 
форму для успешного выступления за сборную страны. Некоторые 
спортсмены в погоне за гонорарами отказываются выступать даже на 
Олимпийских играх [2]. 

В целях реализации новых социальных требований к системе 
физической культуры и спорта необходимо осуществить комплекс 
первоочередных мер по улучшению физкультурно-спортивной работы и 
формированию здорового образа жизни населения. 

Таким образом, одной из главных функций государства является 
удовлетворение общих потребностей, в том числе потребностей в 
здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и спортом. Сегодня 
необходимо разработать единую стратегию действий различных 
министерств и ведомств, общественных организаций, ученых и 
специалистов. Эта стратегия должна быть направлена на создание 
максимально благоприятных условий для оздоровления людей в трудовых 
коллективах, в образовательных учреждениях, по месту жительства, в 
местах отдыха. 
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ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства 

спеціально організована рухова активність студентів має розглядатися як 
потужний засіб зміцнення здоров’я молоді, забезпечення високого рівня 
їхньої розумової та фізичної працездатності, підвищення ефективності 
навчальної діяльності та якості життя в цілому. Закладений у дитячі й 
студентські роки психофізичний та інтелектуальний потенціал молодої 
людини трансформується в її здатність ефективно виконувати свої 
професійні функції, а також мати цікаве повноцінне життя. Це дозволяє на 
довгі роки зберегти як психологічне, так і соматичне здоров’я, що 
правомірно розглядаються як ключовий детермінант якості життя сучасної 
людини. Отже, не викликає сумніву той факт, що саме фізична рекреація 
може розглядатись як ефективний, так і привабливий для студентської 
молоді засіб організації змістовного дозвілля, що вказує на актуальність 
проведення відповідних наукових розвідок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «рекреація» 
утворюється від латинського «recreatio» та має кілька значень – 
відновлювати, відпочивати, зміцнювати, освіжати тощо. Історично цей 
термін пов'язаний зі здоров'ям людини, що розглядається в ширшому 
значенні й містить соціальний, психологічний і біологічний зміст. 
Українська енциклопедія тлумачить слово «рекреація» як термін, що є 
сукупністю етимологічних значень: «recreatio» (лат.) – відновлення; 
«rесrеаtіоn» (франц.) – розвага, відпочинок, відсутність трудової 
діяльності, а також простір, що призначений для зазначених дій; 
«rekreacja» (пол.) – відпочинок. Отже, поняття «рекреація» 
використовується залежно від сфери застосування, тому може мати дещо 
різний сутнісний зміст: 

 фахівці з народного господарства вважають рекреацію галуззю, що 
пов'язана з освоєнням територій для відпочинку, лікування, 
туризму, ігрової форми дозвілля та спрямована на розваги й 
оздоровлення, удосконалення розвитку особистості; 

 соціологи називають рекреацією сукупність явищ і відносин, що 
виникають у процесі використання вільного часу для оздоровчої, 
пізнавальної, спортивної та культурно-розважальної діяльності 
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людей на спеціалізованих територіях, поза місцем їхнього 
постійного проживання; 

 рекреацією називають також діяльність людини, що спрямовується 
на відновлення її фізичних і психічних сил, на розвиток особистості 
й не пов'язується з виконанням трудових обов'язків і задоволенням 
побутових потреб [2, 4]. 

Рекреація – це всі форми дозвілля людини, що проводяться в 
закритих приміщеннях і на свіжому повітрі, у природному та 
урбанізованому середовищах. Отже, важливо усвідомити, що поняття 
«рекреація» характеризує не лише процес чи способи відновлення сил 
людини, але й простір, у якому це відбувається.  

У спеціальній літературі переважним чином зустрічається термін 
«фізична рекреація». Фізична рекреація – органічна частина фізичної 
культури, специфічним змістом якої є рухова діяльність, спрямована на 
задоволення потреби людини активно відпочивати для адаптації, 
відновлення, зміни діяльності, а також удосконалення особистої 
конституції, як фізичної, так і духовної.  

Фізичну рекреацію також правомірно розглядати як процес 
використання фізичних вправ, ігор, розваг, а також природних чинників 
для активного відпочинку, зміни виду діяльності, відволікання від 
процесів, що спричиняють фізичну, психічну й інтелектуальну втому, 
отримання задоволення від занять фізичними вправами (Рис. 1). 

Отже, сутність фізичної рекреації полягає передусім у визначенні 
цього явища (процесу) як системи різноманітних занять, що ґрунтується 
на використанні спеціально організованої рухової активності у формі 
фізичних вправ із застосуванням природних і гігієнічних чинників 
упродовж вільного часу людини добровільно та для відпочинку, 
відновлення власних сил, отримання задоволення, удосконалення 
психічних і фізичних здібностей, відновлення та зміцнення здоров’я [2].  

Передбачено, що у процесі рекреаційної діяльності конкретна 
людина опановує надбання цивілізації в галузі рекреації (засоби, методи, 
форми рекреації, систему знань тощо). Використовуючи їх, людина своєю 
активністю зумовлює певні соціальні, психічні, біологічні зміни 
індивідуального статусу. Визначення поняття «рекреаційна діяльність», 
з’ясування її персоніфікованих і соціальних функцій потребує здійснення 
аналізу філософських, психологічних і соціологічних трактувань 
діяльності людини, проведення порівняльного аналізу різних наукових 
підходів до розуміння її сутнісного змісту.  
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Рис. 1. Ефект від застосування фізичної рекреації як форми активного відпочинку 

 
Теоретичним підґрунтям наукового аналізу педагогічних і 

психологічних особливостей та компонентів структури рекреаційної 
діяльності є передусім загальна теорія діяльності. Аналіз літературних 
джерел показує, що поняття «діяльність» зустрічається в категорійному 
апараті всіх галузей наукового знання, що займаються вивченням людини. 
Увага дослідників зосереджена на вивченні місця та ролі діяльності в 
суспільному й особистому житті людини, проведенні наукового аналізу 
структури, видів та умов діяльності. 

Енциклопедичні та довідникові видання потрактовують діяльність 
як «... синонім, що використовується для позначення дії, руху, поведінки, 
процесів мислення ...» [3 , с. 232], а також як «... специфічну людську 
форму активного ставлення до навколишнього світу, зміст якої утворюють 
раціональна зміна та перетворення» [3, с. 180–181]. У процесі діяльності 
«... людство відтворює себе, культуру, створює матеріальні та духовні 
цінності» [4, с. 8]. Це доводить цілісне розуміння діяльності як органічної 
єдності чуттєво-практичної та інтелектуальної форми вияву особистості. 
Філософські вчення розглядають діяльність як соціальну форму руху 
матерії, спосіб існування, розвитку суспільства та особистості. Аналіз 
наукових видань указує на відсутність усталеного погляду вчених на 
сутнісний зміст поняття «діяльність». Однак, незважаючи на 
різноманітність трактувань, усі вони об’єднуються в межах двох основних 
підходів: у першому діяльність розглядається як взаємодія людини з 
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навколишнім світом; у другому – як здатність людини до певного виду 
активності.  

З психологічних позицій діяльність потрактовується як активність 
людини, що спрямована на досягнення свідомо поставленої мети, 
пов’язаної із задоволенням власних потреб та інтересів, а також 
виконанням вимог, що висуває до неї суспільство (Л.Л. Макарова, 2005). 
Ступінь активності, необхідної для досягнення поставленої мети 
діяльності, визначає сам суб’єкт (К. А. Абульханова-Славськая, 2001). 
Отже, психологічна теорія діяльності пов’язана з розробкою та 
обґрунтуванням принципу єдності свідомості та діяльності, визначенням її 
структури. На думку більшості науковців, структуру діяльності 
утворюють три елементи – суб’єкт, об’єкт та активність суб’єкта. Під 
суб’єктом діяльності необхідно розуміти окрему особу, групу або велику 
спільноту людей. Людина, як суб’єкт діяльності, є носієм системи 
індивідуальних, особистісних якостей, що визначають її індивідуальність.  

До структурних елементів діяльності дослідники також відносять 
активність суб’єкта, що «... проявляється в тому чи іншому способі 
оволодіння суб’єкта об’єктом» [4, с. 9]. Виділені елементи структури 
діяльності науковці інколи доповнюють четвертим  
елементом – її знаряддям і засобами, що розглядаються як складна та 
розгалужена система «внутрішніх органів» суспільної людини, за 
допомогою яких вона здійснює перетворення предметів діяльності. Отже, 
використовуючи знаряддя та засоби, суб’єкт діяльності завдяки 
свідомості, активності та творчим здібностям здатен «оживляти» 
сукупність мертвих речей, приводити їх у рухомий стан, творчо 
перетворювати умови діяльності, самого себе та оволодівати об’єктом 
діяльності (М. С. Каган, 1974). 

До спільних ознак, що характеризують усі види людської діяльності, 
учені відносять: предметність, що вказує на залежність діяльності від 
об’єктивного впливу оточуючого світу, визначає характер такого 
взаємозв’язку; цілепокладання – рису діяльності людини як свідомої 
істоти, яка вибудовує та керує своєю діяльністю, орієнтуючись на мету 
(кінцевий результат діяльності) та умови її здійснення; усвідомленість, що 
есплікується розумінням дій, прогнозуванням результатів і перспектив 
діяльності; перетворювальний характер, що виявляється як у заміні 
об’єкта, так і в конструктивно-перетворювальних змінах самого суб’єкта; 
результат діяльності, що відображає та характеризує ступінь її 
завершеності [2].  

Отже, метою дослідження є вивчення специфічних умов, 
визначення завдань та особливостей упровадження фізичної рекреації в 
системі фізичного виховання студентської молоді. 
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Результати дослідження та їх обговорення. В Україні внаслідок дії 
певних об’єктивних і суб’єктивних чинників недооцінюються можливості 
рухової активності у веденні здорового способу життя та зміцненні 
здоров’я студентської молоді, профілактиці шкідливих звичок, а також у 
вирішенні інших важливих соціально-економічних проблем  
(О. В. Андреєва, М. М. Булатова, М. В. Дутчак, Т. Ю. Круцевич та ін.) [1]. 
Дослідження, присвячені вивченню ролі рухової активності для 
покращення здоров'я людини, підвищення якості та тривалості її життя, а 
також питання щодо особливостей практичного застосування оздоровчо-
рекреаційних заходів у системі фізичного виховання різних груп 
населення довели статистично достовірні позитивні зміни за показниками 
повноцінності вікового розвитку, уповільнення процесів старіння та 
зростання тривалості життя, попередження хронічних неінфекційних 
захворювань, організації здорового дозвілля та профілактиці шкідливих. 
Важливим залишається подальше узагальнення та адаптація сучасних 
підходів до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
студентської молоді, що врахує сучасні умови навчання у вишах, а також 
особливості залучення студентів до рухової активності в конкретних 
умовах (соціально-економічних, матеріально-технічних, природно-
кліматичних) з урахуванням традицій вищу та фахової спеціалізації 
викладачів. 

Сьогодні оздоровчо-рекреаційна спрямованість передових систем 
фізичного виховання є основою здорового способу життя населення. 
Поряд із відмовою від шкідливих звичок, раціональним харчуванням, 
сприятливою екологічною ситуацією, оптимальним співвідношенням 
праці та відпочинку вона є чинником, що сприяє зміцненню здоров’я 
молоді, й вагомим підґрунтям для покращення якості та зростання 
тривалості життя. Принциповим аспектом є приведення у відповідність до 
реалій сьогодення системи фізичного виховання студентів та відхід від 
традиційних стереотипів, що не дозволяють досягти поставленої мети – 
зміцнення і збереження здоров’я молоді, не відповідають потребам 
сучасного суспільства.  

В останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу у вишах 
спостерігається тенденція до зниження обсягу рухової активності 
студентів. Постійний дефіцит рухової активності в режимі життя 
студентів стає загрозою їхньому здоров'ю та нормальному фізичному 
розвитку. За сучасними статистичними відомостями, близько 87% 
студентів мають відхилення у стані здоров'я, понад 63% – незадовільну 
фізичну підготовленість, близько 80% дорослого населення – низький і 
нижче середнього рівні фізичного здоров'я, у тому числі у віці 17 –  
20 років – 59%, 21 – 26 років – 67%. Пріоритет оздоровчої спрямованості 
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фізичного виховання, зазначений у державно-правових і законодавчо-
нормативних документах, вимагає застосування в системі фізичного 
виховання студентської молоді новітніх технологій підвищення рівня 
їхньої рухової активності, зокрема організації дозвіллєвої діяльності 
студентів, що матиме оздоровчо-рекреаційну спрямованість. Організація 
оздоровчо-рекреаційної діяльності студентської молоді в системі 
фізичного виховання молоді передбачає дотримання єдності мети, 
завдань, методів, засобів і форм організації рухової активності під час 
дозвілля студентів, спрямованих на зміцнення їхнього здоров'я, всебічний 
психофізичний розвиток, підвищення розумової та фізичної 
працездатності та основних професійних компетенцій майбутніх фахівців, 
формування філософії здорового способу життя.  

Отже, метою фізичної рекреації в системі фізичного виховання 
студентів є формування філософії здорового способу життя шляхом 
опосередкованого та безпосереднього впливу на її складові, що полягають 
у раціональній організації вільного часу студентів, виявляються у 
збалансованому харчуванні, відмові від шкідливих звичок, задоволенні 
природної потреби в достатній руховій активності, отриманні задоволення 
від змістовного проведення дозвілля тощо. У той же час аналіз програмно-
нормативних документів щодо функціонування системи фізичного 
виховання студентів українських вишів показав що, незважаючи на 
акцентовану увагу з боку держави до фізичної культури, зафіксовану у 
відповідних постановах (Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 
Національна Доктрина розвитку фізичної культури і спорту тощо), 
фактично не вирішена проблема збереження та зміцнення здоров'я молоді 
через недостатню розробленість механізмів їх реалізації та контролю в 
системі фізичного виховання студентів в умовах вищу. 

Отже, досягнення мети фізичної рекреації в системі фізичного 
виховання студентів в умовах вишу має забезпечуватися комплексним 
вирішенням оздоровчих, освітніх і виховних завдань фізичного виховання 
у процесі дозвіллєвої діяльності молоді. Для студентської молоді 
основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі рекреаційної 
діяльності, є: 

- оздоровчі завдання: зміцнення здоров'я студентів засобами 
фізичної рекреації; формування в молодої людини свідомої потреби в 
підтриманні високого рівня фізичної та розумової працездатності, 
самоорганізації здорового способу життя; 

- освітні завдання: оволодіння теоретичними знаннями щодо 
самостійної організації рухової активності під час дозвілля; оновлення та 
доповнення теоретичних відомостей щодо впливу засобів фізичної 
рекреації на організм людини; формування системного комплексу знань, 
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теоретичних основ і практичних навичок для реалізації потреби молоді в 
руховій активності та фізичному вдосконаленні на виробництві, у побуті, 
у сім'ї; оволодіння новими руховими вміннями та навичками з різних 
видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності, удосконалення та 
модифікація попередньо сформованих навичок; 

- виховні завдання: підвищення рівня фізичної підготовленості; 
удосконалення психомоторних здібностей, що забезпечують високу 
продуктивність професійно-технічних дій; створення умов для повної 
реалізації творчих здібностей студентів; моральне, естетичне, духовне 
удосконалення та подальший розвиток особистості студентів під час 
дозвілля, організованого на засадах сучасних загальнонаукових і 
спеціальних технологій у галузі теорії, методики і практики оздоровчо-
рекреаційної рухової активності. 

Комплексне вирішення окреслених завдань фізичної рекреації в 
системі фізичного виховання студентів в умовах вишу і сприятиме 
формуванню філософії здорового способу життя молоді. Це дає підстави 
говорити про необхідність змін в організації процесу фізичного виховання 
студентів в умовах вишу й привернення уваги до необов’язкових 
(оздоровчо-рекреаційних) заходів у системі фізичного виховання молоді, 
зокрема в умовах студентських гуртожитків, а також під час проходження 
виробничої практики та відпочинку в літніх студентських таборах. 

До основних педагогічних умов успішної організації оздоровчо-
рекреаційної рухової активності студентів в умовах гуртожитку 
належать: 

 необхідність вивчення та здійснення аналізу основних потреб і 
мотивації студентів до занять руховою активністю у вільний час; 

 здійснення оцінки матеріально-технічної бази гуртожитку та 
визначення можливостей організації та проведення окремих 
оздоровчо-рекреаційних заходів під час дозвілля студентів;  

 здійснення оцінки ступеню соматичного здоров'я студентів; 
 адекватність поставлених оздоровчо-рекреаційних завдань, що 

враховують специфічні особливості контингенту мешканців 
студентського гуртожитку; 

 системний характер організації оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності студентів в умовах гуртожитку; 

 прогнозування проміжних результатів оздоровчо-рекреаційної 
діяльності студентів, передбачення труднощів, що можуть виникати 
на шляху до досягнення мети;  

 порівняння досягнутих результатів із вихідними даними та 
поставленими завданнями.  
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Дотримання педагогічних умов у процесі комплексного вирішення 
оздоровчих, освітніх і виховних завдань під час спеціально організованої 
оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів в умовах гуртожитку 
передбачає застосування специфічних засобів відповідно до структури 
потреб і домінуючих мотивів студентів щодо занять оздоровчо-
рекреаційною руховою діяльністю [2]. 

Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів у 
позанавчальний час (тобто поза обов'язковими заняттями) проводиться в 
наступних формах. 

1. Фізичні вправи в режимі навчального дня: ранкова гімнастика, 
вступна гімнастика, фізкультурні паузи, додаткові заняття та ін. 
Фізкультпаузи проводяться після перших 4-х аудиторних чи практичних 
занять. Їх тривалість – 8 – 10 хв. Додаткові заняття (індивідуальні або 
групові) проводяться викладачем з метою підготовки студентів з низьким 
рівнем підготовленості до здачі залікових норм і вимог навчальної 
програми з фізичного виховання. Фізичні вправи в режимі навчального 
дня виконують функцію активного відпочинку. 

2. Організовані заняття студентів у позанавчальний час у 
спортивних секціях, у групах ЗФП, аеробіки, шейпінгу, плавання, 
спортивних ігор за спрощеними правилами здійснюється під керівництвом 
фахівця відповідного профілю.  

3. Самостійні заняття студентів фізичними вправами у вільний від 
навчання час: а) на основі повної добровільності й ініціативи (за 
бажанням), б) за завданням викладача (домашні завдання). 

4. Масові фізкультурно-спортивні заходи, що проводяться у вихідні 
дні протягом навчального року та в канікулярний час. До них належать 
турпоходи, спортивні свята, дні здоров'я, спартакіади, змагання за 
календарем спортивно-оздоровчих заходів вишу та міжвузівських заходів. 

Висновки.  
1. Метою впровадження фізичної рекреації в систему фізичного 

виховання студентської молоді визначено формування філософії 
здорового способу життя. Ключовими складовими філософії здорового 
способу життя визначено: раціональну організацію вільного часу 
студентів; збалансоване харчування; відмову від шкідливих звичок; 
задоволення природної потреби в достатній руховій активності й 
отримання задоволення від змістовного проведення дозвілля.  

2. Поряд із вирішенням виховних та освітніх завдань у системі 
фізичного виховання студентів фізична рекреація студентської молоді у 
позанавчальний час має забезпечити підвищення рівня рухової активності 
студентів, що дозволить поліпшити професійно-прикладну готовність 
майбутніх фахівців, оптимізувати їхню навчальну працездатність шляхом 
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зняття нервово-емоційного напруження, продовжити формування знань, 
умінь і навичок, пов'язаних із проведенням самостійних оздоровчо-
рекреаційних занять. 
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ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ( АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

 
Вступ. У сучасних умовах трансформації соціально-економічних 

умов в Україні, подій на Сході формується і нова стратегія розуміння 
важливості сфери фізичної культури для збереження і зміцнення здоров’я 
населення. 

Пріоритетною стає підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти 
(адаптивна фізична культура), що володіють навичками розробки й 
реалізації спеціальних програм та комплексів фізичних вправ і можуть 
забезпечити розвиток життєздатності пацієнтів різних нозологічних груп, 
допомогти їм досягти оптимального фізичного, інтелектуального, 
психологічного і соціального рівня діяльності, а також підтримувати його.  

Результати дослідження. Головною діючою особою адаптивної 
фізичної культури є фахівець – педагог. Педагогічний аспект є в 
діяльності всіх категорій працівників професії сфери «людина – людина», 
тому що вони співпрацюють з педагогічними реаліями життя суспільства. 
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Для фахівців зі спеціальної освіти (адаптивна фізична культура) 
формування професійно-педагогічної компетентності є основним ядром їх 
діяльності. 

З позиції сьогодення виникає об’єктивна необхідність переходу з 
кваліфікаційного ( знаннєвого) підходу на формування «компетентності» 
та «професійної компетентності» . 

У наукових роботах розглядаються різні види компетентностей – 
громадянська,життєва,емоційна, етична, неоцивілізаційна, професійно- 
педагогічна, професійна. 

Поняття «професійна компетентність» у педагогічній літературі 
трактується як сукупність знань, умінь, навиків;єдність теоретичної і 
практичної підготовки студентів; сукупність знань і професійно значущих 
особистісних якостей. 

Професійна компетентність майбутніх фахівців визначається 
діяльністю, пріоритетні види якої (навчальна-пізнавальна, науково-
дослідна, суспільно-політична, культурно-естетична) детермінуються 
специфічно організованою системою навчального процесу, який 
формується шляхом використання інноваційно-педагогічних, 
інформаційно-комунікативних технологій, міжпредметних зв’язків 
професійно-орієнтованих дисциплін, проблемних ситуацій, ефективних 
прийомів організації самостійної роботи студентів, проведенням 
педагогічних практик на старших курсах та ін. Ці та інші методи 
дозволяють реалізувати майбутнім фахівцям педагогічні завдання 
діяльності. Так, наприклад, до основних методів адаптивної фізичної 
культури належать такі: фізіотерапія, масаж, кліматотерапія, ерготерапія, 
механотерапія та ін. Їх практичне використання забезпечується 
наступними засобами: фізичними вправами, технічними приладами, 
тренажерами різних класів, обладнанням, фізкультурно-спортивними 
спорудами. 

Оволодіння педагогічним інструментарієм дає можливість 
розпоряджатись ним при виконанні своїх функцій, завойовувати нові 
професійні позиції, адаптуватися до швидкозмінних умов сьогодення, до 
пошуку та професійного саморозвитку. 

Висновки. Отже, у процесі формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури 
важливо акцентувати увагу саме на стимулюванні педагогічної складової 
діяльності, і, вплинувши на педагогічної аспекти, пов’язані з нею, 
забезпечити професійний успіх у сфері спеціальної освіти. Чим вища 
професійно-педагогічна підготовленість фахівця, тим більший успіх. 

Разом з цим підготовка висококваліфікованих кадрів цієї сфери є 
важливою для узгодження попиту і пропозиції на ринку праці, а також для 
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реалізації актуальної проблеми сьогодення – зміцнення і збереження 
здоров’я громадян України. 
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ЕРГОТЕРАПІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Вступ. З 2006 року Кабінетом Міністрів України до переліку послуг 
фізичної реабілітації була включена ерготерапія, яка надавалась особам з 
ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи [3], однак вищі 
навчальні заклади України не здійснювали підготовку фахівців за цією 
спеціальністю. Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017 р. [5] узаконила нову 
спеціальність 277 «Фізична терапія, ерготерапія», що дозволить заповнити 
ринок праці затребуваними фахівцями галузі охорони здоров’я – 
ерготерапевтами. В Україні ерготерапія, як сфера професійної діяльності, 
є малопоширеною, проте актуальною на ринку реабілітаційних послуг, 
тому ця тематика активно обговорюється науковцями і практиками на 
різноманітних конференціях. 

Результати дослідження. Ерготерапія. як професія, виникла в  
XX столітті, хоча наукове обґрунтування використання діяльності та рухів 
із терапевтичною метою було здійснено пізніше. Більшість авторів 
погоджується з тим, що ця професія вперше впроваджена у сферу 
психіатрії на кінці XVIII-XIX ст. [2].У 1917 році було засновано 
«Американське Національне товариство сприяння розвитку ерготерапії», 
1921 року перейменоване в Американську асоціацію трудотерапевтів. 
Після Другої світової війни, коли світова спільнота зіткнулася з 
проблемою масової інвалідизації людей працездатного віку, в багатьох 
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країнах стали з'являтися національні організації трудотерапії. У 1952 році 
була створена Всесвітня федерація трудотерапії (WFOT), що налічує 73 
національні організації. 

Ерготерапія (occupationaltherapy) успішно розвинена в Австралії, 
Канаді, США, Швеції. У Росії цей вид діяльності визначають терміном 
“трудотерапія”. 

Аналіз літератури останніх років показав відсутність одностайності 
думки науковців щодо трактування поняття «ерготерапія». Зокрема,  
І. Багрій визначає ерготерапію як заняттєву терапію [1], наголошуючи, що 
слово “occupation”, яке використовується в англійській мові, походить від 
латинського “occupatio” і в перекладі означає “занятість” та передає 
спрямованість на те, щоб людину “зайняти або захопити”. Інші дослідники 
використовують терміни “ерготерапія” як “працетерапія” або 
“трудотерапія”, «зцілення працею», посилаючись на процес виконання 
цього виду діяльності [4].  

Сучасна система фізичної та соціальної реабілітації є 
пацієнтцентричною та включає новий підхід до реабілітації –  
ерготерапію – покращення якості життя людей, які мають відхилення у 
стані здоров’я. Ерготерапія допомагає людям різного віку, які мають 
хворобу, когнітивні порушення, відхилення в розвитку, фізичні 
дефекти,бути максимально незалежним (визначення Американської 
асоціації ерготерапевтів). Метою ерготерапії є не лише відновлення 
втрачених функцій, але й адаптація до нормального життя, допомога в 
досягненні максимальної самостійності, мобільності в побуті. До завдань 
ерготерапії відносяться: виявлення наявних порушень, розвиток 
функціональних можливостей людини, які необхідні в повсякденному 
житті; допомога людині з обмеженими можливостями або з порушенням у 
стані здоров’я стати максимально незалежною шляхом використання 
спеціальних пристосувань; створення оптимальних умов для розвитку та 
самореалізації людини з обмеженими можливостями через її зайнятість у 
різних сферах життєдіяльності. Для цього використовуються сучасні 
технології медицини, педагогіки, психології, соціології, ергономіки та 
інших наук, отже, ерготерапія – міждисциплінарна галузь. 

Верготерапії термін «зайнятість» відноситься не тільки до 
трудотерапії – він характеризує різні види діяльності, які зустрічаються в 
житті кожної людини та надають їй сенс. Традиційно виділяють 
активність у повсякденному житті, активність у роботі та продуктивній 
діяльності, активність у грі, відпочинок і захоплення [2]. 

Активність у повсякденному житті включає: заходи щодо особистої 
гігієни (догляд за волоссям, умивання, використання туалету тощо); 
одягання; прийом їжі; дотримання правил, необхідних для підтримки й 
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збереження здоров'я; соціалізацію; функціональну комунікацію та 
рухливість; можливість бути мобільним у суспільстві; задоволення 
сексуальних потреб. 

Активність у роботі та продуктивній діяльності передбачає: 
виконання домашніх обов'язків (догляд за одягом, прибирання квартири, 
приготування їжі, підтримання чистоти, безпечне проживання в квартирі); 
турботу про інших людей; можливість навчатися новому; дослідницькі 
види діяльності (вибір професії, пошук і виконання певної роботи, 
планування виходу на пенсію, добровільна участь у чому-небудь). 

Активність у грі, відпочинку та захоплення включають: можливість 
вибору гри, способів відпочинку, видів захоплень; можливість виконувати 
необхідні дії під час відпочинку, гри. 

Ерготерапія базується на таких принципах: 1) індивідуального 
підходу – при плануванні процесу реабілітації враховуються потреби та 
інтереси людини, яка потребує допомоги; 2) науково обґрунтованої та 
культурно орієнтованої практики – використання сучасних наукових 
досягнень, урахування культурних норм кожного індивіда;  
3) комплексності – застосування міждисциплінарного підходу, залучення 
людини у значущу зайнятість, що позитивно вплине на її здоров’я, 
благополуччя та принесе їй життєве задоволення. 

Ерготерапія передбачає процес співпраці з клієнтом і його сім'єю; 
включає діагностичну оцінку, постановку цілей, проведення програми 
втручання. Ерготерапевт оцінює: функціональні порушення, актуальні 
проблеми та можливості клієнта; фізичне та соціальне оточення вдома й 
поза домом; вплив перерахованих вище факторів на активність у 
повсякденному житті. 

У вітчизняній системі реабілітації розрізняють три основні форми 
ерготерапії: 1) загальнозміцнювальну (тонізуючу), спрямовану на 
підвищення життєвого тонусу хворого, що створює психологічні 
передумови, необхідні для відновлення його працездатності; 2) відновну 
(функціональну) – засновану на профілактиці рухових розладів або 
відновленні тимчасово знижених функцій рухового апарату шляхом 
розвитку втраченої функції, запуску компенсаторних механізмів. Для 
цього використовуються полегшені трудові навантаження, що 
забезпечують максимальну амплітуду рухів (змотування ниток, 
виготовлення іграшок та ін.), відновлюють м'язову силу (робота пилкою, 
лопатою та ін.) та розробляють координацію (плетіння, в'язання);  
3) професійну (виробничу), яка сприяє відновленню порушених у 
результаті захворювання виробничих навичок. При цьому виді 
трудотерапії оцінюються професійні можливості хворих, при втраченій 
професійній працездатності або частковому стійкому її зниженні хворих 
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можуть готувати до навчання новій професії. 
Програма ерготерапії зазвичай проводиться у природному для 

людини оточенні (вдома, на роботі, санаторії тощо), оскільки виконання 
будь-якого завдання залежить від мотивації пацієнта та середовища, в 
якому це відбувається. Ерготерапевт може адаптувати предмети, якими 
користується пацієнт (одяг, комп'ютер), обстановку (встановити поручні, 
підібрати меблі, змінити розташування предметів у кімнаті, розширити 
отвори дверей ін.) або підібрати необхідне спеціальне обладнання 
(інвалідний візок, ходунки, пристосування для захоплення предметів ін.) 

Висновки. Таким чином, ерготерапія потрібна в тих випадках, коли 
пацієнт відчуває проблеми з самообслуговуванням, роботою та 
відпочинком. Ерготерапевти допоможуть реалізувати медичні, фізичні, 
психологічні, педагогічні, професійні заходи відновлювального характеру, 
спрямовані на запобігання прогресу патологій, усунення чи максимально 
можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я та 
трудових навичок. Фахівці з ерготерапії повинні працювати в усіх 
реабілітаційних установах незалежно від підпорядкування 
(Мінсоцполітики чи МОЗ України). 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Вступ. Сьогодні Україна має загрозливий стан здоров’я нації, 

незадовільні та небезпечні умови для формування здоров’я. До того ж у 
зв’язку із подальшим поглибленням соціально-економічної кризи в 
останні роки здоров’я нації стрімко знижується. Проблема збереження і 
зміцнення здоров’я населення, особливо дітей та молоді, залишається 
однією з найбільш актуальних проблем для держави. Про це свідчать 
закони та постанови, прийняті урядом. Недосконалість законодавчої, 
нормативно-правової бази, що регламентує діяльність з охорони здоров’я 
населення,несформованість культури здоров’я у самих викладачів, 
неблагополуччя їх стану здоров’я обумовлюють несприятливий і суттєвий 
вплив на здоров’я студентської молоді, тому в нашій країні відсутня 
цілісна система формування культури здоров’я населення, послідовна та 
безперервна система навчання здоров’ю, мода на здоров’я. 

Результати дослідження. На процес формування ціннісної 
мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової 
людини впливають умови розвитку держави, громадська думка, тобто те, 
що не зовсім залежить від освітнього закладу. Це і стан сімейного 
виховання, і збільшення кількості проблемних родин, і зайнятість батьків, 
а звідси – несумлінне виконання виховних функцій. 

Однією з найважливіших причин, які призводять до погіршення 
стану здоров’я людини, є недостатньо високий рівень культури здоров’я. 
Нині здоров’я студентів перетворилося на проблему, пов’язану з низкою 
зовнішніх і внутрішніх факторів – погіршенням екологічного середовища, 
збільшенням таких залежностей, як паління, вживання алкоголю, 
наркоманія, ігроманія, інтернет-залежність, підвищення розумових і 
психічних навантажень, зменшення фізичної активності, поява нових 
інфекційних захворювань, зменшення вольового контролю 
поведінки,збільшенням захворюваності на серцево-судинні та онкологічні 
хвороби, підвищення і частоти вроджених аномалій. У цілому 
відзначається зменшення тривалості життя, скорочення чисельності 
населення, відбувається депопуляція [3]. Тому головною проблемою, яка 
пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та 
учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та 
розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня 
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народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо 
дитячої. Вступаючи до школи, 85 % дітей мають ті чи інші порушення 
соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають 
психоневрологічні захворювання[1]. Такі ж проблеми має і студентська 
молодь. 

Створення здоров’язбережувального середовища у вищих 
навчальних закладах є надзвичайно актуальним. Якщо студент буде 
володіти та активно використовувати різноманітні фізичні вправи, то 
поліпшить свій фізичний стан, рівень фізичної підготовленості, показники 
фізичного здоров’я [2]. 

Сьогодні під здоровим способом життя розуміють комплекс заходів, 
спрямованих на гармонійний фізичний розвиток, підтримку рівня 
здоров’я, а також активне довголіття. Здоровий спосіб життя є 
визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, 
соціального, біологічного та психічного добробуту, передбачає 
оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, 
дотримання гігієнічних правил, відмову від паління, вживання наркотиків 
і алкоголю. Майбутнє пов’язане із здоров’язбережувальними технологіями 
та інноваційними напрямами в забезпеченні здорового способу життя. 

Роль рухової активності у зміцненні здоров’я правомірно розглядати 
як прагнення особистості до гармонійного розвитку за допомогою 
обраного виду спорту або фізкультурно-спортивної діяльності. За 
допомогою правильно підібраних і організованих заходів із 
використанням фізичних вправ з різних видів спорту, раціонального 
харчування, режиму роботи та відпочинку можна змінювати і 
поліпшувати показники фізичного розвитку та функціональної 
підготовленості організму. Саме тому оздоровча фізична культура широко 
використовується для зміцнення здоров’я, фізичного розвитку, 
підвищення енергетичного потенціалу людини, є важливим засобом 
усебічного та гармонійного розвитку. 

Дослідженнями [2, 4] доведено, що ефективність формування 
здорового способу життя вимагає активного залучення молоді до 
здоров’язбережувального процесу, формування активної позиції щодо 
зміцнення і збереження власного здоров’я. Поняття 
«здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі численні напрями 
формування, збереження та зміцнення здоров’я молоді. Під 
здоров’язбережувальними технологіями розуміється: 

 сприятливі умови навчання, а саме: відсутність стресових ситуацій, 
адекватність вимог, методик навчання та виховання; 

 оптимальна організація навчального процесу відповідно до вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних норм; 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

504 
 

 повноцінний і раціонально організований руховий режим[5]. 
Упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій також 

пов’язане з використанням медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, 
лікувально-оздоровчих, соціально-адаптованих здоров’язбережувальних 
технологій і технологій забезпечення безпеки життєдіяльності, що 
дозволять зберігати наявний стан молоді та формувати більш високий 
рівень їхнього здоров’я, навички здорового способу життя, дадуть 
можливість здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку 
і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні 
заходи [1]. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних технологій 
дає можливість відокремити такі їхні типи: 

 здоров’язбережувальні технології, що створюють безпечні умови 
для навчання та праці; 

 оздоровчі технології, що спрямовані на вирішення завдань 
зміцнення фізичного здоров’я, підвищення потенціалу (ресурсів) 
здоров’я, – фізична підготовка, фізіотерапія, загартування, 
гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; 

 технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування 
життєвих навичок, керування емоціями, вирішення конфліктів, 
профілактика травматизму та запобігання зловживанню 
психоактивними речовинами, статеве виховання; 

 виховання культури здоров’я – виховання в учнівської молоді 
особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню 
здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню 
мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини[4]. 

Висновки. Отже, формування здорового способу життя молоді 
України, розвиток здоров’язберужувальних технологій та інноваційних 
напрямів поліпшення здоров’я учнів і студентів зробить великий внесок у 
вирішення проблеми здоров’я й фізичного потенціалу нації, без якого 
стане неможливим не тільки здійснення євроінтеграційних намірів 
України, а й нормальне функціонування її економіки, забезпечення всіх 
складових безпеки держави. 

Таким чином, проблема здоров’я набула в наш час глобального 
значення і розглядається як така, що становить небезпеку подальшому 
розвитку людства. Відвернути ймовірну небезпеку можна шляхом 
формування здорового способу життя молоді. Формування здорового 
способу життя потребує спільних зусиль якомога більшої кількості 
організацій, спілок, освітніх закладів. Оскільки Україна є соціально 
орієнтованою державою, її основним завданням постає сприяння 
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духовному, інтелектуальному, фізичному зростанню молодого покоління, 
гармонійному та всебічному розвитку особистості, що змінює адаптивні 
можливості організму людини і реалізується через формування здорового 
способу життя. Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу 
життя, морально, психічно та фізично самовдосконалюватись, дбайливо 
ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Упровадження та використання інноваційних технологій дасть 
можливість встановити позитивне ставлення молоді до уроків фізичної 
культури та спорту і допоможе досягти значного покращення їх здоров’я. 
Правильно організована інноваційна система фізичного виховання з 
використанням нетрадиційних і традиційних форм і методів фізичного 
виховання та різних технологій забезпечить ефективне формування у 
школярів і студентів позитивної мотивації до здорового способу життя. 
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МАСАЖ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ  
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Значне підвищення частоти раку грудної залози (РГЗ), який займає 
перше місце у структурі онкологічної патології, є однією з найбільш 
характерних особливостей поширення злоякісних пухлин серед жінок 
економічно розвинених країн. Рівень захворюваності на РГЗ в Україні за 
45 років (1965–2010 рр.) зріс з 17,6 до 69,7 на 100 тис. жіночого населення, 
щорічний приріст цієї онкопатології становить більше 2% [1]. За даними 
Національного канцер-реєстру, на обліку онкологічних закладів 
на початок 2010 р. в Україні перебувало 128 тис. жінок, хворих на РГЗ. 
Показники захворюваності та смертності від РГЗ по Україні та 
Полтавській області за останні роки наведено в Табл. 1. [2].  

 
Таблиця 1. 
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Високий процент захворюваності та смертності РМЗ по Полтавській 
області обумовлює актуальність і важливість пошуку та розробки нових 
методів протипухлинного лікування. У всьому світі в пацієнтів з раком 
молочної залози (РМЗ) використовують масаж як додаткову та 
альтернативну терапію, що забезпечує поліпшення здоров'я і лікування 
побічних ефектів. Результати опитування,проведеного авторами роботи 
[3],показали, що понад 11,2% пацієнтів використовували масаж при 
лікуванні РМЗ. Поширеність використання даного методу серед хворих в 
США досягає 80%; більшість з них використовують масаж для зниження 
психологічного стресу, поліпшення якості життя, управління симптомами 
і побічними ефектами лікування та стимулювання імунної 
системи.Історію масажу можна простежити тисячі років тому в 
стародавньому Китаї, Індії та Єгипті у другому столітті до нашої ери. Уже 
в третьому тисячолітті до н. е. китайці почали застосовувати масаж для 
лікування хвороб і поліпшення загального стану здоров'я. Про це свідчать 
стародавні китайські книги, які в даний час є експонатами Британського 
музею. У кожній з них, навіть у в древній китайській медичній книзі  
722-481 до н.е. «КунгФуДаоЦзи», є опис застосування в ті часи масажних 
рухів. 

Втрата молочної залози для деяких жінок стає причиною дуже 
серйозних психічних переживань, що позначається на їх сімейному і 
соціальному стані. Тому виникає потреба у психологічних впливах, часом 
підкріплених седативною медикаментозною терапією [1]. Під медичною 
реабілітацією розуміють комплекс лікувальних заходів, що спрямовані на 
відновлення втрачених чи ослаблених функціональних здібностей 
хворого, корекцію небажаних наслідків лікування, а також профілактику і 
лікування можливих ускладнень шляхом хірургічного, медикаментозного, 
санаторно-курортного лікування і працетерапії. 

Фізична реабілітація – складова частина медичної і соціально-
трудової реабілітації, що використовує засоби і методи фізичної культури, 
масаж і фізичні фактори. Основною ланкою комплексної програми 
реабілітації для хворих РМЗ є ЛФК. Окрім ЛФК, у цих хворих можна 
застосовувати масаж для профілактики ускладнень з боку 
кардіореспіраторної системи, лімфостазу та функції верхньої 
кінцівки,фізіотерапію та психотерапію. При підборі комплексу вправ для 
пацієнток необхідно враховувати всі методичні зауваження, пов’язані з 
тактикою лікування та характером ускладнень, що розвивалися, після 
радикального лікування РМЗ. Вправи підбиралися диференційовано з 
урахуванням переважаючих ускладнень радикального лікування при 
поступовому розширенні рухового режиму фізичної активності 
(комплекси складалися з вправ для долонь, для плечового поясу та руки з 
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оперованого боку, вправ на координацію та спритність у чергуванні з 
дихальними вправами). Вправи рекомендувалося виконувати 3 рази на 
день приблизно по 30 хвилин. Кожну вправу слід повторювати 5–10 разів 
(з урахуванням рухового режиму – щадного, щадно-тренувального). Ритм 
вправ повинен відповідати диханню, а між вправами рекомендувалося 
робити кілька глибоких вдихів і видихів. За необхідності рекомендувалося 
ділити комплекс вправ на кілька частин і виконувати його протягом 
усього дня. 

