


Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 
Полтавський інститут економіки і права  

 
Вищі навчальні заклади – партнери: 

Белорусский государственный экономический университет 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 
Российский государственный социальный университет 

Курганский государственный университет 
Институт языка и международных коммуникаций Московского государственного 

гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. 
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 
Тульский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 

Тульский филиал Российской международной академии туризма 
Comrat State University, Republic of Moldova 

 

Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: 
нові виклики, практика інновацій 

 
 

Матеріали 
Міжнародної науково- 

практичної конференції  
 

м. Полтава, 16 – 17 квітня 2015 року 
  

 
У двох томах 

 
Том ІІ 

 
 
 

Полтава 2015 



УДК [30+33+34]:001.895 

         С69 

Друкується за ухвалою вченої ради Полтавського інституту  

економіки і права вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини  

«Україна» 
(протокол №5 від 23.04.2015 р.) 

 

Редакційна колегія: 

Шаравара Роман Іванович – к.е.н., доцент, перший заступник директора 

інституту; 

Бойко Галина Миколаївна – д.п.н., доцент, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та фізичного виховання; 
Короєд Сергій Олександрович, д. ю. н., професор кафедри правознавства; 
Кальян Олександр Сергійович – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

правознавства; 

Волошко Лариса Борисівна – к.пед.н,, доцент, доцент кафедри фізичної 

реабілітації та фізичного виховання; 

Кудінов Юрій Миколайович, к.і.н., в.о. завідувача кафедри соціальної 

роботи; 
Брегеда Микола Володимирович, к.і.н., доцент кафедри соціально – 
гуманітарних дисциплін. 
 

 
Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. 

Полтава, 16-17 квітня 2015 р.: у 2 т. Т.2. – К.: Університет 

«Україна», 2015. – 652 с. 

 

 

 
Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, студентів 

 

УДК [30+33+34]:001.895 

 

 

 

 

©Колектив авторів, 2015 



 

Наукове видання 
 

Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: 
нові виклики, практика інновацій 

 
Матеріали 

Міжнародної науково- 
практичної конференції  

 
м. Полтава, 16 – 17 квітня 2015 року 

 
У двох томах 

 
Том ІІ 

 
Верстка                            Скляр Т.П. 
Редагування                    Дорошенко В.М. 
Дизайн обкладинки        Глоба А.С. 

 
 

Матеріали подано в авторській редакції 
 

Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст матеріалів 
 
 

Полтавський інститут економіки і права вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна»: 
36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 19/2 

Тел.- (0532) 50-99-66 
E-mail: piel-admin@ukr.net 

 
Формат 60х84/16. Умовн. друк. арк.. 39,87. 

Наклад 300 пр.  
 

Видавець і виготовлювач Університет «Україна» 
03115, м. Київ, вул.. Львівська, 23, тел../факс (044) 424-40-69, 424-

56-26 
E-mail: ukraina.vdk@mail.ru 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 405 від 06.04.01 

 

mailto:piel-admin@ukr.net


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

 

3 
 

СЕКЦІЯ 1.  
ТЕОРІЯ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
РОБОТИ З ОКРЕМИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ 
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ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ 
ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Поняття гендеру, як соціально-психологічної статі людини, 

визначається принаймні двома сферами детермінант – соціальними та 
особистісними. Друга тісно пов’язана з поняттям «ідентичності». Ці дві 
сфери є нероздільними, адже у процесі самоусвідомлення людина 
відносить себе до тієї чи іншої спільноти, групи, категорії. Отже, 
ідентичність обов’язково має соціальну природу і водночас визначає 
уявлення людини про себе як про неповторну індивідуальність, у якій 
певні якості й атрибути унікально поєднані. Розвиток ідентичності, 
зокрема гендерної, – це історія становлення психологічних основ тих 
суперечностей, конфліктів і деформацій, які пронизують наше 
суспільство [1, 188]. 