Щоб збільшити силу м’язів плечового поясу оперованого боку, а 
також хребта та живота, до комплексу були включені вправи з 
навантаженням, які виконуються в положенні лежачи на спині або животі. 
Перед початком лікувальної гімнастики рекомендувалося легко 
помасажувати набряклу руку для зменшення лімфостазу. Враховуючи 
високий відсоток пацієнток з дихальною патологією, а саме зміни з боку 
форми грудної клітки, застосовували дихальні вправи для пацієнток (за 
методикою О. В. Пєшкової). Самомасаж верхньої кінцівки, 
поновлювальний відтіклімфи застосовувався з метою оптимізації 
лімфовідтоку та венозного кровообігу [4]. Покращуючи трофіку, 
самомасаж позитивно позначався на всіх тканинах кінцівки й особливо 
був корисний у профілактиці та лікуванні набряку після радикальної 
операції з приводу РМЗ. Належне виконання залежало від ретельності 
навчання особи, що робить самій собі масаж, і від слідування 
обов’язковим правилам, а саме: 1. Перед процедурою треба ретельно 
вимити руки й усю кінцівку, яка буде масажуватися. 2. Щоб недопустити 
механічного роздратування шкіри, треба користуватися маслом для 
масажу, вазеліном, рідким парафіном або тальком. 3. Рука, яка буде 
масажуватися, має бути укладена таким чином, щоб її м’язи були 
максимально розслаблені. Для цього її краще за все покласти на 
клиноподібне підвищення (чи обперти об стіну) та злегка підвести вгору. 

Методичні вказівки: 1. Вся техніка та прийоми масажу виконуються 
вздовж проходження лімфатичних судин, у напрямку до себе. 2. Масаж не 
повинен викликати больових відчуттів. 3. Час виконання масажу складає 
10 хвилин. 4. Кожен прийом масажу повторюється 5–10 разів.  
5. Під час виконання самомасажу треба обходити зону післяопераційного 
рубця та місце опромінення. 6. При виявленні шкірних змін на 
масажованій  кінцівці треба повідомити про це лікареві. 

Самомасаж, що оновлює відтік лімфи, виконувався в такій 
послідовності: 1. Погладжування плеча починалося з 3/4 довжини плеча в 
напряму вгору через плечовий суглоб до лопатки, а спереду – до грудної 
клітки. 2. Розтирання долоні зігнутими пальцями масажуючої руки – 
розтираються всі пальці відразу та кожен окремо . 3. Погладжування всієї 
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масажованої кінцівки. 4. Вичавлювання кільцевим захопленням, яке 
починається із зап’ястка і закінчується на плечі. 5. Розминання 
пульсуючими рухами. 6. Розтирання колоподібними рухами, починаючи з 
долоні та закінчуючи плечем. 6. Поплескування кінцівки по всій її 
довжині підмітаючими рухами. 7. Погладжування всієї кінцівки.  
8. Струшування кінцівкою. 

У передопераційний період – період підготовки до операції – хворій 
пояснюється значення реабілітації для профілактики ускладнень, наслідків 
лікування і повернення до звичайного способу життя після операції. У 
програмах реабілітації запропоновані вправи на покращення серцево-
судинної та дихальної систем, зміцнення м’язів плечового пояса. У цей 
період хвору навчають різним вправам і прийому самомасажу 
(пощипування, розтирання різних груп м'язів), які хвора повинна 
виконувати після операції. А також навчання самообслуговування і 
переміщення в ліжку, діафрагмального дихання. 

Другий етап фізичної реабілітації – це ранній післяопераційний 
період. Після операції ЛФК проводиться з хворими індивідуально. У 
ранньому післяопераційному періоді, який триває з 1– 3 добу виділяють 
такі завдання: попередження виникнення пневмонії, ателектазу в легенях. 
Тому назначають лікувальну гімнастику, яку проводять у лежачому і 
напівсидячому положенні [4]. Після пробудження від наркозу проводиться 
дихальна гімнастика (глибоке дихання кожні 30 хв. у поєднанні з масажем 
грудної клітки), «ходьба лежачи», повороти тулуба. На 2 – 3 добу обсяг 
вправ збільшують залежно від виду операції і стану хворої. Бажано, щоб 
протягом дня хвора виконувала ЛФК кожні 2 години, а дихальну 
гімнастику кожні 30 – 40 хв. Тривалість занять і дихальної гімнастики 
складає 10 – 20 хв. залежно від стану хворої. Рання рухова активність 
тонізує хворих, підвищує настрій, через 2 тижні, крім зазначених вправ, 
слід розпочинати масаж плечового пояса і власне кінцівки – різні види 
поглажування та розтирання, пізніше – розминання м'язів у різних 
напрямках [3,4]. Контроль за ефективністю відновного лікування хворих 
здійснюється шляхом визначення окружності плеча, сили м'язів та 
передпліччя (динамометрія), амплітуди рухів у плечовому суглобі в 
динаміці. 

У разі розвитку значного набряку верхньої кінцівки внаслідок 
лімфостазу корисними є накладання цинко-желатинових пов'язок на плече 
і передпліччя терміном на 2 доби, підтримання кінцівки в піднятому 
догори положенні. 

При лікуванні хворих, які отримали радикальну терапію раку 
молочної залози, використовувалися прийоми «відсмоктуючого» масажу з 
деякою модифікацією загальновідомої методики Грушиної [5] – 
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загальнозміцнювальні, загальнорозвиваючі вправи. 
Масаж здійснювався в три етапи. 1-й етап – енергійне розтирання і 

розминка м'язів плечового пояса і довгих м'язів спини, що необхідно для 
підвищення тонусу гіпотрофірованих м'язів і кровоносних судин, 
прискорення венозного відтоку. 2-й етап – легке ростирання і 
погладжування плеча й зони плечового суглоба у проксимальному 
напрямку від ліктя, потім – передпліччя і кисті в повільному темпі. 3-й 
етап – площинне погладжування всієї кінцівки від пальців до плечового 
суглоба. Особливо звертали увагу на те, що на всіх етапах масажу не 
допускалися глибоке розминання, биття і вібрація. Після масажу шкіра 
кінцівки не повинна бути гіперемійованою, що є показником відсутності 
різкого збільшення припливу крові.  
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ЗДОРОВЬЕ – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Сегодня вопрос сохранения здоровья подрастающего 
поколения является актуальным в связи с происходящими социальными 
изменениями. Здоровье является целостным динамическим состоянием 
человека и одновременно процессом, который характеризуется 
позитивными и негативными показателями. Результат педагогического 
воздействия на подрастающее поколение зависит от здоровья. Но кто 
сегодня несет ответственность за здоровье человека?  

Педагоги физического воспитания знают норму и резервные 
возможности организма, могут формировать полноценное здоровье за счет 
использования биологического закона адаптации к двигательной нагрузке, 
окружающей внешней среде при соблюдении санитарно-гигиенических 
норм и воспитания противостояния к факторам риска для здоровья. 
Основным фактором формирования здоровья является двигательная 
нагрузка, так как низкая нагрузка не дает формирующего эффекта, 
сколько ее ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее 
главный компонент физическое воспитание могут способствовать 
оптимальному психофизическому развитию подрастающего поколения во 
взаимосвязи с родительским воспитанием, создавать резервные 
возможности организма, поддерживать высокий уровень 
работоспособности на длительный жизненный период и противостоять 
старению организма. 

Такой подход требует изменения психологии человека и общества в 
целом к пониманию значимости здорового образа жизни. Воспитание –
основа здоровья. Занятия здоровьем – это очень тяжелый труд, связанный 
с самоорганизацией человека, с умением заставлять себя делать то, что 
надо для счастливой жизнедеятельности, которой не бывает без здоровья, 
а делать, не то, что хочется. Это позволяет говорить о том, что физическое 
воспитание в настоящее время является одним из главных специфических 
средств воспитания полноценного здоровья. 

До настоящего времени в большинстве медицинской, особенно 
популярной медицинской литературе, в физической культуре и педагогике 
приводится определение здоровья, которое было дано Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье – 
нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 
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полное физическое, психическое и социальное благополучие и 
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 
биологических функций, а не только отсутствие болезней и дефектов». 
Однако за 60 с лишним лет, ни одному государству мира пока не удалось 
добиться социального благополучия. Поэтому еще в 1965 г. представители 
ВОЗ (180 государств) приняли уточненное определение понятия здоровья: 
«Здоровье – состояние человека выполнять свои биосоциальные функции 
в изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь, при условии 
отсутствия болезней и физических дефектов» [1]. 

Рассматривая определение здоровья, следует обратить внимание, 
что на первом месте стоит физическая составляющая здоровья 
(психофизическая). Психофизическая составляющая включает 
работоспособность, восстановление, которые являются результатом 
педагогического тренировочного воздействия, а также адаптацию к 
психологической и социальной окружающей среде, которая происходит в 
результате воспитания. Психологическая и социальная составляющие 
здоровья занимают в определении ВОЗ второе и третье место, что 
позволяет говорить, что здоровье – в первую очередь педагогическая 
сфера деятельности. 

Современная гуманистическая воспитательная система должна быть 
целенаправленна на стимулирование здорового образа жизни как 
основное, стержневое направление формирования личности 
подрастающего поколения. Характеристика взаимосвязи воспитания и 
обучения позволяет ответить на разногласия педагогов о приоритетах 
воспитания и обучения о том, что первично. Воспитание, разумеется, 
шире обучения, поскольку оно имеет дело с формированием целостной 
личности ребенка. В таком философском плане обучение является 
составным компонентом – средством воспитания. 

С позиций современной теории управления единый педагогический 
процессе понимается как воздействие на объект (процесс), которое 
выбрано с учетом цели (целеполагания). По вопросу о цели воспитания, 
как это ни удивительно, даже у классиков педагогики не существует 
единства взглядов. Целью воспитания является физическое и духовное 
здоровье воспитанника и его человеческое счастье. Целью образования 
являются знания, направленные на умственное развитие человека. 
Целеполагание воспитания направлено на формирование здорового образа 
жизни. Физическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части 
человеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела 
реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на 
случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 
Духовное здоровье – это здоровье нашего разума. Разум – это способность 
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познавать окружающий мир и себя. С его помощью человек анализирует 
происходящие события и явления, прогнозирует наиболее вероятные 
события, оказывающие основное влияние на жизнь. Духовное и 
физическое начала должны постоянно находиться в гармоничном 
единстве, ибо это две неразрывные части общего индивидуального 
здоровья человека. Духовное здоровье обеспечивается системой 
мышления, познанием окружающего мира и ориентацией в нем. 
Достигается духовное здоровье умением жить в согласии с собой, с 
родными, друзьями и обществом, умением прогнозировать и 
моделировать события и составлять программу своих действий [3].  

Психофизическое здоровье обеспечивается двигательной 
активностью – тренировкой, рациональным питанием, закаливанием 
организма и его очищением, рациональным сочетанием умственного и 
физического труда, умением правильно выбрать время и вид отдыха, 
исключением из употребления алкоголя, табака и наркотиков. 
Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать, что 
по законам диалектики в возрастном аспекте воспитание должно 
изначально быть направлено на тело (физическое здоровье) как фундамент 
духовного и умственного развития. В процессе воспитания на первое 
место в различной деятельности (самообслуживание, учебно-трудовой, 
семейно-бытовой, культурно-досуговой, сексуальной, общественной) 
человека должен выйти разум, на второе – духовность и третье – тело.  

Воспитание – планомерное воздействие на развитие (в первую 
очередь психофизического состояния) образа мыслей, чувства и 
поведение. Можно утверждать, что здоровье – воспитательная сфера 
деятельности в первую очередь родителей (пока ребенок мал), во 
взаимосвязи с учителями, педагогами и врачами. Поэтому именно 
родители несут ответственность за здоровье своего ребенка. Рассматривая 
физическое воспитание в виде педагогического процесса, всегда 
подразумевается то, что этот процесс в основном отражает 
закономерности тренировочной деятельности, обеспечивающей 
упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений 
и навыков, развитие двигательных способностей и возможностей, 
обусловливающих психофизическую дееспособность человека. Это и 
отличает физическое воспитание от других видов педагогической системы 
воспитания и общеобразовательных предметов, а ее содержательная 
сторона предоставляет большие возможности для воспитания социальных 
качеств личности, в том числе трудолюбия, силы воли и характера, 
связанных с преодолением болевых ощущений, застенчивости, страха, 
самоотверженности, дисциплинированности. 
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ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Вступ. В основі реалізації програми оздоровлення та стратегій, що 

формують здоров’я, у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі 
можлива лише за умов упровадження моніторингу комплексу показників 
стану здоров’я школярів та ефективної співпраці педагогів та науковців у 
єдиній системі, де школяр розглядається як суб’єкт впливу. 

Психоемоційні й розумові навантаження у шкільництві 
збільшуються, що пред’являє до організму дитини високі вимоги. 
Вимушена гіподинамія під час занять та великі інформаційні 
навантаження, нервово-емоційні напруження протягом тривалого часу, 
інтенсивність яких протягом навчального року посилюється, – усе це 
разом впливає на організм школяра, погіршення стану здоров’я дітей. 
Тому необхідним є покращення стану фізичного здоров’я школярів 
шляхом активізації способу життя та підвищення рівня фізичної 
підготовленості [1, с. 48; 2, с. 178]. 

Важливо враховувати, що розробка ефективних заходів фізичного 
виховання щодо забезпечення охорони і зміцнення здоров’я школярів має 
ґрунтуватися не тільки на удосконаленні їх медичного забезпечення, але й 
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на формуванні активної позиції школяра щодо збереження та покращення 
стану власного здоров’я [3, с. 22; 4, с. 58]. 

Результати дослідження. Під наглядом знаходилося 27 школярів 
(хлопчиків) віком від 10 до 12 років, які не мали досвіду спортивної 
діяльності. За результатами досліджень фізичного розвитку всі діти 
відповідали наступним показникам: фізичний розвиток гармонійний, 
нижче середнього рівня. Було проведено комплексне тестування 
індивідуальних рухових можливостей із формуванням системи оцінки 
показників рівня фізичної підготовленості учнів, обґрунтуванням її 
надійності. Оцінка фізичної підготовленості школярів проводилася за 
комбінованою процентною шкалою багаторівневої градації. До початку 
досліджень були відібрані діти, що вже пройшли часткове обстеження у 
школі за показниками антропометрії, соматоскопії, соматометрії (метод 
антропометричних стандартів). Були відібрані діти загальної групи, з 
гармонійним розвитком, низьким рівнем фізичної підготовленості. Під час 
проведення досліджень були використані тести: для визначення рівня 
розвитку сили – динамометрія кистьова, силовий показник; вис на 
перекладині після підтягування; віджимання; тести на рівень силової 
витривалості (елементи комплексного тесту «Крауса–Вебера») для 
основних м’язових груп плечового паску, спини, передньої черевної 
стінки, нижніх кінцівок, у тому числі визначення рівня розвитку 
гнучкості. Швидкість визначали у процесі бігу на місці, стрибучість – під 
час стрибка з місця в довжину з вихідного положення стоячи. 

Під час обстеження психоемоційного стану школярів враховували 
самопочуття, наявність скарг на функціонування окремих внутрішніх 
органів, що виникають в учнів у процесі занять (підвищена нервозність, 
неврівноваженість, емоційна лабільність, посилене потовиділення, нудота, 
неприємні відчуття в черевній порожнині, порушення стулу тощо). 

Участь у спортивних іграх дозволяє розкрити резервні можливості 
дитини, провести аналіз психофізичних здібностей особи, збільшення 
рівня її фізичних можливостей, наприклад можливості досягнення 
перемоги у грі, тобто результату, що колись здавався немислимим. Це 
один із способів самоствердження дитиною власної особистості, перемоги 
не тільки над суперником, але і над собою, тому,починаючи з молодших 
класів, важливим є формування ознак «переможця». При цьому 
розширюються можливості спілкування, співпереживання, розумного 
використання позанавчального часу, особливо в умовах прискореного 
темпу розвитку, інтенсифікації навчальних програм. 

До початку виконання програми оздоровлення стан здоров’я всіх 
дітей був задовільним, функціональна активність серцево-судинної 
системи (частота серцевих скорочень, АТ) та системи органів дихання 
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(проба Штанге, проба Генчі, ЖЕЛ) знаходилися в межах нормальних 
величин відповідно до вікових розмежувань та затверджених нормативних 
документів. У групі учнів 10 – 12 років динамометрія правої руки 
дорівнювала 16,2 + 1,9 кг, лівої руки – 13,5 + 1,1 кг, силовий індекс для 
обох рук склав відповідно 56,44 кг та 47,04 кг. Загальний рівень фізичної 
підготовленості був нижчим за середній: всі учні віком 10 – 12 років не 
змогли взагалі або змогли лише частково виконати запропоновані тестові 
завдання, при цьому найгірші показники були за тестами “вис на зігнутих 
руках” (тривалість у сек.), “віджимання (згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи)”, піднімання тулуба з положення лежачи на череві” (сек.). Інші 
тестові завдання були виконані всіма дітьми цієї групи на 1 бал. 
Узагальнена бальна оцінка окремих показників, їхнє групування та 
узагальнення дозволили зробити висновок, що у групі учнів 10 – 12 років 
рівень фізичної підготовленості у 37% (10 дітей) випадків був низьким, а в 
63% (17 дітей) випадків – нижче середнього (див. Таблиця 1). 

Розроблена програма комплексу вправ ЛФК включала посилення 
кількості фізичних вправ різноспрямованого характеру, для різних 
м’язових груп. Помірне збільшення навантаження на організм школярів 
спричинило і відповідну реакцію серцево-судинної та дихальної систем, 
при цьому слід зазначити, що ця реакція в кожному конкретному випадку 
не виходила за гранично допустимі межі (ознак значної втоми та 
перевтомлення не було). 

Наприкінці курсу оздоровлення відзначено посилення м’язової сили 
долонь динамометрії та силових індексів, зросли показники проб Штанге, 
Генчі, спірографії. Використання комплексу спеціальних вправ позитивно 
вплинуло на функціональний стан досліджуваних сенсорних систем, 
підвищення рівня розвитку швидкості, координаційних здібностей та 
гнучкості (р < 0,01). 

Наприкінці курсу оздоровлення повторне проведення тестів та їхня 
узагальнена оцінка показали покращення стану здоров’я школярів: за 5 
показниками школярі одержали 2 бали, за 7 показниками – 3 бали  
(див. Табл. 1). 

Усі учні виконали тестові завдання і підтвердили покращення стану 
фізичного здоров’я: середнього рівня фізичної підготовленості досягли 23 
(85%) учні, 4 (15%) особи перейшли з низького рівня (1 бал) до рівня 
фізичної підготовленості нижче середнього (2 – 2,5 балу), що ми також 
вважаємо позитивним результатом, оскільки стан здоров’я зазначених 
вище 4-х школярів покращився (з бажанням продовжувати виконувати 
рекомендовані їм фізичні навантаження). Спостерігалося покращення не 
тільки показників фізичного розвитку дітей за визначеними показниками, 
але й загальний психоемоційний стан (покращення сну, навчальної 
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працездатності, зібраності, дисциплінованості), окремі ознаки порушення 
функціональної активності шлунково-кишкового тракту зникли.  

Рівень фізичної підготовленості 

Високий 
Вище 

середнього 
Середній 

Нижче 
середнього 

Низький 

100 % і 
вище 

85–99 % 70–84 % 51–69 % 
50 % і 
нижче 

5 балів 4 бали 3 бали 2 бали 1 бал 
До оздоровлення 

Базовий (оптимальний) рівень 
 

До оздоровлення 
Дефіцит розвитку якостей 

(тест не виконаний) 

- - - 
17 (63%) 

учнів 
10 (37%) 

учнів 
Після оздоровлення 

Базовий (оптимальний) рівень 
(тест виконаний) 

Після оздоровлення 
Дефіцит розвитку якостей 

(тест не виконаний) 

- - 
25 (83%) 

учнів 
5 (17%) учнів - 

Таблиця 1. Бальна система оцінки рівня фізичної підготовленості 
учнів за результатами впровадження методики оздоровлення 

 
Висновки. Підтверджено ефективність різноспрямованості 

використання інноваційного потенціалу в психологічній підтримці молоді, 
що навчається. Відзначено покращення загального стану здоров’я 
школярів за результатами повторного тестування учнів (показники 
розвитку сили, координації, швидкості, спритності). Процес фізичного 
виховання, спрямований на фізичну досконалість особистості, дозволяє 
стати духовно багатшим, морально чистішим і фізично здоровішим, 
досконалішим. У даний час фізичне виховання є одним з необхідних 
елементів загальної системи виховання молоді, вирішуючи практичні 
завдання з підготовки молоді до майбутньої діяльності. Проведені 
дослідження є етапом виконання комплексної програми, перспективними і 
потребують подальшого проведення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 
В РОЗРІЗІ СВІТОВОЇ ПЕРШОСТІ З ФУТБОЛУ 2002 РОКУ 

 
Вступ. Світова першість з футболу 2002 року вперше пройшла на 

території двох країн. Це – Японія та Південна Корея. Вибір цих країн 
господарями мундіалю став частиною світової футбольної глобалізації та 
розширення ринків для поширення футболу як світового універсального 
розважального та соціального явища. 

Країни Азії на світових першостях з футболу не відігравали значної 
ролі. Жодна збірна, яка представляла азійський континент, не вигравала 
медальних комплектів на цих футбольних турнірах. І навіть до «вісімки» 
найуспішніших команд світу вони не входили. Єдиним успіхом цих 
збірних можна вважати результат 1966 року збірної Північної Кореї, яка 
на рівних боролася з представниками Португалії з Ейсебіо [1]. Вихід до 
вісімки кращих збірних світу став легендарним для корейського спорту. 
Та цей випадок став винятком. 

Результати дослідження. Світова першість з футболу 2002 року для 
світової футбольної індустрії стала революційною. Ця світова першість 
пройшла у двох країнах одночасно. Фінальна частина цієї світової 
першості з футболу пройшла в Японії та Південній Кореї [3]. Головною 
причиною проведення світової першості з футболу саме у цих країнах 
стало те, що це було частиною плану світової футбольної бюрократії з 
розширення футбольних ринків. Хоча формальне розширення цих ринків 
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уже відбувалося і до цього, але тоді воно стосувалося залучення азійських 
спонсорів до фінансування світових футбольних подій. Основна мета саме 
цього етапу еволюції світової футбольної індустрії полягала в залученні до 
світових футбольних форумів азійських уболівальників. Не слід забувати 
проте, що проведення даного футбольного форуму сприяло і створенню 
нової футбольної інфраструктури, яка повинна була стимулювати 
розвиток професійного футболу в регіоні. 

Вихід на азійський ринок планувався достатньо давно. Усе почалося 
з проведення на території Японії фіналів міжконтинентального 
футбольного кубку, що почали проводитися з 1980 року [2]. Цей турнір 
згодом став правонаступником світового клубного футболу кубку. 
Проведення ж світової футбольної першості з футболу саме у країнах 
азійського континенту стало завершальним етапом виходу світового 
футболу на азійський ринок. Для цього були вибрані найбільш розвинені 
країни континенту на кінець ХХ століття. І ними виявилися Японія та 
Південна Корея. 

Проведення даного футбольного форуму на території Японії та 
Південної Кореї породило багато незручностей, починаючи від того, що 
європейським уболівальникам треба було проїхати значно більше 
кілометрів у подорожах і закінчуючи прямими трансляціями в першій 
половині дня. Такий графік футбольних телетрансляцій зламав звичне 
уявлення про спортивний пройм.  

Результати самого спортивного змагання стали сенсаційними. 
Головна сенсаційність результатів полягала в потраплянні до четвірки 
призерів національних збірних Південної Кореї та Туреччини. Для кожної 
із зазначених футбольних збірних це були найкращі результати в їх історії. 
Обидві збірні мали відношення до Азії, якщо Південна Корея є 
географічно азійською країною, то сучасна Туреччина географічно 
розташована на території і Європи і Азії, але за футбольним 
законодавством турецька футбольна федерація зареєстрована на 
європейському континенті. 

 Світова першість 2002 року сформувала точку зору про те, що 
світовий футбольний календар занадто перевантажений, а спортсмени, що 
грають на дуже високому рівні, не можуть протягом усього сезону 
показувати високі результати. І саме тому збірні, де більшість гравців 
грають у своїх національних першостях, мають шанси на успіх у великих 
міжнародних футбольних форумах. Підтвердженням даної гіпотези з 
першого матчу стали чемпіони світу 1998 року французи, що вже в 
першому матчі поступилися африканським новачкам – збірній Сенегалу. 
Взагалі перший етап даної світової першості був багатим на сенсації. До 
другого кола не змогли вийти збірні Уругваю, Франції, Аргентини, 
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Хорватії, Нігерії, Португалії та Польщі. Тенденція підтверджує нашу 
гіпотезу про зниження результатів національних команд, гравці яких 
постійно беруть участь у великій кількості матчів міжнародного рівня 
протягом року. Дану тенденції взагалі можна вважати однією з точок 
біфуркації розвитку сучасної футбольної індустрії. Оскільки до 2002 року 
міжнародні клубні змагання з футболу на рівні клубних команд та на рівні 
національних футбольних збірних відбувалися паралельно, після 2002 
року пріоритетними стали змагання саме на клубному рівні, бо змагання 
циклічного типу, де цикл не однорічний, а чотирьохрічний, мають 
тенденцію до програшу.  

Кінець ХХ та початок ХХІ століття ознаменував у світовій 
футбольній індустрії тенденцію до проведення світових та європейських 
футбольних форумів у кількох країнах. Першим прикладом такого 
проведення турнірів стало Євро -2000, що пройшло в Нідерландах та 
Бельгії, 2008 року турнір пройшов в Австрії та Швейцарії, а 2012-го – в 
Україні та Польщі. Досвід світової першості 2002-го у двох країнах поки 
що став унікальним. У той же час навіть цей досвід не став рівноцінним з 
точки зору господарювання в турнірі.  

У цілому проведення даного турніру в двох країнах було 
ініціативою Японії, оскільки футбольний істеблішмент країни дійшов о 
висновку, що проведення даного турніру саме Японією є ризикованим з 
точки зору інвестицій і уваги до футбольного турніру. В Японії до цього 
існувала так звана J-ліга, яка проводила професійну футбольну першість з 
1993 року [5]. Побоювання стосувалися того, що професійний футбол в 
Японії на момент подачі заявки на проведення світової першості існував 
менше десяти років і не користувався великою популярністю на теренах 
Японії. Були і певні проблеми у країні з інфраструктурою. Тому під 
впливом успіхів південнокорейського футболу на світовій першості 1994 
року (команда зіграла гарний матч з Німеччиною і загалом виглядала 
відкриттям футбольного форуму 1994 року в США) і національних 
компаній цієї країни, які активно інвестували у спорт, зокрема у футбол,у 
різних країнах світу. Японія хотіла виступити успішніше за своїх колег-
співорганізаторів з Південної Кореї. Результати даного футбольного 
форуму суттєво підкорегували їх мрії та плани вже на стадії однієї восьмої 
фіналу. Саме на цій стадії представники Японії програли збірній 
Туреччини. А збірна Південної Кореї сенсаційно переграла збірну Італії. 
Після цього моменту у громадській свідомості світова першість 
продовжила проводитися тільки на території Південної Кореї.  

Феноменальний успіх збірної Південної Кореї часто пояснюють 
допомогою лояльного суддівства. І з цим важко не погодитися, адже 
перемоги корейської збірної над Італією та Іспанією супроводжувалися 
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помилково не зарахованими голами в її ворота. Потім команда переводила 
нічийні матчі в додатковий час, де, користуючись кращою фізичною 
підготовкою, що зумовлена менш щільним календарем протягом сезону 
більшості гравців даної збірної.  

Важливим наслідком даної світової першості стали протистояння 
між російськими вболівальниками в Москві. На манежній площі був 
організований показ матчу Чемпіонату світу з футболу між збірними Росії 
та Японії. Той матч російські спортсмени програли, проте день був 
затьмарений масовими заворушеннями [4]. 

Переможцями даного турніру стала збірна Бразилії, яка продовжила 
серію вдалих виступів на трьох світових першостях поспіль (дві перемоги 
та один фінал), що підтвердило якість моделі розвитку бразильського 
футболу в розрізі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Успішною виявилась і 
нова модель розвитку німецького футболу після провалу в кінці ХХ 
століття. Обидві моделі були сформовані на розвитку не футбольної 
інфраструктури, а дитячо-юнацького футболу. У бразильському випадку 
ми маємо справу з системою підготовки футболістів у конкурентній 
боротьбі на продаж до Європи, тоді як німецька модель була побудована 
на спадкоємності між представниками молодіжних та дорослих команд 
професійних футбольних клубів Німеччини. 

Висновки. Головними особливостями проведення світової першості 
з футболу 2002 року стали спроби розширення світової футбольної 
індустрії на азійський континент та перевтома футболістів, що грали за 
європейські футбольні клуби, що сприяло викривленню результатів даної 
світової першості. Головними ж переможцями турніру стали національні 
збірні Бразилії та Німеччини, що створили власні концепції розвитку 
національних збірних. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Вступ. В умовах оновлення суспільно-економічного життя актуальною 
залишається проблема формування, збереження та зміцнення здоров’я 
людини. Згідно з Конституцією України людина, її життя і здоров'я 
визнаються найвищою соціальною цінністю.  

Наразі нинішнє суспільство характеризується зниженням стану 
здоров’я українців, які, зрештою, потребують фізичної реабілітації. Помітно 
знизився й індекс людського розвитку, який визначається тривалістю життя 
людини, рівнем її освіти (ступенем грамотності й можливості доступу 
людини до початкової, середньої та вищої освіти) та станом здоров’я. 
Свідченням цього є дані про те, що упродовж 2010– 2015 років Україна за 
індексом людського розвитку опустилася з 45 до 75 місців, а тривалість 
життя середнього українця станом на 2015 рік становить 65,1 року, тоді як 
у 2005 році вона становила 69,2 року, що на 10 років менше, ніж у США та 
Західній Європі, на 4 роки менше, ніж у Польщі, на 2 роки менше, ніж в 
Угорщині.  

Результати дослідження. Оскільки людство підійшло до критичного 
стану свого розвитку за станом здоров’я та якістю життя – часу, коли воно 
має визначитися з власним майбутнім, постає потреба в необхідності 
свідомого формування, збереження та зміцнення здоров’я за умов ведення 
здорового способу життя та засобами фізичної культури та спорту.  

Проблема формування, збереження та зміцнення здоров’я людини є 
однією з актуальних в умовах сталого розвитку суспільства. 

Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє 
потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних 
поколінь задовольняти свої потреби.  

Для досягнення сталого розвитку суспільства необхідно: 
 створити політичну систему, що гарантуватиме прогресивний 

економічний і соціальний розвиток суспільства; 
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 створити соціальну систему, яка забезпечить вирішення проблем, 
які виникли внаслідок негармонійного розвитку; 

 створити систему охорони здоров’я, яка забезпечить підвищення 
стану здоров’я населення України, покращить його моніторингові 
показники; 

 створити систему освіти, яка забезпечить сформованість цілісних 
знань про природу, здоров’я в молодого покоління, переорієнтації 
уваги із забезпечення учнів та студентів знаннями на опрацювання 
проблем і пошук можливих рішень, що вимагає сформованості в 
них відповідних життєвих компетентностей і предметних 
компетенцій. 

Одним із ключових завдань сталого розвитку суспільства є 
вирішення питання охорони здоров'я населення поряд із подоланням 
екологічних, економічних і соціальних проблем людства. 

З огляду на це фізична реабілітація вирішує, поряд з іншими, питання 
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини. У контексті сталого 
розвитку суспільства вирішення цих питань є необхідним на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях. Адже фізична реабілітація посідає 
чільне місце в суспільстві і використовується в соціальній та професійній 
реабілітації як лікувальний та професійний засіб з метою комплексного 
відновлення фізичного здоров'я і працездатності хворих та інвалідів. 
Основною формою її застосування є система спеціальних фізичних вправ, 
психологічного відновлення та природні чинники. 

Фахівець з фізичної реабілітації (напрям підготовки – «Здоров'я 
людини») посідає одне з провідних місць у відновлювальному процесі 
лікування. Саме він розробляє методику застосування фізичних і 
психологічних вправ, добирає засоби і форми лікування, окреслює та 
виконує програму подальшого функціонального відновлення і 
психофізичної дієздатності хворої людини. У випадках інвалідності 
фахівець із фізичної реабілітації допомагає пацієнту індивідуально 
виробити новітні рухи і компенсаторні навички, психологічно 
відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних пристроїв та 
апаратів, тренує пацієнта виконувати цілісні рухові вправи, а також 
допомагає оволодіти новою професією і, таким чином, адаптує потерпілу 
людину до життя у змінених умовах існування. 

В умовах освіти для сталого розвитку особливо актуальною є 
підготовка кваліфікованих і компетентних фахівців, 
конкурентоспроможних на ринку праці. Процес підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації, зберігаючи традиційний підхід до 
викладання окремих дисциплін, має водночас відкривати можливості для 
міждисциплінарного аналізу ситуацій з реального життя. Це впливає на 
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структуру навчальних програм та методику викладання і вимагає від 
викладачів відмовитися від ролі тільки носіїв інформації, а стати особами, 
які навчаються упродовж життя. 

Саме тому не менш важливим є питання якісної підготовки 
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації у ВНЗ, здатних володіти 
фундаментальними знаннями, вміннями та навичками, готових до 
постійного професійного зростання, соціальної та професійної 
мобільності, ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів і 
творчо підходити до вирішення неординарних питань.  

Підвищення якісної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації вбачаємо у впровадженні інноваційних підходів до навчання, 
зокрема компетентнісного підходу в навчальному процесі. Останній 
забезпечить формування компетентнісного фахівця з фізичної реабілітації. 
Адже традиційний підхід до підготовки фахівців у ВНЗ, суть якого 
полягає у формуванні знань, умінь і навичок, суперечить вимогам 
європейського освітнього простору, в який інтегрується освітня система 
України. Положення Болонського процесу пропонують використовувати 
принципово нову парадигму вищої освіти CBE (Competence – 
basededucation), що базується на засадах компетентнісного підходу до 
навчання, що забезпечує формування у студентів певних компетенцій, та 
діагностуванні рівня компетентностей фахівців-випускників ВНЗ як 
результату вищої освіти. Реалізація компетентнісного підходу в 
навчальному процесі ВНЗ, відповідно до принципів Болонського процесу, 
уможливлює формування єдиного європейського простору вищої освіти і 
створення загальноєвропейської системи вищої освіти, результат якої 
пропонується оцінювати рівнем компетентності фахівця-випускника ВНЗ.  

В умовах оновлення змісту вищої освіти актуальною постає 
проблема ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації, які зможуть легко пристосуватися до змінних умов 
сьогодення, бути компетентними та конкурентоспроможними на ринку 
праці. Адже сучасне суспільство, що характеризується прогресивним 
зниженням стану здоров’я українців, потребує висококваліфікованих і 
компетентних фахівців з фізичної реабілітації як на державному, так і 
регіональному рівнях. Наразі створення оптимальних умов для 
життєдіяльності людей, які потребують відновлення втраченого контакту з 
довкіллям, корекції та наступної психолого-педагогічної реабілітації, 
трудової адаптації й інтеграції в соціум, належить до першочергових 
державних завдань. Про це йдеться в затвердженій Указом Президента 
України Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я 
нації».  

Професійну підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
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розглядаємо не лише як педагогічну, а й соціальну проблему, актуальність 
якої зумовлена сучасними соціально-економічними перетвореннями в 
сучасному суспільстві, які активізували необхідність збереження, 
зміцнення та відновлення здоров’я населення України.  

Із позицій сьогодення професійна підготовка майбутніх фахівців із 
фізичної реабілітації повинна мати випереджувальний характер, 
ураховувати багаторівневість вищої професійної фізкультурної освіти, а 
також орієнтуватися на перспективи розвитку галузі знань «Освіта».  

Спектр функціональних обов’язків фахівця з фізичної реабілітації 
дуже широкий та включає такі, як: обстеження пацієнтів із метою 
виявлення рухових дисфункцій і визначення рухового потенціалу, 
розробку й виконання індивідуального плану фізичної реабілітації у 
співпраці з іншими фахівцями (лікарями, соціальними працівниками, 
психологами, вчителями, тренерами) та пацієнтом, організацію роботи з 
профілактики захворювань людей, допомогу їм в оволодінні культурою 
здоров’я і формуванні здорового способу життя тощо.  

Компетентний фахівець з фізичної реабілітації освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» здатний надавати послуги з 
комплексу заходів спортивно-оздоровчого характеру, спрямованих на 
реабілітацію та адаптацію до нормального соціального середовища людей 
з обмеженими можливостями, подолання психологічних бар'єрів, що 
перешкоджають відчуттю повноцінного життя, а також свідомої 
необхідності свого особистого внеску в соціальний розвиток суспільства. 
Компетентний фахівець з адаптивної фізичної культури здатний 
забезпечити перетворення особистості хворого чи інваліда з пасивного 
спостерігача та очікувача кращих умов на активного учасника 
спортивного руху, стати розробником стратегії спортивної медицини, 
соціальної, психологічної та фізичної реабілітації, починаючи з ранніх 
стадій захворювання. 

Підвищення якісної підготовки майбутніх фахівців із фізичної 
реабілітації вбачаємо у впровадженні компетентнісного підходу в 
навчання. Останній забезпечить формування компетентного фахівця із 
фізичної реабілітації з комплексом загальних і фахових компетентностей. 

Компетентнісний підхід відображає інтегральний вияв 
професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної 
культури особистості, досвід фахової підготовки, діяльності та творчості, 
що конкретизуються певною системою знань, умінь, готовністю до 
професійного вирішення поставлених завдань та проблем. Тож 
застосування компетентнісного підходу ставить на перше місце не 
сформованість у студента системи знань, а його вміння застосовувати 
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набуті знання, виріщувати проблеми, що виникають у пізнавальній 
діяльності, сфері професійних та особистих взаємовідносин.  

Компетентнісно орієнтована підготовка майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації зміщує акценти з процесу нагромадження 
нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й 
розвитку в них здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті 
знання й досвід у різних ситуаціях, що потребує від викладача зміщення 
акцентів у навчально-виховній діяльності з інформаційної до 
організаційно-управлінської площини. За цих умов змінюється і модель 
поведінки студента: дослідницько-активна самостійна діяльність 
приходить на зміну пасивному засвоєнню знань, а навчальний процес 
набуває функцій розвивального. Саме тому компетентнісний підхід 
передбачає такий вид змісту освіти, який не зводиться до знаннєво 
орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід вирішення 
життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, 
компетенцій. 

Висновки. Отже, фізична реабілітація, як процес відновлення 
фізичного здоров'я і працездатності хворих та інвалідів, в умовах сталого 
розвитку суспільства потребує кваліфікованих та компетентних фахівців, 
ефективність підготовки яких можлива на засадах компетентнісного 
підходу. Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у ВНЗ потребує значних зусиль 
професорсько-викладацького складу з визначення системи фахових 
компетентностей, які мають бути сформовані в майбутнього фахівця, 
виокремлення їх змісту та критеріїв, які б дали змогу визначати рівень 
сформованості професійної компетентності. 
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ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ 
ХВОРИХ РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 
Вступ. Постійне удосконалення методів діагностики і лікування 

злоякісних новоутворень істотно впливає на збільшення тривалості життя 
онкологічних хворих. Однак успіх радикального лікування слід оцінювати 
не тільки за кількістю врятованих життів, а й за кількістю людей, здатних 
знову стати повноцінними членами суспільства. Численне хірургічне 
втручання, променева, цитостатична і гормональна терапія, які 
використовуються в онкологічній практиці, призводять до виникнення 
серйозних порушень різних функцій організму, що знижують 
працездатність і змінюють соціальний статус хворих. Першочергову роль 
в оптимальному наближенні хворого до нормальних соціальних і 
фізіологічних умов життя відіграє медична реабілітація, або 
відновлювальне лікування. У реабілітації хворих з різними 
захворюваннями широко використовуються фізичні фактори. Традиційно 
вважалося, що при онкологічних захворюваннях абсолютно 
протипоказано застосування фізичних факторів: онкологія і фізіотерапія 
завжди були несумісними сферами медицини. Але в останні роки різко 
зріс інтерес до можливостей фізіотерапії в онкології. Перші кроки до 
зближення зробили онкологи, що пояснюється їх постійним пошуком 
нових видів лікування злоякісних пухлин, бажанням підвищити 
ефективність протипухлинного лікування і зменшити ускладнення, 
продовжити життя хворих [1]. У даній роботі на підставі аналізу існуючих 
літературних даних вибрані фізичні фактори, можливі для використання в 
реабілітації онкологічних хворих; показані не тільки їх безпосередні 
результати у відновленні втрачених внаслідок протипухлинної терапії 
функцій організму, але і їх безпечність. Лише довівши відсутність 
негативного впливу використаних фізичних методів на перебіг 
злоякісного захворювання, можна пропонувати нові види відновлювальної 
терапії для практичної охорони здоров'я. 
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Результати дослідження. У сучасній онкології провідним методом 
лікування хворих є комплексна терапія оперативне втручання, променева, 
хіміо-, гормоно- і імунотерапія. Комплексний метод дозволив поліпшити 
результати лікування хворих на злоякісні новоутворення і збільшити 
тривалість їхнього життя. У профілактиці, лікуванні та реабілітації хворих 
з різною патологією велике значення мають фізичні фактори. В останні 
роки з'явилися численні роботи по застосуванню фізичних факторів в 
онкології. Їх можна умовно розділити на три напрямки: перевірка 
канцерогенної дії кожного фізичного фактора; використання фізичних 
факторів у тварин і людини із злоякісними новоутвореннями для впливу 
на пухлину з метою її розпаду або гальмування зростання, введення 
протипухлинних препаратів, посилення дії променевої та хіміотерапії; 
фізіотерапія онкологічних хворих з метою ліквідації наслідків 
радикального протипухлинного лікування. У зв'язку з великим обсягом 
отриманих зарубіжними та вітчизняними дослідниками даних коротко 
зупинимося на викладі основних робіт.  

Серед злоякісних новоутворень у жінок найбільш часто 
зустрічається рак молочної залози (РМЗ). Для нього характерний постійно 
високий темп наростання захворюваності. Хворі у віці від 40 до 60 років 
хворіють в 62,7% випадків, однак останнім часом спостерігається 
тенденція наростання числа захворілих у віці від 20 до 40 років. Успіхи в 
лікуванні раку молочної залози пов'язані як з більш раннім виявленням 
захворювання, так і з комплексним підходом, пошуком нових ефективних 
методів лікування. Одним з основних методів лікування даного 
злоякісного новоутворення залишається хірургічне втручання. Додатково 
використовуються променева, хіміо- і гормонотерапія. З року в рік число 
хворих, які радикально лікувалися з приводу РМЗ, збільшується; отже, 
збільшується і число хворих, здатних повернутися до перерваної 
хворобою суспільно-корисної діяльності. «Самостійне» (без спеціальних 
лікувальних заходів) повернення до праці можливо не більше ніж для 
53,2% хворих. У зв'язку з цим в останні роки на одне з перших місць 
вийшла проблема реабілітації даних хворих. Крім повернення хворого до 
праці і в сім'ю, реабілітація дає суттєвий економічний ефект: кожна 
вкладена в систему реабілітації гривня може бути відшкодована у 
двократному розмірі. Необхідно пам'ятати, що перший рік після 
радикального лікування РМЗ є вирішальним для медичної реабілітації. 
Тому слід вважати важливим максимальне використання цього періоду 
для відновлення втрачених функцій організму хворих. У чому ж причина 
інвалідизації хворих, які перенесли радикальне протипухлинне лікування з 
приводу РМЗ? Видалення молочної залози з грудними м'язами, 
пахвовими, підключичними і підлопатковими лімфатичними вузлами є не 
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тільки радикальним, а й калічить, тому що перетинаються лімфатичні 
шляхи, видаляються лімфатичні вузли, пошкоджуються нерви і нервові 
стовбури, травмується судинно-нервовий пучок, формуються грубі 
післяопераційні рубці. У комплексному лікуванні РМЗ променева терапія 
займає одне з провідних місць. Вибір схеми і дози опромінення залежить 
від стадії захворювання, форми, характеру й особливостей клінічного 
перебігу пухлини. Під час передопераційної променевої терапії 
опроміненню піддаються молочна залоза і найближчі шляхи лімфовідтоку. 
Під час післяопераційної променевої терапії проводиться опромінення зон 
регіонарного метастазування і післяопераційного рубця. Безпосереднім 
результатом променевого впливу є пряме пошкодження пухлинних 
елементів і реакція строми навколишніх нормальних тканин. Надалі, через 
кілька місяців і навіть років, відзначаються трофічні порушення шкіри (аж 
до фіброзу) і розвиток грубих рубцевих змін м'яких тканин у пахвовій та 
підключичній зоні. Ураження нервових стовбурів плечового сплетення 
виникає в результаті безпосереднього променевого впливу і здавлення 
рубцевою тканиною. У розвитку рубцевих контрактур і здавленні 
аксилярної частини плечового сплетення значну роль відводять 
променевому фіброзу, що залишається при радикальній мастектомії 
частини великого грудного м'яза, що утворює передню стінку аксилярної 
западини. У результаті променевої терапії виникають значні порушення 
крово- і лімфообігу. Ці порушення виявляються у вигляді розвитку 
ендартеріїту з подальшим фіброзом судин, стенозу й оклюзії пахвової і 
підключичної вен, склерозу стінок лімфатичних судин, облітерації їх 
просвіту зі зниженням резорбціонної здатності. Порушення кровообігу 
пов'язані не стільки з прямим променевим ушкодженням судин, скільки з 
їх компресією внаслідок вираженого променевого фіброзу тканин. 
Основним патогенетичним механізмом розвитку пізніх променевих 
ушкоджень є порушення тканинної і регіонарної циркуляції, придушення 
репараторних процесів, а також зміна функціонального стану системи 
гемостазу. У зв'язку з тим, що встановлено наростання патологічних змін 
тканин у міру збільшення тривалості часу після опромінення, 
реабілітаційні заходи слід починати в ранні терміни. 

Пневматична компресія. Метод пневматичної компресії почав 
застосовуватися в онкології з 1979 р. Розроблялася і вдосконалювалася 
методика проведення лікування хворих одночасно з удосконаленням 
апаратів для пневматичної компресії. Пневматична компресія набряклої 
верхньої кінцівки здійснювалася за допомогою апаратів різної 
модифікації, що відрізняються як видом роботи (односекційні і 
багатосекційні апарати), так і законом розподілу тиску за секціями (режим 
роботи). Лікувальна дія апаратів забезпечувалася за рахунок чергування 
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періодично послідовних дій: створення тиску повітря в манжеті елементу, 
що облягає кінцівку, або секціях манжетного елемента, витримки цього 
тиску протягом заданого часу (експозиції), скидання тиску і витримки 
певного проміжку часу (пауза) до подачі знову стисненого повітря в 
манжетний елемент [2].  

Низькочастотна електронейроміостімуляція м'язів плечового 
пояса на боці операції використовується з двох причин – з метою 
підвищення ефективності пневмокомпресії та у хворих з больовим 
синдромом і обмеженням рухливості у плечовому суглобі, оскільки вона 
ліквідує явища плексита і вторинного корінцевого больового синдрому 
при остеохондрозі хребта. 

З метою поліпшення транскапилярного обміну, посилення припливу 
крові і постачання тканин киснем, збільшення вмісту гіалуронової кислоти 
в проміжній речовині, уповільнення процесу склерозування 
застосовуються магнітні поля [3].  

Висновки. Показаннями для призначення пневматичної компресії, 
магнітотерапіі, електронейроміостімуляції, масажу та лікувальної 
фізкультури при відновлювальному лікуванні хворих на РМЗ стадій I – III 
Б є набряк верхньої кінцівки I – IV ступеня, больовий синдром та 
обмеження рухливості в плечовому суглобі на боці операції, променеві 
зміни легенів. Протипоказаннями є РМЗ IV стадії і набряково-
інфільтративна форма, а також виражена серцево-судинна патологія, 
наявність в анамнезі бешихи і загальнотерапевтичні протипоказання для 
проведення електростимуляції м'язів.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 
 
Вступ. Молодь в будь-якому суспільстві, зокрема в Україні, є 

основним ресурсом модернізації та впровадження нових технологій, 
основою формування громадянської свідомості. У цій ситуації 
актуальності набуває потенціал студентської молоді як найбільш 
кваліфікованої частини нових поколінь, здатної скласти ядро формування 
громадянського суспільства. При цьому важливе збереження здоров’я 
студентів – фізичного, психічного і духовного. Молоді потрібне здоров’я і 
вироблення самозбережувальної поведінки для реалізації себе у складних 
соціальних і професійних умовах, а також осмислення того, які 
поведінкові ризики існують щодо здоров’я. Актуальність цієї проблеми 
полягає також у тому, що фізичне здоров’я серед студентів з кожним 
роком стає гіршає, що підтверджується при медичному обстеженні.  

Результати дослідження. Стан здоров’я студентів, як і населення в 
цілому – не тільки важливий індикатор суспільного розвитку, 
відображення соціально-економічного та гігієнічного добробуту країни, 
але й потужний економічний, трудовий, оборонний і культурний 
потенціал суспільства, тому найбільш ефективними напрямами зміцнення 
здоров’я студентів і формування у них культури самозбереження повинні 
стати стійкий інтерес до здорового способу життя; належність сім’ї до 
високого рівня життя; регулярне підтримання фізичної форми і комфортне 
психологічне самопочуття. 

Здоров’я безпосередньо впливає на роботоздатність і 
продуктивність праці, економіку країни, моральний клімат у суспільстві, 
виховання молодого покоління, відображає якість життя, тому важливим 
профілактичним фактором у зміцненні здоров’я людини є саме здоровий 
спосіб життя. Увага до власного здоров’я, здатність забезпечити 
індивідуальну профілактику його порушень, свідома орієнтація на 
здоров’я – все це показники загальної культури людини. 

В останній час проблемі стану здоров’я студентів приділяється все 
більше і більше уваги, так як в Україні майже 65 % студентів мають 
хронічні захворювання [1]. Також погіршення стану здоров’я населення 
призводить до суттєвих соціально-економічних втрат. Аналізуючи стан 
проблеми здоров’я студентів видно, що система формування здорового 
способу життя істотно підірвана, а нова – тільки створюється. Відсутні 
реальні соціальні та економічні методики впливу на причини 
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несприятливих зрушень здоров’я кожної людини і всієї нації в цілому, 
тобто це одна з причин поганого ставлення до свого здоров’я, до 
здорового способу життя, що тягне за собою негативні наслідки [1]. 

Погіршення здоров’я студентів у період навчання у ВНЗ більшою 
мірою пов’язане з несприятливим впливом соціально-гігієнічних факторів 
середовища і генетичною схильністю [1]. Відомо, що при вступі до вишу у 
більшої частини студентів відбувається зміна звичних життєвих 
стереотипів, місця проживання, умов самостійної роботи, режиму та 
якості харчування. 

Додатковим фактором, що обтяжує навчання, є необхідність 
поєднання навчання з роботою. Часто студенти зайняті 
малокваліфікованою працею: працюють вантажниками, офіціантами, 
двірниками, охоронцями, що відбувається у вечірній або нічний час. Вже 
на перших курсах навчання з роботою поєднують більше 30 % юнаків і 
15 % дівчат, що призводить до значного порушення режиму дня [2]. 
Також серед студентів відзначений сильний ріст негативних тенденцій у 
гігієнічній поведінці студентів. Кількість курців, і тих, що вживають 
алкоголь і наркотики, досягла майже 60 %. Низька фізична активність 
відзначається майже у 70 % студентів [1]. Також у них популярний 
західний стиль харчування: одноманітний, насичений тваринними жирами 
і цукром, газовані напої тощо. 

Висновки. Правильно організований процес фізичного виховання 
може стати рушійною силою всього навчального процесу по формуванню 
і становленню фізичної культури особистості. Це відбувається завдяки 
стимулюванню розвитку найбільш значущих для відповідної особи 
біологічних і соціальних потреб в русі, розвитку, пізнанні, 
самоствердженні, самовихованні. 

Список використаних джерел: 
1. Віленський М. Я. Фізична культура и здоровий спосіб життя 

студента : навч. посіб. / М. Я. Віленський, А Г. Горшков. – К.: КНОРУС, 
2012. – 158 с. 

2. Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни /  
Н. И. Белова, С. П. Бурцев, Е. А. Воробцова, А. В. Мартыненко // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 
2009. – № 1. – С. 14–15. 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

533 
 

Скляр Олександр Сергійович, 
асистент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання,  

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 
інструктор-методист, тренер викладач КЗ «ДЮСШ №3 З ПЛАВАННЯ»  

 
ВПЛИВ ПЛАВАННЯ НА ОРГАНІЗМ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 
Вступ. Здоров'я, нормальний фізичний і психічний розвиток 

підростаючого покоління відображають соціально-економічні умови 
життя, рівень розвитку та науки в будь-якій країні. Відомо, що фізичне 
виховання та спортивне вдосконалення мають насамперед соціально-
гігієнічне значення. Заняття спортом зміцнює здоров'я, покращує 
фізичний розвиток, посилює працездатність і стійкість до несприятливих 
факторів зовнішнього середовища. 

Результати дослідження. Плавання – один із найбільш 
ефективних оздоровчих та безпосередньо прикладних засобів фізичного 
виховання. Плавання широко представлене у програмах фізичного 
виховання загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, технікумів, вузів.  

Усім, хто, так чи інакше займається плаванням (просто купається і 
плаває у вільний час або регулярно тренується і бере участь у 
змаганнях), воно не тільки приносить задоволення, але й дуже корисне. 
Плавання сприяє загартовуванню. Регулярні заняття плаванням 
впливають на всі системи організму: зміцнюється нервова система і 
серце, більше кисню надходить у легені. Плавання найбільш успішно 
виправляє порушення постави та деформацію хребта людини. На тіло 
плавця діє сила тяжіння та виштовхувальна сила, рівна вазі витісненої 
ним води. Під час плавання людина знаходиться у стані гідростатичної 
невагомості, що розвантажує опорно-руховий апарат, знижуючи тиск на 
неї ваги тіла, створює умови для коригування порушень постави, для 
відновлення рухових функцій після перенесених травм та попередження 
їх негативних наслідків [2]. 

Відсутність твердої опори збільшує рухові можливості плавця і 
сприяє їх розвитку. Наприклад, у кваліфікованих плавців відзначається 
високий рівень рухливості основних зчленувань тулуба й кінцівок. 
Показник сумарної рухливості в суглобах у плавців значно вищий, ніж у 
спортсменів інших спеціалізацій. Робота м'язів за відсутності твердої 
опори (коли переважає динамічний режим скорочення) сприяє більш 
тривалому збереженню епіфізарних хрящів у кістках кінцівок, а отже, – 
продовженню росту тіла плавця. 

Однією з особливостей, що визначає вплив плавання на організм, є 
горизонтальне положення тіла при виконанні рухів руками і ногами. При 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

534 
 

плаванні задіяні практично всі м'язи тіла, що сприяє гармонійному 
розвитку мускулатури плавців і рухливості в основних суглобах. Таке 
положення тіла, циклічні рухи, пов'язані з роботою м'язів, тиск води на 
підшкірне венозне русло, глибоке діафрагмальне дихання і стан 
гідростатичної невагомості сприяють припливу крові до серця й суттєво 
полегшують його роботу. У зв'язку з цим плавальні вправи, як один із 
засобів зміцнення і розвитку серцево-судинної системи (при 
відповідному дозуванні), рекомендуються людям з ослабленим серцем. 
У кваліфікованих плавців під впливом тренування відбуваються 
позитивні зрушення в будові і функціонуванні серцево-судинної 
системи: збільшуються сила й обсяг серцевого м'яза; у спокої 
відзначається брадикардія (45 – 50 скорочень серця за 1 хв.); зростає 
систолічний об'єм серця. Велике гігієнічне значення плавання. Вода 
очищає шкіру, сприяє поліпшенню шкірного дихання, активізує 
діяльність різних внутрішніх органів [1]. 

Ці та деякі інші специфічні особливості водного середовища 
використовуються з лікувально-оздоровчою метою, для реабілітації 
після перенесених захворювань і травм. 

Особливо великий оздоровчий вплив плавання на дитячий 
організм. Заняття плаванням зміцнюють опорно-руховий апарат дитини, 
розвивають координацію рухів. Вони своєчасно формують «м'язовий 
корсет», попереджаючи викривлення хребта. знижують збудливість і 
дратівливість. Діти, які регулярно займаються плаванням, помітно 
відрізняються від однолітків, що не займаються спортом: вони вищі 
зростом, мають більш високі показники ЖЕЛ, гнучкості й сили, менш 
схильні до застудних захворювань. 

Регулярні заняття плаванням підвищують життєвий тонус у 
дорослих людей. Це підтверджують спостереження за фізичним станом 
осіб, що займаються у групах здоров'я, де серед інших видів фізичних 
вправ використовуються плавання й аква-аеробіка.[4] 

Відомо чимало випадків, коли за відхилень у стані здоров'я, 
потреби обмеження фізичних навантажень вправи у воді надавали 
великий вплив. Плавання, на відміну від інших засобів лікувальної 
фізичної культури, є більш ефективним для реабілітації після багатьох 
захворювань, адже заняття у воді відбуваються в умовах відносної 
невагомості. 

Заняття плаванням усувають порушення постави, плоскостопість, 
гармонійно розвивають майже всі групи м'язів. 

Плавання відмінно тренує діяльність серцево-судинної й дихальної 
систем, зміцнює нервову систему, поліпшує сон і апетит та часто 
рекомендується лікарями з цією метою як лікувальний засіб. Вплив 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

535 
 

сонячних, повітряних і водяних ванн у поєднанні з ритмічними рухами й 
диханням покращує обмін речовин. Плавці рідше хворіють, у них 
зростає працездатність. 

У даний час у плаванні сформувались наступні основні напрямки: 
 масове навчання плаванню як життєво необхідної навички; 
 спортивне плавання і водні види спорту; 
 професійно-прикладне плавання; 
 оздоровчо-реабілітаційне плавання. 
 фітнес (оздоровче плавання) і кондиційне тренування;  
 видовищно-театралізовані заходи та свята на воді [3]. 

Висновки. Плавання є одним з найважливіших ланок у системі 
загартовування і фізичного виховання будь-якої людини. Постійний 
контакт з водою гартує, є кращим засобом профілактики застудних 
захворювань, сприяє вихованню сили волі і фізичної витривалості. Під час 
плавання створюються прекрасні умови для поліпшення роботи системи 
органів кровообігу: збільшується кількість кисню, що поглинається всіма 
органами і тканинами організму, посилюється венозний відтік від ніг, 
скорочуються майже всі м'язи тіла. Плавання розвиває дихальну й 
серцево-судинну системи та значною мірою зміцнює весь організм.  

Плавання корисне як здоровим, так і хворим людям. Здорові 
отримують прекрасне загартування, покращують свої фізичні можливості, 
а ті, хто страждає різними захворюваннями, знаходять у плаванні і водних 
процедурах прекрасний дозований лікувальний засіб. Плавання допомагає 
вилікувати такі хвороби, як неврози, неврастенії, пошкодження хребта, 
наслідки травм і хвороби опорно-рухового апарату (сколіоз, 
плоскостопість). При хворобах обміну речовин, бронхіальній астмі і 
хронічних запальних захворюваннях системи органів дихання плавання є 
незамінним засобом оздоровлення. 
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ГІГІЄНА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

 
Постановка проблеми. Охорона власного здоров’я – це 

безпосередній обов’язок кожного, він не має права перекладати її на 
оточуючих. Адже нерідко буває і так, що людина неправильним способом 
життя, шкідливими звичками, гіподинамією, переїданням уже до  
20–30 років доводить себе до катастрофічного стану і лише тоді згадує про 
медицину. Але якою б досконалою не була медицина, вона не може 
позбавити кожного від усіх хвороб. Людина – сама творець свого 
здоров’я, за яке треба боротися. З раннього віку необхідно вести активний 
спосіб життя, загартовуватися, займатися фізкультурою і спортом, 
дотримуватися правил гігієни, – словом, домагатися розумними шляхами 
справжньої гармонії здоров’я. 

Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає 
здатність його до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. 
Воно є найважливішою передумовою до пізнання навколишнього світу, до 
самоствердження і щастя людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Викладачам фізичного 
виховання, тренерам і фахівцям з фізичної реабілітації потрібні знання 
основних положень загальної гігієни, гігієни фізичної культури і спорту та 
практичні навички їх використання для оптимізації тренувальних і 
змагальних навантажень, створення умов, що стимулюють високу 
працездатність спортсменів. Це особливо важливо на сучасному етапі 
підготовки спортсменів, що характеризується надвисокими 
тренувальними і змагальними навантаженнями. 

Система гігієнічного забезпечення спортсменів сприяє збереженню і 
зміцненню здоров’я, підвищенню спортивної працездатності, подовженню 
спортивного довголіття, профілактиці спортивного травматизму, швидкій 
адаптації спортсменів під час тренувань і змагань у складних умовах. 
Практикою доведено, що гігієнічні чинники глибоко та всебічно 
впливають на організм спортсмена. Вони можуть значною мірою 
оптимізувати процес спортивного вдосконалення. 

Засновником сучасної експериментальної гігієни став  
М. Петенкофер. Найбільші експериментальні праці з гігієни, які зробили її 
точною наукою, належать саме цьому вченому та його школі. Він вивчав 
вплив повітря, води і ґрунту на організм людини. Зокрема, він визначив 
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вміст вуглекислоти у повітрі, встановив значення вологості, працював у 
галузі опалення та вентиляції жител, гігієни житлових будинків. Відомі 
також його праці з етіології холери та черевного тифу, поширення яких 
він приписував ґрунтовим водам. Праці М. Петенкофера започаткували 
еру експериментальної гігієни, яку продовжили його учні М. Рубнер, 
А. Фойчт, Флюге, О. С. Прауснітц. Саме із цього періоду практична 
санітарія починає користуватися гігієнічними нормами і, проводячи 
профілактичні заходи, вже науково обґрунтовує свої вимоги. Фізико-
хімічний напрям у гігієні поєднується з розвитком мікробіології, котра 
завдячує визначним працям Л. Пастера, Дж. Лістера, Р. Коха, а відповідна 
галузь мікробіології – епідеміологія – стала частиною гігієни. Кінець XIX і 
початок XX ст. ознаменувалися розвитком громадської гігієни, тобто 
вживанням масових профілактичних санітарних заходів. 

Мета роботи: ознайомлення з гігієнічними нормативами, вимогами 
та заходами, спрямованими на зміцнення здоров’я, підвищення 
працездатності та досягнення високих спортивних результатів. 

Завдання роботи: 
1. Розглянути структуру поняття спортивної гігієни як важливого 

фактора зміцнення та збереження здоров’я. 
2. Викласти наукову новизну, теоретичне і практичне значення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У визначенні стратегії і 
тактики реалізації завдань оздоровчої спрямованості необхідно з усією 
виразністю розуміти, що успішне вирішення проблеми здоров’я 
підростаючого покоління можливе тільки в тому випадку, коли людина 
поряд із правильною і достатньої за обсягом та інтенсивності рухової 
активності буде систематично виконувати і інші шість заповідей 
збереження здоров’я (за М. Кенлехнера): правильно дихати, правильно 
пити, правильно їсти, правильно розслаблятися, правильно берегтися, 
правильно думати. 

Дотримання цих чи подібних принципів і правил мав на увазі і 
Н. А. Семашко, коли стверджував, що для зміцнення здоров’я людина 
повинна займатися фізичною культурою 24 години на добу. А для цього 
вона повинна хотіти це робити, знати, як правильно це робити, вміло 
реалізовувати свої потреби та знання у практичній діяльності у процесі 
самовдосконалення. Вирішення цих найважливіших завдань і має бути 
головним змістом уроків фізичної культури та гігієни [4]. 

Основними завданнями сучасної гігієни є наукова розробка основ 
попереджувального і поточного санітарного нагляду, санітарного 
законодавства, обґрунтування гігієнічних заходів з охорони й 
оздоровлення навколишнього середовища, умов праці та відпочинку, 
охорона здоров’я дітей і підлітків, участь у розробці гігієнічних основ 
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раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових 
продуктів і предметів побутового вжитку. 

Знання гігієни необхідно для правильного вирішення питань щодо 
попередження захворювань, підвищення працездатності та опірності 
організму до несприятливих впливів навколишнього середовища. 

Науковою основою гігієни служить розробка гігієнічних  
нормативів – гранично допустимих концентрацій і рівнів, орієнтовних 
безпечних рівнів впливу для повітря населених місць і промислових 
підприємств, води, продуктів харчування, одягу та взуття з метою 
створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров’я та 
попередження захворювань, забезпечення високої працездатності і 
збільшення тривалості життя. 

Фізична культура широко використовується не тільки як засіб 
зміцнення здоров’я, підвищення працездатності людини, профілактики 
захворювань, але і як важливий лікувальний засіб. Природно, фізична 
культура і спорт, якщо їх розглядати тільки як комплекси фізичних вправ, 
не зможуть вирішити всіх своїх завдань. Тому фізична культура не 
повинна вичерпуватися одними лише фізичними вправами у виді спорту, 
гімнастики, рухливих ігор, але повинна охоплювати і суспільну, і 
особисту гігієну праці і побуту, використання природних сил природи, 
правильний режим праці та відпочинку. Звідси очевидна актуальність 
гігієни фізичної культури як самостійної галузі гігієнічної науки [1, с. 12]. 

Гігієна вивчає вплив різноманітних чинників навколишнього 
середовища на здоров’я людини, її працездатність і довголіття з метою 
розроблення практичних заходів, спрямованих на оздоровлення умов 
життя людини і запобігання захворюванням. У підручнику Е. Паркса, 
котрого вважають одним із піонерів експериментальної гігієни, 
призначення гігієни сформульовано так: «Зробити розвиток людини 
найдосконалішим, життя – найміцнішим, згасання життя – якомога 
повільнішим і смерть – якомога більш віддаленою». Розвиток гігієни 
останніми десятиріччями досяг таких великих масштабів, що виникла 
необхідність розділити її на окремі самостійні галузі. 

Диференціація гігієни відбулася, в першу чергу, в напрямі 
різноманітних спеціальностей. Нині вже існують у вигляді самостійних 
дисциплін комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна 
дітей і підлітків. Завойовують своє гідне місце радіаційна, космічна гігієна 
та спортивна. Перед гігієною стоять надзвичайно відповідальні завдання. 
Враховуючи, що головним завданням гігієни є запобігання 
захворюванням, на перший план висувається вивчення нею природних і 
соціальних чинників навколишнього середовища та їх впливу на організм 
людини. Базуючись на виявлених закономірностях, гігієна науково 
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обґрунтовує оптимальні і гранично припустимі параметри чинників 
навколишнього середовища, які слугують основою для опрацювання 
гігієнічних нормативів, правил і заходів, що передбачають використання 
позитивного і запобігання несприятливому впливу навколишнього 
середовища на здоров’я. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання 
захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії 
соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я, в 
основі яких лежить вчення про єдність і взаємодію людського організму та 
навколишнього середовища [5]. 

Актуальними є дослідження в області гігієни спортивного одягу, 
взуття і спорядження. Розробляються гігієнічні рекомендації по 
пристосуванню сучасних тканин і матеріалів, а також крою одягу і 
конструкції взуття для занять масовою фізичною культурою і спортом в 
різних кліматичних зонах. Спеціалістами розроблена і внесена в практику 
система гігієнічного забезпечення підготовки спортсменів. Вона має 
визначену структуру і складається з наступних основних елементів: 
добового режиму, особистої гігієни, загартовування, раціонального 
збалансованого харчування; засобів відновлення; спеціалізованих 
комплексів гігієнічних засобів при підготовці спортсменів в складних 
кліматичних та інших умовах. Вказана система дозволяє більш ефективно 
застосовувати різні гігієнічні засоби в тренувальному процесі залежно від 
специфіки окремих видів спорту, віково-статевих особливостей 
спортсменів, етапів тренувального процесу, умов тренування та ін. 
Практика показує, що гігієнічні фактори, надаючи глибоку і різнобічну 
дію на організм спортсмена, можуть значною мірою оптимізувати весь 
процес спортивного вдосконалення. Особлива увага приділяється 
вивченню засобів відновлення і підвищення працездатності спортсменів. 

На сьогоднішній момент запропоновані такі гігієнічні засоби 
підвищення працездатності і прискореного відновлення спортсменів, як 
іонізоване повітря та ультрафіолетове опромінення за допомогою 
еритемних ламп та ін. Впровадження в життя гігієнічних вимог 
здійснюється шляхом санітарного, тобто спрямованого на оздоровлення 
законодавства, санітарного нагляду, санітарної освіти. 

За своєю природою гігієна – наука попереджувальна, головне її 
завдання – запобігти шкідливому впливу на організм людини будь-яких 
несприятливих факторів [6]. 

Важливим розділом гігієнічної роботи є диспансеризація. Так 
називається активне спостереження медичних працівників за здоров’ям 
різних груп практично здорових людей з метою попередження або 
своєчасного виявлення у них захворювань і направлення їх у разі потреби 
на лікування, не чекаючи, поки людина відчує себе хворою і звернеться за 
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медичною допомогою. Зокрема, диспансеризація проводиться серед дітей, 
які готуються до вступу до школи. Профілактичний огляд дітей різними 
фахівцями – педіатрами, окулістами, отоларингологами, 
психоневрологами та іншими лікарями проводиться для того, щоб 
своєчасно виявити можливі відхилення у стані здоров’я дітей і до моменту 
вступу до школи повністю їх вилікувати, інакше нездоров’я завадить їм 
успішно вчитися. 

Останнім часом значення гігієнічних факторів в підготовці 
спортсменів все більше зростає. Це обумовлено основними тенденціями 
розвитку світового спорту: 

 підвищенням тренувальних і змагальних навантажень; 
розширенням вікового діапазону; 

 учасників і різким зниженням нижньої вікової межі в деяких видах 
спорту (плавання, фігурне катання, гімнастика, стрибки у воду 
тощо); проведенням змагань у складних умовах (висока і низька 
температура зовнішнього середовища, гірський клімат, швидка 
зміна кліматичних зон і часових поясів). 

Цілеспрямоване використання в підготовці спортсменів необхідних 
гігієнічних факторів забезпечує високий рівень здоров’я і працездатності 
спортсменів, неухильний ріст спортивної майстерності, стабільної 
спортивної форми, швидку адаптацію до різних умов. Гігієнічні фактори 
мають важливе значення для спортивного довголіття. Особливу роль 
гігієнічні фактори відіграють на етапі безпосередньої підготовки, а також 
під час виступів спортсменів на змаганнях у складних кліматично-
географічних умовах. 

Водночас багато фактів свідчать про те, що проведення 
тренувальних змагань у несприятливих гігієнічних умовах, без 
дотримання спортсменами гігієнічних рекомендацій спричинюють 
погіршення здоров’я і різке зниження спортивних результатів. 

Висновки. На сьогоднішній день практично кожна людина, що живе 
в країнах хоч будь-якого технічного прогресу, має масу справ і обов’язків. 
Часом йому не вистачає часу навіть на свої справи. У результаті, з горою 
дріб’язкових технічних проблем людина просто забуває головні істини і 
цілі, заплутується. Забуває про гігієну, як про важливий фактор зміцнення 
та збереження здоров’я. 

Дотримання правил спортивної гігієни є обов’язковою умовою 
здоров’я і відмінного самопочуття. При заняттях спортом слід пам’ятати 
про те, що існує маса інфекційних захворювань, які, на жаль, 
супроводжують майже кожного, хто стежить за своєю фізичною формою. 

Основою здорового способу життя, ефективної первинної і 
вторинної профілактики різних захворювань є особиста гігієна – комплекс 
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заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я шляхом 
дотримання гігієнічних вимог у повсякденному житті й діяльності 
людини. 

Значного розквіту гігієна досягла в наші дні. В даний час в країні 
існує ціла система гігієнічних установ різного типу: науково-дослідні 
інститути, санітарно-гігієнічні лабораторії, санітарно-епідеміологічні 
станції. 

Зміцнення та збереження здоров’я буде успішним лише при 
дотриманні основних гігієнічних принципів – систематичності, 
поступовості і послідовності; урахуванням індивідуальних особливостей; 
різноманітності засобів і форм; активного режиму; поєднання загальних та 
локальних процедур; самоконтролю. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Актуальність проблеми. У процесі фізичного виховання 
підростаючого покоління ставиться до виконання значна кількість 
завдань. Найбільш специфічні завдання – оптимізація фізичного розвитку, 
вдосконалення рухових здібностей і як основа – зміцнення і збереження 
здоров’я, яке необхідне для підтримки високої працездатності під час 
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навчання і підготовки до професійної діяльності майбутнього фахівця. У 
свою чергу, система фізичного виховання в умовах ВНЗ повинна сприяти 
формуванню особистої фізичної культури студента для саморозвитку та 
самовдосконалення кожного. 

Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) є необхідним і важливим складовим 
компонентом в освітньому просторі студентської молоді – це 
індивідуальна система поведінки і звичок кожної окремої людини, що 
забезпечує їй необхідний рівень життєдіяльності та здорове довголіття. 

Сьогодні ця категорія населення відчуває негативний вплив 
навколишнього середовища, так як фізичне і розумове становлення 
збігається з періодом адаптації до нових, змінених для них умов життя, 
навчання, розумовими навантаженнями, а недостатня поінформованість в 
організації і веденні здорового способу життя призводить до негативних 
наслідків. Ця ситуація актуалізує необхідність включення в освітній 
процес системи заходів щодо формування здорового способу життя 
студентів засобами фізичної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування ЗСЖ – 
організований, цілеспрямований педагогічний процес засвоєння певних 
цінностей, оволодіння специфічними знаннями та вміннями, що 
переходять у навики самостійного їх застосування у позанавчальний 
період [1, 6]. Одним із пріоритетних завдань ВНЗ є формування здорового 
способу життя студентської молоді, зміцнення здоров’я та стійкості 
організму до несприятливих умов зовнішнього середовища. 

Як відзначають Раєвський Р. Т. (2008), Бондар С. Б. (2007), 
В. І. Жолдак (1996), рівень грамотності й активності студентів 
характеризується поверхневими знаннями основ здорового способу життя 
і низькою ціннісною орієнтацією на здоров’я. Відзначається низька 
мотивація на ведення здорового способу життя, заняття фізичними 
вправами, недостатнє використання засобів фізичної культури для 
збереження здоров’я. Одним із пріоритетних шляхів щодо формування 
здорового способу життя студентської молоді, як вважають автори, є 
виховання відповідальності за свій фізичний стан. 

Здоровий спосіб життя є важливим фактором здоров’я, що підвищує 
трудову активність, створює фізичний і душевний комфорт, активізує 
життєву позицію, захисні сили організму, зміцнює загальний стан, знижує 
частоту захворювань і загострень хронічних захворювань. До здорового 
способу життя включають різні складові, але більшість з них вважаються 
базовими: 

 виховання здорових звичок і навичок; 
 навколишнє середовище: безпечне і сприятливе для проживання, 

знання про вплив навколишніх предметів на здоров’я; 
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 відмова від шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю і 
наркотиків; 

 харчування: помірне, відповідне фізіологічним особливостям 
конкретної людини, інформованість про якість вживаних продуктів; 

 рух: фізично активне життя, включаючи спеціальні фізичні вправи, 
з урахуванням вікових і фізіологічних особливостей; 

 формування міжособистісних відносин у трудових колективах, 
сім’ях, ставлення до хворих та інвалідів; 

 гігієна організму: дотримання правил особистої та громадської 
гігієни, володіння навичками першої допомоги; 

 загартування [3]. 
Таким чином, здоровий спосіб життя – індивідуальна модель 

поведінки людини в повсякденному житті, яка формується, 
видозмінюється і вдосконалюється під впливом умов зовнішнього 
середовища, а заняття з фізичного виховання є основою до його 
формування з високим рівнем теоретичних знань і навичок практичного 
використання всіх його елементів. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель формування 
здорового способу життя у студентської молоді. 

Основні завдання: 
1. На основі аналізу науково-методичної літератури визначити 

поняття здоровий спосіб життя. 
2. За допомогою анкетування виявити найбільш вразливі 

компоненти здорового способу життя сучасного студента. 
3. Систематизувати шляхи вирішення проблеми. 
Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети 

використовувалися теоретичний аналіз, порівняння, анкетування, бесіди, 
педагогічне спостереження. 

Результати дослідження. Аналіз результатів медичних оглядів 
студентів першого курсу, щорічно проводяться в ЛІЕТ підтверджує 
наявність тенденції до зниження рівня здоров’я студентської молоді. Так, 
у 2015–2016 навчальному році зі студентів, які вступили на І курс, 
основну групу склали – 46,4 %, підготовчу – 26,7 %, спеціальну – 19,9 %, 
звільнені від занять фізичною культурою – 6,7 %; у 2016–2017 
навчальному році до основної групи належить 39,9 % студентів, до 
підготовчої – 29,4 %, до спеціальної – 21,6 %, звільнені від занять – 9,1 . 

Проаналізувавши результати медичного обстеження виникає 
необхідність спеціальної уваги з боку кафедри фізичного виховання до 
здоров'язберігаючих компонентів і формування у студентів в процесі 
фізичного виховання ЗСЖ. Паралельно проводилося анкетування серед 
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студентів для визначення найбільш уразливих компонентів в 
індивідуальному способі життя першокурсників. 

В анкетуванні взяли участь 120 студентів перших курсів. На 
питання: «Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я?» оцінили на «відмінно» – 
23,3 %, на «добре» – 34,2 %, на «задовільно» – 28,3 %, на «погано» – 
14,2 %. У цьому віці студенти здатні завищувати стан свого здоров’я, 
особливо на І курсі, тому на це питання тим же студентам було 
запропоновано відповісти на початку грудня, перед зимовою сесією. 
Отримані наступні результати: 5,8 % – «відмінно», 18,3 % – «добре», 
57,5 % – «задовільно», 18,3 % – «погано». Дійсно, самооцінка стану свого 
здоров’я на початку навчального року порівняно зі зміненими в житті 
студентів правилами, умовами і ритмом життя різко знизилася, а, значить, 
і серйозніше формується підхід до його розуміння і значення. У бесідах 
студенти більше скаржаться на брак вільного часу, втому, великий обсяг 
розумової навантаження, недосипання. 

На питання «Чи отримували Ви теоретичні знання на уроках 
фізичної культури в старших класах?» отримані наступні результати:  
так – 48,2 %, ні – 30 %, іноді – 25,2 %. Результати свідчать про недостатню 
значущість у навчальних закладах теоретичної підготовки учнів ролі 
фізичної культури. Як причина – відсутність особистісно-орієнтовного 
підходу до ведення ЗСЖ майбутніх студентів. 

У відповідях на питання «Що заважає Вам займатися фізичними 
вправами?» на першому місці – брак часу – 26,7 %, на другому місці – 
лінощі – 22 %, на третьому – нудно займатися одному – 19 %, далі: 
відсутність місця для занять – 15,8 %, не розуміють важливості рухової 
активності – 4,1 %. 

«Скільки необхідно занять у тиждень при проходженні курсу 
«Фізичне виховання?»» 50,8 % респондентів відповіли про необхідність 2-
х і більше занять на тиждень, 31,6 % – досить одного заняття, 17,5 % – за 
скасування занять взагалі. Студентам, які вибрали пункт «скасувати 
заняття з фізичного виховання» необхідно було підкреслити причину 
відсутності бажання займатися в навчальний час фізичними вправами. 
Так, 42,8 % респондентів вважають заняття нудними, 19 % – соромляться, 
38 % інше – умови дискомфорту до і після заняття. 

«Які компоненти ЗСЖ Ви використовуєте в повсякденному житті?»: 
гігієна – 37,6 %, режим дня – 13,4 %, раціональне харчування – 11,7 %, 
відсутність шкідливих звичок – 14,1 %, рухова активність – 19,2 %, 
загартовування – 5,8 %. 

Організація здорового способу життя студента схильна до тенденцій 
і традицій того навчального закладу, в якому навчається студент, тому 
стратегічно необхідним будуть наступні шляхи вирішення цієї проблеми: 
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 створення умов, місця для проведення рухової діяльності під час і 
після академічних занять; 

 формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами, 
наявність потреби у веденні здорового способу життя, що не менш 
важливо, так як воно формує такі якості і властивості особистості 
як соціальна активність, орієнтація на здоровий спосіб життя; 

 пропаганда здорового способу життя як один із напрямів 
гігієнічного навчання і виховання; 

 збільшення кількості годин при проходженні курсу «фізичне 
виховання». 

При цьому основними принципами при формуванні ЗСЖ є 
принципи свідомості і активності, наочності, доступності та 
індивідуалізації, динамічності. 

Висновки. Формування здорового способу життя з міцними 
знаннями в області гігієни, харчування, фізичної культури, валеології – це 
«старт» в здійсненні педагогічного комплексу заходів щодо профілактики 
та зниженні рівня захворюваності, спрямований, у першу чергу, на зміну 
способу життя студентів. У свою чергу фізичне виховання повинне стати 
одним із пріоритетних напрямів освіти як надзвичайно важливий фактор у 
процесі формування навичок здорового способу життя, як безпосередньо 
практична дисципліна, яка сприяє усвідомленню студентами здорового 
способу життя, що вчить практичним діям щодо зміцнення та збереження 
здоров’я. 

Список використаних джерел: 
1. Бондарь С. Б. Восстановление здоровья студенческой молодежи / 

С. Б. Бондарь, А. В. Мещеряков //Успехи современного 
естествознания. – 2007. – № 12. – С. 100–103. 

2. Видрін В. М. Фізична культура студентів вузів / В. М. Видрін. – 
Тернопіль, 2011. – 89 с. 

3. Виноградов П. Д. Физическая культура и здоровый образ жизни / 
П. Д. Виноградов. – Одесса, 2007. – 49 с. 

4. Здоровый образ жизни : сущность, структура, формирование на 
пороге ХХI века / В. И. Жолдак. – Х., ХДАФК. – 52 с. 

5. Раевский Р. Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни 
студентов / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский / под общ. ред. 
Р. Т. Раевского. – СПб.: Наука и техника, 2008. – 556 с. 

6. Сучасні напрямки формування здорового способу життя у студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Рідна школа, 2005. –  
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ВПЛИВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА РОЗУМОВУ 
РОБОТОЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 
Постановка проблеми. Тема дослідження визначалась тим, що 

останнім часом активізувалась увага вчених до дослідження питань 
організації здорового способу життя. Серед об’єктивних і суб’єктивних 
причин різкого зниження рівня здоров’я громадян нашої країни однією з 
найважливіших причин є відсутність у багатьох людей пріоритету 
здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя як провідного 
чинника збереження й зміцнення здоров’я та розумові і фізичні 
перевантаження в процесі навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з визначених 
вище проблем, виникла необхідність виявлення причин і вироблення 
рекомендацій щодо впровадження здорового способу життя в усіх вікових 
групах населення. На сьогодні найважливішим завданням успішного 
управління навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах є 
постійне вивчення умов життєдіяльності студентів, їх соціально-
демографічних і соціально-психологічних особливостей. 

Студентський вік – це найбільш сприятливий період формування 
навичок здорового способу життя, тому студенту важливо вивчати 
функціональні можливості свого організму, його здібності, щоб 
оптимально організувати своє життя, режим навчання та відпочинку. 

Метою дослідження: вплив здорового способу життя та фізичної 
активності на розумову роботоздатність студентів. 

Завдання дослідження: 
 збір, систематизація, ґрунтовий аналіз науково-методичних джерел 

з теми дослідження; 
 організація педагогічних спостережень; 
 аналіз результатів дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз науково-
методичних джерел дає змогу дослідити психолого-педагогічні 
особливості студентського віку. Так, визначено, що студентський вік 
характеризується інтенсивною роботою над формуванням своєї 
особистості, виробленням стилю поведінки. Це час пошуку молодими 
людьми відповіді на різні морально-етичні, естетичні, наукові, культурні, 
політичні та інші питання. Формування особистості в цьому віці йде від 
зовнішності до того, що визначає ядро, стрижень особистості – характеру, 
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світогляду. Це період найбільш активного оволодіння повним комплексом 
соціальних ролей дорослої людини, що включають до себе цивільні, 
загально політичні, професійно-трудові компоненти. В цьому сенсі саме 
здоровий спосіб життя є основною, на якій має бути побудованим весь 
подальший розвиток особистості [1]. 

Зі студентським віком пов’язаний початок робочої біографії, 
створення сім’ї. У цей час молодь більше себе проявляє в творчій 
діяльності – художній, технічній, науковій, спортивній. Пошук свого 
покликання поєднується з недосвідченістю, імпульсивністю, переоцінкою 
своїх сил і, у зв’язку з цим, розчаруваннями при зустрічі з труднощами. 
Найбільш важливими ознаками студентського віку є самопізнання, 
самоствердження, самовизначення [2]. 