Ідентичність – одна з найсуттєвіших характеристик людини, без 
якої вона не може існувати як свідома автономна особистість. За 
визначенням Е. Еріксона, ідентичність базується на відчутті тотожності 
самому собі і безперервності свого існування в часі й просторі, а також на 
усвідомленні факту, що цю тотожність і неперервність вивчає оточення. 

Як соціальна істота, людина характеризується не лише 
індивідуальною, а й груповою ідентичністю, яка, на думку Е. Еріксона, 
пов’язана з груповими, насамперед географічними й історичними, 
уявленнями. У соціології та соціальній психології використовують 
поняття «соціальна ідентичність» та «рольова ідентичність». Соціальна 
ідентичність лежить в основі більшості таких групових процесів, як 
групова поляризація чи стереотипізація. Рольова ідентичність, яку можна 
розглядати як окрему форму соціальної ідентичності, – це ідентичність, 
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зумовлена соціальними ролями, тобто культурно прийнятими 
соціальними очікуваннями до відповідних видів поведінки, характерних 
для певних соціальних позицій. 

Історія культури виробила багато моделей і взірців статевої 
поведінки. Інформацію про них дитина починає одержувати змалку, 
формуючи на підґрунті статевої ідентичності те, що ми називаємо 
тендером. З позиції трансакційного аналізу Е. Берна гендерна 
ідентичність визначається життєвим сценарієм людини. Згідно з теорією 
життєвих сценаріїв протягом життя людини здійснюється статево-
рольове програмування чоловіків і жінок, тобто процес формування 
статевих та гендерних життєвих ролей особистості [2]. 

У процесі такої гендерної соціалізації здійснюється певна 
деформація розвитку особистості, оскільки одні сторони особистості 
заохочуються й посилюються, а інші, – навпаки, забороняються та 
затримуються в розвитку. 

Отже, гендерна соціалізація – це процес засвоєння індивідом 
культурної системи гендеру того суспільства, у якому він живе, своєрідне 
суспільне конструювання різниці між статями. Гендерна соціалізація 
включає в себе дві взаємопов’язані сторони – засвоєння прийнятих 
моделей чоловічої і жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і 
гендерних стереотипів та вплив суспільства, соціального середовища на 
індивіда з метою прищеплення його певних правил і стандартів 
поведінки, соціально притаманних жінкам і чоловікам. Засвоюються 
перш за все колективні загальновизначені норми, вони стають складовою 
особистості й підсвідомо спрямовують її поведінку [2]. 

Гендерна соціалізація відбувається у двох фазах: 1) адаптації 
(зовнішнє пристосування до існуючих гендерних відносин, норм і ролей); 
2) інтеріоризації (сутнісне засвоєння чоловічих і жіночих ролей, 
гендерних відносин цінностей). 

Первинна гендерна соціалізація людини починається з моменту 
народження, коли батьки та інші дорослі навчають її ролі хлопчика або 
дівчинки. Свою статеву незалежність дитина усвідомлює вже в 1,5 року, 
дворічна вже знає свою стать, у 3 – 4 роки свідомо розрізняє стать, часто 
асоціюючи її з зовнішніми ознаками, наприклад з одягом. У 7 – 8 років 
поглиблюється статева диференціація поведінки (різні інтереси хлопчиків 
та дівчат, різні ігри та стилі поведінки). Усвідомлення дитиною своєї 
статевої ролі охоплює уявлення про те, наскільки її якості відповідають 
очікуванням та вимогам чоловічої або жіночої ролі. Первинна гендерна 
соціалізація завершується до 20 років, одним із головних агентів якої є 
родина. Людина за своєю суттю є істотою соціальною і ще задовго до 
свого народження з кров’ю матері отримує речовини, які утворюються в 
результаті тих чи інших емоцій, що переживає майбутня мати. А емоції 
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вона отримує залежно від того, як складаються стосунки в сім’ї [3]. 
Проблеми та суперечності гендерного розвитку й гендерної 