Самопізнання – перша ознака активності особистості, яка 
розвивається. Не пізнавши себе, не порівнявши себе з іншими, не 
оцінивши себе, людина не здатна до самооцінки. Оцінка самого себе 
проходить, в основному, трьома способами: студент порівнює себе з 
ідеалом; дається самооцінка на тлі досягнутих результатів і зіставляється 
думка про самого себе з думкою старших людей, товаришів. 

Самоствердження проявляється в яскравій необхідності зайняти 
певну позицію в групі, компанії. Воно проявляється через неповне 
усвідомлення, а тому бажання за всяку ціну звернути на себе увагу 
оригінальністю поведінки, через негативізм, протест, сміливість 
прямолінійних тверджень [1]. 

Самостійність проявляється у прагненні випробувати свої сили, 
характер. Це ставить студента перед необхідністю виконувати самостійно 
дії у складних ситуаціях. Він може болісно реагувати на дії тих, хто 
зазіхає на його незалежність. Але, разом із тим, він звертається до людей 
із досвідом. 

Самовизначення пов’язане з пошуком свого ідеалу, визначенням для 
себе соціальних цінностей, життєвого покликання, вибором професії, 
створенням сім’ї. 

У студентському віці швидко розвиваються схильності, здібності. 
Максималізм властивий більшості студентів молодших курсів. Він 
проявляється у бажанні зробити більше, ніж реально можливо, діяти за 
принципом «все або нічого». Але це часто заважає оцінити свої власні 
можливості. Колективізм, потреба в дружньому існування, підтримці 
також є особливою ознакою студентства. Мають місце в практиці випадки 
спотвореного розуміння мети колективізму: помилкова товариськість, 
груповий егоїзм [1]. 

Характеризуючи студентський вік, необхідно звернути увагу на 
самовиховання. До цього студентів зобов’язують самостійне планування 
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бюджету часу, умов і засобів навчального процесу. Продумана і 
цілеспрямована виховна робота обов’язково направляє зустрічний процес 
– самовиховання. У студентському віці продовжується фізичний розвиток 
організму. Цей період характеризується максимальними величинами 
дозування фізіологічних процесів (максимальна реактивність організму, 
оптимальний рівень артеріального тиску, насичення крові киснем). 
Енергетичні витрати складають 32–24 ккал/кг на добу. Відбувається 
формування сили м’язових груп, швидкості рухів, гнучкості, спритності та 
інших показників, що вказує на необхідність управління процесом 
становлення функцій організму засобами фізичної культури для їх 
оптимізації [3]. 

До 18–20 років завершується формування вегетативних функцій і 
досягається високий рівень їх взаємодії. До цього часу витривалість 
становить 85 % від величини цього показника у дорослих. У 20–29 років її 
розвиток досягає найвищого рівня. У цьому віковому діапазоні організм 
зберігає одночасно високу роботоздатність, загальний високий рівень 
функціональної активності. Отже, студентський період можна назвати 
заключним етапом поступового розвитку психофізіологічних і рухових 
можливостей організму [4]. 

Фізична культура виступає як необхідна частина забезпечення 
здорового способу життя студентів. Фізкультурно-спортивна діяльність є 
одним із ефективних механізмів злиття громадського та особистого 
інтересів, формування суспільно необхідних індивідуальних потреб. 
Фізична культура та здоровий спосіб життя є сферою масової 
самодіяльності, важливим фактором встановлення активної життєвої 
позиції, оскільки соціальна активність, яка розвивається на її основі, 
переноситься на інші сфери життєдіяльності – соціально-політичну, 
навчальну, трудову. Входячи до сфери фізкультурно-спортивної 
діяльності, студент накопичує соціальний досвід, що призводить до 
підвищення його соціальної активності. 

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що у 
студентів, які систематично займаються фізичною культурою і спортом, 
виробляється певний стереотип режиму дня, формується більш висока 
емоційна стійкість, витримка, оптимізм, поліпшується загальний стан 
здоров’я. Цій групі студентів притаманні почуття обов’язку, вони успішно 
взаємодіють у роботі, яка вимагає послідовності і напруги, вільно 
вступають у контакти, більш винахідливі. 

Соціально-психологічна адаптація означає інтеграцію особистості в 
студентське середовище, прийняття його цінностей, норм, стандартів 
поведінки. Дидактична адаптація розглядається як підвищення рівня 
логічної та інтелектуальної готовності студента до особливостей навчання. 
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Низький рівень цієї готовності на початку призводить до психічної втоми, 
ослаблення пам’яті, мислення. Цю думку підтвердили дані опитування 
студентів-першокурсників, що характеризують основні причини проблем 
навчання: необхідність організації самостійної роботи – 31 % опитаних, 
зміна в контролі за успішністю – 28,3 %, зміна системи навчання – 16,1 %, 
перехід на лекційні форми навчання – 15,9 %, необхідність 
конспектування лекцій – 12,5 %. 

Професійна адаптація включає ідентифікацію самого студента з 
обраної спеціальності, з соціальним запитом і завданням. Серед засобів 
адаптації до умов навчання у вищій школі значне місце належить фізичній 
культурі. Успішність дидактичної адаптації через фізичні вправи 
забезпечується такою організацією життєдіяльності, яка сприяє 
встановленню здорового способу життя, збереженню фізичного і 
соціального здоров’я. Повною мірою це відноситься і до формування 
професійної роботоздатності студентів, оздоровлення умов навчального 
праці, регулювання психоемоційного стану, управління їм. Пізнавальна 
активність студентів розвивається засобами фізичної культури через 
вдосконалення відчуття, сприйняття інформації, уваги, пам’яті. 

Фізичне самовдосконалення людини, її дбайливе ставлення до свого 
організму, до своєї краси, здоров’я свого тіла є досить важливим 
елементом фізичної культури. Відомо, що кращий спосіб збереження 
краси та зміцнення здоров’я – фізичні вправи. Для збереження і зміцнення 
здоров’я, високого рівня роботоздатності, людина щодня повинна 
витрачати тільки на роботу м’язів 1200 ккал як мінімум. 

У той же час, нажаль, більшість людей, що живуть в умовах 
сучасного міста, не мають достатньої рухової активності, необхідного 
фізичного навантаження, витрачають лише 600–1000 ккал на добу. Тому 
так важливо, особливо в сучасних умовах, звернення до найбільш 
ефективних засобів фізичної культури і спорту, видів спорту, які доступні 
всім і не вимагають наявності складного технічного спортивного 
інвентарю, одягу, спортивних споруд. Однак не треба вважати, що заняття 
фізичною культурою автоматично формує стан здоров’я. 

Уважне ставлення до свого здоров’я необхідно активно виховувати в 
студентські роки. Однак анкетування показало, що нерідко студенти 
порушують елементарні правила гігієни, режиму харчування, сну. Так, 
27 % студентів, що живуть у гуртожитку, йдуть на заняття без сніданку. 
Сон у 87 % студентів, що живуть у гуртожитку, затягується до 1–2 годин 
ночі. Таким чином, роботоздатність знижується на 7–18 % порівняно з 
нормальним сном. 

До 59 % студентів починають самопідготовку в період від 20 до 24 
год. 62 % студентів бувають на свіжому повітрі менше 30 хв на день,  
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29 % – не більше 1 години на день, коли фізіологічна норма становить 2 
години на день. Заняття фізичною культурою і спортом ще недостатньо 
поширені серед студентів. Регулярним загартовуванням організму 
займаються тільки 2 % студентів. Тому спалахи інфекційних захворювань 
в осінньо-зимовий і зимово-весняний період охоплюють до 80 % 
студентської молоді. Ефективна підготовка майбутніх фахівців у ВНЗ 
вимагає створення належних умов для інтенсивної і напруженої творчої 
роботи без перевантаження і перевтоми, в поєднанні з активним 
відпочинком і фізичним вдосконаленням, що буде сприяти підтримці 
досить високої і стійкої навчально-трудової активності і роботоздатності 
студентів. Дані, отримані в експериментальний групі, яка регулярно 
додержувалася норм здорового способу життя та рекомендованих 
регулярних фізичних навантажень, зіставлялися з даними контрольної 
групи, де заняття проводилися в звичайному режимі (табл. 1). 

Розумова роботоздатність визначалась за допомогою 
загальноприйнятих психологічних тестів. Динаміка роботоздатності 
протягом робочого дня характеризується трьома періодами: 
впрацьовування, стабілізації і її зниження, в результаті якої настає 
відчуття втоми. Показники роботоздатності достовірно вищими були в 
експериментальній групі, в чому безумовна роль спеціально спланованих 
занять. Доцільність такого планування підтвердилася і практикою 
проведення масових оздоровчо-рекреаційних, фізкультурних і спортивних 
заходів. 

Показники, що 
вивчаються 

Кінець 
навчального 

дня 

Кінець 
навчального 

тижня 

Кінець 
навчального 

семестру 

Кінець 
навчального 

року 
група ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Активність 1,01 0,83 0,98 0,74 0,88 0,70 0,83 0,70 

Емоційний настрій 1,17 0,97 1,31 1,01 1,16 0,90 0,98 0,83 

Тремор 21,1 23,3 20,4 22,3 21,8 22,9 22,4 23,7 

Частота пульсу 67,1 70,9 66,2 70,4 68,7 74,3 70,5 76,8 

Роботоздатність 1,09 0,89 1,10 0,92 0,98 0,87 0,98 0,81 

Самопочуття 1,16 0,92 1,23 0,97 0,98 0,81 0,96 0,72 

Роботоздатність: 
 кількісний 

показник; 
 якісний 

показник 

 
321,5 
 
 
3,12 

 
290,2 

 
 

2,64 

 
318,4 

 
 

3,07 

 
286,5 

 
 

2,37 

 
298,4 

 
 

3,50 

 
266,3 

 
 

2,10 

 
300,2 

 
 

3,15 

 
264,1 

 
 

1,84 

Таблиця 1. Характеристика показників функціонального стану 
студентів в різних періодах навчального року 
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Висновки. Отримані дані свідчать про те, що проведення занять 
фізичними вправами з невеликими навантаженнями в період 
впрацьовування (на початку робочого дня) забезпечує короткочасне (на 
1,5–2 год) підвищення роботоздатності і підтримує її на підвищеному 
рівні у наступні 4–6 год навчальній роботи. Далі, під час самопідготовки, 
до 18–20 годин рівень роботоздатності поступово знижується до 
початкового. Якщо до кінця тижня якісний показник роботоздатності 
студентів, які не брали участі в масових оздоровчих заходах, зменшується 
на 46,7 %, то в учасників цих заходів його зниження, порівняно з 
початковим рівнем, склало 13,2 %. До кінця семестру цей показник 
знижувався в групах відповідно на 42 % і 15,1 %, а в кінці року – на 52,4 % 
і 12 %. Протягом навчального тижня позитивний ефект від занять з такими 
навантаженнями в цілому незначний. Заняття з навантаженнями середньої 
інтенсивності забезпечують найбільший підйом рівня роботоздатності до 
кінця навчально-трудового дня, включаючи час самопідготовки. Протягом 
тижня позитивний вплив таких занять зберігається протягом 2–3 днів, 
після чого поступово згасає. Використання у заняттях навантажень 
великої інтенсивності в безпосередньому періоді (до 1 години) незначно 
підвищує рівень розумової роботоздатності. У наступні години навчальної 
праці вона знижується до 70–90 %. Тільки через 8–10 годин її рівень 
повертається до вихідного. Негативний віддалений вплив таких 
навантажень зберігається протягом 3–4 днів. 

Лише в кінці тижня спостерігається відновлення роботоздатності. 
Планування рухових навантажень середньої інтенсивності в період 
стабілізації роботоздатності виявилося найбільш ефективним для 
підвищення її рівня. Заняття з невеликими навантаженнями забезпечують 
помірно підвищений рівень роботоздатності протягом частини 
навчального дня. 

Наприкінці навчального тижня використання таких занять помірно 
стимулює на 2–3 дні період високої роботоздатності. Заняття з 
навантаженнями середньої інтенсивності утримують високий рівень 
роботоздатності протягом навчального трудового дня і всього тижня. 
Використання у заняттях великих навантажень веде до істотного 
зниження роботоздатності протягом навчального дня і протягом тижня. 

У період зниження роботоздатності проведення занять з невеликими 
навантаженнями не проявляє суттєвого впливу на її зниження протягом 
навчального дня. Протягом навчального тижня проявляється деяка 
тенденція до підвищення рівня роботоздатності. При використанні 
навантажень середньої інтенсивності друга половина дня і кінець 
навчального тижня протікають з підвищеним рівнем роботоздатності. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ 
СТУДЕНТІВ 

 
Постановка проблеми. Раціональна техніка плавання є основним 

компонентом початкового етапу підготовки, що надалі забезпечує 
досягнення високих спортивних результатів. Саме на цьому етапі 
підготовки формуються основи раціональної техніки плавання, які 
створюють міцну базу майбутньої технічної майстерності, тому не 
випадковий інтерес дослідників до проблем технічної підготовки, питань 
біомеханіки плавання [1]. Сучасний рівень розвитку спортивного 
плавання вимагає подальшого наукового обґрунтування шляхів 
становлення технічної майстерності на основі застосування 
високотехнологічних засобів отримання й обробки інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні розроблені 
модельні характеристики техніки плавання для висококваліфікованих 
спортсменів, засоби підвищення їх технічної підготовленості. Разом із 
традиційним розподілом циклу гребкових рухів у плаванні розроблені й 
інші моделі, які відображають не лише його формальний склад, але й 
логічний, що визначає смислове значення фаз [1]. Проте, незважаючи на 
значні успіхи в цій області, відсутня єдність думок по цілій низці 
запитань. 
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Основні розбіжності торкаються механізму створення динамічних 
сил (в цьому аспекті ролі сили лобового опору, підйомної сили та інших). 
Не уточнений механізм перенесення навички при освоєнні як окремих 
елементів, так і способів плавання. Ці та інші суперечності в 
обґрунтуванні техніки плавання багато в чому відбуваються внаслідок 
технічних труднощів, що виникають при реєстрації показників локомоції у 
воді. Крім того, до проблем, що вимагають вирішення, відносяться: 
обмеженість вживаних засобів технічної підготовки; відсутність 
конкретного планування проходження навчального матеріалу по технічній 
підготовці в ДЮСШ і обґрунтованій технології використання вправ 
зв’язаної дії; недостатня ефективність тренувальних програм груп 
початкової підготовки ДЮСШ; фрагментарний характер досліджень 
процесу становлення техніки плавання та ін. 

Кінематичні і динамічні характеристики техніки плавання у новачків 
з віком змінюються, і цей процес несе в собі головні риси індивідуальної 
еволюції. Загальна закономірність розвитку елементів системи рухів в 
плаванні проявляється в їх неухильній і позитивній зміні в цьому віковому 
діапазоні. При цьому інтенсивний розвиток окремих параметрів в одних 
вікових періодах змінюється відносною їх стабілізацією в інших. 
Перенесення рухової навички – значущий компонент навчального процесу 
в плаванні. Проте недостатньо вивчений механізм перенесення на етапі 
початкового навчання не дозволяє фахівцям повною мірою підвищити 
ефективність пропонованих вправ. Крім того, одним з основних завдань 
подальшого вдосконалення техніки плавання є зведення до мінімуму 
негативної взаємодії кінематичних і динамічних характеристик шляхом 
вибору оптимальних поз, траєкторій, тимчасових співвідношень і тому 
подібне. 

Мета роботи: розроблення оптимальних диференційованих моделей 
тренувальних вправ для вдосконалення техніки плавання з урахуванням 
особливостей її вікового формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі аналізу 
досліджень вивчені особливості формування біомеханічних елементів 
техніки плавця, внаслідок чого розроблено диференціювання вправ для 
навчання і вдосконалення техніки плавання у тих, що займаються з 
шкільного віку. Ефективність використання виявлених загальних вікових 
закономірностей навчання техніці плавання в багаторічній підготовці 
юних спортсменів у рамках ДЮСШ експериментально обґрунтована та 
успішно використовується в спортивних клубах і басейнах. 

Основні положення запропонованої методики полягають в 
наступному: згідно з розробленим диференціюванням засобів, в період з 7 
до 9 років найдоцільніше зробити акцент на використанні засобів 
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початкового навчання плаванню школярів. Такий погляд ґрунтується на 
тому, що в цьому віці виявлено невисокі темпи приросту показників 
техніки плавання і фізичного розвитку у хлопців і дівчат. Крім того, в цей 
період освоєння спортивних видів плавання відбувається неефективно, а 
рухи супроводжуються великою кількістю помилок. 

Засоби початкового навчання повинні включати вправи для 
освоєння з водою і для вивчення полегшених способів плавання. 
Дослідження [2, 4, 5] показали, що найбільш прийнятним для початкового 
навчання плаванню є спосіб, що поєднує брасовий рух руками і кролеві 
рухи ногами, оскільки цей варіант координації рухів найбільш простий 
для освоєння. Разом з цим комбінованим способом необхідно навчати 
дітей найрізноманітнішим варіантам гребкових рухів, навичкам безпечної 
поведінки у воді. Заняття по плаванню на цьому етапі вікового розвитку 
повинні забезпечувати максимальний оздоровчий ефект, сприяти 
активізації рухового режиму школярів. Обов’язковими вимогами до 
засобів початкового навчання є їх максимальна різноманітність, широке 
використання ігрових форм, які повинні забезпечувати високий емоційний 
фон занять, оскільки монотонні вправи негативно позначаються на 
результатах навчання плаванню. 

Наступний віковий період (9–10 років) – найбільш сприятливий для 
опанування спортивних видів плавання. Прискорені темпи зростання 
показників техніки і мінімальна кількість помилок у школярів цієї вікової 
групи свідчать про високу ефективність використання засобів навчання 
техніці спортивних способів. Виходячи з того, що сприятливий період 
формування техніки плавальних рухів дуже нетривалий і обмежується 
вузькими рамками вікового діапазону від 9 до 10 років, можна зробити 
висновок про доцільність одночасного навчання усім спортивним видам 
плавання. Спочатку вивчаються рухи руками в кролі на грудях, рухи 
ногами брасом, а також рухи ногами і тулубом у способі «дельфін». Потім 
освоюються усі інші елементи спортивних способів плавання і їх 
узгодження. Такий підхід забезпечує ефективне освоєння техніки 
плавання, сприяє підвищенню інтересу до занять, дозволяє освоїти техніку 
усіх спортивних видів плавання з мінімальною кількістю помилок. Крім 
того, різноманітність елементів техніки плавання потрібна для створення 
бази рухів, що не лише важливо для школярів цього віку, але є і 
незамінною умовою для успішного формування рухової функції в 
наступні вікові періоди. 

На відміну від існуючої примусової шкільної програми по 
плаванню, яка без урахування рухової схильності учнів рекомендує 
первинне навчання кролю на грудях, одночасне освоєння елементів усіх 
спортивних способів плавання дозволяє враховувати індивідуальні 
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особливості і дає можливість школярам згодом вибрати найбільш 
прийнятний спосіб плавання. Ефективне освоєння техніки спортивних 
видів плавання – необхідна основа для подальшого вдосконалення. 
Школярі, що впевнено володіють навичкою, можуть використовувати цей 
вид рухової діяльності для підвищення своїх функціональних 
можливостей, розвитку рухових якостей, запобігання негативному впливу 
гіподинамії, а також в прикладних цілях. 

Для досягнення подібних результатів необхідно упродовж вікового 
діапазону від 9 до 17 років планувати процес вдосконалення техніки 
плавання з урахуванням особливостей її вікового формування. 

Розроблене диференціювання засобів вдосконалення техніки 
плавання у хлопців і дівчат різних вікових груп дозволить оптимізувати і 
процес багаторічної технічної підготовки плавців. 

У віковому періоді з вираженим прискоренням загального розвитку 
показників техніки плавання доцільно використовувати акцентовані 
педагогічні дії. Відповідність спрямованості засобів вдосконалення 
техніки природному ритму її формування забезпечує позитивний ефект 
при цілеспрямованих заняттях з максимальним обсягом вправ. 

У періоди відносної стабілізації показників техніки плавання об’єм 
засобів вдосконалення може бути понижений порівняно з періодом 
прискореного розвитку, а використання вправ повинне плануватися в 
підтримувальному режимі. У вікових діапазонах, що характеризуються 
природним зниженням рівня окремих показників техніки, використання 
вправ для вдосконалення цих елементів техніки плавання небажано, 
оскільки це не призводить до досягнення позитивного ефекту. Якщо у 
віковому періоді виділяються як елементи техніки, що прискорено 
розвиваються, так і консервативні параметри, тобто параметри в стадії 
відносної стабілізації, то стратегія використання засобів вдосконалення 
техніки може бути наступною: із загального об’єму цих засобів велику 
частину необхідно спрямувати на вдосконалення тих параметрів техніки, 
яка виявляє прискорений розвиток. Обсяг засобів, що залишився, можна 
спрямувати на підвищення технічних характеристик, у розвитку яких 
відзначається період відносної стабілізації. 

Згідно з розробленим диференціюванням засобів, у віковому періоді 
від 9 до 10 років доцільно зробити акцент на використанні засобів, 
спрямованих на збільшення довжини кроку і швидкості плавання в 
хлопців і дівчат, на вдосконаленні почуття води при виконанні гребка, про 
яке можна судити за таким показником, як коефіцієнт ефективності 
техніки [3]. Крім того, як для хлопців, так і для дівчат можна 
рекомендувати акцентоване збільшення сили тяги у воді при плаванні за 
елементами (за допомогою рук і ніг). При роботі з хлопцями цього віку на 
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додаток до вищепереліченого слід також удаватися до засобів, що 
сприяють збільшенню темпу гребкових рухів і сили тяги при плаванні в 
повній координації. Хлопці та дівчата у віці від 9 до 10 років мають гарну 
гнучкість, тому, використовуючи природні передумови, необхідно 
звертати увагу на виконання таких елементів техніки, яка вимагає 
максимальної рухливості в суглобах. 

У віковому періоді від 10 до 11 років у процесі занять з хлопцями 
недоцільні засоби, що інтенсивно впливають на збільшення таких 
показників, як швидкість плавання, коефіцієнт ефективності техніки, сила 
тяги у воді при плаванні за елементами. Інші засоби можливі в 
підтримувальному режимі. Для дівчат з 10 до 11 років бажано зробити 
акцент на збільшенні сили гребкових рухів при плаванні за елементами. 

Максимальний обсяг засобів, спрямованих на вдосконалення 
тягових зусиль, дозволить підвищити ефективність формування 
динамічного компонента техніки при плаванні за допомогою рук і ніг. 
Відносно підвищення інших характеристик техніки виправданим є 
комплексне використання засобів у підтримувальному режимі, оскільки 
природний ритм розвитку виявляє період відносної стабілізації. 

У наступній віковій групі, від 11 до 12 років, для хлопців 
рекомендується акцентоване використання засобів, спрямованих на 
збільшення сили тяги при плаванні в координації і на збільшення 
здатності використовувати силові можливості в умовах плавання. 
Недоцільні засоби акцентованої дії на розвиток такого показника, як 
коефіцієнт ефективності техніки, що відбиває почуття опори об воду при 
виконанні гребка. У дівчат з 11 до 12 років створюються сприятливі 
передумови для цілеспрямованого формування динамічних характеристик 
техніки плавання, тому рекомендується використовувати засоби, 
спрямовані на збільшення сили тяги при плаванні в повній координації і 
по елементах. Крім того, найважливішою особливістю цієї вікової групи є 
підвищення здатності до реалізації силового потенціалу, і тут потрібне 
акцентоване застосування засобів, спрямованих на збільшення здатності 
використовувати силові можливості в умовах плавання. 

Від 12 до 13 років у хлопців спостерігається сприятливий період для 
поліпшення цілого ряду показників техніки плавання. Відповідно до цього 
рекомендуються засоби, спрямовані на збільшення довжини кроку, 
швидкості плавання, вдосконалення почуття води під час гребка, розвиток 
сили тяги при плаванні в координації і за елементами. Хлопці цього віку 
здатні найефективніше керувати просторовими параметрами рухів і 
засвоювати складні елементи техніки, тому краще приділяти увагу 
виправленню всіх видів помилок і домагатися досягти техніки плавання, 
близької до «ідеальної». 
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Відносно рівномірні темпи приросту показників техніки у дівчат від 
12 до 13 років диктують необхідність помірного використання засобів 
вдосконалення техніки плавання спортивними способами. Деяке зниження 
координаційних здібностей позначається на якості виконання плавальних 
рухів, які характеризуються збільшенням кількості помилок порівняно з 
періодом 9–10 років. Проте в школярок 12–13 років зберігається здатність 
засвоювати на високому рівні елементи, що вимагають гарної рухливості в 
суглобах. Тому в процесі занять необхідно приділяти увагу 
вдосконаленню подібних елементів і усуненню помилок у їх виконанні. 

Хлопцям 13–14 років рекомендується акцентоване використання 
засобів, спрямованих на збільшення темпу гребкових рухів. Інші групи 
вправ можуть бути виконані в підтримувальному режимі. При роботі з 
дівчатами необхідно враховувати, що віковий період від 13 до 14 років є 
сприятливим для поліпшення цілого ряду характеристик техніки 
спортивних способів плавання. На цьому етапі доцільне акцентоване 
використання засобів, що сприяють підвищенню таких показників 
техніки, як довжина кроку, швидкість плавання, коефіцієнт ефективності 
техніки і коефіцієнт ефективності гребкових зусиль. 

Школярки цього віку здатні ефективно керувати просторовими 
параметрами рухів і демонструвати практично безпомилкову техніку усіх 
видів плавання. Тому саме у 13–14 років необхідно домагатися досягти 
«ідеальної» форми рухів, приділяючи увагу підвищенню просторових 
характеристик техніки плавання. 

У віковому періоді від 14 до 15 років у процесі занять з хлопцями 
необхідно використовувати в максимальному обсязі засоби, спрямовані на 
збільшення сили тяги при плаванні в повній координації і за елементами. 
У цьому віці бажаний підтримуючий режим застосування засобів, 
спрямованих на вдосконалення інших показників техніки плавання. Для 
дівчат 14–15 років рекомендується комплексне використання засобів, 
спрямованих на вдосконалення окремих елементів техніки. 

У хлопців 15–16 років спостерігається сприятливий період для 
вдосконалення технічної майстерності, про що свідчать прискорені 
прирости цілого ряду показників, а також мінімальна кількість помилок, 
виявлених у результаті експертної оцінки. Відповідно до цього 
рекомендується використання засобів, що сприяють збільшенню довжини 
кроку, швидкості плавання, коефіцієнта ефективності техніки, коефіцієнта 
використання силових можливостей, сили тяги у воді при плаванні в 
координації і за елементами. Для дівчат віковий період від 15 до 16 років є 
несприятливим для вдосконалення техніки плавання. У цьому віковому 
діапазоні слід звернути увагу на підтримку таких показників, як темп 
рухів і сила тяги при плаванні в координації і за елементами. Недоцільне 
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застосування засобів, що сприяють збільшенню довжини кроку, швидкості 
плавання, коефіцієнта ефективності техніки. 

У 16–17 років як для хлопців, так і для дівчат, рекомендується 
комплексне використання засобів вдосконалення техніки плавання в 
підтримувальному режимі. У цьому віці доцільно приділяти увагу 
підвищенню координаційних здібностей плавців, і зокрема здатності до 
узгодження тягових зусиль, що розвиваються руками і ногами, про що 
можна судити за рівнем коефіцієнта координації. 

Для цілеспрямованого вдосконалення техніки рухів рекомендується 
використовувати моделі вправ, що впливають на окремі характеристики 
техніки плавання. Для цього використовується: плавання з мінімальною 
кількістю гребків (у координації ); плавання із заданою кількістю гребків 
на дальність пропливання (у координації і за допомогою рук); плавання, 
виконуючи гребки однією рукою; плавання з акцентом на різних фазах 
гребка; плавання в ластах з мінімальною кількістю гребків; плавання з 
обгоном; командне плавання на дальність з мінімальною кількістю 
гребків. 

Для збільшення швидкості плавання: плавання із заданою кількістю 
гребків і збільшенням швидкості; пропливання відрізків різної довжини з 
максимальною інтенсивністю; плавання з обтічниками; буксирування з 
підвищеною швидкістю;  естафети та ігри з прискореннями. Для розвитку 
інших якостей також використовуються спеціальні вправи. 

Висновки: 
1. У віковому періоді від 9 до 10 років доцільно зробити акцент на 

використанні засобів, спрямованих на збільшення довжини кроку і 
швидкості плавання в хлопців і дівчат, на вдосконаленні почуття 
води при виконанні гребка. 

2. У віковому періоді від 10 до 11 років у процесі занять з хлопчиками 
недоцільні засоби, що інтенсивно впливають на збільшення таких 
показників, як швидкість плавання, коефіцієнт ефективності 
техніки, сила тяги у воді при плаванні за елементами. 

3. Від 12 до 13 років у хлопців і дівчат спостерігається сприятливий 
період для поліпшення цілого ряду показників техніки плавання. 

4. У віковому періоді від 14 до 15 років для хлопців необхідно 
використовувати засоби, спрямовані на збільшення сили тяги при 
плаванні в повній координації і за елементами. Для дівчат 
рекомендується комплексне використання засобів, спрямованих на 
вдосконалення окремих елементів техніки. 

5. У 15–16 років у хлопців спостерігається сприятливий період для 
вдосконалення технічної майстерності, у дівчат слід звернути увагу 
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на підтримку таких показників, як темп рухів і сила тяги при 
плаванні в координації і за елементами. 

6. У 16–17 років як для хлопців, так і для дівчат, рекомендується 
приділяти увагу підвищенню координаційних здібностей плавців і 
здатності до узгодження тягових зусиль рук та ніг. 
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Секція 5 – Сучасні проблеми перекладознавства 

(суспільно-політичний дискурс) 

 
 

Данилюк Людмила Всеволодівна, 
к. філол. н., доцент кафедри перекладу та іноземних мов, 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 
 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 
Постановка проблеми. Хотілося б зупинитися на проблемах 

навчання фонетичним особливостям студентів немовних спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та у різновікових групах дорослого населення, 
які сьогодні ще недостатньо привертають увагу науковців і є досить 
актуальним явищем в Україні. Фонетичні особливості англійської мови 
вивчаються таким контингентом учнів зазвичай на практичних заняттях 
комплексно, разом із засвоєнням інших аспектів мови (лексики, граматики 
тощо ). 

У статті розглядаються основні проблеми оволодіння технікою 
читання англійською мовою як базовими знаннями, де закладаються 
основи для подальшого вивчення іноземної мови. Актуальність 
дослідження пояснюється необхідністю пошуку дієвих шляхів запобігання 
та корекції численних фонетичних, орфоепічних та просодійних помилок, 
з якими стикаються всі ті, хто вивчає англійську мову. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання шляхів 
навчання та розвитку фонетичних навичок англійської мови неодноразово 
привертало увагу учених, викладачів вищих навчальних закладів та 
учителів середніх загальноосвітніх шкіл України[1, 3, 6, 7]. Це питання 
продовжує хвилювати науковців і сьогодні. В основному увага 
приділяється навчанню фонетики та корекції фонетичних навичок 
англійської мови студентів, що вивчають мову як фах [2, 4, 5, 8 ], чого не 
можна сказати про навчання студентів немовних закладів, а також того 
немалого контингенту населення, який потребує сьогодні вивчення 
англійської мови як іноземної. 

Мета дослідження – проаналізувати причини досить низького рівня 
володіння технікою читання того загалу україномовної аудиторії, яка 
вивчає англійську мову як іноземну мову, а не як фах. 

Завдання роботи – окреслити основні шляхи вирішення проблеми.  
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Виклад основного матеріалу. Техніка читання – це не лише вміння 
перекодувати графічний символ у його звуковий образ, але й оволодіння 
навичками англійської інтонації, основними компонентами якої є ритм та 
інтонаційні моделі англійської мови. Зазвичай при навчанні іноземній мові 
сьогодні застосовується комплексний підхід, при якому на заняттях з 
практики англійської мови реалізуються зв’язки між фонетичними, 
лексичними та граматичними мовними явищами, відбувається інтеграція 
знань та навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, а саме читання, 
говоріння, аудіювання та письма. Говорячи про навчання техніки читання 
англійською мовою, важливо почати з ідентифікації навчальної аудиторії 
та уточнення кількості годин, що відводяться на реалізацію поставленої 
мети, оскільки вони будуть значно різнитися при навчанні, скажімо, 
студентів, для яких англійська мова є фаховою дисципліною, і студентів 
немовних спеціальностей, які вивчають англійську мову як іноземну. 

Так, при підготовці фахівців англійської мови (учителів, 
перекладачів) техніки читання студенти навчаються спочатку на заняттях 
з практичної фонетики англійської мови та на практичних заняттях з мови, 
поглиблюючи їх поступово при вивченні теоретичної фонетики, та 
розвивають набуті навички впродовж усього курсу навчання. Сьогодні є 
чимало можливостей для майбутніх фахівців англійської мови розвивати 
та самостійно вдосконалювати знання та навички фонетичних 
особливостей та просодії англійської мови, використовуючи Інтернет-
ресурси та різноманітні навчальні комп'ютерні програми. 

Аналіз основних типових фонетичних помилок україномовних 
студентів, а також причин їх появи та стійкості, проведений упродовж 
багаторічного спостереження та дослідження цієї проблеми як автором, 
так і провідними фонетистами України, які переймаються цією 
проблемою, показав, що при навчанні фонетики англійської мови 
суттєвим є усвідомлення студентами моментів схожості та відмінності в 
артикуляції звуків англійської та української мов. Так, проаналізувавши 
основні артикуляційні помилки студентів фахових спеціальностей 
(майбутніх викладачів англійської мови та перекладачів), спричинені 
подібністю в артикуляції певних звуків, А.А. Калита та Л.І. Тараненко 
пропонують конкретні шляхи їх попередження та усунення при навчанні 
англійської мови як фахової дисципліни [ 4, 5 ]. 

Проте зовсім інші можливості мають для засвоєння фонетичних 
особливостей англійської мови студенти, школярі, дорослі , які вивчають 
англійську як іноземну мову, маючи надто обмежену кількість годин на 
вивчення всіх аспектів мови, коли зазвичай увага в основному 
приділяється засвоєнню граматики та лексики цієї мови. Фонетичним 
явищам ( зокрема особливостям техніки читання) увага приділяється 
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незначна із сподіванням на те, що студенти будуть засвоювати фонетичні 
особливості автоматично при роботі з електронними носіями, імітуючи 
вимову дикторів.  

Зрозуміло, що без належної базової підготовки під керівництвом 
досвідченого вчителя в загальноосвітній школі чи викладача у вищій 
школі самостійно якісно оволодіти фонетикою англійської мови, особливо 
її просодією (тобто інтонацією) можуть лише окремі учні, тоді коли загал 
буде відчувати неабиякі проблеми та труднощі при спілкуванні через 
нечіткість артикуляції, помилки при читанні тексту та коректної вимови 
окремих звуків чи й цілих лексем, недотримання ритму мовлення та 
специфічних інтонаційних моделей у різник мовленнєвих стилях та 
ситуаціях, що утруднює розуміння англійської мови україномовних носіїв. 
Як же бути при такій обмеженій кількості годин та ще й нерідко 
розтягнутій у часі (2 – 4 години на тиждень)? Чи можна опанувати 
англійську мову, скажімо, студентам-економістам чи студентам-
інженерам за 4 семестри? Часом чуємо у відповідь, що вони ж не з нуля 
починають її вивчати у вищому закладу, а вже вивчали англійську у 
школі. Звичайно, це дуже добре, особливо, якщо школа дала добрі знання 
мови і її випускники можуть не лише читати, перекладати тексти і 
справлятися з лексико-граматичними тестами, але й спілкуватися 
англійською бодай у межах найбільш типових життєвих ситуацій. Але 
зазвичай бачимо інше: випускники шкіл мають базові знання граматики, 
певний обсяг лексики, але дуже слабку фонетичну підготовку, яка 
зводиться до вміння артикулювати окремі звуки. Найслабшою ланкою тут 
є особливості англійської інтонації в усному мовленні, яка включає (окрім 
словесного та фразового наголосів) такі важливі компоненти, як ритм та 
ритмічні групи, синтагматичний поділ речення на смислові відрізки та їх 
інтонаційне оформлення відповідно до змісту та мети висловлювання. Це 
ж стосується і техніки читання, до якої додається невміння правильно 
перекодувати ті чи інші графічні символи у звуки. 

Основними причини таких масових фонетичних помилок і проблем, 
як показує проведений аналіз, є перш за все недосконалість базових 
підручників у загальноосвітніх школах, у вищих навчальних закладах, де 
студенти вивчають англійську мову як іноземну, у яких до останнього 
часу (за невеликим винятком) правила читання англійської мови не 
знаходили місце, а якщо і зустрічалися, то дуже лаконічно, нерідко у 
формі таблиць, і не містили достатньої кількості вправ на розвиток 
навичок читання, а навчанню інтонації не приділяється увага взагалі, хіба 
що використовуються вправи на імітацію інтонації диктора під час 
навчання аудіюванню.  
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Саме тому, що кількість годин на вивчення іноземної мови зазвичай 
дуже обмежена, а базові підручники не містять необхідного навчального 
матеріалу для засвоєння студентами фонетичних особливостей та техніки 
читання англійською мовою, професійна майстерність викладача чи 
вчителя англійської мови та його фахова підготовка є сьогодні основним 
джерелом успіху учнів та студентів у вивченні англійської мови, зокрема 
техніки читання. Підходячи комплексно до навчання студентів іноземної 
мови, такий викладач знаходить можливість приділити увагу всім 
аспектам мовлення і разом з набуттям його студентами артикуляційних 
навичок розвиває їхні навички техніки читання. Узагальнюючи та 
систематизуючи основні помилки, притаманні англійському мовленню 
українських студентів, він різноманітними вправами (слухання, 
повторення, імітація; індивідуальна, хорова та групова робота; письмові та 
усні самостійні завдання тощо) постійно інтегрує отримані студентами 
навички і розвиває їх у близьких до реальності життєвих ситуаціях, де є 
місце навчанню і ритму, і інтонації, і розвитку коректного усного 
мовлення.  

Висновки. Оскільки в освіті сьогодні дедалі більше значення 
набуває самостійна робота студентів, нагальним завданням освітян 
України є розробка сучасних ефективних мультимедійних посібників, 
навчальних матеріалів та електронних підручників для різних категорій 
учнів, студентів та дорослого населення, які б дали змогу всім, хто вивчає 
англійську мову, досягати успіху й подолати всі проблеми у засвоєнні 
англійської мови. 
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ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЛІТИЧНИХ 

ПРОМОВАХ Г. КЛІНТОН 
 

Постановка поблеми Фразеологічні одиниці широко 
застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, 
публіцистиці, промовах, дебатах тощо). Політика та реалізація політичної 
волі лідерів країн привертають значну увагу в сучасному суспільстві. 
Особливої уваги заслуговує прагматичний вплив використаних 
фразеологічних одиниць у промовах політиків та шляхи перекладу 
англійських ФО українською мовою в політичному дискурсі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найбільш 
важливих завдань фразеології як лінгвістичної дисципліни є всебічне 
вивчення фразеологічного фонду мови. Проблематика перекладу 
англійських ФО у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних 
місць. Проблема широко вивчалась богатьма вченими: А.В. Куніним,  
Р.П. Зорівчак, А. Н. Барановим, В. Г Борботько , Ю. С. Степановим,  
В. С. Виноградовим, В.В. Виноградовим, В.З. Демьянковим ,  
В.Н. Комиссаровим, К. С. Серажим, Н. М. Шанським та іншими. 

Актуальність дослідження визначається, по-перше, відповідністю 
об’єкта аналізу найактуальнішим проблемам соціально-економічного й 
політичного життя сучасної людини, по-друге, окресленням змісту й 
тематики використаних фразеологічних одиниць у політичному дискурсі, 
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що впливають на формування політичної свідомості. Орієнтуючись на 
масову свідомість, політики висловлюють свої думки, застосовуючи певні 
мовні механізми з метою впливу на людину та формування її політичних 
уподобань. Усе це передбачає високу ступінь ідеологічного навантаження 
фразеологічних одиниць, а отже, посилює актуальність їх аналізу для 
виявлення взаємозв’язків мови і суспільства. Саме необхідність виявлення 
мовних та мовленнєвих способів маніпулювання свідомістю спричинила 
появу і бурхливий розвиток політичної лінгвістики. 

Мета роботи – проаналізувати семантичні та тематичні особливості 
ФО англійської мови, що використовуються в політичних промовах Гіларі 
Клінтон, та дослідити особливості їх перекладу. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 
 визначити поняття та особливості політичного дискурсу; 
 визначити лексичні та фразеологічні особливості політичної 

промови як жанру політичного дискурсу; 
 визначити сучасні аспекти вивчення фразеологізмів; 
 зібрати та систематизувати науковий матеріал для написання 

теоретичної частини; 
 зібрати матеріал для написання практичної частини; 
 дати характеристику та класифікувати типи фразеологізмів; 
 проаналізувати особливості вживання фразеологізмів у жанрі 

політичної промови; 
 на прикладі чотирьохсот ФО зробити кількісний аналіз та 

класифікувати фразеологізми; 
 класифікувати ФО за тематикою вживання; 
 дослідити способи перекладу фразеологізмів українською мовою на 

матеріалі текстів політичних промовах Г. Клінтон. 
Зростання ролі політичного спілкування не тільки у сфері політики, 

але й в інших галузях людського життя зумовило розвиток нового 
напряму мовознавства – політичної лінгвістики. Вивченню політичного 
дискурсу, як особливої форми спілкування, розкриттю механізмів 
складних взаємовідношень між мовою, владою та суспільством, 
дослідженням жанрово-стилістичних особливостей текстів політичних 
промов і вербальних засобів ефективного впливу політичної промови на 
свідомість широких мас присвячено праці багатьох учених. 

Політичний дискурс – особливе використання мови для вираження 
ментальності та ідеології за допомогою особливої граматики і  
лексики [7].  

Динамічний розвиток сучасного англомовного політичного 
дискурсу зумовлює зацікавленість дослідників у вивченні особливостей та 
характерних рис його функціонування в різних культурних середовищах. 
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Увага дослідників прикута до різноманітних мовних явищ, серед яких 
політична фразеологія становить одне з найактуальніших питань сучасних 
наукових розвідок ментальності та ідеології за допомогою особливої 
граматики і лексики. 