соціалізації є причиною багатьох гендерних дисгармоній. Це, безумовно, 
свідчить про гендерно-рольові конфлікти, які є досить серйозними 
соціальними, соціально-психологічними та психотерапевтичними 
проблемами, пов’язаними не лише з особистістю та соціальною 
самореалізацією чоловіків і жінок, а й з соціальною та психологічною 
підтримкою сім’ї, з вихованням дітей і самореалізацією юного покоління, 
з психологічним здоров’ям нації загалом. Крім гендерно-рольового 
конфлікту, який так чи інакше наявний у всіх інших формах гендерно-
рольових дисгармоніях, є багато психологічних проблем, пов’язаних з 
труднощами та порушенням гендерного розвитку людини. Серед різних 
видів гендерно-рольових дисгармоній слід назвати гендерно-рольовий 
інфантилізм та гендерно-рольову недостатність. 

Гендерно-рольовий інфантилізм – це невідповідність гендерної ролі 
віковій стадії гендерного розвитку, заміна або компенсація одних ролей 
іншими, що відповідають більш ранньому періоду життя. Рольовий 
дефіцит може розвиватися тоді, коли гендерні ролі прямо чи ні 
заборонялися в дитинстві, не заохочувалися або наражалися на негативну 
оцінку значущого соціального оточення [4, 6]. 

Гендерно-рольові ідентичності та поведінка особистості може 
виходити за межі суспільних, статистичних, а часом і клінічних норм. 
Можна говорити про такі порушення у сфері статевих і гендерних ролей, 
як статеві девіації чи статеві дисгармонії. Статеві девіації – це відхилення 
від нормативів статевих і гендерних ролей. Вони можуть бути як 
позитивні, так і негативні. Рольові девіації можна проілюструвати 
прикладами так званої інверсії статевих і гендерних ролей, тобто зміною 
компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні, заміною одних 
іншими – повною (транссексуалізм) і частковою (гомосексуалізм і 
трансвестизм). Гомосексуалізм вважається одним з найпоширеніших 
випадків таких девіації, він як, правило, не призводить до глибоких змін 
статевої ідентичності, тобто чоловіки продовжують усвідомлювати себе 
чоловіками, а жінки – жінками. Сучасна наука ще не знайшла пояснення 
природи й походження гомосексуалізму. 

Трансвестизм і трансексуалізм – це такі види гендерно-рольових 
дисгармоній, які безпосередньо стосуються зміни статевої та гендерної 
ідентичності. Вони не обов’язково пов’язані з функціональними й 
органічними розладами статевої сфери. Трансвестизм – це легша форма 
порушення гендерної ідентичності, що виявляється у прагненні грати 
роль протилежної статі, потребі перевдягатися, використовувати ім’я та 
запозичувати інші рольові атрибути протилежної статі, хоча це не 
супроводжується повним усвідомленням себе особою іншої статі. 
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Транссексуалізм – це повне усвідомлення себе представником 
протилежної статі. Його вважають однією з найсерйозніших статево-
рольових девіацій. Навіть якщо в людині немає ніяких біологічних змін, 
така інверсія статевої ідентичності дає підстави для хірургічної зміни 
біологічної статі [4, 5]. 

Отже, гендерна соціалізація продовжується все життя людини, та в 
міру того як дорослішає індивід, росте і самостійність вибору цінностей і 
орієнтирів. У сучасних умовах українське суспільство повинно 
переживати гендерну ре соціалізацію (руйнацію раніше прийнятих 
цінностей, моделей і засвоєння нових). Молодь є специфічною 
спільнотою тому, що її суттєві характеристики і риси, на відміну від 
представників старших поколінь і вікових груп, знаходяться у стані 
формування і становлення. Сутністю молоді та проявом її головної 
соціальної якості є міра досягнення нею соціаль ної суб’єктивності, 
ступінь засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності. Саме 
тому вона може перейняти на себе функції реалізації установлених 
раніше гендерних стереотипів, установок, норм і цінностей і 
продукування нових, які є визнаними світовою спільнотою. Для реалізації 
цього необхідно відпрацювати дієвий механізм гендерного просвітництва 
через державні і громадські соціальні інститути. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БАГАТОДІТНИМИ СІМ’ЯМИ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 