З позицій сучасних підходів дискурс – це складне комунікативне 
явище, що включає, крім тексту, ще й екстралінгвальні чинники – знання 
про світ, думки, установки, цілі адресата, необхідні для розуміння тексту. 
Поняття «дискурс» характеризується параметрами завершеності, 
цільності, зв'язності, тобто всіма властивостями тексту, він також 
розглядається одночасно і як процес, і як результат у вигляді фіксованого 
тексту. 

Мета політичної комунікації – боротьба за владу, адже під 
політичною комунікацією розуміється будь-яка передача повідомлень, 
призначена вплинути на розподіл і використання влади в суспільстві, 
особливо якщо ці повідомлення виходять з офіційних урядових  
інституцій [8].  

У контексті нашого дослідження політичний дискурс розуміємо як 
складну мисленнєво-комунікативну діяльність, яка є сукупністю процесу 
й результату і включає як позалінгвальний, так і власне лінгвальний 
аспекти [5] та зорієнтована не стільки на передачу інформації політичного 
характеру, скільки на здійснення впливу на електорат (переконання, 
перетягування на свій бік, спонукання до дії) через реалізацію відповідних 
стратегій і тактик [6].  

До основних суспільно значущих із соціально-психологічної точки 
зору можна віднести наступні функції політичного дискурсу. 

1. Регулятивна функція підкреслює роль мови в регулюванні 
поведінки адресата через спонукання його до дії, повідомлення адресату 
інформації, яка змінює його наміри. Серед функцій мовленнєвої регуляції 
виділяється така складова, як «інспіратив» (надихання, Борботько). 
«Інспіратив», на відміну від «прескриптива», не нав’язується адресату, а 
досягається шляхом повідомлення йому відповідних диспозицій, на базі 
яких згодом формується спрямування до дії [2, c. 39]. Інспіратив є 
особливо ефективним у сфері ідеологічного впливу під час агітації та 
пропаганди. На нашу думку, ця функція є однією з найголовніших для 
політичного дискурсу, оскільки вона передбачає певний вплив на адресата 
із зміною його діяльності чи поглядів надалі.  

2. Інструмент політичної влади. Дискурс передбачає боротьбу за 
владу, оволодіння владою, її збереження, утримання, здійснення, 
стабілізацію та перерозподіл. Найбільш важливим проявом цієї функції є 
мобілізація до дії. Цей процес може відбуватися у вигляді прямого 
звернення, погроз, обіцянок, звинувачень і за допомогою створення 
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відповідного емоційного настрою (надії, страху, тривоги, гордості за 
державу, відчуття єдності) [2]. 

3. Ретроспективна та проспективна функції. Значна частина 
політичної комунікації присвячена прогнозуванню і відтворенню 
минулого. Минуле несе приклади позитивного чи негативного досвіду, 
який використовується як аргумент. Проекція в майбутнє включає 
прогнозування наслідків вибору певного кандидата чи партії. 
Функціональна специфіка політичного дискурсу полягає в його базовій 
громадсько-політичній функції – боротьбі за владу [2]. 

Вагомим прагматичним фактором у політичному дискурсі є: 
 потреба уникати конфліктності у спілкуванні, адже невизначеність 

виступає як засіб подолання комунікативних утруднень, який 
дозволяє мовцю уникати крайнощів, займати помірковану, 
нейтральну позицію під час обговорення спірних питань, чим 
сприяє згладжуванню протиріч; 

  намагання уникнути контролю за власними діями через 
використання багатозначних, невизначених понять, що є 
ефективним прийомом, що утруднює в майбутньому ефективний 
контроль за виконанням взятих зобов’язань і дозволяє успішно 
лавірувати, підпорядковуючи свої дії моральним нормам 
ситуативної етики [1]. 

Однією з особливостей політичної мови є її театральність, що 
обумовлена специфікою основного адресата (масового спостерігача) 
політичного дискурсу і виявляється в сюжетно-рольовому компоненті та 
метафориці, а також її полемічності – своєрідній агресії, спрямованій на 
навіювання негативного ставлення до політичних супротивників, на 
нав’язування інших цінностей і оцінок. Лексика політичного дискурсу є 
достатньо динамічною, оскільки політична ситуація може кардинально 
змінюватися і на певному історичному етапі розвитку держави певна 
лексика буде вживатися досить часто. Разом із тим понятійна точність, з 
одного боку, і смислова невизначеність, з іншого боку, є головними 
прагматичними факторами, що визначають вибір певних мовних засобів. 

Політична промова є найбільш прототипним жанром політичного 
дискурсу. Політична промова, як вияв політичного дискурсу, – це 
публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та 
демонстрації лідерства; це політичний текст, який проголошується перед 
масовою аудиторією, ставить назрілі завдання у тій чи іншій сфері 
громадського життя, дає рекомендації щодо здійснення поставлених 
завдань. Вона виконує функції переконання, агітації, вітання, має завчасно 
створений сценарій, який залежить від комунікативної ситуації. Кількість 
учасників цієї комунікативної ситуації точно не визначена, оскільки 
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йдеться про масову комунікацію, де основна частина мовленнєвої дії 
(промови) відводиться промовцю. 

Побудова політичної промови відбувається за античною 
трихотомічною схемою – вступ, основна частина, заключна частина. 
Вступ є необхідним для привертання уваги аудиторії. Основна частина 
складається традиційно з висунення та доведення тези, вона орієнтована 
на інформаційний аспект. У заключній частині підбивають підсумки 
основних положень і роблять висновки. Якщо темою політичної промови 
є вирішення певної проблеми, то у вступі або на початку основної частини 
чітко визначається ця проблема, а далі йде перелік тих явищ, що її 
спричинили, заходи для її усунення. Заключна частина містить заклик до 
аудиторії за допомогою запропонованих заходів вирішити цю проблему. 

Для тексту політичної промови в цілому характерні наступні 
специфічні особливості: 

 часте вживання фразеологічних сполучень, що мають характер 
свого роду мовних штампів; 

 використання конструкцій типу "дієслово+that" при викладі чужого 
висловлення, коментуванні заяв політичних діячів і т. д., наприклад: 
«The President argues that this decision will seriously handicap the 
country's economy» [3, c. 10 – 16, c.1] – «Президент вважає, що це 
рішення завдасть серйозної шкоди економіці країни»; 

 уживання фразеологічних сполучень типу "дієслово + іменник", 
наприклад: to have a discussion замість to discuss, to give support 
замість to support, to give recognition замість to recognize. 

 уживання неологізмів, утворених за допомогою деяких 
продуктивних суфіксів, наприклад: -ism (Bevinism), -ize (to atomize), 
і префіксів: anti- (anti-American campaign), inter- (inter-European 
relations) [3]. 

 широке використання безособових зворотів як вступної частини 
повідомлень, наприклад: it is officially announced that – офіційно 
повідомляється, що, it is reported that – повідомляють, що. 

 часте вживання скорочень, наприклад: М.Р.= Member of Parliament, 
Т.U.С.= Trades Union Congress, TV= Television . 

 створення впливового ефекту на аудиторію – використовуються 
афективні синтаксичні моделі речень з окличними словами, 
аргументативний повтор, сегментовані речення, парцельовані 
конструкції, емфатичні конструкції . 

У проаналізованому нами матеріалі, а саме одинадцяти політичних 
промовах різних періодів політичної діяльності Гілларі Клінтон, що 
становить вибірку 400 фразеологічні одиниці, ми дійшли висновку, що 
найбільш уживаними у промовах є фразеологічні сполучення та єдності, 
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які мають досить близьку частоту вживання, фразеологічні зрощення 
вживаються досить часто, але поступаються за частотою фразеологічним 
єдностям та сполученням, а от вживання фразеологічних висловів у 
промовах досить обмежене. Фразеологічні сполучення (поєднання) 
складають 149 одиниць, що становить 37% від загальної кількості ФО. 
Фразеологічні єдності складають 145 одиниць, що становить 36%. 
Фразеологічні зрощення (ідіоми) складають 84 одиниці, що становить 
21%. Фразеологічні вирази складають 22 одиниці, що становить 6% від 
загальної кількості ФО.  

Розглянемо кілька прикладів вживання фразеологічних єдностей у 
промовах Гіларі Клінтон, їх реалізацію під час перекладу, а також їх 
емоційне навантаження. 

№  Приклади вживання 
ФС 

Переклад Значення ФС та його 
конотація 

1.  We are going to follow 
the best part of Obama’s 
course, only Democrate 
President will bе аblе to 
put everything in order 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.89].  

Ми збираємося слідувати 
кращим тенденціям 
курсу Обами, тільки 
президент-демократ 
зможе навести лад у 
всьому. 

ФО «to put  
everything in order» має 
еквівалент «to bring in order 
affairs». За конотацією 
позитивна ФО 

2.  I’ve also heard their 
hopes for the future: 
going to college without 
drowning in debt… 
starting that small 
business they’ve always 
dreamed about…) 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.89]  
 

Я також чула їхні 
сподівання на майбутнє: 
навчання в коледжі без 
того, щоб потонути в 
боргах… почати власний 
малий бізнес, про який 
вони завжди мріяли 

Має негативне значення «a 
situation in which you owe a 
lot of money to other people 
or institutions»  

3.  This elections can be a 
turning point in 
political life of the 
country [Ошибка! 
Источник ссылки не 
найден.89]. 

Ці вибори можуть стати 
поворотним моментом у 
політичному житті 
країни 
 

має позитивне значення 
«important change» 

4.  These investments will 
create millions of jobs, 
save us money in the 
long run, and help us 
meet the threats of 
climate change 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.86] 

Ці інвестиції створять 
мільйони робочих місць, 
збережуть наші кошти в 
довготривалій 
перспективі і 
допоможуть нам 
здійснити ряд заходів у 
разі виникнення 
загрози зміни клімату 

має позитивне значення «to 
be ready to act in case of 
some situation or any activity 
that could cause harm or 
danger happens».  
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Продовження таблиці 

5.  The state of the economy 
calls for action – not 
only to create new jobs, 
but to lay a new 
foundation for growth 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.89]. 

Стан економіки вимагає 
дій, не лише створення 
робочих місць, але й 
створення нового 
фундаменту для 
зростання 

ФО мають позитивне 
значення та 
співвідносяться з 
дієсловами «to demand» та 
«to create» 

Таблиця №1. 
Приклади вживання ФС у політичних промовах Г. Клінтон 
 
Проблематика перекладу англійських ФО у сучасному 

перекладознавстві посідає одне з провідних місць. Значення ФО не завжди 
можна виокремити із значення його компонентів, що викликає складнощі 
адекватного сприйняття, розуміння та перекладу. У самому 
фразеологічному понятті є дві сторони: план змісту (десигнат), що 
розглядається на трьох рівнях – сигніфікативному, денотативному, 
конотативному, та плану вираження, тобто матеріальної оболонки ФО [4]. 
А отже, основним перекладацьким завданням є передача смислового 
значення та збереження яскравості й колоритності ФО мови оригіналу 
мовою перекладу, шляхом підбору аналогічного вислову. 

№  Приклади вживання 
ФЄ 

Переклад Значення ФЄ та його 
конотація 

1.  I like much of what he 
has to say, especially 
about energy, but I don't 
think people are feeling 
it in their guts, and I am 
a big believer that voters 
will listen through their 
ears [Ошибка! 
Источник ссылки не 
найден.86] 

Мені подобається більша 
частина того, що він має 
сказати, особливо щодо 
питань енергетики, але я 
не думаю, що люди 
мають власне бачення, 
але я переконана, що 
виборці просто не 
вислухають уважно 

ФО «to listen through 
someones ears» відповідає 
еквіваленту «to hear 
somebody or something not 
attentively» та має 
негативне значення 

2.  Now many of these 
proposals are time-tested 
and more than a little 
battle-scarred 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.86] 

Зараз більшість цих 
пропозицій перевірені 
часом і не досягають 
своєї мети 

має негативне значення 
«suggestion that does not 
work correctly» 

3.  Out-of-pocket costs of 
health care, childcare, 
caring for aging parents 
are rising a lot faster 
than wages [4] 

Поточні витрати на 
охорну здоров’я, догляд 
за старіючими батьками 
зростають значно 
швидше, ніж доходи  

має нейтральне значення 
«permanent payment on the 
scheduled basis»  
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Продовження таблиці 
4.  The truth is, the current 

rules for our economy 
reward some work – like 
financial trading – much 
more than other work, 
like actually building 
and selling things – 
that’s always been the 
backbone of our 
economy [Ошибка! 
Источник ссылки не 
найден.89]. 

Правда в тому, що 
поточні правила нашої 
економіки 
винагорожують певні 
види роботи – такі як 
фінансова торгівля – 
значно вище, ніж інші 
види діяльності, такі як 
будівництво, торгівля 
речами, які завжди були 
основою нашої 
економіки 

має нейтральне значення 
«to be the part of something 
(upon to our context: to be a 
part of economics) that 
makes it successful or 
strong» 

5.  And the problems are 
not limited to the big 
banks. Serious risks are 
emerging from 
institutions in the so-
called “shadow 
banking” system – 
including hedge funds, 
high frequency traders, 
non-bank finance 
companies – so many 
new kinds of entities 
which receive little 
oversight at all [6] 

І проблеми не 
обмежуються великими 
банками. Серйозні 
ризики виникають в 
установах так званої 
«тіньової банківської» 
системи – включно з 
хедж-
фондами,високочастотни
ми трейдерами, 
небанківськими 
кредитно-фінансовими 
компаніями – так багато 
нових видів суб'єктів 
діяльності, за якими 
немає належного 
нагляду.  

фразеологізм «shadow 
banking system» має 
значення «hidden system», 
має негативну конотацію. 
 

Таблиця № 2. 
Приклади вживання ФЄ в політичних промовах Г. Клінтон 

 
Фразеологічні зрощення – семантично неподільні фразеологічні 

одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів [3]. 
Аналізуючи політичні фразеологічні одиниці, ми створили 

класифікацію ФО за тематикою та виділили наступні групи: 
 політична діяльність – 106 ФО, що становить 27%; 
 втручання (поради, повчання, тиск) – 57 ФО, що становить 14%; 
 соціально-економічні проблеми – 51 ФО, що становить 13%; 
 емоції – 42 ФО, що становить 11%; 
 прагнення до соціально-економічного зростання  – 27 ФО, 7%; 
 критика – 26 ФО, що становить 7%; 
 гендерні проблеми – 25 ФО, що становить 6%; 
 боротьба за владу – 22 ФО, що становить 6%; 
 партійна приналежність – 19 ФО, що становить 5%; 
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 охорона здоров’я – 9 ФО, що становить 2%; 
 освіта – 9 ФО, що становить 2%; 
 охорона довкілля – 7 ФО, що становить 2% від загальної кількості 

ФО. 
Використання фразеологізмів у політичному дискурсі має потужний 

прагматичний вплив на аудиторію, і надзвичайно важливим завданням є 
передача не лише змісту використаного фразеологізму, а і його 
емоційного забарвлення. Під час перекладу фразеологічних одиниць 
політичних промов Г. Клінтон були використанні фразеологічний та 
нефразеологічний переклади. 

1. Фразеологічний переклад: 
а) повний еквівалент – 56 ФО, 14%; 
б) частковий еквівалент (аналог) – 122 ФО, 31%. 
2. Нефразеологічний переклад: 
а) калькування – 64 ФО, 16%; 
б) описовий переклад – 151 ФО, 37%; 
в) антонімічний переклад – 7 ФО, 2%. 
Труднощі перекладу фразеологічних одиниць пов’язані, по-перше, з 

певною складністю їх ідентифікації; по-друге, з – їхньою етноспецифікою, 
по-третє, – необхідністю передачі підтексту та емоційної насиченості 
фразеологізму. 

Висновки. Тематика промов Гіларі Клінтон свідчить про те, що 
політик намагається не оминути увагою жодної важливої сфери життя та 
підкреслює її бажання створити добробут країни та кожного її 
громадянина. Також політичні промови мають на меті протиставляти 
політика та його опонентів, подаючи мовця в більш вигідному світлі та 
критикуючи опонента. У промовах політичних діячів можна зустріти 
фразеологічні одиниці з позитивним чи негативним емоційно-оцінним 
компонентом, що створюють образи, які закарбовуються у свідомості 
адресата. Таким чином, фразеологічні одиниці вживаються авторами 
свідомо і цілеспрямовано, сприяють більшій аргументованості та 
експресивності промови. Функція експресивності й емоційності полягає 
насамперед у тому, аби при аргументації думки впливати не так на 
раціональне, логічне, як на емоційно-образне мислення адресата з тим, 
щоб викликати його довіру, оскільки головною прагматичною метою 
будь-якого політичного дискурсу є переконання адресата у правильності 
висловлюваних ідей задля залучення на свій бік якомога більшої кількості 
прихильників. 
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АНАЛІЗ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ 
ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 

Особливості перекладу юридичних документів і текстів у даний час 
усе частіше привертають увагу дослідників. Сьогоднішня особлива 
актуальність питань порівняльного аналізу мов у правовій сфері, а також 
методології і техніки перекладу юридичних текстів обумовлена значними 
змінами, що відбулися у сфері політичних та економічних міжнародних 
відносин в останні десятиліття. 

Мова права має на увазі спеціалізованість лексики, що охоплює 
широкий спектр правових галузей та інститутів. При перекладі юридичних 
документів необхідно враховувати існуючу різницю в законодавствах 
країн, особливості українського й англійського юридичного дискурсу. 

Постановка проблеми. Перед перекладачем виникає проблема 
адекватної передачі змісту юридичних документів при перекладі з однієї 
мови іншою. Як наслідок, виникає необхідність у перекладацьких 
трансформаціях, зокрема лексичних, оскільки мова права має особливу 
лексику і має визначене термінологічне наповнення. Проблемі лексичних 
трансформацій при перекладі юридичних текстів і присвячена наша 
робота. 

Огляд наукової літератури та публікацій. У даний час існує значна 
кількість робіт у галузі теорії перекладу, присвячених різним проблемам 
перекладу текстів, наприклад праці таких учених, як Л.С. Бархударов, 
В.Н. Комісаров, Л.К. Латишев, Т.Р. Левицька, Я.І. Рецкер, А.В. Федоров,  
А.М. Фітерман, А.Д. Швейцер та ін. 

На відміну від проблем перекладу, юридична мова вивчена порівняно 
мало. У наш час існує певна лакуна на стику мовознавства і правових наук, 
оскільки немає належної взаємодії між фахівцями в даних сферах. Але, 
незважаючи на недостатність досліджень, тема взаємодії мови і права 
останнім часом набуває дедалі більшої актуальності, і в лінгвістиці виділився 
особливий напрямок – правова лінгвістика або юрислінгвістика. 
Дослідженням у сфері юрислінгвістики присвячені роботи російських учених 
Л.Р. Вартанової, М.Д. Голєва, Т.В. Губаєвої, Н.Н. Івакіної, О.С. Олександрова, 
Т.В.Ускової, О.В. Щепотіної та інших, а також українських – Н.В. Артикуци, 
М.Я. Брицина, Л.Ф. Дедерко, Ю.Є. Зайцева, В.П. Колісник, О.Л. Копиленко, 
С.П. Кравченко, М.І. Леоненко, В.О. Навроцького, М.І. Панова,  
О.А. Підопригори, Ю.Ф. Прадіда, В.Я. Раденька, Ю.М. Тодики та ін. 

Постановка цілей статті. Способи перекладу юридичної 
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термінології – найбільш часто обговорювана проблема у правовій 
лінгвістиці на сьогодні, адже від правильності перекладу того чи іншого 
терміна залежить найчастіше дуже багато. Не проблема, якщо при 
перекладі різноманітних текстів та документів їхня термінологія не 
складна і можна обійтися простим підбором відповідного еквівалента. Як 
же бути у випадку відсутності еквівалентних українських та англійських 
юридичних понять? Випадки розбіжності понять при перекладі 
юридичних текстів в англійській та українській мовах вимагають великих 
знань не тільки мови, але й теорії перекладу. Тільки обопільні знання є 
запорукою правильного й адекватного перекладу. Існує безліч методів і 
різних класифікацій.  

Виклад основного змісту. Ми розглянемо найбільш поширені 
способи безеквівалентного перекладу лексики англійською мовою. 

1. Запозичення або калька. Якщо говорити про застосування даного 
способу до всіх мов, то слід зазначити, що запозичення найчастіше 
використовується при перекладі юридичного терміна з більш поширених 
мов, у першу чергу з англійської.  

З іншими мовами рекомендується не практикувати запозичення, а 
використовувати кальку. Так, наприклад, немає необхідності при 
перекладі з української використовувати запозичення, що вимагає 
додаткових пояснень до перекладу.  

Наприклад: civil, criminal, impeachment, justice, management, minister, 
status, statute, terrorism, verdict, visa, etc.  

2. Описовий або дескриптивний переклад на даний момент є 
найбільш оптимальним способом перекладу юридичних невідповідностей. 
Однак він має свої недоліки, головним з яких може бути складність і 
громіздкість створюваних описів.  

Наприклад: coroner – слідчий, що проводить дізнання у випадку 
насильницької або раптової смерті людини.  

Неологізм у правовій лінгвістиці припускає наявність слова або 
словосполучення, поняття якого не існує у правовій системі мови 
перекладу. При створенні неологізму варто упевнитися, що такого поняття 
ще не існує в системі мови перекладу. Як показує практика, приживаються 
ті неологізми, позначення яких прозоро натякає на поняття, що стоїть за 
ним, і не викликає ніяких ускладнень для юриста, знайомого з даною 
правовою системою.  

От чому дуже важливо при виконанні перекладу документів 
англійською або українською мовою створювати неологізм, ґрунтуючись 
на юридичній термінології правової системи мови перекладу. 

Наприклад: bill – законопроект, primaries – попередні вибори, що 
визначають кандидатів у президенти від двох політичних партій у США; 
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solicitor – повірений; venire – група громадян, з яких обираються 
присяжні. 

Вивчити способи перекладу юридичних термінів можна тільки в 
результаті цілеспрямованого розгляду й аналізу конкретних випадків 
відсутності еквівалентності при юридичному перекладі текстів та 
документів. Проте розглянуті вище міркування дозволяють дійти 
відповідних висновків, що стосуються перекладу юридичної термінології з 
англійської мови українською. 

При цьому досить важливим фактором при перекладі юридичних 
термінів є забезпечення перекладацької еквівалентності юридичного 
перекладу англійською. Відсутність такого як мінімум призведе до 
непорозумінь, як максимум – спотворить підсумковий зміст базового 
тексту перекладу документа англійською або іншою мовою, чого слід 
уникати. 

У зв’язку з цим ми вважаємо за необхідне коротко зупинитися на 
понятті «наївне юридичне мовне мислення». Воно складає частину 
буденного (за А.Ф. Лосевим так званого «обивательського») мовного 
мислення, у рамках якого терміни юридичної науки трактуються в 
категоріях побутових уявлень про справедливість і правосуддя. При цьому 
важливе значення має внутрішня форма юридичних найменувань, яка 
наївно сприймається як їхнє значення. Так, члени суду присяжних не є 
професійними юристами, і ті, хто не володіє мовою права, нерідко 
розуміють англійський термін murder in cold blood буквально – як 
«холоднокровне (беземоційне) вбивство», тоді як насправді цей термін 
означає «зумисне (здійснене зі заздалегідь обдуманим наміром) убивство». 
Такого роду девіантне розуміння може вплинути на ухвалення вердикту: 
якщо вбивця в момент здійснення злочину відчував хвилювання (was in 
hot blood), це служить в очах присяжних пом’якшувальною обставиною 
незалежно від наявності заздалегідь обдуманого наміру. Явище, яке 
розглядається, зумовлене неправильним тлумаченням ідіоматичного 
терміна, що, у свою чергу, викликане розбіжністю між його значенням і 
внутрішньою формою. 

Наївна правова свідомість схильна приписувати юридичним 
термінам конотації, властиві їхнім загальновживаним (нетермінологічним) 
прототипам. Крім того, багато побутових слів та зворотів, що вживаються 
в юридичному дискурсі, впливають на ухвалення правових рішень своїми 
конотаціями. Так, найменування расових, етнічних, соціальних і 
конфесійних груп населення (Negro, black/ dark/ coloured/ yellow person, 
Slav, Pole, Russian, Ukrainian, Asian, Arab, Moslem, Jew, Communist) мають 
у колективній мовній свідомості багатьох англосаксів негативні емотивно-
оцінні конотації, що можуть вплинути на винесення присяжними 
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юридичних ухвал у ході судового розгляду, що спричинено загостренням 
ксенофобії в умовах активізації тероризму, але суперечить демократичним 
принципам соціальної рівноправності і презумпції невинності. Вивченню 
цих лінгвокультурних проблем також приділяється увага в рамках 
юрислінгвістики. 

В англійському пареміологічному фонді є прислів’я «Give a dog a 
bad name and hang him». Воно означає: «Щоб виправдати репресії, 
достатньо навісити на жертву словесний «ярлик» злодія». Це прислів’я 
застерігає від нерозважного самосуду, від «суду Лінча», інспірованого 
демагогами. Демагогічний прийом у даному випадку полягає в тому, щоб 
на порушення презумпції невинності заздалегідь кваліфікувати 
звинуваченого як негативного персонажа «драми», що розігрується, і 
таким чином зумовити звинувачувальний вирок без достатніх фактичних 
підстав.  

Наприклад, щоб викликати в натовпі упередженість у винуватості 
підозрюваного, достатньо з самого початку називати його словами 
murderer, ravisher, thief, etc. (вбивця, ґвалтівник, крадій тощо) замість 
suspect (підозрюваний), незважаючи на нестачу доказів його провини. 
Маніпулятори при цьому користуються схильністю буденної свідомості 
ухвалювати квапливі рішення на підставі оцінних суджень, що базуються 
на лексичних конотаціях, замість того щоб ґрунтуватися на фактах і логіці. 
Подібного роду маніпулятивна практика також повинна піддаватися 
юрислінгвістичному аналізу з метою боротьби з нею. 

Висновки: На закінчення слід відзначити, що найважливішим 
позитивним моментом у вивченні та дискусіях про мову права в останні 
роки є зміцнення співпраці та вияв дедалі більшого взаємного інтересу 
юристів та лінгвістів як на національному, так і на міжнародному рівні. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЄВРОПА В АНГЛОМОВНОМУ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
 
Постановка проблеми. Європейський інтеграційний дискурс, що 

бере свій початок від об’єднання Німеччини 1989 року, будується на 
нових політичних засадах і становить собою важливий матеріал для 
вивчення новостворюваних ідеологій, взятих у їхньому лінгвістичному 
виражені. Центральним концептом, навколо якого будується нова 
ідеологія, є концепт ЄВРОПА. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємозв’язок мови та 
соціальної дійсності й ідеології перебуває у фокусі постійної уваги 
сучасної лінгвістики. Актуальним напрямом досліджень у цій сфері є 
аналіз політичного дискурсу (А.М. Баранов та Ю.М. Караулов, 
П.Б. Паршин, О.С. Фоменко, Н.А. Чабан, Г.М. Яворська, T.A. van Dijk, 
P. Chilton, N. Fairclough, T.H. van Leeuwen, M. Sedlak, R. Wodak). Однією з 
особливостей цієї проблематики є той факт, що під впливом суттєвих змін 
у соціальній реальності формуються нові об’єкти лінгвістичного 
дослідження, які, відповідно, потребують спеціального розгляду. Процеси 
європейської інтеграції, що спричинили цілий комплекс важливих 
соціокультурних наслідків, породжують також нові різновиди політичного 
дискурсу, під яким ми будемо розуміти “різноманітні тексти , що 
належать до політики як певної соціальної сфери, – сукупність виступів, 
промов і висловів політичних діячів та ін. відповідні документи”, а також 
дискурс ЗМІ та звичайних людей (“людей із вулиці” за П.Б. Паршиним) 
[18, c. 66; 9, c. 193].  

Матеріалом даного дослідження є корпус англомовних текстів, 
розташованих на Інтернет-сайтах Євросоюзу за період 2010 – 2017 років.  

Формулювання цілей. Мета статті полягає в аналізі концепту 
ЄВРОПА в політичному дискурсі з питань європейської інтеграції та 
визначення його ролі у формуванні новітньої ідеології об’єднаної Європи. 

Виклад основного матеріалу. Одним з важливих завдань сучасної 
когнітології є вивчення засобів представлення в мові різних видів знань. 
Одним з методів дослідження є концептуальний аналіз, який дозволяє 
описати прототип концепту та його категоризацію [8, с. 122]. Концепти 
політичного дискурсу належать до типу когнітивних сутностей, які “менш 
узагальнені та більш специфічні за змістом”. Ця специфіка полягає в 
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ціннісних орієнтаціях та ідеологічній завантаженості, які об’єктивуються 
за допомогою мови [15, с. 33]. 

Концепт, як універсальна понятійна категорія, наділений змістом, 
який членується на концептуальні ознаки. Кожне моделювання в мовній 
спільноті призводить до мовного моделювання, при якому зміст концепту 
може видозмінюватися залежно від конкретних обставин, сприйнятливості 
до змін носіїв тієї чи іншої мови. Коли концепт отримує мовне вираження, 
ті мовні засоби, які використані для цього, виступають як засоби 
“вербалізації, мовної репрезентації, мовного представлення  
концепту” [10, с. 20].  

За своєю природою думка людини передбачає, з одного боку, 
незалежний від неї матеріальний світ, що відображується нею, а з  
іншого, – вербальні засоби її вираження. Реальна дійсність відображається 
в нашому мозку як процес мислення та як накопичене знання про цю 
дійсність, що репрезентується в матеріальних формах мови [13, с.149]. 

У мові концепт ЄВРОПА репрезентовано різноманітним чином: 
синонімами, дефініціями у різних словниках, типовими пропозиціями у 
висловлюваннях, текстами, які присвячені експлікації досліджуваного 
концепту. Зіставивши всі доступні фіксації мовні засоби репрезентації 
концепту – в системі мови, мовлення та текстах, – можна зробити 
висновки про його зміст та можливу структуру. Необхідно мати на увазі, 
що цей висновок буде стосуватися тільки тієї частини концепту, яка 
знайшла мовне вираження [10, с.21–22]. Заміна значень відповідних 
лексем, виникнення нових і зникнення старих значень, в у дефініціях 
одного й того ж слова в різні періоди розвитку мови дозволяє уявити собі 
динаміку розвитку відповідного концепту в суспільстві [10, с. 25].  

Слово представляє концепт не повністю – воно своїм значенням 
передає кілька основних концептуальних ознак, які релевантні для 
повідомлення. Слово є засобом доступу до концептуального знання. 
Слово, таким чином, як і будь яка номінація, як мовний знак, – це “ключ, 
що відкриває людині концепт як одиницю розумової діяльності”. Мовний 
знак можливо уподібнити вмикачеві: він “вмикає концепт у нашій 
свідомості, активізує його в цілому і запускає його у процес  
мислення” [10, с.21]. 

Концепти кодуються саме в мові, тому для виявлення ментальної 
моделі того чи іншого концепту доцільно використовувати 
лексикографічні джерела та енциклопедичні дані. Для аналізу концепту 
ЄВРОПА в англійській мові звернемося до даних лексикографії, бо 
словник відображає ті значення лексем, за допомогою яких 
вербалізуються концепти, значущі для даного суспільства. 
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Як засвідчують тлумачні словники, основне значення слова 
«Європа» –“the continent which is join to Asia in the east, and which is to the 
north of Africa and the Mediterranean Sea and to the east of the Atlantic 
Ocean”, або “semicontnent of the eastern hemisphere, forming the western part 
of the great geographic division commonly known by geographers as Eurasia” 
[19; 20; 21; 22; 23; 24]. 

Лексикографічне видання “Longman Dictionary of Contemporary 
English”(2000) визначає поняття ЄВРОПА таким чином: “1.the large land 
mass that lies north of the Mediterranean Sea and goes as far east as the Ural 
Mountains. 2. the European Union. 3.the continent of Europe not including 
Britain” [22].  

Прямим значенням імені ‛Європа , скоріш за все, слід вважати 
континент, що простягається від Атлантики до Уралу, – поняття 
географічне (‘Європа-Гео’). Проте в політичному дискурсі це ім’я частіше 
за все виступає у значенні, яке “метонімічно пов’язано” із ‘Європа-Гео’, 
що означає ті чи інші політичні утворення, які знаходяться на території 
Європи (‘Європа-Політ’) [6, с. 139]. Контекст визначає те, що саме мається 
на увазі, коли вживається поняття ‘Європа’: чи то безліч усіх держав, 
бодай частина яких знаходилася б на території Європи (‘Європа-Повна’), 
або Західна Європа (‘Європа-Зах’), або ЄС (‘ЄС’). 

Кордони Європи ніколи не були точно встановлені, оскільки 
географічний простір постійно змішується з історичною, політичною, 
економічною та культурною ідентичністю. Європа – “зовсім не природний 
продукт географії”: вона не простилається “від Атлантики до Уралу”, як 
прийнято думати. Європа – це також продукт державної політики.  
Європа – це не просто “географічна дефініція”, це система величезних 
культурних цінностей і ідей. [3, с. 87]. 

У будь яку епоху Європа була “одночасно географічною і 
нормативною величиною”. Її просторові характеристики завжди 
змінювалися, географічні рамки поняття рухомі та найчастіше не 
визначені [5, с. 11]. Після 1989 – 1990 рр. Європа отримала нові 
географічні кордони, які роблять необхідним створення нових політичних 
та економічних конструкцій [17, с. 231]. Щоб змоделювати певну 
внутрішню організацію концепту ЄВРОПА, доцільно звернутися до 
аналізу метафор, що є важливою ознакою політичного дискурсу. 

У когнітивній лінгвістиці метафора розглядається як “головний засіб 
нашої концептуальної системи”, за допомогою якого ми розуміємо один 
тип об’єктів у термінах іншого типу [16, с. 70]. Метафора має здатність 
безперервно розширювати мову і концепти. Саме метафора, на відміну від 
символу, що кодифікує мову, може адекватно схоплювати динамічну 
природу дійсності, яка не може бути “заморожена” в символічних  
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формах [11, с. 28]. Когнітивна метафора складає важливий механізм, за 
допомогою якого формуються та сприймаються абстрактні концепти. 
Вивчення абстрактних концептів через когнітивну метафору дає 
перспективу для розуміння їх сутності [4, с. 75]. Функція метафори 
полягає в категоризації ще не структурованого концепту, що сприймається 
як доволі абстрактна сутність, яка погано піддається раціональному 
осмисленню [1, с. 185]. 

Ідея концептуальних метафор, що визначають сприйняття дійсності,  
мислення та поведінки, сформульована в роботі Дж. Лакоффа та М. 
Джонсона “Меtaрhors, we live by” . Її суть полягає у тому, що наша 
діяльність у світі зумовлена понятійною системою, а наша понятійна 
система, по суті, – метафорична. Ідея концептуальних, або базових, 
метафор полягає в метафоричних термінах, спільних для всіх членів 
даного соціуму [21]. Явища абстрактного характеру отримують образне, 
метафоричне означення і категоризуються в термінах конкретних 
фізичних об’єктів [8, с. 122]. 

У сучасній політичній лінгвістиці метафора розглядається як засіб 
аналізу стану суспільної свідомості. Політична метафора стала об’єктом 
опису в низці наукових робіт, серед яких слід відзначити дослідження 
А.М. Баранова та Ю.М. Караулова [1; 2], Е. Лассан [7].  

Слідом за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, згідно з розробленою 
ними теорією когнітивної метафори, а також з огляду на семантично-
когнітивну теорію концептуальної метафори А.М. Баранова, 
Ю.М. Караулова та І.М. Кобозєвої [1; 2; 6] ми проаналізували електроні 
тексти, розташовані на Інтернет-сайтах ЄС та періодичних видань у їх 
електронному вигляді, в аспекті використання в них політичних метафор, 
пов’язаних з поняттям ЄВРОПА. Метафори цього дискурсу не лише 
формують недискретний фрагмент реального або уявного світу, але й 
одночасно “руйнують стару категоризацію”, що фіксується в лексичній 
системі мови [1, с. 188]. Оскільки метафора створюється в результаті 
взаємодії двох найменувань – сигніфікативного дескриптора і 
денотативного дескриптора, політичні метафори описано у двох 
напрямках: з одного боку, на основі слів, що використовуються у 
метафорах для позначення певних об’єктів (“метафоричні моделі 
політичної реальності”), з іншого, – на основі понять, які отримують 
метафоричне означення (“слова політики в дзеркалі метафор”). Ієрархії 
сигніфікативних дескрипторів А.М. Баранов називає метафоричними 
моделями [1, с. 12–14].  

Вивчення набору метафоричних моделей, у термінах яких концепт 
ЄВРОПА описується в дискурсі європейської інтеграції, може дати 
важливу інформацію про те, як насправді усвідомлюється це поняття 
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європейцями. При цьому це може відноситися як до того, що 
усвідомлюється людиною, так і до того, що залишається у сфері 
підсвідомого. Дослідження типів метафоричних моделей у політичному 
дискурсі дозволяє виявити імпліцитні загальні характеристики ставлення 
до дійсності, до соціальних та культурних феноменів. 

На думку І.О. Філатенко, ряд актуальних метафоричних моделей 
можна розглядати як похідні одиниць більш високого рівня абстракції – 
метамоделей. Організовану таким чином сукупність експлікованих 
моделей І.О. Філатенко позначила терміном метафорична парадигма. 
Критерієм, що визначає належність метафоричної моделі до парадигми, 
ми також будемо вважати наявність гіпо-гіперонімічних відношень між 
поняттєвими сферами-джерелами метамоделі (тобто відповідного 
концепту) та моделі окремої (окремого вузла концепту) [14, с. 7]. 

Нами було виділено кілька метамоделей, у термінах яких 
осмислюється євроінтеграційна реальність (БУДІВНИЦТВО, БУДІВЛЯ, 
ТРАНСПОРТ та ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ПОДОРОЖ, ВИРОБНИЦТВО 
тощо).  

Для прикладу розглянемо метафори, що належать до сфери 
ПОДОРОЖ. 

 Поняттєва, більш абстрактного рівня, сфера ПОДОРОЖ має похідні 
одиниці та утворює парадигму, що складається з таких вузлів, як: 
ПОДОРОЖ, ПРОСТІР, РУХ, ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ. Сфера ПОДОРОЖ 
розкривається так: хто пересувається, куди пересувається та яким чином 
відбувається цей процес. Тому фрейм ПОДОРОЖ будемо розглядати 
відповідно до напряму руху та того, як подорож відбувається: чи то крокує 
хтось, чи спотикається, стрибає, чи веде або його ведуть, напр.:leading 
countries. 

Після 1989–1990 рр. Європа раптом розширилася. Європа 
відправилася в геополітичну подорож: (“Europe is taking a huge step 
forward realising the dreams of those who rebuilt it from the ashes of World 
War II” [30]; “As most of Europe takes a huge step toward unity”, “Europe set 
to come together” [32]; “The three other countries (Romania, Bulgaria and 
Turkey) are falling behind the “first ten” candidate countries in catching up the 
EU” [34]; “EU is moving in directions that will force Britain to decide what it 
really wants to do in Europe” [28]; “Europe’s stumbling foreign policy” ). 

Сфера ПОДОРОЖ передбачає також ПРОСТІР, у якому саме 
рухається предмет: шлях (way), дорогу (road), доріжку (path), низ-верх, 
обмежувальний простір. В евроінтеграційному дискурсі Європа 
представлена у вигляді об’єкта, що перебуває на роздоріжжі та обирає 
шлях, яким краще йти, щоб досягти результату, – добратися до місця 
призначення, бо заради цього Європа і почала свій рух у просторі (“Europe 
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is at a crossroads” [29]; “The Union has no choice but to progress still further 
along the road towards an organization which is both efficient and democratic” 
[30]; “Economic and monetary union is a logical accompaniment to the single 
market and a major political milestone on the road to a united Europe”; 
“Europe on the promised tightrope path of unity”).  

Отже, ЄВРОПА подається в досліджуваному дискурсі у вигляді 
об’єкта, що рухається у просторі. Крім того, цей концепт представлений у 
вигляді ЗАСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ, бо йти пішки для досягнення 
євроінтеграційних цілей – неефективно. Концепт ЄВРОПА вербалізується 
в текстах, що досліджувалися, за допомогою наступних метафор: “Європа 
– автомобіль” (“The enlarged EU is the car which is serviced and redesigned, 
but until we get there, we don’t know what the road and traffic conditions of the 
new Europe will look like ”), “Європа – корабель” (“When it gets 
uncomfortable for EU politicians to take on board new countries, they calmly 
throw them overbroad”), цей засіб пересування обладнаний двигуном (“The 
EU motor is finally having a major service”).  

Водночас Європа постає як об’єкт, що не тільки пересувається, але й 
зазнає внутрішніх змін. Європа – це невпинний процес розвитку, що 
постійно змінюється і поглиблюється (“The EU, the world’s leading trade 
power, is trying to develop into a political giant”).  

Коло метафор євроінтеграції відображає реально існуючі в 
суспільстві, різні, навіть такі, що суперечать один одному, проекти щодо 
змін політичного життя – реального підсумку діяльності зі створення 
оновленого європейського суспільства [1, с. 14]. 

Таким чином, на наших очах в Європі формується новий 
геополітичний простір, який репрезентує ще не бачене у світі 
міждержавне утворення, єдине не тільки спільністю культурно-
цівілізаційних надбань, але й існуючими проблемами виживання  
людства [3, с. 106]. 

Нова архітектура Європи веде до встановлення нових 
розмежувальних ліній на європейському континенті на початку XXI 
століття. Коли комунізм зійшов з політичної арени, потрібно винаходити 
Європу заново (“This is the new Europe that has emerged slowly out of the end 
of the Cold War”; “Little by little social Europe is being created”; 
“Enlargement of the EU would create ‘a new Europe’”). 

Жоден концепт не виражається в мовленні повністю, з іншого боку, 
жоден дослідник та жоден лінгвістичний аналіз “не може виявити і 
зафіксувати, а потім проаналізувати повністю всі засоби мовної та 
мовленнєвої репрезентації концепту в мові”, – завжди щось залишається 
незафіксованим і, таким чином, неврахованим [12, с. 14]. 
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Висновки: У даному дослідженні була вперше зроблена спроба 
проаналізувати концепт ЄВРОПА з лінгвістичної точки зору, що 
дозволило розкрити деякі ознаки, специфіку його семантики.  