Вступ. Становище багатодітної сім’ї в Україні є неоднозначним і з 
позиції держави, і з позиції громади. Упровадження економічних заходів 
підтримки багатодітності є першим завданням. Другим за значущістю 
завданням є зміна негативного іміджу багатодітної сім’ї, відмова від 
сприйняття в українському суспільстві багатодітності як «негараздів», 
«малозабезпеченості». Існує потреба в поширенні у громадській 
свідомості розуміння важливості і цінності багатодітної сім’ї. Соціальний 
стан, у якому перебувають багатодітні сім’ї, потребує системної роботи за 
двома основними напрямами – з групами ризику (батьки з асоціальною 
поведінкою – джерело зростання соціального сирітства) та сім’ями, які є 
самостійні у своїх діях. Багатодітні родини з групи ризику потребують 
особливої уваги з боку держави і громадськості. Нині монополістом 
роботи з багатодітними сім’ями є представники системи державних 
соціальних служб. Все вищезазначене й обумовило актуальність теми 
роботи. 

Дослідження і публікації. На сьогодні дослідження сім’ї в Україні, 
практична робота з сім’єю є доволі популярним напрямком соціологічної 
науки і практики соціальної роботи. Українськими соціологами (Л.Р. Аза, 
Н.В. Лавриненко, М.Й. Боришевський, С.О. Войтович, І.С. Дьоміна,  
В.М. Піча, Г.О. Ковтун, В.Ф. Рибаченко, Б.О. Татенко, В.І. Зацепін,  
Л.М. Бучинська, О.Д. Цимбалюк, Ю.М. Якубова та ін.) вивчається ряд 
важливих проблем, пов'язаних із репродуктивною поведінкою сім'ї, 
поєднанням професійних і сімейних ролей тощо. 

Виклад основного матеріалу. Сімейна політика має на меті 
зміцнення сім’ї як соціального інституту. Ця мета має фундаментальний 
довгостроковий характер. Однак відродити і зміцнити сім’ю як 
соціальний інститут можна лише допомагаючи окремим конкретним 
сім’ям вирішувати їхні життєві проблеми, надаючи їм підтримку в їх 
зусиллях подолати проблемні ситуації, що неминуче виникають в їх 
житті. Цей бік діяльності суспільства, держави описується поняттями 
«соціальна підтримка сімей», «соціальна робота з сім’ями». 
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Соціальна підтримка сімей – це частина (форма) сімейної політики, 
метою якої є надання допомоги родинам у подоланні різного роду 
стресових ситуацій, у вирішенні проблем, що виникають в їх житті, з 
якими сім’ї неспроможні впоратися самі, за рахунок своїх внутрішніх 
ресурсів. Соціальна ж робота з сім’ями – це діяльність, що реалізує таку 
соціальну підтримку. 