Європейська інтеграція концептуалізується у вигляді процесу руху 
та розвитку певної системи, у якому кількість та інтенсивність взаємодії її 
елементів зростає – посилюється їхній зв’язок та зменшується їхня 
відносна самостійність відносно одне одного. З посиленням європейської 
інтеграції дедалі більше виявляється тенденція повернення до єдиної, але 
вже оновленої “європейської” цивілізації. Динаміка активного 
функціонування цього концепту віддзеркалює ці процеси. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «СЛЕНГ» ТА ОСНОВНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ 

 

Постановка проблеми. У мовознавстві немає чіткого трактування 
сленгу. Уся лексика (від грец. lexicos – словниковий, словесний) – 
сукупність слів певної мови, її окремих сфер чи діалектів тієї чи іншої 
мови – поділяється на літературну та нелітературну [18, с. 443]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сленгу є 
предметом постійного наукового пошуку. Поняття сленгу здобуває дедалі 
більшу увагу сучасної філології. Різні аспекти сленгу вивчалися у працях 
В. В. Балабіна, В. Г. Вілюмана, І. Р. Гальперіна, М. М. Маковського,  
Г. Менкена, Е. Партріджа. Окремі питання особливостей вітчизняного 
сленгу вивчали В. О. Дорда, Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко, 
У. О. Потянник, Л. О. Ставицька та інші.  

Формулювання цілей статті. У сучасній лінгвістиці існує сумнів 
щодо того, звідки походить слово «сленг». За однією із версій, англ. slang 
походить від sling – «кидати», «жбурляти». У цьому випадку для прикладу 
наводять архаїчне словосполучення toslingone'sjaw – говорити образливі 
слова [19, с. 31]. За іншою версією слово slang походить від англ. 
slanguage. У цьому випадку до слова language була додана буква s в 
результаті зникнення слова thieves, тобто спочатку слово slang позначало 
поняття мови злодіїв – thieves' language [6, с. 3–4]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До літературної 
лексики належать книжні слова, стандартні розмовні та нейтральні слова. 
Ця лексика використовується як у літературі, так і в усному мовленні. 
Існує також нелітературна лексика, яка поділяється на професіоналізми, 
вульгаризми, жаргонізми та сленг. Ця частина лексики відрізняється своїм 
розмовним та неофіційним характером. 
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Невідомо, коли вперше слово slang з’явилося в англійській усній 
мові, проте у письмовому вигляді воно було зафіксоване в Англії у VІІІ 
столітті і позначало поняття «образа». Близько 1850 року термін «сленг» 
почали ширше використовувати, і воно позначало поняття «незаконне 
просторіччя». Тоді з’явилися синоніми до слова slang – lingo 
(малозрозумілий жаргон, який використовували представники нижчих 
верств населення) та argot (арго – жаргон, якому надавало перевагу 
афроамериканське населення) [8, с. 3–4]. 

Говорячи про український сленг, слід зазначити, що вже у минулому 
столітті різні соціальні групи, наприклад дворяни, міщани, селяни, 
духовенство та ін., мали свій специфічний стиль мовлення. Відомо, що 
розповсюдженим видом сленгу є професійний сленг. У  
ХVІІІ – ХІХ ст. на Полтавщині, де кобзарювання було досить поширеним 
явищем, незрячі бандуристи мали свій власний сленг, що називався 
«лебійською мовою» (або «шлепецькою» (сліпецькою) – мовою сліпих 
кобзарів та лірників) і був незрозумілим навколишньому середовищу, 
проте цю мову було легко вивчити, оскільки вона ґрунтувалася на певних 
закономірностях перекручування слів, хоча були присутні також і певні 
сленгові новоутворення. Деякі слова з лесбійського сленгу входять до 
сучасного молодіжного сленгу, зазнавши певних деформацій. Наприклад, 
сленгізм «лахати», що походить саме від мови мандрівників-лірників, не 
змінив свого значення і означає сміятися («дерти лаха») [16]. 

Український сленг кожної історичної епохи відображав особливості 
життя людей того часу. Наприклад: 

 сленг 60-х років – підвищений інтерес до наркотиків, популярної 
музики, постійної ейфорії; 

 сленг 70-х років – велика кількість епітетів, що стосувалися поняття 
«невдаха», наприклад wally, nurd тощо; 

 сленг 80-х років – слова, що стосувалися грошей та роботи, і 
т. д. [39]. 

Вагомий внесок у дослідження американського сленгу зробив 
Г. Менкен [74]. Він стверджує, що сленг – категорія загального 
поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм. 
Досліджуючи еволюцію сленгу, Г. Менкен визначив закономірності, 
згідно з якими «тривалість життя» одних сленгових одиниць визначається 
століттями, інші ж «безславно» гинуть, щойно з’явившись на  
світ [3, с. 17]. 

Суттєвим кроком у вивченні питання ненормативної лексики став 
доробок британського лексикографа Е. Партріджа. Він одним із перших 
порушив питання про статус сленгу, а також простежив культурно-
історичні передумови динамічного розвитку неформального мовлення та 
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популярності сленгу на північноамериканському континенті. 
Лексикографічна праця ученого є актуальною, оскільки охоплює значну 
кількість лексичних одиниць англомовного світу, простежує етимологію 
більшості з них. Отже, Е. Партрідж і його послідовники Дж. Грінок та 
Г. Кіттрідж визначають сленг як існуючі в розмовній сфері досить неміцні, 
нестійкі, ніяк не кодифіковані, а часто й зовсім не впорядковані й 
випадкові сукупності лексем, що відображають суспільну свідомість 
людей, які належать до певного соціального або професійного середовища 
[4, с. 7; 2, с. 9]. Сленг розглядається як свідоме, навмисне вживання 
елементів загальнолітературного словника в розмовному мовленні 
виключно із стилістичною метою – для створення ефекту новизни, 
незвичайності, відмінності від визнаних зразків, для передачі певного 
настрою мовця, для додання висловлюванню конкретності, жвавості, 
виразності, точності, стислості, образності, а також щоб уникнути 
штампів, кліше, що досягається, як вважають ці дослідники, 
використанням таких стилістичних засобів, як метафора (художній засіб, 
що полягає у переносному вживанні слова або висловуу на основі аналогії, 
схожості або порівняння), метонімія (троп, в основі якого лежить 
перенесення назви одного поняття на інше, що перебуває з ним у певному 
зв’язку), синекдоха (вид метонімії, для якого характерне вживання назви 
частини замість цілого, видового поняття замість родового, однини 
замість множини і навпаки), евфемізм (слово чи вислів, який у мові 
замінює інше грубе, непристойне, з неприємним емоційним забарвленням 
слово) [18, с. 225, с. 398, с. 399, с. 650]. 

Дослідник американського військового сленгу В. Балабін виходить 
із розуміння сленгу як ненормативної, неформальної, стилістично 
зниженої мови порівняно великого прошарку населення, що 
використовується з метою здійснення певних мовленнєвих функцій 
(експресивної, оціночної, корпоративної, пейоративної, евфемістичної 
тощо) і складається з одиниць-сленгізмів, що мають різне лексикографічне 
маркування [6, с. 37]. 

Як зазначалося, термін «сленг» увійшов до вжитку в англійській 
лексикографії ще наприкінці XVIII – на початку XIX ст., але тоді під цим 
терміном розуміли фонетичні, лексичні, морфологічні та синтаксичні 
розбіжності зі встановленими мовними нормами. Навіть у ті часи окремі 
дослідники звернули увагу на найрізноманітніші вияви соціальної 
природи сленгу, але тільки у XX ст. було виділено суттєвий аспект цієї 
лексики – соціальний. У 1911 р. Г. Бредлі ідентифікував «інтенцію мовця» 
як важливий фактор в ідентифікації сленгу [1, c. 207]. Дж. След, а за ним 
Г. Дрейк привернули увагу до психосоціальної мотивації користувачів 
сленгового лексикону [12, с. 189]. 
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У радянській лінгвістиці соціолінгвістичний підхід до вивчення 
питання сленгу розроблений видатним ученим М. Маковським [14]. 
Сленг, за словами Маковського, – історично складена лінгвосоціальна 
норма, яка реалізується на рівні мовлення (фонетика, граматика, лексика), 
генетично й функціонально відмінна від професійних і жаргонних 
елементів мови; семантика сленгових лексем не завжди сягає 
стилістичного переосмислення, а слова сленгу не обов’язково 
використовуються для створення стилістичного ефекту [14, с. 109]. 

У. О. Потятинник говорить про американський сленг як про 
особливий соціостилістичний субваріант ненормативної англійської мови 
у США із наскрізною соціодемографічною дистрибуцією, який 
характеризується:  

 соціопсихологічною мотивацією вживання;  
 соціостилістичною зниженістю повідомлення;  
 домінуванням конотативного компонента над денотативним; 
 неодмінно більш чи менш обмеженою функціональністю; 
 неоднорідністю складу; надмірною лексикалізацією певних 

сфер [17, с. 38]. 
Окремі питання сленгової лексики української мови розглядали 

Л. О. Ставицька, С. А. Мартос, Ю. Л. Мосенкіс та О. С. Фурса. 
Терміном «сленг» зазвичай позначають те, що не співпадає з 

нормою літературної мови. Існує безліч визначень сленгу: сленг – це той 
шар лексики та фразеології, який виявляється у сфері живої розмовної 
мови як розмовні неологізми, які легко переходять у шар 
загальноприйнятої розмовної літературної лексики [13, с.21]; сленг – це 
жаргонні слова або вислови; розмовний варіант тієї чи іншої соціальної 
або професійної групи [18, с.810]; сленг – розмовний варіант професійної 
мови; елементи розмовного варіанту тієї чи іншої професійної чи 
соціальної групи, які, проникаючи в літературну мову чи взагалі в мову 
людей, що не мають прямого відношення до даної групи людей, 
набувають у цих мовах особливого емоційно-експресивного забарвлення; 
сленг – це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної 
мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення 
предметів, про які говорять у повсякденному житті [11, с. 34]. 

Сленг як термін у перекладі з англійської мови означає наступне:  
1) мову соціально чи професійно відособленої групи на противагу 

літературній мові;  
2) варіант розмовної мови (у тому числі експресивно забарвлені 

елементи мови), що не співпадають з нормою літературної  
мови [11, с. 35]. 

На нашу думку, найширше пояснення поняття сленгу розкрито в 
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наступному визначенні: сленг (від англ. slang) 1) те, що й жаргон, 
переважно в англомовних країнах; 2) шар розмовної лексики, що 
відображає грубувато-фамільярне, іноді гумористичне ставлення до 
предмета мови і не співпадає з нормою літературної мови [9]. 

У передмові до словника американського сленгу зазначається, що 
словниковий запас середньостатистичного американця складає від 10 000 
до 20 000 слів. Серед них близько 2 000 належать до сленгу, тобто сленг 
складає приблизно 10 – 20 % загального мовного запасу [7, с. 7].  

Словниковий запас середньостатистичного українця складає від 
6 000 до 9 000 слів, відповідно, приблизно 900 з них є сленгізмами. 

Останнім часом все частіше сленгові слова стали вживати в мові 
радіо- та телепередач, газет, журналів тощо. Це можна пояснити тим, що 
автори прагнуть максимально наблизитися до читачів, глядачів чи 
слухачів, а також надати відтінку молодіжної розкутості. Проте сленг 
здобуває популярність не лише у ЗМІ та музиці, але й у літературі.  

У прозі автори часто вживають навмисно сленгові слова та вислови 
для того, щоб підкреслити «…власну мовну «незакомплексованість» і 
продемонструвати особисту творчу розкутість» [15, с. 10]. До прикладів 
використання сленгу в українській літературі можна віднести твори 
Ю. Андруховича, С. Пиркало, О. Забужко, Л. Дереша та ін.. До прикладів 
використання сленгу в англійській мові можна віднести твори 
Дж. Селінджера, К. Джонсона, Д. Роулінґ та ін. 

В українській поезії спостерігаються дві основні течії розвитку 
сленгової поетики – львівська («бубабістів» – від назви літературного 
угрупування «Бу-ба-бу») та київська («пропалограмотисти» – від збірки 
поезій «Пропала грамота» Ю. Позаяка). Часто у своїх віршах сленг 
використовують В. Неборак, Ю. Андрухович, О. Ірванець, Ю. Позаяк, 
С. Жадан, В. Недоступа та ін. 

В англійській мові сленг у віршах почав використовувати ще 
В. Шекспір. В англійській художній літературі сленг у своїх віршах 
використовує переважна більшість поетів, зокрема Джон Беррімен та ін. 

Ставлення до сленгу не у всіх однакове. Необхідно зазначити, що 
деякі вчені відносять жаргонізми до поняття сленгу, таким чином не 
виділяючи ці два поняття в окремі групи. Щодо даної проблеми існує 
кілька тверджень. І. Р. Гальперін, посилаючись на невизначеність цієї 
категорії, взагалі відкидає її існування. Його аргументація заснована на 
результатах досліджень англійських учених-лексикографів, головним 
чином – на їхьому досвідові укладання словників англійської мови, які 
показали, що одне й те ж слово в різних словниках має різне лінгвістичне 
призначення, часто подається з поміткою «сленг», «просторіччя» чи 
взагалі без ніяких позначок, що засвідчує факт відповідності літературній 
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мові. І. Р. Гальперін не допускає існування сленгу як окремої самостійної 
категорії, пропонуючи використовувати термін «сленг» як синонім до 
поняття «жаргон» [10, с. 105]. 

Сленг визначають як особливу лексику, що використовується для 
спілкування групи людей зі спільними інтересами. Сленг складається зі 
слів та фразеологізмів, що спочатку виникли і вживалися в окремих 
соціальних групах. Він відображав цілісну орієнтацію цих груп і, ставши 
загальновживаними, у більшості випадків мають емоційно-оціночний 
характер, хоча іноді «знак» оцінки змінюється. Напр.: «халтура» 
(акторське середовище вжитку) означає «приробіток».  

Як справедливо відзначає відомий мовознавець, фахівець у цій 
галузі та укладач словника сленгу Е. Партрідж, сленг має давню історію. 
Сленг був і в грецькій, і в латинській мовах – адже люди завжди 
залишалися людьми, вони завжди прагнули пожвавити мову, 
урізноманітнити її образними словами і фразами, переінакшуючи на свій 
лад незрозумілі офіційні слова [4, с. 2].  

Але англійський сленг дуже своєрідний. Він формується в надрах 
самої англійської мови, у різних соціальних сферах і вікових групах як 
прагнення до стислості, виразності, іноді як протест проти слова, що 
приїлося, як бажання по-своєму назвати предмет або його властивості.  

Хоча далеко не всі аспекти сленгу прийнятні, він помітно прикрашає 
англійську мову своєю жвавістю, гнучкістю і несподіваною дотепністю. 

Висновки. Отже, дослідивши сленг як лексичну одиницю мови, 
можна зробити висновки, що сленг є актуальним питанням вивчення 
лексичного запасу мови, що належить до нелітературної лексики. Уперше 
слово slang з’явилося в письмовому вигляді в Англії у VІІІ столітті. 
«Лебійська мова» була одним із перших видів сленгу в Україні. Сленг 
вживається виключно зі стилістичниою метою для передачі настрою та 
ставлення мовця до предмета мови з метою створення новизни. Сленг – це 
шар розмовної лексики, що відображає грубувато-фамільярне, іноді 
гумористичне ставлення до предмета мови і не співпадає з нормою 
літературної мови; це особлива лексика, що використовується для 
спілкування групи людей зі спільними інтересами. Сленг є одним з 
найбільш суперечливих мовних явищ, його часто асоціюють з поняттям 
жаргонізмів, професіоналізмів, арго, вульгаризмів, колоквіалізмів та 
кенту. 
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THE NOTIONS OF TRANSLATION AND CULTURE IN 
INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
Introduction. Intercultural communication is of importance to 

international businesses as it examines how people from different cultures, 
beliefs and religions come together to work and communicate with each other. 

There are many theories that set principles to help interpret the basis of 
intercultural communication. The basic skills of intercultural communication 
are fundamentally general communication skills that can be used universally by 
all cultures and races. These skills are simply tweaked in a direction that takes 
the cultural limitation into consideration. An example of such communication 
skills in the intercultural environment is to listen without judging, repeat what 
you understand, confirm meanings, give suggestions and acknowledge a mutual 
understanding [3]. 

There are many researchers and academics of note within the intercultural 
field, which naturally all have different definitions of 'intercultural 
communication'. For example Karlfried Knapp defines it as "the interpersonal 
interaction between members of different groups, which differ from each other 
in respect of the knowledge shared by their members and in respect of their 
linguistic forms of symbolic behavior" [3, p.178]. 

In the terms of intercultural communication it is very important to look at 
the definitions of translation and culture themselves. 

The term 'culture' addresses three salient categories of human activity: the 
'personal,' whereby we as individuals think and function as such; the 'collective,' 
whereby we function in a social context; and the 'expressive,' whereby society 
expresses itself [4, p. 54]. 

Translation, involving the transposition of thoughts expressed in one 
language by one social group into the appropriate expression of another group, 
entails a process of cultural de-coding, re-coding and en-coding. The process of 
transfer, i.e., re-coding across cultures, should consequently allocate 
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corresponding attributes vis-à-vis the target culture to ensure credibility in the 
eyes of the target reader [1].  

Multiculturalism, which is a present-day phenomenon, plays a role here, 
because it has had an impact on almost all peoples worldwide as well as on the 
international relations emerging from the current new world order. Moreover, as 
technology develops and grows at a hectic pace, nations and their cultures have, 
as a result, started a merging process whose end is difficult to predict. As 
translators are faced with an alien culture that requires that its message be 
conveyed in anything but an alien way. That culture expresses its idiosyncrasies 
in a way that is 'culture-bound': cultural words, proverbs and of course 
idiomatic expressions, whose origin and use are intrinsically and uniquely 
bound to the culture concerned. So "we are called upon to do a cross-cultural 
translation whose success will depend on our understanding of the culture we 
are working with" [2, p. 354].  

There are some guidelines that can help us communicate effectively with 
another culture representative. 

1. Listening Skills. For intercultural communication, attentive listening is 
critical to be able to understand meanings, read between the lines and enable to 
empathize with the speaker.  

 2. Speaking Skills. Intercultural communication is enhanced through 
positive speech such as encouragement, affirmation, recognition and phrasing 
requests clearly or expressing opinions sensitively. 

3. Observation.Be aware of differences with your own culture and try to 
understand the roots of behaviors. Asking questions expands your cross cultural 
knowledge.  

4. Patience and Flexibility. Flexibility, adaptability and open-mindedness 
are the route to successful intercultural communication [3, p.215]. 

It is important to mention that within the business context, intercultural 
communication refers to interpersonal communication and interaction across 
different cultures. This has become an important issue in our age of 
globalization and internationalization. Effective intercultural communication is 
concerned with overcoming cultural differences across nationality, religion, 
borders, culture and behavior. 

Results. Although Intercultural communication competency can only be 
truly achieved through intercultural awareness training, language acquisition, 
foreign travel and cultural immersion there are some guidelines that can 
enhance intercultural communication skills. 

Conclusion. In conclusion, it can be pointed out that the transcoding (de-
coding, re-coding and en-coding) process should be focused not merely on 
language transfer but also, and most importantly, on cultural transposition. As 
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an inevitable consequence of the previous statement, translators must be both 
bilingual and bicultural, if not indeed multicultural. 
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МОВНЕ СЬОГОДЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ Й ВИКЛИКИ ЧАСУ 
 
Українська мова у вимірі нашого національного буття завжди 

перебувала й перебуває в зоні суспільних викликів, але сьогодні, окрім 
традиційного політичного контексту, маємо й проблеми суто лінгвістичні, 
пов’язані насамперед зі станомнашої державної мови, питаннями її 
лексичного наповнення, унормування, стилістичного впорядкування, 
гендерних і пуристичних тенденцій. Ці виклики зумовлені помітним 
послабленням державних механізмів впливу на дотримання мовних норм і 
врегулювання проблемних ситуацій слововживання як певних 
конвенційних домовленостей. 

Постановка проблеми дослідження: Мовні реалії сьогодення 
характеризуються неоднозначністю, суперечливістю, загальним 
плюралізмом щодо вибору тих чи тих лексико-граматичних одиниць, 
задіяних не лише в приватній, а й суспільній, особливо науковій та мас-
медійній комунікації. І це попри те, що в Україні діє чинний правопис, 
функціонують Інститут української мови та Інститут мовознавства НАН 
України як провідні організації, здатні впливати на мовний стан.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці-лінгвісти 
різних інституцій надають консультації, коментують актуальні мовні 
питання й проблемні ситуації, намагаючись протистояти розхитуванню 
норм.Рекомендаційні студії з актуального слововживання мовознавців 
К.Г. Городенської, С.Я. Єрмоленко, Т. А. Коць, Л.І. Мацько,  
О.Д. Пономаріва, М. І. Степаненка та ін. спрямовують національну мовну 
свідомість на вироблення й закріплення власне українськихстилістичних 
моделей у комунікативному дискурсі загалом і галузевих практиках 
зокрема. Проте час диктує свої, почасти дискомфортні для мовного 
впорядкування, виклики, які примушують суспільство реагувати на них і 
виробляти засоби інституційної протидії або адаптації.  

Постановка цілей дослідження: Метою поданої розвідки є 
прокоментувати наявні тенденції в мовному сьогоденні й окреслити 
виклики, що мають помітний суспільний резонанс в українському 
комунікативному просторі. 

Виклад основного матеріалу: Найбільш проблемними на сьогодні 
є аспекти лексичного, граматичного, орфографічного внормування 
української мови, а також стилістичні й гендерні тенденції. Спробуємо 
прокоментувати деякі з них і з’ясувати, чи завжди потрібна рука владидля 
їхнього уникнення,чи можна обійтися свідомим вибором комунікантів тих 
чи тих мовних моделей. 

Почнемо з лексичного складу, який найпомітніше відбиває 
екстралінгвальні, тобто позамовні чинники функціонування мови як 
суспільного явища. До таких чинників відносимо процеси глобалізації, 
стрімкий розвиток інформаційних і техногенних технологій, закріплення 
за англійською мовою статусу мови міжнародного спілкування. Яких 
ризиків зазнає українська мова внаслідок цього?  

Тих, що й будь-яка національна мова: активація новітніх запозичень 
(насамперед англіцизмів) у мовленні, завдяки яким можуть бути витіснені 
питомі слова чи вирази (у випадку міжмовної синонімії, якщо мова має 
свої відповідники) або в разі їх відсутності – продуктивність цих 
запозичень у мовленні, а за тим і закріплення в лексичному складі мови, 
унормування й фіксація словниками (йдеться про номінації нових для 
свого часу предметів і понять, які по тому стають реаліями життя).  

Такий шлях пройшли вже звичайні для нас слова комп’ютер, міксер, 
блендер, бейдж, ноутбук, смартфон, макіяж, а новітні назви осіб за 
сферою їхньої діяльності, наприклад, хакер, брокер, арт-менеджер, 
блогерактивно продукуються в сучасному професійному й повсякденному 
мовленні  

Інший формат становлять запозичення, що мають еквіваленти в 
українській мові, закріплені в її лексико-семантичній системі. Це можуть 
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бути конкретні й абстрактні назви, слова на позначення предметів, явищ, 
аспектів конкретно-чуттєвої та емоційної сфер. Час оновив лише форму 
цих понять, залишивши відомий зміст, і змінив акценти в комунікативній 
аудиторії: ортодокси говорять по-старому, креативники для осучаснення 
мовлення намагаються використати новації у своєму спілкуванні.  

Частотними в нашому мовленні є такі запозичення: паркінг (замість 
стоянка), пролонгація (замість подовження), тренд (замість тенденція), 
принт (замість малюнок, зображення), постити (замість публікувати), 
пост (замість публікація повідомлення), меседж (замість послання), 
тюнінг (зовнішнє й внутрішнє оновлення автомобіля, його видозміна), 
шопінг (замістьзвиклого по магазинах), мікс (замість суміш), дилер, 
мерчендайзер (замість представник фірми), іміджмейкер (замість 
стиліст), імплементація (замість впровадження), бліц (замість швидкий, 
короткий), ескалація (посилення, нарощування), тендер (замість 
грошовийконкурс), грант (одноразова грошова стипендія), бонус (замість 
винагорода) та багато інших іномовних слів. Вони функціонують не лише 
в професійній, мас-медійній чи мережевій сфері, а й у мові повсякдення.  

Навіть у дидактиці подібні моделі міцно закріпилися й помітно 
активізувалися в професійному словнику: наприклад, етап рефлексії 
(замість осмислення, зосередження); бліцопитування (замість швидке або 
коротке опитування), моніторинг (замість відстеження), тренінг (замість 
навчання), валідність (замість відповідність), валідний (замість дійсний, 
відповідний). 

Активним продуцентом іномовних запозичень є сфера культури, 
зокрема музики (ремікс, каверверсія), хореографії (назви сучасних танців 
вейвинг, поппінг, локінг, джампстайл, стрип-данс), шоу-бізнесу (піджей, 
піджейка), живопису (бодіарт), моди (легінси, стрінги, тренч – одяг; 
сліпони, крипери, лофери – взуття); фізичної культури (бодибілдинг, 
фейсбілдинг).  

Захоплення в усьому світі власноруч зробленими прикрасами, 
іграшками й оберегами зумовило появу в українській (і не тільки) мові 
нових іномовних слів, семантика яких не завжди відома мовцям. Це 
англіцизми скрапбукінг (створення чи оформлення листівок або альбомів 
власними руками за допомогою тканини, стрічок, морських камінців, 
намистинок, ґудзиків), квілінг (скручування паперових смужок для 
аплікацій), карвінг (створення унікальних прикрас з овочів та фруктів), 
фелтінг (повстяне валяння), вид рукоділля зі Сходу темарі(обмотування 
кульок нитками для в’язання чи шитва).  

Особливо продуктивним джерелом новітніх слів є сфера 
інформаційних технологій. Назви ком’ютерних систем і соцмережевих 
продуктів, людей, які обслуговують простір інтернет-комунікацій, 
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виходять за межі професійного лексикону, поповнюючи повсякденний 
мовленнєвий формат: сервер, веб-портал, сайт, веб-сайт, веб-каталог, 
веб-майстер, геймер[5] 

Що примушує лінгвістів замислитися, – так це надто швидкі й 
невпинні процеси входження таких запозичень у національний 
комунікативний простір, розшарування мови на зрозумілі, семантично 
доступні моделі й такі, що перебувають за межами звичайної мовної 
свідомості й смислового декодування. Наприклад, модні зараз слова на 
зразок фейк і фейковий (примарний) або мейнстримтамейнстримовий 
(такий, щоперебуває на вістрі часу), що частотні в мас-медіа, зрозумілі 
далеко не всім віковим категоріям споживачів), що призводить до 
когнітивного дисонансу в комунікації. 

Поняття когнітивного дисонансу отримало свою дефініцію, в основу 
якої покладено стан дискомфорту та психологічної напруги людини, що 
виникає в її прагненні узгодити власні думки та дії з позицією іншої 
людини в процесі комунікації (теорія когнітивного дисонансу була 
розроблена наприкінці 50-тих років ХХ століття Л. Фестингером)  
[4, с. 217]. 

Ключовим для нас є слово комунікація, тобто мовлення, здійснюване 
з конкретною метою; цілеспрямований процес інформаційного обміну між 
двома чи більше мовцями за допомогою певної знакової системи  
[1, с. 27 – 28]. Пріоритетною знаковою системою є мова, зокрема кожна 
конкретна мова, яка забезпечує як акт комунікації, так і його наслідки – 
обмін інформацією, її сприймання, розуміння. 

Говорячи про українську мову в аспекті реалізації комунікативного 
акту, спостерігаємо сьогодні певний комунікативний дисонанс, 
зумовлений використанням подекуди не спільного для мовців лексико-
семантичного ресурсу в межах однієї літературної мови. Це явище не 
нове, адже в мові завжди зазнають випробувань синхронні тенденції 
слововживання, результатом яких є закріплення одних форм і зникнення 
інших, розмежування активної та пасивної лексики; перехід неологізмів у 
розряд загальновживаних слів.  

Лінгвоекологив межах будь-якої з лінгвокультур прагнуть відстояти 
природність мови, її питомий лексичний склад. Але відомий вислів «нове 
життя нового прагне слова» перемагатиме ці старання, якщо не задіють 
механізми державного врегулювання ситуації. Як, скажімо, у Франції, де 
питання так званого мовного облаштування – справа держави, яка 
законодавчо реагує на наявність запозичень у контексті. 

У 1975 році за законом Ба-Лоріоля (Bas-Lauriol) уся письмова та 
усна реклама, будь-які інструкції та офіційні документи у Франції мусили 
використовувати тільки французьку мову. Уживання іноземних слів 
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заборонялося в тому випадку, коли існував французький еквівалент, на 
видавців навіть накладалися санкції. Сьогодні ця тема також актуальна 
для Франції, тож стратегія збереження чистоти мови перебуває в ряду 
національно важливих питань.  

Тож поки в Україні немає подібної державної стратегії, це 
залишається правом індивідуального вибору мовця – обирати питомий чи 
запозичений варіант слова з огляду на власні мовні й комунікативні 
цінності. 

Протилежного ефекту в нашому вербальному бутті набуло явище 
мовного пуризму. У самій семантиці цього терміна (фр. рurism, від лат. 
purus – чистий) закладено смислову конотацію «показовість», 
«надмірність», що свідчить про певну протиприродність цього явища в 
соціальному функціонуванні мови.  

Пуристичні тенденції зумовлені не стільки синхронним станом 
лексичного складу тієї чи тієї мови (інтралінгвальні чинники), скільки 
впливом на ситуацію намірів зацікавлених осіб. Також на це істотно 
впливає наявність двох варіантів української мови – материкової та 
діаспорної, яка різниться від першої не лише фонетичними, 
граматичними, правописними особливостями, але й відмінностями в 
словниковому складі.  

При цьому лексична парадигма діаспорного (американсько-
канадського) варіанту української мови тяжіє до слів мотивованої 
природи, начебто питомих, утворених на ґрунті власної мови: копаний 
м’яч – футбол; кошиківка – баскетбол, міжповерховий дротохід – ліфт 
та інші. Подібні слова на українському материковому просторі не зазнали 
помітної активації в мовленні, не отримали статусу лексично нормованих, 
хоча й лунають на певних телеканалах (це пояснюється редакційними 
стратегіями щодо вибору слововживання з огляду на мовні вподобання 
власників мас-медійного джерела). Саме мас-медійна сфера, зокрема 
телебачення й радіо, вводячи в активний мовленнєвий простір новітні 
пуризми, здатна вплинути на їхню лексичну кодифікацію. Так укладачі 
словника «Нові слова та значення» (Інститут української мови НАН 
України, 2008) уже зафіксували лексеми гвинтокрил (гелікоптер) та 
летовище (аеропорт) як активні нові слова [4]. 

Інше питання, яке зараз на часі – заміна усталених російськомовних 
моделей слововживання – українськими. На цьому зосереджено увагу 
численних культуромовних видань (журнал «Культура слова», науково-
популярні книги К.Г. Городенської, зокрема «Українське слово у вимірах 
сьогодення» [2]).  

Якщо відстежити зміст цих видань, то маємо такі поради щодо 
використання найуживаніших моделей:  
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робити пропуск замість ставити пробіл; 
зокрема або серед них замість у тому числі (наприклад: Ця проблема 

цікавила багатьох лінгвістів, зокрема й науковців нашого університету); 
трапляється замість зустрічається (наприклад: у роботі 

трапляються огріхи); 
переважно, здебільшого замість як правило;  
імовірно, що; припускають, що замість не виключено, що; 
вкладка замість вкладиш;  
адресований, призначений замість розрахований на ….; 
загалом замість у цілому; 
зазвичай замість як правило; 
замість моделі у свою чергу пропонують також, так само, зі свого 

боку, у відповідь (У відповідь на це ЄС пообіцяв ужити заходи щодо….). 
Відмовляються й від моделі виглядати яким (якою); ким (чим), як на 

позначення певної ознаки: він виглядав утомленим, виглядала як пані – 
стилістичний огріх; варто: він здавався утомленим, вона була як пані 
(схожа на пані, скидалася на пані).  

Застерігають мовознавці й від використання безособових дієслів на 
зразок тлумачиться як, називається, під цим розуміється, мається на 
увазі. Натомість пропонують моделі тлумачимо, називаємо, розуміємо, 
маємо тощо. Навіть безособові моделі на -но; -то радять заміняти 
особовими дієслівними: учена рада ухвалила замість ученою радою 
ухвалено; статтю написали замість статтю написано. 

Щодо активних дієприкметників, то стилісти вже не так однозначно 
ставляться до їхньої заміни іншими моделями. І вже немає такої суворої 
установи щодо їхньої неприродності для української мови. Адже маємо 
народне під лежачий камінь вода не тече; терміносполукикрокуючий 
екскаватор, діючий вулкан, лікуючий лікар; а також ведучий свята або 
ведучий програми. Тому не завжди можна безболісно заміняти подібні 
моделі підрядними або прикметниковими чи іменниковими. Хоча й багато 
зроблено: завідуючий – завідувач, діючий – чинний; початкуючий – 
початківець, тестуючий – тестувальник та подібні моделі, наприклад, 
відпочивальник, або прикметникові моделювальний, стягувальний, 
коригувальний. 

Активізація пошуку й творення власних лексико-граматичних 
моделей, що різнять від російських, є ознакою нашого часу, тому маємо 
нові й подекуди незвичні моделі, але вони мають перспективу ввійти в 
активне мовлення, а за тим і в мову (наприклад, висновковий, 
висновкувати – від висновки; пропоновані модедіполіційник – від поліція; 
есбівець, есбіст(замість есбеушник) – від СБУ; даївець – від ДАЇ ).  
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Тож копітка робота з усунення кальок триває й, сподіваємося, час 
адаптує українськомовні моделі до потреб нашого мовлення й закріпить у 
мові. Особливу функцію в цьому процесі мають мас-медійні засоби, адже 
саме їхня мовленнєва стратегія здатна сприяти творенню нового 
лексикону, уводячи до його складу нові форми слів і слововживання.  

Є ще одна проблема, яка відбиває тенденції часу. Це питання 
фемінітивів.  

Фемінітиви – слова жіночого роду, альтернативні або парні 
аналогічним поняттям чоловічого роду, що належать до всіх людей 
незалежно від їхньої статі. З активізацію на вітчизняних теренах 
гендерного руху постала проблема мови не лише як комунікативного 
механізму, а і як засобу формування суспільної свідомості для запобігання 
сексизму (сексизм – це ідеологія і практика дискримінації людей за 
ознакою статі).  

Прихильники цього руху намагаються розвести ідентифікацію 
чоловіків та жінок у сфері соціального буття за допомогою мови: 
директор – директорка, прем’єр – прем’єрка; професор – професорка; 
поет – поетка; депутат – депутатка; президент – президентка та ін. 
Видається, ця проблема для нашого суспільства полягає більшою мірою в 
традиціях і стереотипах слововживання, а не прагненні дискримінувати 
жінку; для того щоб подібні фемінітиви закріпилися в мові, потрібний час 
і мовленнєва практика. Маємо ж ми кравець – кравчиня, продавець – 
продавчиня; майстер – майстриня, які свого часу теж були новими, але 
зараз сприймаються як норма. 

Роман Кабачій з Інституту масових інформацій вважає, що 
гендерній нейтральності в українській мові опираються займенники 
всякий, інший, хто-небудь, хтось, кожний які апелюють до чоловічого 
роду (наприклад, кожний може це зробити), тому виходом може бути 
вживання множини, або апеляція до слів особа, людина. Так, в одній з 
гендерних експертиз підручника з експертка порадила вживати в 
навчальному тексті замість моделі хтось відзначився в спорті модель на 
зразок хтось відзначилися в спорті, що не є граматичною нормою 
узгодження неозначених займенників з дієсловами минулого часу. Тому 
на сьогодні це питання перебуває в стані активного обговорення й 
наукового осмислення.  

Є певні проблеми й у правописі. До них належить написання 
складних власних назв, які зазнають впливу іномовних норм писати кожне 
слово з великої букви: наприклад, як варіант могло би бути Київський 
Національний Університет, Полтавський Інститут Економіки і Права 
Університету «Україна». 
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До речі, така уніфікована версія написання складних власних назв 
дозволила б уникнути численних орфографічних помилок і 
суперечностей.  

Також проблемним є переклад українською мовою власних назв 
(насамперед антропонімів і топонімів) як з близькоспоріднених мов, так і 
далеких. Особливо це торкається складних випадків правопису е/є; и/і, 
г/ґ/х в онімах.  

Полемічним виявилося й питання графічного й фонетичного 
відтворення українською мовою новітніх запозичень, які щойно входять у 
мовленнєву практику. Так, у мас-медійних і професійних текстах та й у 
словниках можна натрапити на подвійне написання одного слова або його 
іномовного складника: мерчендайзер і мерчандайзер, бодіарт і 
бодибілдинг; бліц-інтерв’ю й бліцопитування. Ці правописні проблеми 
обговорюється мовознавцями й варто сподіватися, що вони буде 
вирішеним на рівні уніфікації.  

Розхитують українську орфографію й норми діаспорного правопису 
(напр. соціальний – соціяльний, міф – міт; закінчення іменників ІІІ відміни 
жіночого роду в родовому та давальному відмінках – радості, честі, 
любові (материковий варіант) та радости, чести, любови (діаспорний 
варіант); ненормативне вживання літери ґ (лінґвістика, інтеліґенція, 
ґрант/ґрантовий; жарґон, сленґ, реґіон), які мають місце в наукових 
монографіях (особливо з гуманітарної сфери), виконаних на кошти 
діаспорних фондів, при цьому однією з умов отримання грошових грантів 
на монографічні проекти є вимога використовувати діаспорний правопис і 
словниковий склад. Загалом питання літери ґ в нашій мові виявилося 
досить проблемним і для самих мовознавців, які не мають одностайної 
думки про спосіб української графічної передачі європейського g та й h 
(про це докладно написав у своїй статті  
В. Задорожний «Про деякі усталені традиції в українській мові») [3]. 

Висновки. Тож проблем достатньо, але їхнє вирішення залежить як 
від суспільства, так і самих мовців. Головне, щоб вони розуміли стан і 
природу мовних реалій сьогодення, роблячи ставку на стилістично 
грамотне й перспективне українське слово. А для словесника важливим є 
вміння компетентно прокоментувати учням чи студентам мовні реалії 
сьогодення й допомогти їм обрати правильну вербальну стратегію.  
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛІЦИЗМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 
Постановка проблеми. Правильна передача природи та 

компонентної структури запозичень із німецької мови українською 
вимагає від перекладача великої уваги, пильності та професійних навичок. 
У будь-якому випадку на процес їхнього перекладу впливають певні 
фактори, які слід враховувати як на мовленнєвому, так і на мовному 
рівнях. Такими факторами є лінгвальна форма, лексичне значення, 
структура, джерело оригіналу та орфографічне подання запозичень як у 
мові оригіналу, так і в мові перекладу.  

Крім того, переклад запозичених лексем іноді може залежати від 
встановлених модельних стереотипів, згідно з якими слова зазвичай 
передаються мовою перекладу.  

Труднощі перекладу запозичень полягають також в тому, що 
перекладач нерідко забуває про таке поняття, як “вживання слова”, і, 
знаходячись під враженням знайомої графічної форми слова, 
припускається в перекладі буквалізмів і порушує норми рідної мови (мови 
перекладу), особливо у сфері сполучуваності слів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іншомовна лексика була 
предметом та об'єктом теоретичних і прикладних досліджень у 
мовознавстві. Класифікацію запозичень, джерела і шляхи їх проникнення 
розглядали відомі лінгвісти В.В. Акуленко, А.О. Білецький, 
Л.А. Булаховський, Ф.І. Буслаєв, У. Вайнрайх, В.В. Виноградов, 
Л. Гранаткіна, Л. Зіндер, А.Ю. Кримський, А. Ленкова, О.С. Мельничук, 
С.В. Семчинський, Т. Строєва, Ф.П. Філін, Г. Хірт, М.М. Шанський та ін.  

Формулювання цілей. Попри низку досліджень, присвячених цій 
проблемі, багато питань залишаються нез’ясованими. Тим часом слова, 
асоційовані й ототожнювані (завдяки схожості в плані вислову) у двох 
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мовах, у плані змісту або за вживанням не повністю відповідають або 
навіть повністю не відповідають один одному [1, с. 60].  

Виклад основного матеріалу: Отже, враховуючи різні особливості 
значень та форм запозичених лексем, можна запропонувати кілька 
способів передачі їхніх значень українською мовою. 

1. Транслітерація. Лінгвальна форма всіх складових частин 
запозичених слів та фраз часто повістю передається, якщо вони походять 
із тих мов, чия орфографічна система базується на фонетичних принципах. 
Слід відзначити, що транслітерацію запозичень не слід сприймати як 
механічну заміну літер у слові мови оригіналу на відповідну літеру в мові 
перекладу. У багатьох випадках літера може бути опущена або додана 
(замінена іншою) в мові перекладу, аби слово при перекладі відповідало 
всім лексичним та звуковим нормам мови перекладу [2, с.179].  

Проте існує доволі багато англійських запозичень, які передаються з 
німецької українськлю мовлю способом транслітерації. Наприклад, Tender 
– тендер, Overdraft – овердрафт, Kredit – кредит, Factoring – факторинг, 
Kapital – капітал, Embargo – ембарго та інші.  

2. Переклад із використанням транскрипції – передачі звукової 
структури. Багато англійських запозичень зберігають при перекладі свою 
звукову форму. Цей спосіб перекладу використовується для передачі 
лексичного значення великої кількості запозичень, які прийшли 
переважно з англійської та французької мов, орфографічна система яких 
базується не лише на фонетичних принципах. Наприклад, Check – чек, 
Leasing – лізинг, Holding – холдинг тощо. 

3. Переклад практичним транскрибуванням. Запозичені морфеми 
та лексеми приймаються мовою згідно з історично закріпленими 
традиціями, що діють у цій мові. Вони знаходять своє відображення у 
стереотипних моделях кожного лексико-граматичного класу слів. Як 
результат, будь-яке інтернаціональне запозичене слово, з якої б мови воно 
не походило і з якої б не перекладалось, буде мати одну й ту ж саму 
лінгвальну та структурну форму в мові перекладу [3]. Таким чином, слово 
bankruptcy в англійській мові, Bankerott у німецькій, banqueroute у 
французькій в українській мові воно завжди залишатиметься як 
“банкрутство”. Як наслідок, лише певний ступінь схожості зберігається 
між лінгвальною формою Bankerott та українським еквівалентом 
“банкрутство”. Відтворене слово набуває в мові перекладу такої 
орфографічної, звукової та морфологічної/структурної форми, що є лише 
подібною до відповідної форми в англійській, французькій чи німецькій 
мові. Цей спосіб перекладу запозичень традиційно називається 
“практичним транскрибуванням” чи “перекладацькою транскрипцією”. 

Кількість запозичень цієї групи порівняно мала у двох 
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протиставлених мовах. Достатньо багато запозичених лексем, якщо їх 
перекладають шляхом практичного транскрибування, все ж зберігають 
значною мірою лінгвальну та структурну схожість у двох мовах. Вони 
можуть часто відрізнятися за своєю морфологічною структурою, 
набуваючи в більшості випадків додаткові афіксальні морфеми в 
українській мові: Industrie – індустрія, Lizenz – ліцензія, Reprivatisierung – 
реприватизація, Liquidation – ліквідація і т. д. 

Переклад запозичень змішаного типу здійснюється на основі та у 
відповідності з лінгвальною формою та структурою їхніх складових 
частин. У результаті німецькі запозичені складні слова можуть 
перекладатися наступними способами:  

а) за допомогою відповідних складних слів, що мають однакові 
кореневі морфеми в мові оригіналу: Vizepräsident – віце-президент, 
Preisliste – прайс-лист тощо; 

б) словосполученнями, що складаються з таких же складових 
частин, як і запозичені англійські складні слова, але мають відмінну від 
мови оригіналу морфологічну структуру та природу компонентних частин 
мови: Devisenbank (іменник) – девізний банк (прикметник + іменник), 
Brokerfirma (іменник) – брокерська фірма (прикметник + іменник) та інші. 

4. Описовий метод перекладу запозичених лексем. Багато 
запозичених лексем є семантично насиченими і можуть перекладатися 
лише описовим способом. Залежно від природи лексем їхній переклад 
може мати два дещо різні вигляди: 

а) лінгвальна форма лексеми у вихідній мові може зберігатися як 
головна у словосполученні чи реченні мови перекладу: zivilisieren –
піддавати цивілізації, Baronie – володіння барона, титул барона; 

б) лінгвальна форма англійського запозичення не зберігається чи 
взагалі не може бути збережена у мові перекладу; це трапляється, якщо 
запозичення ще не прийняте до мови перекладу.  

5. Переклад шляхом синонімічної заміни. Запозичена лексика в 
мові перекладу часто може бути замінена у процесі перекладу іншою 
запозиченою лексемою із синонімічним чи близьким до нього (чи 
однаковим) значенням. Заміни можуть також відбуватися і поза мовним 
рівнем. Цей спосіб заміни стає можливим завдяки існуванню в мові 
перекладу слів, що прийшли до неї в різні історичні періоди. Такі 
запозичені лексеми відносяться до однакового логіко-
граматичного/лексико-граматичного класу. Адекватність перекладу, що 
досягається завдяки цьому виду синонімічних замін, може бути 
зафіксована зазвичай лише в тексті, хоча її можна частково простежити і 
на рівні словосполучень. Це можна побачити з наступних прикладів: 
Faktor – “агент”, а не “фактор”, Exposition – “демонстрація”, а не 
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“експозиція”, Broker – “маклер”, а не “брокер”, Nationalwirtschaft – 
“народне господарство”, а не “національна економіка”. 

Уживання таких чи схожих форм англійських запозичень зазвичай 
продиктоване лише контекстом. 

Ми розглянули основні способи перекладу англійських запозичень 
із німецької українською мовою. Тепер слід звернути увагу на фактори, 
що можуть викликати різні невідповідності при перекладі. 

До основних причин, що призводять до помилок, належать наступні: 
переконаність в однозначності слів і граматичних форм, змішання 
графічного вигляду слова, помилкове використовування аналогії, переклад 
слів більш конкретним значенням, ніж вони фактично мають, невміння 
підшукати аналог для перекладу слів та лексичних і граматичних 
поєднань, незнання закономірностей викладу англійського текстового 
матеріалу і способу його передачі українською мовою. 

Окремий прошарок запозиченої лексики складають запозичення-
абревіатури. Вони перекладаються українською мовою різними 
способами. Наприклад, абревіатури-акроніми, складені з початкових літер 
складного слова або словосполучення, можуть передаватися початковими 
літерами словосполучення мови перекладу і тому часто мають іншу 
графічну і фонетичну форму, ніж у німецькій мові чи мові-оригіналі, 
наприклад: IWF – Internationaler Wärungsfond – Міжнародний валютний 
фонд – МВФ. 

Нижче на практиці розглянемо переклад запозичених лексем, узятих 
із різних засобів масової інформації. 

Darunter befindet sich auch eine Niederlassung einer ausländische 
Banken, 17 Aktiengesellschaften, die zu 100% von ausländischen Aktionären 
geeignet werden, 20 Banken, in denen ausländisches Kapital die 
Merhheitsanteile besitzt sowie acht Banken, die indirekt kontrolliert werden. – 
Нижче знаходиться також філіал одного іноземного банку, 17 
акціонерних товариств, власниками яких 100% є іноземні акціонери, 20 
банків, у яких більшу частину складає іноземний капітал, а також вісім 
банків, над якими здійснюється непрямий контроль [5]. 

Це речення насичене запозиченими лексемами. Маємо наступні 
запозичення: Banken, Aktiengesellschaften, Aktionären, Kapital, indirekt, 
kontrolliert.  

Розглянемо кожне запозичення окремо. Запозичення Banken, 
Aktionären, kontrolliert були перекладені з німецької мови українською 
практичним транскрибуванням “банку”, “банків”, “акціонери”, 
“контроль”. Більше того, при перекладі слова kontrolliert нами була 
застосована така трансформація, як заміна. При цьому ми замінили 
частину мови: дієслово у пасивному стані на іменник: kontrolliert werden – 
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“контроль”. Така трансформація була вжита для того, щоб зробити 
переклад речення більш зрозумілим для українського реципієнта. 

При перекладі запозичення Aktiengesellschaften ми застосували 
український відповідник “акціонерні товариства”. При цьому була 
збережена інтернаціональна складова – прикметник “акціонерні”. 

Запозичення indirekt було перекладено українським еквівалентом 
“непрямий”. 

Розглянемо наступне речення, у якому функціонують розширені 
запозичені лексеми у формі словосполучень, що мають термінологічний 
характер. 

In enger Zusammenarbeit mit den nationalen Zentralbanken sorgt die 
Europäische Zentralbank für die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen 
der Entscheidungsgremien des Eurosystems, d.h. des Rates der 
Zentralbankpräsidenten, des Direktoriums und des Erweiterten Rates. – У 
рамках більш тісної співпраці з національними центральними банками 
Європейський центральний банк піклується про підготовку та просування 
рішень відповідальних органів європейської системи, а саме Ради 
президентів Центрального банку, правління та розширеної ради [4, с. 11]. 

До складу цього прикладу входять не просто окремі запозичені 
слова, а й такі запозичені словосполучення, як nationalen Zentralbanken, 
Europäische Zentralbank, Eurosystem, Direktorium, Rat der 
Zentralbankpräsidenten, Erweiterter Rat. 

Розглянемо словосполучення nationalen Zentralbanken та Europäische 
Zentralbank. При їх передачі українською мовою ми застосували 
практичне транскрибування, зберігши інтернаціональну запозичену 
основу слів і додавши українських суфіксів, що обумовлене процесами 
асиміляції, яким часто піддаються запозичення в різних мовах. Отже, ми 
отримали “національні центральні банки” та “Європейський центральний 
банк”. 

Запозичену лексему Eurosystem ми переклали як “європейська 
система” шляхом практичного транскрибування. При цьому ми також 
застосували трансформацію заміни, замінивши іменник Eurosystem 
словосполученням (прикметник + іменник). 

Розглянемо інші запозичення – Rat der Zentralbankpräsidenten. З 
німецької мови це запозичене словосполучення було перекладено 
українським відповідником “рада президентів Центрального банку”. Варто 
відзначити, що ми маємо комплексний підхід до перекладу кожного 
запозичення. Не можна сказати, що в перекладі цього конкретного 
запозичення ми вжили лише український відповідник і більше ніяких 
способів перекладу. Можна побачити, що через застосування практичного 
транскрибування та транскрипції були отримані “Центральний банк” та 
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“президенти”. Але в даному випадку ми розглядаємо переклад 
словосполучення в цілому, як термінологічної одиниці публіцистичного 
дискурсу. 

Запозичення Erweiterter Rat з німецької мови було перекладено 
українським відповідником “розширена рада”. При цьому повністю була 
збережена граматична структура цього запозичення – прикметник + 
іменник. 

Перейдемо до наступного речення, до складу якого входить один із 
найуживаніших запозичень публіцистичного мовлення. 

Auch die Importe aus den neuen Mitgliedsländern haben seit der 
Ostöffnung stark zugenommen. – Також обсяг імпорту з нових країн-членів 
Союзу стрімко зріс після розширення східних кордонів [5]. 

У вищенаведеному прикладі маємо запозичену термінологічну 
одиницю Importe. Українською мовою ця запозичена лексема була 
перекладена транскрипцією “імпорт”. При цьому ми також застосували 
трансформацію заміни, змінивши число цього запозичення, оскільки 
вживання слова “імпорт” у множині не є властивим для граматики 
української мови. 

Проаналізуємо переклад наступних англійських запозичень, що 
функціонують у німецькомовному публіцистичному мовленні. 

Die Investitionen Österreichs verlagern sich neuesten Statistiken zufolge 
von den neuen EU-Mitgliedsländern etwas in Richtung Südosteuropa. – Згідно 
з найновішими статистичними даними, австрійські інвестиції 
перебазовуються від нових країн-членів ЄС дещо в напрямку південно-
східної Європи [4]. 

До складу цього речення входять такі запозичення, як Investitionen 
та Statistiken. Запозичена лексема Investitionen перекладена способом 
практичного транскрибування, який дозволяє адаптувати англійську 
запозичену лексему до норм української мови. Отже, у варіанті перекладу 
маємо “інвестиції”. 

Запозичення Statistiken перекладено з німецької мови 
транскрибуванням з додаванням слова “дані” – “статистичні дані”. Це 
було обумовлене тим, що таке словосполучення є типовим для 
українського реципієнта і робить переклад речення для нього більш 
зрозумілим. 

Зробимо аналіз перекладу запозичених лексем, що входять до 
наступного речення. 

In der Praxis kann es gewisse Probleme bereiten, eine solche 
Bescheinigung zu erhalten, da es in verschiedenen Ländern unterschiedliche 
rechtliche Herangehenweisen gibt. – На практиці отримання такого 
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свідоцтва може бути проблематичним, оскільки в різних країнах існують 
різні правові підходи до видачі свідоцтв [4]. 

У цьому реченні маємо такі запозичення, як Praxis та Probleme. 
Запозичена лексема Praxis була перекладена українською мовою 
транскрибуванням “практика”. Що ж до запозичення Probleme, то при 
передачі його значення ми винористали практичне транскрибування та 
трансформацію заміни, замінивши іменник прикметником 
“проблематичний”. На нашу думку, цей спосіб перекладу є більш 
прийнятним в умовах даного контекстуального оточення запозиченої 
лексеми. 

Розглянемо особливості перекладу англійських запозичень, що 
подані в наступному реченні. 

Gerade im Bereich der erneuerbaren Energieträger nimmt Holz (mit 
57,4%) neben Wasserkraft eine immer wichtigere Position ein. – У галузі 
відновлюваних носіїв енергії деревина займає (57,4%) навіть важливіше 
місце порівняно з гідроелектростанціями [5]. 

У цьому прикладі проаналізуємо такі запозичення, як: Energieträger 
та Position. Запозичена лексема Energieträger українською мовою була 
перекладена відповідним еквівалентом “носії енергії”. 

Розглянемо слово Position. При його перекладі з німецької мови 
можна було б застосувати транскрибування і перекласти як “позиція”. Але 
в умовах контексту даного конкретного речення ми віддали перевагу 
перекладу українському відповіднику “місце”, що є більш прийнятним у 
даному випадку. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши засоби перекладу 
англійських запозичень у публіцистичному дискурсі німецької мови, ми 
наочно довели, що запозичені англійські лексеми можуть вільно 
комбінуватися з усталеними лексемами німецької мови, проходити 
процеси асиміляції, що незмінно відбуваються в мові-реципієнті та 
сприйматися реципієнтом як такі, що повноцінно функціонують у 
німецькому публіцистичному мовленні. 

Найбільша кількість запозичених лексем перекладається способом 
практичного транскрибування. У відсотковому співвідношенні цей спосіб 
перекладу займає 30%. Це можна пояснити тим, що після того, як 
запозичення прийшли до приймаючої мови, деякі з них були дещо змінені, 
бо їх необхідно було адаптувати до граматичних та лексичних норм 
української мови, тому були додані різні закінчення та суфікси, характерні 
для цієї мови. 

Другим за частотою застосування був визнаний такий спосіб 
перекладу, як транслітерація, який був використаний у 24% випадків. 
Транскрипція була застосована у 16% випадків перекладу запозичень. Цей 
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факт можна обґрунтувати тим, що для простоти вживання запозичень, 
коли людям добре відоме значення того чи іншого запозичення, віддається 
перевага тому, щоб зберегти звукову чи морфемну форму слова. 
Синонімічна заміна була використана у 7% випадків. Її застосування було 
здебільшого обумовлене контекстуальними особливостями речень, коли 
для того, щоб уникнути повторень чи більш точно передати значення, 
були вжиті синонімічні запозичені замінники. Рідше всього 
застосовувався описовий метод перекладу – лише у 3% випадків. Це є 
результатом того, що описовий спосіб перекладу є доволі громіздким і 
обтяжує український варіант перекладу. Тому цей спосіб передачі 
лексичного значення запозичення використовується переважно у крайніх 
випадках, коли для того, щоб передати значення слова, буває недостатньо 
навіть словосполучення. 

Варто також відзначити, що запозичені лексеми були у 20% 
випадків перекладені українськими відповідниками, оскільки в багатьох 
випадках запозичені лексеми мають свої еквіваленти в мові перекладу і 
часто саме суто українські слова можуть повністю розкрити зміст 
англійського запозичення в умовах певного контексту.  
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕКСТІВ 
ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ 

 

Постановка проблеми. Промова, як публіцистичний жанр в 
політичному дискурсі, прямо пов'язана з ораторським мистецтвом, адже, 
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щоб обґрунтувати свою позицію, переконати слухачів у її правомірності, 
автору слід професійно володіти мовними засобами, активно 
використовувати експресію, миттєво відгукуватися на реакцію аудиторії, 
оскільки він бачить і відчуває її настрій.  

Огляд останніх досліджень та публікацій. Промова в політичному 
дискурсі становить об’єкт вивчення у працях А.М. Баранова,  
А. Вежбицької, О.Г. Казакевич, Ю.М. Караулова, Дж. Лакоффа,  
К. Серажим, П. Серіо, О.Й. Шейгал. 

Актуальність обраної теми визначається потребою дослідження 
структурно-семантичної організації текстів політичних промов у зв’язку з 
їхнім комунікативним та прагматичним потенціалом. Актуальним є 
вивчення взаємозалежності жанру політичної дискусії від лексико-
фразеологічних засобів, що використовуються у відповідних текстах.  

Визначення цілей дослідження. У зв’язку з демократичними 
процесами в суспільстві відбувається процес орозмовлення” 
(С. Ярмоленко), або колоквіалізації (О. Тараненко) літературної мови. Ця 
загальна тенденція по-різному виявляється в текстах політичних промов, 
загалом у політичному дискурсі, який у сучасній комунікативній, 
когнітивній, прагматичній лінгвістиці привертає увагу дослідників і нас 
зокрема. Метою статті є дослідження лексико-фразеологічної основи 
текстів політичних промов.  

Виклад основного матеріалу. Мова публічних промов є книжково-
розмовною [1]. З одного боку, вона – динамічна, точна, стисла (перевага 
надається простим, не надто поширеним реченням) і повинна обов’язково 
відповідати нормам літературної мови, а з іншого боку, вона – 
безпосередня, невимушена та емоційна. Будь-яке усне мовлення 
відрізняється від писемного більшим ступенем згорнутості та стислості. 
Ця характеристика усного мовлення зумовлена особливостями 
сприймання мови на слух, при якому лаконічні висловлювання є 
запорукою розуміння предмета мовлення. Публічна промова є 
особистісною, досвідчені оратори виробляють власний індивідуальний 
стиль, що. Безумовно, відображає психолого-соціальне та інтелектуальне 
спрямування їх особистості [3]. З іншого боку, цей тип офіційного 
мовлення повинен мати адресата, адже націлений він саме на вплив. 
Ефективність промови залежить не тільки від дій самого промовця, але й 
від того, що відбувається між ним і слухачами, оскільки контакт оратора і 
слухачів – це взаємодія особистостей, міжособистісний контакт [4].  

Для досліджуваних нами політичних текстів характерне 
функціонування тематично об’єднаних груп слів, політичних 
фразеологізмів, та специфічної термінології. Усі три категорії цих 
яскравих мовних засобів здійснюють повідомлення інтелектуальної 
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інформації та маніфестацію інформаційної, впливаючої і регулятивної 
функцій в інформаційних текстах [2]. У результаті аналізу політичних 
промов Гіларі Клінтон ми помітили, що її дискурс представлений 
загальновживаною лексикою, що становить основу будь-якого тексту 
промови, і політичною лексикою, що відображає ідеологію певного класу, 
вводить у вжиток набір ідей, політичних суджень і роздумів, систему 
символів, ідеологічних настанов і цінностей. Окремі слова з політичної 
лексики стають ключовими і безпосередньо впливають на адресата 
завдяки оцінно-емоційному потенціалу, стислості, простоті, влучності й 
точності. Гіларі Клінтон використовує багато словосполучень та висловів 
на позначення свободи, рівності та захисту прав населення. Загалом 
ліберальну лексику політичного дискурсу ми поділити на дві великі групи: 

 лексика, яка характеризує досягнення та захист свободи (e.g. What 
happened in Egypt and what happened in Iran, which this week is once 
again using violence against protestors seeking basic freedoms [9]; дана 
лексична одиниця використана для позначення прагнення громадян 
здобути для себе основні громадянські права, які вони добувають 
шляхом протестів та масових заворушень); 

 лексика, яка характеризує обмеження свободи (e.g. Those who clamp 
down on internet freedom may be able to hold back the full expression 
of their people’s yearnings for a while, but not forever [6]. Вислів clamp 
down on internet freedom означає припинити, покласти край свободі 
в Інтернеті, що означає, що люди не зможуть вільно висловлювати 
свої думки та отримувати необхідну інформація, оскільки всі їхні 
дії будуть простежуватися. 

У ході дослідження лексичного наповнення промов лексику було 
поділено на чотири категорії – політичні терміни, економічні терміни, 
суспільні терміни, науково-технічна термінологія та ідіоми. 

Політичну термінологію дискурсу Гіларі Клінтон ми також поділили 
на підгрупи: загальнополітична термінологія; політичні терміни на 
позначення урядових проектів, самітів, офіційних документів; політичні 
терміни, що позначають роботу уряду. 

До першої ми віднесли загальні політичні терміни, до яких належать 
наступні ЛО: United States Government, Deputy Secretary of Defense [6], 
Obama Administration, State Department. Як бачимо до загальних 
політичних термінів відносяться ЛО на позначення політичних посад, 
організацій та департаментів. The Obama Administration has also launched 
an unprecedented initiative to put government data online, to encourage citizen 
participation, and to generally increase the openness of government [6]. Дана 
ЛО слугує для позначення уряду президента США Барака Обами, таке 
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поєднання слів вказує на те, що президент активно керує роботою свого 
уряду, а той, у свою чергу, виступає від його імені. 

Наступна підгрупа політичної термінології дискурсу Гіларі Клінтон 
об’єднала ЛО на позначення: міжнародних документів та договорів Global 
Integrity Report [9]; організацій Asian-Pacific Economic Cooperation [7]; 
урядових проектів Global Entrepreneurship Program [8]; самітів та зібрань 
міжнародного рівня. У промові Г. Клінтон, у ролі держсекретаря США, 
робить посилання на офіційні документи, що додає її висловлюванню 
точності та переконливості та допомагає наголосити на проблемі, яка 
обговорюється. До третьої підгрупи політичної термінології ми віднесли 
політичні терміни на позначення роботи уряду. До цієї підгрупи 
відносяться такі ЛО: inaugurated, referendum on its new constitution [6], anti-
corruption systems [6].  

До наступної групи термінології політичного дискурсу 
держсекретаря Гіларі Клінтон ми віднесли економічну термінологію. До 
цієї групи ми віднесли такі терміни: job growth, national debt, GNP [7], 
emergency founding [6], investment plans, national budget, free trade [9]. At 
the governmental level, we routinely measure unemployment, job growth, our 
national debt, GNP and our balance of trade [7]. Обраний термін позначає 
валовий національний продукт, тобто сукупність усіх вироблених у країні 
товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування 
національних підприємств. 

Ще одним видом термінології у промовах Гіларі Клінтон ми 
виділили суспільну термінологію, сюди ми віднесли наступні ЛО: citizens, 
protectors, generals, business leaders, bureaucrats [11], protestor, college 
student, the small business owner in Kenya, the philosopher in China, the 
scientist in Brazil [6]. Дані терміни є прикладом позначення людей різних 
соціальних класів та верств населення, різних професій, політичних 
переконань та релігійних поглядів. Проте, незважаючи на всі ці 
відмінності, Гіларі Клінтон не розділяє їх, а навпаки, за допомогою 
створеного контрасту показує, що вони всі є рівними для неї і мають право 
на рівні права. Термінологічні одиниці, що позначають здобутки науково-
технічного прогресу, такі: laptops, cell phones, smart phones, mobile network, 
dial-up modems, fax machines, connection technologies, posted on-line reports, 
Internet access, track online profiles, subscribe to system, individual blog, email 
account, cyber-security, real-time two-way connection, share data in real time, 
social networking [6]. 

Однією з основних функцій політичного дискурсу є безпосередній 
вплив на свідомість слухача, оскільки політичні промови мають на меті 
висвітлити певні події та переконати людей у їхній важливості. 
Необхідним засобом досягнення переконання є використання 
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стилістичних засобів та тропів у текстах політичних промов. Щодо 
використання стилістичних засобів, то варто зазначити, що Гіларі Клінтон 
оперує великою кількість стилістичних фігур та засобів задля досягнення 
максимальної експресивності та виразності свого висловлювання. Велика 
кількість використаних метафор, синонімічних рядів, перерахувань, 
протиставлень, повторів свідчить про те, що Гіларі Клінтон чітко 
висловлює свою думку, намагається максимально донести до слухачів свої 
суспільно-політичні погляди та переконання.  

Не менш важливою для реалізації впливу на слухача є група 
фразеологізмів, яку політик вживає з метою надання мові експресивності, 
а проблемам – більшої масштабності. За допомогою ФО яскравий, 
образний опис дій закріплюється в пам'яті слухачів: «It is in our power to 
breathe a new life into the hardworking Americans by giving them a chance to 
bring family and work into balance»; «The increasing salaries will be a ray of 
hope for many hard-working Americans» [6]. Таким чином, фразеологічні 
одиниці вживаються авторами свідомо і цілеспрямовано, сприяють 
більшій аргументованості та експресивності промови. Функція 
експресивності й емоційності полягає насамперед у тому, аби при 
аргументації думки впливати не так на раціональне, логічне, як на 
емоційно-образне мислення адресата з тим, щоб викликати його довіру, 
оскільки головною прагматичною метою будь-якого політичного дискурсу 
є переконання адресата у правильності висловлюваних ідей задля 
залучення на свій бік якомога більшої кількості прихильників.  

Політичні фразеологічні одиниці є стратегічно важливим 
прагматичним фундаментом; у взаємодії з тематично об'єднаними 
групами слів, словосполученнями з метафоричним компонентом вони 
утворюють структуру потужного прагматичного значення в 
інформаційному політичному тексті. 

Аналіз прагматичного аспекту функціонування фразеологізмів у 
політичній комунікації дає підставу вважати, що фразеологічні одиниці 
виступають тут як інтенсифікатори цілеспрямованого впливу на адресата. 
Результати аналізу семантики тематичних груп фразеологічних одиниць і 
контекстів їх функціонування дають підстави стверджувати, що політичні 
фразеологізми виконують функцію потужного впливу на інтелект, 
свідомість і волю адресата. 

Висновки. У політичному дискурсі співвідношення 
інформативності з одного боку й емотивності – з іншого варіюються 
залежно від жанру. До основних жанрів політичного дискурсу відносимо 
дебати, публічні промови політиків, гасла. Ядро політичного дискурсу 
становлять такі жанри, як промови, дебати, інтерв’ю політиків, периферію 
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складають коментарі, обговорення, новини та аналітичні статті, які можна 
охарактеризувати як реакцію на дії політиків. 

Мова політичних промов часто емоційно насичена, що наближає її 
до мови художньої літератури. Ми зустрічаємо в ній образні порівняння, 
метафори, ідіоми, елементи гумору, сарказму, іронії і под. Політична 
промова, як жанр, має нa меті переконати аудиторію, залучитися її 
підтримкою та довести компетенцію мовця в певній сфері, саме тому в 
політичних текстах значне місце посідає термінологія політичного, 
соціального, економічного, юридичного та науково-технічного 
спрямування. Крім того, у лексичному складі промов значне місце 
займають фразеологізми, метафори та різні стилістичні фігури та засоби, 
мета яких – досягнення максимальної експресивності та виразності 
висловлювання. 

Мовні засоби є найпотужнішим інструментом впливу на політичну й 
ідеологічну свідомість суспільства, які відображають ідеологію певного 
класу, вводять у вжиток набір ідей, політичних суджень, систему 
символів, ідеологічних настанов і цінностей. Використання свідомо 
підібраних мовних засобів, методів і технологій впливу на інтелект і 
свідомість суспільства дозволяє штучно створювати громадську думку, 
формувати політичні симпатії й антипатії та маніпулювати суспільством.  
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ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ У ПЕРЕКЛАДАХ 
 
 Вступ. Зацікавлення творчістю першого українського літературного 

класика Івана Котляревського почалось відтоді, як у 1810-х рр. з’явились 
перші відгуки на його творчість у чеській та польській пресі. Твори поета-
полтавця стали вагомим аргументом для вчених, котрі виступали на 
захист прав української мови, обстоювали унікальність національної 
української культури. 

Саме в цей час європейські вчені активно обговорювали проблеми 
перекладу – від усного до письмового; розглядали особливості перекладу 
правових, ділових, юридичних, дипломатичних документів, вдавались до 
розгляду тонкощів перекладу іншомовних творів мистецтва.  

Основна частина: Найбільш ґрунтовною нам видається у даному 
контексті робота Фрідріха Шлейєрмахера “Про різні методи перекладу” 
(лекція, прочитана 24 червня 1813 року у Берліні). Німецький вчений 
глибоко проаналізував ті труднощі, із котрими доводиться стикатись 
перекладачеві, що працює з науковими, філософськими та мистецькими 
творами, вказав на обставини, котрі є особливо важливими, запропонував 
перекладацьку методику в складних мовно-образних контекстах. 

Отже, на час появи перших перекладених фрагментів із творів 
І.П.Котляревського вже були чіткі уявлення стосовно методів перекладу 
художнього твору. 

1833 р. у книзі 7 “Часопису Чеського музею” було опубліковано 
перший переклад пісні з “Наталки Полтавки” (“Ой мати, мати, серце не 
вважає”) чеською мовою, виконаний поетом та перекладачем  

http://hornaffairs.com/en/2011/08/13/text-of-hillary-clinton-speech-on-ethiopia-and-the-horn-of-africa/
http://hornaffairs.com/en/2011/08/13/text-of-hillary-clinton-speech-on-ethiopia-and-the-horn-of-africa/
http://time.com/4474619/read-hillary-clinton-american-legion-speech/
http://time.com/4474619/read-hillary-clinton-american-legion-speech/
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Ф. Челаковським. П’єса І. П. Котляревського тоді іще не була повністю 
надрукованою, а пісня з опери з’явилась у російському альманасі 
“Северные цветы на 1830 годъ”, звідки й була запозичена для перекладу. 

На 30-х рр. ХІХст. припадають спроби перекладу пісень з опери  
І.П. Котляревського польською мовою – “Віють вітри, віють буйні”, “У 
сусіда хата біла” – і надалі ліричні пісні з “Наталки Полтавки” з’являються 
у багатьох польських виданнях. 

 Загалом саме чехи та поляки упродовж ХІХ ст. виявляли найбільше 
уваги до розвитку української літератури і, зокрема творчості  
І. Котляревського. 

Цікаво, що ще за життя автора “Енеїди” його ім’я стало відомим у 
США та Англії. Про І.П.Котляревського писала американська 
письменниця Тереза Тальві (1797-1870). ЇЇ батько Людвіг Гайнріх фон 
Якоб деякий час був професором Харківського університету, і донька 
перебувала в Україні разом із ним. Вона вивчила українську мову, 
полюбила народні пісні. А коли виїхала з України та одружилась із 
відомим американським вченим Е. Робінсоном, то почала перекладати 
англійською та німецькою мовами пісні слов’ян, у тому числі й українські. 
Т. Тальві написала і опублікувала у США 1834 р. велику роботу 
“Історичний огляд слов’янських мов та літератур”, де є посилання і на 
І.П.Котляревського та переклад пісні “Віють вітри…” 

У кінці ХІХ та на поч. ХХ століть помітно зростає зацікавлення 
творчістю І.П. Котляревського. Це пов’язано із широким відзначенням 
100-річчя виходу в світ поеми “Енеїда” та підготовкою і відкриттям 
пам’ятника І.П.Котляревському в Полтаві 1903 р. На ці події відгукнулась 
вже вся європейська преса. 

Повноцінні переклади творів І.П.Котляревського почали з’являтись 
після Другої світової війни. 

1953 р. вийшов друком переклад “Енеїди” російською мовою 
І.Я. Бражніна. З приводу першого видання перекладу Іллі Бражніна 
М.Т. Рильський писав: “Признатися, я й сам довгий час вагався в питанні 
про доцільність російського перекладу української “перелицьовки”. Тепер 
я змінив свою думку. Українська “Енеїда” не втратила в російському 
перекладі своїх барв, свого звучання”[1]  

Невдовзі після першої публікації поеми російською мовою 
з’являються нові імена перекладачів і нові видання “Енеїди”:  
Костя Худенського (1957, 1960 рр.), Віри Потапової (1961, 1964, 1967).  

Інженер-полковник Кость Васильович Худенський ще з літ юності, 
що минули в селі Яблучному Великописарівського району на Сумщині, 
перебував в полоні безсмертного твору І.П. Котляревського. І на дорогах 
війни, і в мирні роки він весь вільний час віддавав перекладу улюбленого 
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твору. 1957 р. у Калінінграді, де служив К. Худенський, вийшов його 
переклад поеми І.П. Котляревського.  

Наразі архів К. В. Худенського-перекладача зберігається у фондах 
Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського. 

 Видання перекладу В.Потапової вийшло з передмовою акад. 
О.І.Білецького, де він зазначає: “В. П. Потапова, довго й уважно вивчаючи 
лексику поеми, майстерно поєднуючи в своїй передачі російську мову з 
елементами зрозумілої російським читачам української, орієнтуючись на 
повісті Гоголя, на нашу думку, більш вдало, ніж попередники, розв’язала 
найважче завдання збереження і комічного, і героїчного характеру 
“Енеїди” Котляревського. Гадаю, що її переклад – найбільш еквівалентний 
варіант українського тексту” [2]  

Приблизно рівночасно з першим російським перекладом “Енеїди” 
з’явився повний переклад поеми чеською мовою – Прага, 1955. Його 
здійснила група авторів – Марія Марчанова (І-ша та 4-та частини),  
Ян Туречек-Їзерський (3-тя, 5-та, 6-та частини), Зденка Ганусова (2-га 
частина). Всі перекладачі – відомі в Чехії популяризатори слов’янських 
літератур. 

1969 р., до 200-ліття від дня народження І.П.Котляревського, було 
здійснено повний переклад “Енеїди” білоруською мовою. Перекладач 
поеми, народний поет Білорусі Аркадзь Куляшов за цю роботу, а також за 
переклади творів М. Ю. Лермонтова отримав Державну премію імені 
Янки Купали. 

За повний переклад “Енеїди” болгарською мовою (Софія, 1987) його 
автор Кирил Кадійськи отримав Міжнародну літературну премію імені 
Івана Франка Спілки письменників України. Передмову до першого 
болгарського перекладу поеми І. П. Котляревського написав О. Т. Гончар. 
Кирил Кадійськи – відомий болгарський вчений. У 80-х рр. ХХ ст., 
працюючи над перекладом “Енеїди”, він жив у Парижі і перебував на 
посаді посла Болгарії у Франції.  

На початку ХХІ ст. послідовно з’являються нові повні переклади 
“Енеїди” – румунською мовою у перекладі відомих поетів та знавців 
слов’янських мов братів Аурела та Йона Ковачів за сприяння Союзу 
українців Румунії (Бухарест: Мустанг, 2001;); німецькою мовою у 
перекладі викладача Українського Вільного університету у Мюнхені 
Ірини Качанюк-Спєх (Мюнхен, 2003); англійською мовою у перекладі 
Богдана Мельника (Торонто, 2004); грузинською мовою у перекладі 
Амірана Асанідзе (Тбілісі, 2011), польською мовою у перекладі  
Пйотра Куприся (Люблін: в-во католицького університету, 2008).  

 Щодо перекладів драматичних творів І.П.Котляревського, то їх 
значно менше.  
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Литовський поет і педагог Матас Григоніс узимку 1911 р. виконав 
до деякої міри скорочений переклад “Наталки Полтавки” і навесні 1912 р. 
поставив оперу у містечку Паневежисі, де вчителював. Невдовзі на 
прохання чиказького видавництва “Литва” М. Григоніс здійснив 
“переспів” опери І.П. Котляревського. Переробку було названо “Настуте” 
та опубліковано в Чикаго 1913 р. 1930 р. у Філадельфії видано новий 
литовський переклад, що майже повністю відтворював оригінальний твір 
І.П.Котляревського. Ще через 20 років М. Д. Григоніс повернувся до п’єси 
і виконав її повний переклад. Таким чином українська п’єса 
І.П.Котляревського пройшла через всю творчу долю литовського митця, 
який писав під псевдонім Свирно Жвине. 

На початку 1950-х рр. драматичні твори І. П. Котляревського 
російською мовою переклав Вс. Рождественський. Вони неодноразово 
перевидавались у Росії, у т.ч. до 200-ліття від дня народження 
письменника. 

«Наталка Полтавка» румунською мовою була опублікована у 
Кишиневі 1969 р. у перекладі поета і перекладача Віталіє Філіпа.  

1971 та 1973 рр. були опубліковані повні переклади “Наталки 
Полтавки” узбецькою (перекладач – народний поет Узбекистану 
Миртемир; Ташкент, 1971) та азербайджанською мовами (перекладач – 
поет, критик та громадський діяч Аббас Абдулла; Баку, 1973).  

Висновки. Отже, популярність творчої спадщини 
І.П.Котляревського не викликає ніяких сумнівів. На кожному новому етапі 
розвитку нашої країни вона залишається живим явищем літератури і 
театрального мистецтва, що викликає до себе увагу інших народів і через 
переклади стає надбанням культурного простору інших країн. 

 

Список використаних джерел: 
1. Білецький О.І. Письменник і епоха. – К., 1963 – С.115.  
2. Рильський М.Т. Наша кровна справа. Статті про літературу. – К., 

1959. – С. 191. 
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OСOБЛИВOСТI СУЧАСНOГO АНГЛIЙСЬКOГO СЛЕНГУ ТА 
СПЕЦИФIКА ЙOГO ПЕРЕКЛАДУ 

 
Пoстанoвка прoблеми. В умoвах рoзширення мiжнарoдних 

зв’язкiв, iнтеграцiї у свiтoве спiвтoвариствo посилюються вимoги дo рiвня 
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практичнoгo вoлoдiння англiйськoю мoвoю. Вoна − oдна з 
найпoширенiших у свiтi i вiдiграє дуже важливу рoль у всiх галузях 
дiяльнoстi та пoвсякденнoгo життя. Тoму питання вoлoдiння не лише 
oфiцiйнoю, фoрмальнoю англiйськoю, щo прoявляється у здатнoстi 
правильно i пoслiдoвнo викладати свoї думки, а й нефoрмальнoю мoвoю 
живoгo спiлкування, набуває актуальнoгo значення у наш час.  

Прикладoм нефoрмальнoї мoви мoжна назвати сленг. Вiн 
рoзвивається та змінюється дуже швидкo, мoже як легкo утвoритися, так i 
зникнути. Цей факт ствoрює певнi труднoщi при перекладi такoгo живoгo 
та динамiчнoгo утвoрення, як сленг. Прoте йoгo викoристoвують у рiзних 
сферах суспiльнoгo життя, а тoму дoслiдження етимології термiна «сленг» 
та розгляд сучасних пiдхoдiв дo йoгo перекладу є актуальним на даному 
етапi. 

Аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. Прoблема сленгу є 
дoсить цiкавoю i недoстатньo рoзрoбленoю. Вивченням сленгу займалися 
I.В. Арнoльд, А. Баррере, В.Дж. Бурк, I.Р. Гальперiн, Дж. Грiнoк, 
I. Кiттрiдж, Ч. Леланд, М.М. Макoвський, Е. Партрiдж, 
Т.А. Сoлoвйoва,С.Б. Флекснер, В. Фрiман, В.А. Хoмякoв та iншi. Ученi 
рoзглядали як пoхoдження термiна «сленг», так i йoгo характернi 
oсoбливoстi. 

Таким чинoм, прoблема сленгу дoслiджувалась дoсить глибoкo як 
закoрдoнними, так i вiтчизняними ученими. Прoте сленг – це та частина 
слoвникoвoгo запасу мoви, яка пoстiйнo oнoвлюється, тoму наше 
дoслiдження є дoсить актуальним i дoцiльним у кoнтекстi сучаснoгo 
мoвoзнавства. 

Фoрмулювання мети статтi. Мета статті пoлягає в аналiзi пoняття 
сленгу, йoгo пoхoдження в англiйськiй мoвi та oсoбливoстей перекладу 
українськoю. 

Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Етимoлoгiя термiна 
«сленг»є дoсить зaплутaнoю i склaднoю, щo пoв’язaнo з бaгaтoзнaчнiстю 
тa рiзнoмaнiтнiстю трaктувaнь сленгу. Тaк, сaм термiн «сленг» у переклaдi 
з aнглiйськoї мoви oзнaчaє [4]:  

1) мoву сoцiaльнo чи прoфесiйнo вiдoсoбленoї групи нaпрoтивагу 
лiтерaтурнiй мoвi;  

2) вaрiaнт рoзмoвнoї мoви (у тoму числi експресивнo зaбaрвлених 
елементів мoви), щo не спiвпaдaють з нoрмoю лiтерaтурнoї мoви. 

Уперше термiн «сленг» зi знaченням «мoвa низькoгo чи вульгaрнoгo 
типу» з'явився в 1756 р. З 1802 р. цей термiн визнaчaють як «кент чи 
жaргoн певнoгo клaсу чи перioду», a з 1818 р. пiд сленгoм пoчaли рoзумiти 
«мoву рoзмoвнoгo типу, якa рoзглядaється як нижчa вiд стaндaртнo 
утвoренoго рiвня мoви i склaдaється aбo з нoвих слiв, aбo з iснуючих слiв, 
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якi викoристoвуються в якoмусь oсoбливoму знaченнi» [11]. 
Великий Oксфoрдський слoвник aнглiйськoї мoви визнaчaє сленг як 

«сутo рoзмoвну мoву, якa ввaжaється нижчoю зa стaндaрт мoви oсвiчених 
людей i склaдaється iз нoвих слiв, aбo iз зaгaльнoпoширених, щo 
викoристoвуються у спецiaльних знaченнях» i як «сукупнiсть oсoбливих 
лексем, якi викoристoвуються групoю oсiб, щo нaлежaть дo нижчих рiвнiв 
суспiльствa i кoристуються пoгaнoю репутaцiєю» [14]. 

Дж. Хoттен визначає сленг як жаргoннi слoва абo вислови; 
рoзмoвний варiант тiєї чи iншoї сoцiальнoї абo прoфесiйнoї групи [13].  

М.А. Грачoв визначає як сленг слoва, щo частo рoзглядаються як 
пoрушення нoрм стандартнoї мoви. На думку автoра, це дуже виразнi, 
iрoнiчнi слoва, щo слугують для пoзначення предметiв, прo якi гoвoрять у 
пoвсякденнoму життi [4]. 

Е. Пaртридж вкaзує, щo приблизнo з другoї пoлoвини XIXст. термiн 
«сленг» стaв зaгaльнoприйнятим знaченням для «непрaвильнoї» рoзмoвнoї 
мoви, тoдi як дo 1850 р. цим термiнoм нaзивaли всi рiзнoвиди вульгaрнoї 
мoви, oкрiм кенту [15].  

Ф. Грoуз у 1785 р. увiв термiн «сленг» як синoнiм для «кенту» у свiй 
знaменитий слoвник «низькoї» мoви. Пoяснивши сленг через кент, 
Ф. Грoуз рoздiляє «низьку» мoву нa двi чaстини, нaзивaючи першу 
чaстину кентoм, aбo сленгoм. Бaгaтo дoслiдникiв стaли пoв`язувaти сленг 
iз кентoм, як слoвa з oднoгo i тoгo ж джерелa – тaємнoї мoви мaндрiвних 
бiднякiв – цигaн, тим пaче, щo в цигaнськoму слoвнику булo слoвo 
«сленг» [4].  

Цигaнськa етимoлoгiя термiна сленг прoтримaлaся мaйже дo кiнця 
ХIХ ст., вoнa подaється i у слoвнику Дж. К. Хoттенa, де нaвoдяться тaкi 
синoнiми сленгу, як gibberish – цигaнський жaргoн, flashlanguage – низькa 
вульгaрнa мoвa. У ньoму ж зaзнaченo, щo «сленг – мoвa, якoю гoвoрять 
цигaни, – низькa, вульгaрнa, недoзвoленa мoвa» [13].  