Протягом усього свого життя сім’я може зіткнутися і неминуче 
стикається з найрізноманітнішими проблемами, може опинитися і 
неминуче опиняється в тих чи інших ситуаціях, які породжують 
напруження, стреси здійснюють той чи інший, позитивний або 
негативний, вплив на сім’ю і на її долю. Ці проблеми і кризи мають різну 
природу і походження. Частина з них пов’язана з проходженням сім’ї 
через різні стадії життєвого циклу, з тими звичайними природними 
подіями, які відбуваються в сім’ях і які відмежовують одну стадію 
життєвого циклу від іншої. Будь-яка «нормальна» «природна» подія в 
житті сім’ї (одруження, народження дитини, вступ дитини до школи, 
чиясь смерть або хвороба і т. д.), зміни в сім’ї або її структурі, що 
викликаються цими подіями, породжують у сім’ях ті чи інші проблемні 
ситуації, кризи, вимагають від сім’ї ухвалення відповідних рішень, 
мобілізації для цього необхідних ресурсів. Інші проблеми і кризи, з якими 
доводиться стикатися сім’ї, породжуються не її власним розвитком, а 
випадковими щодо неї сімейними подіями типу хвороби, передчасної 
смерті, тривалої розлуки, розлучення, втрати роботи, тюремного 
ув’язнення, які можуть відбутися в сім’ї, або «позасімейним стресором 
зовнішнього середовища, які сім’я не може контролювати» [1, 27.] 
(стихійні лиха, політичні та економічні кризи, інфляція, безробіття, воєнні 
дії і т. ін.) Ці зовнішні щодо розвитку сім’ї події та породжувані ними 
кризи і проблемні ситуації так само, як і нормативні стреси, певним 
чином структурують сім’ю, порушують її адекватність і цілісність і 
викликають необхідність їхнього вирішення та мобілізації з цією метою 
відповідних ресурсів.  

З точки зору спроможності сім’ї вирішити виникаючі перед нею 
нормативні та ненормативні кризи всі сім’ї можуть бути розділені на три 
групи [1, 29 – 30]: 

- сім’ї, у яких система взаємодій досить гнучка, члени яких вільні у 
прояві своїх почуттів і бажань, у яких всі виникаючі проблеми 
обговорюються всіма членами сім’ї, що дає можливість знаходити 
нові зразки відносин, адекватно змінювати сімейну структуру; 

- сім’ї, у яких основна маса зусиль спрямована на підтримання 
злагоди і єдності перед зовнішнім світом і в яких виключені будь-які 
індивідуальні розбіжності, а згадана єдність досягається 
підпорядкуванням волі і бажань усіх волі і бажанням одного (голови, 
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лідера тощо); 
- сім’ї, у яких взаємодії хаотичні і засновані на безперервних 

суперечках і конфліктах, які ведуть до кризи, і в яких минулий 
досвід не служить орієнтиром для поведінки в майбутньому. 
Очевидно, що об’єктами соціальної підтримки можуть бути сім’ї, 

що відносяться до будь-якого з цих трьох типів. У цілому можна 
стверджувати, що соціальна підтримка повинна бути спрямована не на 
якусь «середньостатистичну сім’ю», щодо якої можна робити лише 
абстрактні, невизначені припущення про проблеми, з якими вона може 
зустрічатися, а тільки на конкретні, реальні сім’ї, що знаходяться на 
певній стадії життєвого циклу і відчувають ті чи інші нормативні або 
ненормативні кризи і стреси. Отже, соціальна підтримка – це завжди 
робота з різними типами сімей, що мають специфічні потреби і 
відчувають специфічні труднощі [2]. 

Слід зазначити, що в закордонній та вітчизняній літературі питання 
про диференційований підхід до соціальної підтримки сімей (або про 
соціальну роботу з сім’ями, про соціальний захист сімей тощо) 
обговорюється досить широко. Однак найчастіше це питання ставиться 
(особливо у вітчизняній літературі) в неадекватній, на наш погляд, формі 
надання допомоги окремим членам сім’ї, насамперед дітям [3, 52 – 58.]. 
Так, Джилл Г.Барнз, говорячи про конкретні типи сімей, з якими 
доводиться мати справу соціальним працівникам, згадує такі сім’ї, сім’ї, 
що розлучаються, сім’ї з одним із батьків, сім’ї з вітчимом або мачухою, 
сім’ї з прийомними батьками, сім’ї, що мають дітей-інвалідів, сім’ї, у 
яких хтось із їх членів знаходиться в ув’язненні або в психіатричній 
лікарні, сім’ї, що мають маленьких дітей, сім’ї, у яких має місце 
насильство стосовно дітей або інших членів, сім’ї з дітьми-підлітками, що 
мають схильність до самогубства і т. д. Автори англійського довідника з 
організації терапевтичної роботи з сімейними групами поряд із 
зазначеними вище згадують також ще ряд інших типів сімей, що мають 
проблеми як нормативного, так і ненормативного характеру (сім’ї з 
гіперактивними дітьми, сім’ї з проблемними шлюбними відносинами, 
сім’ї алкоголіків, безробітних і т. д.), а також мультипроблемні сім’ї (сім’ї 
з поєднанням двох або більше проблем) [4, 11 – 15]. В американському 
огляді робіт з проблем соціальної підтримки сімей у ситуаціях стресу 
виділяються такі типи сімей, як молоді сім’ї, в тому числі сім’ї 
напередодні та відразу після народження першої дитини, двокар’єрні 
сім’ї, бідні сім’ї, сім’ї, у яких померла маленька дитина, і т. д. У 
вітчизняній літературі також розглядаються питання соціальної роботи з 
сім’ями різних типів, у тому числі багатодітними, неповними, що мають 
девіантних дітей і т. д. [5, 132 – 134]. 