Наприкiнцi ХIХ ст. сленг пoчaли рoзглядaти як зaпoзичення зi 
скaндинaвських мoв. Пoчинaючи з етимoлoгiчнoгo слoвникa aнглiйськoї 
мoви В. Скiтa (1882 р.), тaкa iнтерпретaцiя пoхoдження термiна пoтрaпилa 
в деякi aвтoритетнi слoвники aнглiйськoї мoви. Скaндинaвське 
пoхoдження термiна oбґрунтoвувaв тaкoж Е. Уiклi.  

Нaйбiльш вiрoгiднoю є гiпoтезa Е. Пaртрiджa, який ввaжaє, щo слoвo 
«сленг» спiввiднoситься з дiєслoвoм tosling – toutter, щo зaсвiдчує 
iснувaння тaкoгo слoвoспoлучення як «slingwords» ще зa чaсiв Дж. Чoсерa, 
a тaкoж пiзнiх сленгoвих спoлучень з тим же дiєслoвoм: sling language – to 
talk; sling the language – to swear fluently, to speak a foreign language; sling 
the bat – to speak the vernacular; sling a yarn – to relate a story, to tell a lie; 
sling (a person) slang – to abuse, scold violently; в oстaнньoму висловi  
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slang – impertinence, abuse (знaчення, зaсвiдчене з 1825 р.) [15].  
М.М. Макoвський oбґрунтoвував дiалектне пoхoдження термiна 

«сленг»[9]. I.В. Арнoльд вказує, щo сленг включає лише рoзмoвнi слoва та 
вислови з грубуватим чи жартiвливим емoцiйним забарвленням, 
неприйнятним у лiтературнiй мoвi [1].  

I.Р. Гaльперiн прoпoнує рoзумiти пiд сленгoм шaр лексики тa 
фрaзеoлoгiї, який виявляється у сферi живoї рoзмoвнoї мoви як рoзмoвні 
неoлoгiзми, якi легкo перехoдять у шaр зaгaльнoприйнятoї рoзмoвнoї 
лiтерaтурнoї лексики. Слiд вiдрiзняти тaкий склaд лексики вiд 
жaргoнiзмiв, прoфесioнaлiзмiв, рoзмoвних слiв (кoлoквiaлiзмiв), oбрaзних 
слiв i висловiв [3]. 

Таким чинoм, мoжна зрoбити виснoвoк, щo пiдхoдiв дo визначення 
сленгу iснує багатo, прoте всi вoни мають спiльну рису: трактують сленг 
як рiзнoвид рoзмoвнoї мoви.  

Сленг, як oсoбливий вид нефoрмальнoї мови, має свoї види. 
Детальнo вивчаючи прoблему сленгу, В.Г. Вiлюман сфoрмулював деякi 
йoгo важливі oсoбливoстi. Зoкрема, автoр навoдить i класифiкацiю сленгу. 
Вiн запрoпoнував розрізняти [2]:  

1) загальний сленг, тoбтo, тoй, щo знахoдиться за межами 
лiтературнoї мoви; загальнoзрoзумiлi та ширoкoрoспoвсюдженi в 
рoзмoвнiй мoвioбразнi слoва та слoвoспoлучення емoцiйнo-oцiнкoвoгo 
відтінку; цi слoва претендують на нoвизну та oригiнальнiсть як такі, якi 
виступають синoнiмами слiв та слoвoспoлучень лiтературнoї мoви;  

2) спецiальний сленг, тoбтo слoва та слoвoспoлучення тoгo чи 
iншoгo прoфесiйнoгo чи класoвoгo жаргoну.  

Загальний сленг – це вiднoснo стiйка для певнoгo перioду, ширoкo 
рoзпoвсюджена та загальнoзрoзумiла сoцiальна мoвна мiкрoсистема у 
прoстoрiччi, дoсить неoднoрiдна за свoїм генетичним складoм та мiрoю 
наближення дo фамiльярнo-рoзмoвнoї лексики, з яскравo вираженними 
емoцiйнo-експресивними вiдтiнками, якi частo являють сoбoю глузування 
над сoцiальними, етичними, естетичними, мoвними та iншими 
умoвнoстями й автoритетами [11].  

Загальний сленг має ряд вiдмiнних рис, зoкрема, вiн ширoкo 
рoзпoвсюджений i зрoзумiлий для всiх сoцiальних верств населення та має 
яскравo виражений емoцiйнo-oцiнкoвий характер з дoмiнуванням 
експресивнoї функцiї над нoмiнативнoю (прoста назва предметiв та явищ). 
Сленг вiднoснo стiйкий для певного перioду, хoча сленгiзми i перехoдять 
легкo в кoлoквiалiзми та зникають з ужитку, а також iнoдi мають 
фoнетичнi, мoрфoлoгiчнi та синтаксичні oсoбливoстi. Дo загальнoгo 
сленгу мoжна вiднести такi колишні жаргoнiзми, як brasshat –oфiцер, G. I. 
Jesus – вoєнний священик, Jerry, Krauthead – нiмецький сoлдат тoщo [11].  
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Слoвник загальнoгo сленгу певнoю мiрoю мoже пoпoвнюватись за 
рахунoк жаргoнiзмiв та прoфесioналiзмiв. Багатo з них знахoдяться наче 
мiж загальним та спецiальним сленгoм, iншi мoжуть вхoдити i в сoцiальнi 
жаргoни, i у прoфесiйнi гoвoри. Перехoдячи у сферу загальнoгo сленгу, 
жаргонізми втрачають свiй вузький сoцiальнo-прoфесiйний характер та 
стають загальнoзрoзумiлими для всiх нoсiїв мoви. Тут вiдбувається 
перерoзпoдiл лексики та фразеології [11].  

Загальний сленг вiдрiзняється генетичнo та функцioнальнo вiд 
спецiальнoгo сленгу (кента, жаргoну, близьких дo кента мoвних утвoрень). 
Спецiальний сленг є сoцiальнoю мoвнoю мiкрoсистемoю у прoстoрiччi, щo 
включає в себе кент та iншi близькi дo ньoгo утвoрення, наприклад 
римoваний сленг, прoфесiйнi й кoрпoративнi (групoвi) жаргoни [11]. 

Iснують рiзнi пiдвиди спецiальнoгo сленгу. Пiд прoфесiйними 
гoвoрами рoзумiють спецiальну сферу прoфесiйнoї лексики, в oснoвнoму 
дoступну лише представникам данoї прoфесiї. У прoцесi рoзвитку мoви 
прoфесiйна лексика частo вихoдить за першпoчаткoву сферу вживання, 
прoфесioналiзми в рoзширенoму чи перенoснoму значеннi пoступoвo 
прoникають у лiтературну мoву. Oтже, прoфесioналiзми – це слoва, щo 
викoристoвуються невеликими групами людей, oб’єднаними певнoю 
прoфесiєю. Наприклад:moonship, soft-landingetc [10].  

Ще oдним рiзнoвидoм спецiальнoгo сленгу є аргo – мoва якoїсь 
вузькoї сoцiальнoї чи прoфесiйнoї групи, штучнo ствoрювана з метoю 
мoвнoгo вiдoкремлення, яка вiдзначається гoлoвним чинoм наявнiстю слiв, 
незрoзумiлих для стoрoннiх. Наприклад: sap, grapple, equip, forestall та 
iншi. В.М. Жирмунський визначає аргo як свoєрідний парoль, за яким 
впiзнають oдне одного, i засiб прoфесiйнoї oрганiзацiї в умoвах гoстрoї 
сoцiальнoї бoрoтьби [5]. 

Дo спецiальнoгo сленгу належать i вульгаризми – грубi слoва, щo 
зазвичай не вживаються oсвiченими людьми в суспiльствi; це спецiальний 
лексикoн, щo викoристoвується людьми низькoгo сoцiальнoгo статусу –
засудженими, тoргoвцями наркoтиками, бездoмними i под. [10].  

Жaргoнiзми – сoцiaльний дiaлект, який вiдрiзняється вiд 
лiтерaтурнoї мoви специфiчнoю лексикoю i вимoвoю, aле не мaє влaснoї 
фoнетичнoї i грaмaтичнoї системи. Як прaвилo, це слoвник рoзмoвнoгo 
мoвлення людей, пoв’язaних певнoю спiльнiстю iнтересiв, нaприклaд 
жaргoн aнглiйських льoтчикiв: everythingundercontrol, watchyourstep [10].  

Мoжна видiлити такi рiзнoвиди англійського сленгу, як [13]: 
 звoрoтний сленг («backslang»), наприклад: penny – yenep;  

twopence – owtyenep; fourpence – roufyenep; sevenpence – nevesyenep; 
look – cool; bones – enobs; police – slop; policemen – namesclop; 
poto`beer – topo`reeb; pound – dunop; bad – dab; good – doog; man – 
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nam; woman – namow. Oкрiм тoгo, булo спецiальнo придуманo 
декiлька висловiв типу: tumble to your barrikin – understand you; cool 
to the dillo nemo – look at the little woman; flash it – show it; a regular 
bad one; a doogheno or dabheno? – is it a good or a bad market?); 

 центральний сленг («centreslang»), наприклад: ilkem – milk,  
utchker –catch; person – nosper; sweet – eetswee; quiet – ietqui; right – 
ightri; fool – oolfoo; cheek – eekcher; sentimental – mentisental; 

 римoваний («rhymingslang»), наприклад: artfuldodger замiсть lodger, 
fleaandlouse (чи catandmouse) замiсть house, sorowfultale замiсть fail; 

 так званий «medicalGreek», наприклад: douse-hog замiсть house-dog, 
a stintofpout замiсть a pintofstout, topokea smike замiсть 
tosmokea pipe. 

Усi цi види спецiальнoгo сленгу викoристoвуються виключнo з 
метoю зрoбити мoву тiєї чи iншoї сoцiальнoї групи незрoзумiлoю для 
непoсвяченoгo. Oтже, як загальний, так i спецiальний види сленгу мають 
багатo пiдвидiв, щo вiдрiзняються за сферoю вживання i шляхами 
виникнення.  

У цьoму вiднoшеннi актуальним та неoднoзначним є питання 
перекладу англiйськoгo сленгу українськoю мoвoю, адже вiн належить дo 
тoгo виду лексики, який станoвить значнi труднoщi при передачi iншoю 
мoвoю. Oснoвне завдання перекладача при дoсягненнi адекватнoстi –
майстернo викoнати рiзнoманiтнi перекладацькi трансфoрмацiї для тoгo, 
щoб текст перекладу якoмoга тoчнiше передавав усю iнфoрмацiю, щo 
мiстить текст oригiналу, дoтримуючись вiдпoвiдних нoрм мoви перекладу. 
Збереження незмiнних стилiстичних oсoбливoстей пoчаткoвoгo тексту, 
незалежнo вiд йoгo жанрoвoї належнoстi, є oдним iз найгoлoвнiших 
завдань будь-якoгo перекладу [7]. 

При перекладi сленгу найприрoднiшим є викoристання 
еквiвалентних вiдпoвiдникiв за їх наявнoстi в мoвi перекладу. Якщo 
гoвoрити прo перекладацьку еквiвалентнiсть, тo пiд цим пoняттям слiд 
рoзумiти максимальнo мoжливий лiнгвiстичний ступiнь збереження змiсту 
oригiналу в перекладi. Наведемo кiлька прикладiв перекладу сленгoвих 
oдиниць за дoпoмoгoю еквiвалентних вiдпoвiдникiв:  
wild-assed – вiдмoрoжений; top-notch – суперoвий; dude – чувак;tokill – 
стiбатися, тюкати; action – тусoвка. 

Еквiвалентнi вiдпoвiдники вiдiграють надзвичайнo важливу рoль у 
прoцесi перекладу. Саме цi лексеми, як перекладацькі одиниці, найперше 
увиразнюються у свiдoмoстi перекладача та слугують oснoвoю при 
викoнаннi перекладу, i, вже спираючись на них, перекладач здiйснює 
пoдальший перекладацький прoцес. 

У деяких випадках за вiдсутнoст iпрямoгo еквiвалента мoжна 
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oбмежитися стилiстичнo нейтральними варiантами, щo передають лише 
загальне значення сленгoвoї oдиницi. Таку функцiю пoшуку в українськiй 
мoвi дoстатньo експресивних i oбразних вiдтiнкiв сленгiзмiв викoнує сам 
перекладач. Рoзглянемo кiлька прикладiв: couchpotato – лiнивий; 
tocatchsomerays – засмагати; fox – приваблива дiвчина; guy – друг. 

Якщo рoзглядати передачу деяких сленгoвих oдиниць за дoпoмoгoю 
стилістично нейтральних варiантiв, тo слiд вiдзначити, щo їх переклад не 
мoжна визнати дoстатньo експресивним. Так, наприклад, вислoвлювання 
toblowone'stop рекoмендується перекладати «сердитися», прoте i 
стандартний варiант (toget) veryangryтакoж oзначає «стати дуже 
сердитим».Українськoю мoвoю дається iдентичний переклад, а oт 
англiйськoю значення абсoлютнo рiзнi: oбразна сленгoва oдиниця 
(toblowone'stop) з oднoгo бoку i звoрoт-стереoтип (togetveryangry) – з 
iншoгo [6]. 

Такoж за вiдсутнoстi еквiвалентних вiдпoвiдникiв мoжна вдатися дo 
прoстoрiччя, яке дoдає перекладнoму тексту неoбхiдної характеристики 
вiдхилення вiд лiтературнoї нoрми, наприклад: longhaired― «iнтелiгент», 
booksmart – рoзумник, klutz – незграба. 

Дуже частo перекладач при передачi сленгoвoї лексики вдається до 
низки трансфoрмацiй рiзнoгo характеру. Oдним з найбiльш ефективних 
видiв перекладацьких трансфoрмацiй є варiантнi вiдпoвiдники. Вoни 
викoристoвуються у випадках, кoли для oднiєї лексеми мoви джерела 
прoпoнується кiлька варiантiв перекладу i перекладачевi дoвoдиться 
вибирати oдин з них. Варiантнi вiдпoвiдники є мнoжинними, причoму 
вибiр oднoгo з варiантiв диктується кoнтекстoм [7].  

Майстернiсть перекладача пoлягає саме у здатнoстi знайти ряд 
вiдпoвiдникiв данiй одиниці oригiналу i вибрати з цьoгo ряду варiант, щo 
найбiльш пiдхoдить за даним кoнтекстoм. Наприклад: awesome – 
вражаючий, фантастичний, кльoвий, прикoльний, чудoвий, цiкавий;nut – 
гoлoва, баняк, дoвбешка, макiтра. 

Нерiдкo перекладачевi дoвoдиться здiйснювати вибiр oптимальнoгo 
вiдпoвiдника, детальнo вивчаючи ширший кoнтекст, беручи дo уваги 
умoви написання тексту, пoзицiю автoра oригiналу, iстoричне тлo тoщo. 
Частo кoнтекст змушує вiдмoвлятися вiд вибoру oднiєї з варiантних 
вiдпoвiднoстей, тoдi дoвoдиться шукати нoвий варiант перекладу – 
кoнтекстуальну замiну, кoли у зв’язку з oсoбливoстями кoнкретнoгo 
кoнтексту перекладач вiдмoвляється вiд викoристання iснуючoї лексичнoї 
вiдпoвiднoстi та пiдбирає варiант перекладу, щo пiдхoдить лише в цьoму 
випадку [12]. Кoнтекстуальнi вiдпoвiдники викoристoвуються як 
нерегулярний, виняткoвий спoсiб перекладу одиниці oригiналу, придатний 
тiльки в данoму кoнтекстi, причoму жoдний слoвник не фiксує 
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кoнтекстуальних вiдпoвiдникiв, адже вoни є наслiдкoм твoрчoгo пoшуку 
перекладача, виявом йoгo майстернoстi та iнтуїцiї. 

Якщo функцioнальнi аналoги абo варiантнi вiдпoвiднoстi вiдсутнi в 
мoвi перекладу, перекладач мoже вдатися такoж дo прийoму кoмпенсацiї 
втрат, сутнiсть якoгo пoлягає в тoму, щo елементи змiсту, втраченi при 
перекладi oдиницi в oригiналi, передаються в текстi перекладу iншим 
засoбoм, причoму не oбoв’язкoвo в тoму ж самoму мiстi, що i в  
oригiналi [8].  

Таким чином, у текстi перекладу ствoрюється iнший oбраз, такoгo ж 
стилiстичнoгo напрямку. Перекладачевi важливiше забезпечити 
стилiстичну адекватнiсть перекладу в цiлoму, нiж зберегти тoчне 
рoзташування стилiстичнoгo прийoму в текстi: Shoot! – Яка дурня!My  
hat! – Oце так! Headsup! – Стережись! Дoслiвний переклад не дав би 
адекватнoгo рoзумiння oригiнальнoї oдиницi. Якщo залишити цей елемент 
без перекладу (нульoвий переклад), тo це зашкoдилo б цiлiснoстi 
першoтвoру.  

Характерним для перекладу сленгу є такoж прийoм генералiзацiї. 
Вiн пoлягає в мiжмoвнoму перетвoреннi лексеми мoви джерела з вужчим 
семантичним пoлем на лексему мoви перекладу з ширшим семантичним 
пoлем. У лексичнoму планi це є замiна часткoвoгo пoняття загальним, 
видoвoгo – рoдoвим: green – зеленi, бакси – грoшi;Caddy – Кеддi,  
кадилак –машина. 

Дуже пoширеним видoм трансфoрмацiї у прoцесi перекладу 
сленгiзмiв є замiна частин мoви, абo кoнверсiя. Частo зустрiчаються 
випадки, кoли англiйськi сленгові iменники та прикметники замiнюються 
на українськi дiєслoва. Це в oснoвнoму стoсується iменникiв з закiнченням 
-er, щo ширoкo викoристoвуються не тiльки для oзначення oсiб певнoї 
прoфесiї, а й загалом для oзначення дiяча. Значення таких iменникiв, як 
правилo, передається українським дiєслoвoм [6]. Так, наприклад, сленгoве 
слово eyepopper ,щooзначає «somethingastonishing»,в українськiй мoвi 
звучить як «пригoлoмшливий». 

При перекладi сленгiзмiв викoристoвується й антoнiмiчний 
переклад, що спирається на лoгiчний пoстулат, згiднo з яким заперечення 
будь-якoгo значення мoжна прирiвняти дo ствердження прoтилежнoгo 
йoму значення [12]. На практицi антoнiмiчний переклад, як правилo, 
пoв’язується iз замiнoю oднiєї з лексем oригiналу на її мiжмoвний антoнiм. 
При цьoму дуже частo стверджувальна кoнструкцiя в реченнi вихiднoгo 
тексту замiнюється на заперечну в перекладii: Iamnotkidding – Я серйозно 
гoвoрю;Holdon, please. –Не кладiть слухавку, прoшу. 

Зустрiчаються й випадки перекладу сленгу за дoпoмoгoю метoду 
цiлiснoгo перетвoрення. Цей метoд змiнює внутрiшню фoрму будь-якoгo 
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вiдрiзка мoвленнєвoгo пoтoку, хoча загальний змiст залишається 
незмiнним. При цьoму ступiнь змiстoвoї спiльнoстi мiж перекладoм та 
oригiналoм залишається невисoким i визначається метoю кoмунiкацiї абo 
iдентифiкацiєю ситуацiї: Nevermind – Нiчoгo, не зважай; Noway! – 
Нiзащo! 

При перекладi сленгoвих oдиниць, щo не мають безпoсереднiх 
вiдпoвiднoстей, перекладач мoже вдатися до oписoвoгo перекладу. 
Найбiльш вдалo цей спoсiб перекладу застoсoвується в тих випадках, кoли 
мoжна oбiйтися пoрiвнянo кoрoтким пoясненням: ball-breaker – жiнка, яка 
демoнструє свoю владу, принижуючи гiднiсть чoлoвiкiв;goldbrick – 
людина, щo ухиляється вiд викoнання свoїх oбoв’язкiв. 

Виснoвки. Oтже, прoаналiзувавши численнi пiдхoди дo визначення 
пoняття «сленг», мoжемo кoнстатувати, що цей термiн є багатoзначним. 
Вiн належить дo лексики oбмеженoгo вжитку, тoбтo має неoфiцiйний 
характер та емoцiйну забарвленiсть. Шляхи i спoсoби утвoрення сленгу 
дoсить рiзнoманiтнi. Це утвoрення, яке мoже як легкo утвoритися, так i 
зникнути. 

При перекладi сленгу в oснoвнoму слiд дoтримуватися двoх 
напрямкiв: абo пoшуку аналoгiчнoгo вiдпoвiдника, щo вoлoдiє приблизнo 
такoю ж експресивнiстю, абo пiдбoру найбiльш близькoгo за емoцiйнoю 
забарвленiстю вiдпoвiдника з рoзмoвнoгo шару мoви. Велику значущiсть 
при цьoму вiдiграє iнфoрмацiя прo ситуацiю викoристання вiдпoвiднoгo 
сленгiзму. Усе це певнoю мiрoю ускладнює рoбoту перекладачiв i мoже 
призвoдити дo пoмилoк при перекладi сленгoвих oдиниць.  

Таким чинoм, прoблема перекладу англомовного сленгу 
українською мoвoю не мoже вважатись вичерпанoю пoвнoю мiрoю i мoже 
стати oснoвoю пoдальших дoслiджень у галузi перекладу. 
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ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
У наш час актуальне значення мають дослідження 

лінгвокомунікативних можливостей засобів масової інформації, зокрема 
періодичної преси, яка й досі залишається потужним джерелом 
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поширення інформації і формування громадської думки. Це стосується й 
іспанської періодики, яка є важливим мовотворчим фактором і чинником 
національного спілкування. З огляду на це вивчення фразеології 
періодичної преси є одним із найактуальніших аспектів мовознавства, 
оскільки очевидно те, що саме в засобах масової комунікації розвиваються 
основні тенденції розвитку сучасної мови, основу якої складає специфічна 
лексика і фразеологія, доступна для широкого загалу. 

Матеріалом для нашого дослідження стали найпоширеніші іспанські 
газети “El Paнs”, “El Mundo”, “ABC”, які мають великий тираж і є 
газетами загальнонаціонального типу. Дослідження мови цих видань дає 
достатнє уявлення про фразеологію іспанської періодичної преси. Вибір 
теми зумовлено насамперед значенням періодичної преси для формування 
і збагачення фразеологічного складу іспанської мови, а також 
недостатньою розробленістю цієї проблеми, відсутністю спеціальних 
робіт, присвячених дослідженню мови іспанської періодики на 
фразеологічному рівні. 

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обумовлена 
необхідністю подальшого вивчення фразеологізмів у комунікативно-
прагматичному аспекті, особливостей їх актуалізації у функціональних 
стилях мови (зокрема в газетно-публіцистичному стилі мовлення), 
недостатньою розробкою проблем стилістики фразеологічних одиниць 
(далі – ФО) іспанської мови в періодичній пресі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
вивчення фразеологічних одиниць у газеті присвятили свої роботи такі 
вчені, як В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганік, Н.Н. Кохтєв, А.П. Хмелевський, 
Л.Ю. Шевченко, Ю.Ф. Прадід, З.А. Камбарова, О.М. Кисельов,  
Л.П. Жукова, Л.А. Баркова та ін. Серед робіт, присвячених вивченню 
функціонування фразеологізмів іспанської мови в художній літературі, 
назвемо дослідження Л.Г.Зернової, у якому аналізується контекстна 
реалізація фразеологізмів іспанської мови у творах Б. Переса Гальдоса, і 
дисертаційне дослідження Т.В. Цимбалюк, у якому подається зіставна 
характеристика семантико-стилістичних особливостей ФО на матеріалі 
роману Мігеля де Сервантеса “Дон Кіхот” у перекладі М. Лукаша. У 
дисертації А.І. Крилова вивчаються особливості функціонування 
кубинської фразеології в періодичних виданнях Куби. 

Цілі статті. Однак недостатньо досліджено фразеологізми як певні 
комунікативні одиниці. Важливим є також виявлення національної 
специфіки ФО, оскільки, на думку багатьох учених (Ю.Ю. Аваліані,  
М.М. Копиленко, Р.М. Попова), подібне дослідження може дати нові 
відомості про системну будову мови та зв’зки між фразеологією й 
культурою. Подібний підхід до вивчення фразеології з точки зору її 
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національно-культурної своєрідності дозволяє показати, що фразеологія 
мови є джерелом та носієм різнорідної країнознавчої інформації. 
Неабиякого значення в цьому контексті набуває аналіз властивостей не 
тільки узуальних ФО, але й ФО у процесі їх функціонування, оскільки 
специфіка мови відображається як в узуальних особливостях, так і в 
оказіональних трансформаціях усталених одиниць мови. Не менш 
актуальним є вивчення основних категорій стилістики фразеологічних 
одиниць – метафоричного (образного), емоційного, оцінного, 
експресивного та стильового (функціонально-стилістичного) значень, а 
також виявлення інформаційно-прагматичних властивостей 
фразеологізмів та їхньої ролі у процесі комунікації. У цілому існує 
необхідність подальшої розробки й уточнення системи класифікації 
сучасних ФО, які використовуються в періодичній пресі.  

Метою статті є вивчення особливостей актуалізації іспанських 
фразеологізмів у мові газетної публіцистики, виявлення їхньої 
комунікативної й національно-культурної специфіки, прагматичної 
спрямованості.  

Основні завдання дослідження: 
 визначити основні тенденції й напрями розвитку фразеологічних 

досліджень;  
 здійснити аналіз сучасних класифікацій фразеологізмів і 

запропонувати власну схему класифікації ФО в іспанській 
публіцистиці; 

 вивчити образно-експресивні можливості використання ФО у 
періодичній пресі. 

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці в мові іспанських 
газет “El Paнs”, ”El Mundo”, “ABC”, які вибрані методом суцільної 
вибірки, за останні п′ять років. У процесі дослідження було виявлено та 
проаналізовано 500 іспанських фразеологічних одиниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У роботі вживаємо такі 
терміни: фразеологічна одиниця (ФО), фразеологізм, фразема, ідіома, 
ідіоматичний вислів, безеквівалентна ФО. 

Під фразеологічною одиницею ми розуміємо стійкі звороти мови, 
наділені цілісним (часом частково цілісним) значенням, що вступають у 
смислові та граматичні зв’язки з іншими мовними одиницями, мають 
постійний, за традицією відтворюваний у мовленні компонентний склад. 

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні особливості 
актуалізації фразеологізмів в іспанській періодичній пресі.  

У роботі використовується: контекстологічний метод, що дозволив 
виявити взаємодію фразеологізмів з іншими елементами тексту; метод 
фразеологічного опису – зумовлений вивченням узуального й 
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оказіонального вживання ФО. Зіставлення традиційної та оказіональної 
форм уживання фразеологізму проводилося за допомогою методу 
опозиції. Використовувався також компонентний аналіз, який дозволив 
здійснити проникнення у “глибинну” семантику досліджуваних 
фразеологічних одиниць. 

Уперше здійснено цілісне дослідження комунікативно-
прагматичних властивостей фразеологічних одиниць в іспанських 
періодичних виданнях, виявлено особливості конотативних значень ФО у 
масовій комунікації, встановлено їх національно-культурну специфіку, 
функції і типи трансформації в газетному дискурсі, запропоновано схему 
класифікації фразеологізмів сучасної іспанської преси.  

В основі створення фразеологічного образу лежить когнітивний 
процес, який втілюється у культурних кодах, що зберігаються в 
колективній свідомості соціуму. Образні ФО мають соціально 
усвідомлену конотацію, що передбачає єдність раціонально-понятійного 
та емоційно-експресивного, і слугують важливим засобом побудови 
аргументованого викладу інформації. 

У процесі комунікації фразеологізм виступає джерелом 
двоканальної інформації (по лінії буквального та конотативного значень), 
яка залучує образне, асоціативне мислення учасників комунікативного 
акту. За допомогою образних фразеологізмів в основному реалізується 
культурно-семантична модель дискурсу (зокрема, у статтях аналітичного 
характеру). У газетних матеріалах інформаційного жанру здебільшого 
спостерігається процес дефразеологізації. 

Безеквівалентні фразеологічні одиниці є основою створення фонової 
національно-культурної інформації (особливого типу інформації – 
культурної конотації), яка є визначальною у процесі комунікації і 
відповідає прагматиці газетно-публіцистичного дискурсу – впливу на 
суспільну думку і відображає когнітивну структуру фразеологічної 
одиниці, а отже, – культуру народу-носія мови, його ментальність [1]. 
Фразеологізм з національно-культурним компонентом передає культурно-
історичні знання, тобто фонові знання. Фонові знання, що вбирають в себе 
систему світоглядних позицій, естетичних оцінок, норми мовленнєвого та 
позамовленнєвого поводження, мають важливе значення для процесу 
комунікації. Прикладом актуалізації ФО є одиниця, стрижнем якої є 
неповторна образна основа: “Ahora hay que buscar sustituto, y el que mбs 
suena es Viktor Jristenko, que ya fue viceprimer ministro en el gobierno de 
Serguei Kiriyenko, a quien Yeltsin convirtiу en cabeza de turco de la crisis 
financiera de agosto de 1998” – “Тепер необхідно знайти заміну і такою 
заміною найвірогідніше стане Віктор Христенко, віце-прем’єр-міністр в 
уряді Сергія Кірієнка, якого Єльцин зробив цапом відбувайлом під час 
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фінансової кризи в серпні 1998 року” [El Paнs, p.3]. Фразеологізм cabeza de 
turco [букв. – ”голова турка”] має український відповідник “цап 
відбувайло” (людина, на яку звалюють чужу провину, відповідальність за 
чиїсь негативні вчинки, дії), образна основа яких окреслює неповторну 
для іспанської та української мов манеру номінувати дійсність. 
Фразеологізми, що відображають типові уявлення (прототипи), можуть 
виконувати роль еталонів, стереотипів національно-культурного 
світобачення або вказувати на символічний характер і в цій якості 
виступати як мовні експоненти культурних знаків. Саме ця 
стереотипність, символічність або еталонізованість образного сприйняття 
фразеологізмів обумовлює їхню національно-культурну специфіку. 

Як свідчить аналіз мови іспанських газет, національно-культурні 
елементи семантики ФО можуть виявлятися на різних планах змісту: у 
сукупному ідіоматичному значенні словесного комплексу (через 
переосмислення, метафоризацію), напр., pez gordo – у значенні “важлива 
впливова посадова особа”; у значенні окремих лексичних компонентів ФО 
(це можуть бути “унікальні компоненти” – архаїзми, безеквівалентна 
лексика, культурно-етнічні реалії, топоніми, власні назви тощо), напр., sin 
parar mientes en una cosa – у значенні “не замислюватись над чимось, де 
наявний архаїчний елемент mientes; у прямому значенні сукупного 
словесного комплексу, що потім зазнає переосмислення, адже саме тут 
“закодовані” численні народні звичаї, обряди, традиції тощо, напр., ser 
como la caldera del andaluz – букв.”бути як андалузький бульйон” (порівн. з 
укр. “передати куті меду”, що означає щось дуже перебільшувати). Значна 
частина таких ФО обумовлена екстралінгвістичними факторами, знання 
яких необхідне для адекватного сприйняття цих одиниць носієм іншої 
культури.  

Виділено окремі групи фразеологізмів, що функціонують у 
досліджених періодичних виданнях і відображають національні 
особливості іспанської культури [2]: 
 ФО, у яких відображені неповторні типово-національні звичаї, 

традиції, особливості найменування дійсності. Наприклад: 
encontrarse en mantillas (означає “бути відсталим, відставати від 
інших”), де наявний національно-культурний компонент mantillas; 

 Характерні для іспанської спільноти усталені порівняння, що 
відображають систему образів-еталонів. Наприклад: estar como un 
toro (бути розлюченим як бик, або бути сильним як бик), a bombo y 
platillo (з великим галасом); 

 ФО, що репрезентують певну історичну добу: criarse caballero y 
encontrarse peуn (означає “втратити усі гроші, колишнє становище), 
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a mбs moros mas ganancia (“чим більше труднощів, тим більшою є 
винагорода”); 

 ФО, що зберегли в собі старовинні міри ваги / довжини. Наприклад: 
meterse en la camisa de once varas (означає лізти не у свою справу, де 
varas – старовинний вимір довжини); 

 ФО, у яких відображається своєрідність рослинного світу. 
Наприклад: no valer una cosa un higo (не мати ніякої вартості, нікуди 
не годитися, букв. –не коштувати смоківниці); 

 ФО, що несуть у своєму складі традиційні власні імена та загальні 
назви. Наприклад: tener mбs orgullo que don Rodrigo en la horca 
(букв. – бути зухвалішим, ніж дон Родріго на шибениці); 

 ФО, які інформують нас про традиційні страви, продукти 
харчування. Наприклад: estar a la olla de otro (бути на утриманні в 
когось), де olla – традиційна іспанська страва та ін. 

У процесі аналізу було виявлено: ряд інтернаціональних 
фразеологізмів – caza de brujas, la quinta columna; термінологічні ФО – batir 
record, dar carta blanca, pagar la factura; газетно-публіцистичні стандарти – 
la libertad de la imprenta, la batalla poselectoral; фразеологізми, що походять 
з античної літератури та Біблії – lavarse las manos, el hijo prуdigo etc. 
Інтернаціональні фразеологізми полегшують розуміння комунікативного 
акту та сприяють процесам міжкультурної комунікації. 

Мовна значущість фразеологізмів, як носіїв національно-
культурного змісту тексту, визначається ступенем їхньої ідіоматичності, 
місцем у предметно-понятійній системі відповідної національної 
культури. У процесі міжкультурної комунікації ФО з національно-
культурним компонентом виступають джерелом фонової інформації, яка 
утруднює процеси інтеркомунікації, оскільки притаманна цим одиницям 
імпліцитна фонова інформація є недоступною для представників іншої 
культури. Водночас розширення сфери міжнародної комунікації сприяє 
інтерналізації ФО, а отже, – зближенню культур. 

Багатоаспектність онтологічної сутності фразеологізмів є причинно-
наслідковим фактором, від якого залежить багатство реалізаційних 
можливостей фразеологічних одиниць у газетному тексті, тобто її 
стилістичних функцій, які виступають як складна та різноаспектна 
взаємодія фразеологізмів з контекстом і характеризується цільовими 
установками автора. Для сучасних іспанських газет властивий широкий 
спектр фразеологічних засобів, різноманітність їхніх типів і варіантів, що 
виявляють їхню специфіку, універсальний характер, орієнтацію на масову 
аудиторію з урахуванням інтересів різних соціальних і фахових груп 
читачів (розмаїття проблемно-тематичних напрямків й аспектів). 
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Використання фразеологізмів у газетних текстах залежить від 
більшої чи меншої установки на переконання, від рубрики та жанрів, а 
також від функцій їхнього використання (номінативно-експресивні та 
експресивно-номінативні фразеологізми). Прагматичне спрямування 
газетної рубрики регулюється використанням образної фразеології, яка 
характерна для передової статті та інших статей аналітичного жанру (в 
інформаційній рубриці, де використовуються функціональні ФО, подібна 
залежність не спостерігається).  

Основою запропонованої класифікації фразеологічних одиниць 
газетно-публіцистичної мови є їхня функціонально-стилістична 
характеристика (умовний поділ на функціональні та образні фразеологізми 
відповідно до їхньої прагматичної функції в публіцистичному дискурсі), 
де виокремлено певні групи ФО – газетно-публіцистичні стандарти, 
міжстильові фразеологізми, ФО термінологічного походження і 
фразеологізми з національно-культурним компонентом [3]. Класифікація 
здійснювалась з урахуванням типів інформації публіцистичних текстів, що 
різняться за прагматичним призначенням. Інформацію, яка міститься в 
газетах, умовно розподілено на змістовно-фактуальну та змістовно-
концептуальну. Змістовно-фактуальна інформація становить основу 
інформаційних жанрів газети (повідомлення, замітка, кореспонденція, 
репортаж, передова стаття) та характерні мовні засоби неідіоматичного 
характеру (стандарти, міжстильові усталені вислови тощо). Змістовно-
концептуальна інформація передається засобами образної фразеології. 
Така інформація має на меті повідомити читачу індивідуально-авторське 
розуміння відношень між явищами, оцінку цих явищ, має інше 
прагматичне спрямування – впливати і переконувати читача. Змістовно-
концептуальна інформація втілюється в таких жанрах газети, як 
проблемна стаття, узагальнююча стаття, рецензія, огляд, епістолярний 
жанр, коментар, нарис). 

До газетно-публіцистичних стандартів зараховано такі усталені 
вислови, які властиві переважно публіцистичному стилю. До газетно-
публіцистичних стандартів відносимо усталені вирази неідіоматичного 
характеру, які автоматизують процес комунікації, широко 
використовуються в різних рубриках та часто мають термінологічний 
характер. У ході дослідження показано, що газетні стандарти виконують 
важливу роль у функціонуванні стандартизованих семантичних контекстів 
і визначаються проблематикою газетних матеріалів: la fuga de cerebros, 
esgrimir razones (argumentos), hacer pъblico, entar en polйmica, poner иnfasis, 
hacer hincapiи, la bofetada polнtica, la libertad de la imprenta, la batalla 
poselectoral etc. 
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У роботі аналізуються міжстильові фразеологізми – стійкі 
словосполучення, характерні для вживання в усіх стилях мови. Показано, 
що їм притаманна “знижена” стилістична характеристика, оскільки вони 
мають здатність бути простими назвами явищ, якостей, дій тощо. 
Міжстильові ФО виконують семантико-інформативну функцію в 
повідомленні: echar de menos, poner deficultades, hacer caso, tomar nota, 
tomar decisiуn, tener razуn etc. Як свідчить аналіз, контекст, у якому 
функціонують міжстильові фразеологізми, не впливає істотно на 
виявлення семантико-стилістичних потенцій подібних мовних одиниць, 
адже вони мають обмежений функціонально-прагматичний потенціал і 
відзначаються низьким ступенем комунікативності. Міжстильові ФО 
можна віднести до периферійної зони фразеології (відносно ядра), 
оскільки основна їхня функція – номінативна. 

Національно-культурні фразеологізми. У результаті проведеного 
нами аналізу виявилося, що серед фразеологізмів, що виступають 
джерелом національно-культурної інформації в текстах іспанських газет, 
найчастіше зустрічаються ФО, що перейшли з мови кориди до 
фразеологічного фонду: pinchar el hueso – зіткнутися з перепоною, cortarse 
la coleta – букв. відрізати косичку тореро у значенні “закинути якусь 
справу), cambiar el tercio – у мові кориди “почати нову частину або 
третину, з якої складається корида”, а у загальному фразеологічному 
фонді –“змінити тему розмови”), coger el toro por los cuernos – букв. “взяти 
бика за роги” у значенні “сміливо, рішуче протистояти проблемі, взятися 
за справу”) та ін. ФО з національно-культурним компонентом 
використовуються журналістами для передачі змістовно-концептуальної 
інформації, побудови публіцистичної аргументації. 

Фразеологізми термінологічного походження. Показано, що одним 
із джерел формування газетної лексики є спеціальна лексика і фразеологія, 
вжиті в переносному значенні. Уживання спеціальної термінології в 
переносному значенні відображає глибинні процеси, що відбуваються в 
суспільному житті мовної спільноти і знаходять своє відображення в 
газетно-публіцистичному стилі. Розрізняємо два аспекти зазначеного 
процесу – детермінологізаці. ФО-терміна та процес фразеологізації 
термінологічного словосполучення й переходу з професійних мов до 
загальнолітературного фонду мови. У мові іспанських газет широко 
представлені фразеологізми, які утворилися шляхом фразеологізації 
термінів з мови економіки, юриспуденції, спорту, медицини, військова 
сфери: hacer fuego, tomar ofensiva, perder coyuntura, dar crйdito, forsar la 
causa, tener fuerza de derecho, llevarse la palma, lanzar cortinas de humo, tratar 
(algo) con paсos calientes etc. Проаналізовано механізм метафоризації 
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термінів та перехід їх до загальнолітературного фонду мови, а також 
процес їх газетно-публіцистичної спеціалізації.  

Спостерігається, що термінологічні вислови із професійних мов 
вживаються як у прямому, так і в переносному значеннях. Стилістична 
функція термінологічних ФО, що використовуються в номінативному 
значенні, полягає в інформативності, створенні відчуття вірогідності, 
документальності зображуваного явища або процесу. Загальний та 
інтенсивний характер вживання фразеологізмів, що мають у своєму складі 
переосмислені терміни, пов’язаний насамперед з принципом соціальної 
оцінності газетно-публіцистичного мовлення. Газетно-публіцистична 
спеціалізація термінологічної фразеології полягає в розширенні, 
узагальненні значення слова, у набутті терміном експресії та оцінності. 

Висновки. Фразеологія є складовою частиною системи 
виражальних засобів газетно-публіцистичної мови взагалі, а оказіональна 
трансформація повинна розглядатися як особливий авторський 
стилістичний прийом, завдяки чому можна виявляти складні лінгвістичні 
процеси в іспанській періодиці. Однією з характерних рис газетно-
публіцистичного стилю є оказіональна трансформація фразеологічних 
одиниць, яка посилює чи послаблює їх експресивність. 

У теоретичному плані дослідження поглиблює відомості про 
функціонально-комунікативні властивості фразеологічних одиниць 
іспанської мови, їх національно-культурну специфіку в газетно-
публіцистичному дискурсі, сприяє становленню комунікативної 
лінгвістики та лінгвокраїнознавства. Це також певний внесок у вивчення 
сутності прагматики фразеології іспанської мови на рівні засобів масової 
комунікації, а отримані результати можуть сприяти вдосконаленню 
методів аналізу іспанської фразеології. 

Практичне значення роботи полягає насамперед у тому, що її 
результати і зібраний фактичний матеріал можуть бути використані: в 
дослідженнях, присвячених розробці загальних питань фразеології; при 
підготовці та розробці спецкурсів з іспанської фразеології; подальшій 
розробці теоретичних проблем лінгвістики тексту та фразеологічної 
стилістики; під час з′ясування функціональних особливостей ФО в 
газетно-публіцистичних текстах; для викладання вузівських курсів 
іспанської мови; для підготовки відповідних посібників та підручників. 
Результати дослідження можуть також бути використані як при розробці 
загальнолінгвістичних питань, так і в розв′язанні методичних проблем, 
зокрема під час укладання методичних рекомендацій для роботи з 
матеріалами іспанських газет. 
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