У багатьох країнах Європи, у тому числі в Німеччині, у структуру 
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соціальної роботи введені організатори вільного часу. Ці спеціалісти 
іменуються аніматорами. Термін цікавий тим, що він відбиває специфіку 
роботи такого керівника (фр. "animer" значить надихнути, спонукати до 
якоїсь діяльності). Аніматор намагається створити умови для цікавої 
діяльності, спонукає людину нею займатися. Він сприймається як член 
групи, який бере участь у її житті, а не знаходиться поза або поруч із нею, 
відповідальний за соціальне і культурне вдосконалення групи. Діяльність 
аніматора може бути різнобічною або мати певну спеціальну 
спрямованість. Сучасний організатор вільного часу намагається завжди 
бути з клієнтами, добре їх знати і жити їхніми інтересами. Часто, сам 
будучи особистістю, він створює і для інших умови стати такими. 
Особливо це важливо для дітей. Дитина уважно спостерігає за 
організатором і намагається наслідувати його. Будь-яка діяльність, що 
організовується, не є самоціллю. Це лише засоби для створення 
середовища, у якому кожна людина могла б успішно розвиватися. У 
такому випадку центр організації вільного часу, як заклад, 
перетворюється на життєвий 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 суспільство. 

Усе більше уваги в Німеччині приділяється соціально-педагогічній 
діяльності в мікрорайоні, яка включає цілий комплекс соціально-
педагогічних закладів. При цьому специфіка мікрорайону істотно 
визначає основний напрямок соціально-педагогічних зусиль (так, 
наприклад, у робочих кварталах акцент робиться на превентивну й 
освітню діяльність та консультаційно-терапевтичну в районах новобудов 
і т. д.). Старі квартали, де нерідко відсутні необхідні умови для 
нормального розвитку дітей і молоді, є потенційним осередком девіантної 
поведінки. Соціальний педагог робить ставку на роботу не з одиничним 
випадком, тобто клієнтом, що потребує його консультації, поради або 
допомоги, а цілими групами молоді, звичайно гомогенними з погляду 
соціально-економічних характеристик, яким потрібна дієва радикальна 
допомога. Така допомога неминуче передбачає, окрім належної 
професійної підготовки соціального педагога, і певні права, реальні 
можливості і, насамперед, власну чітку соціальну позицію. Аналіз 
соціальних причин безпритульності і педагогічної занедбаності є 
необхідною передумовою в цій роботі. 

Як бачимо, із наведеного вище аналізу зарубіжного досвіду 
соціальна і соціально-педагогічна робота являє собою особистісну службу 
допомоги людям і спрямована на вирішення всієї сукупності проблем у 
контексті ―особистості і навколишнього середовища‖, де в епіцентрі 
завжди повинна стояти людина, і зусилля соціальних працівників 
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(педагогів) повинні бути спрямовані на вирішення її проблем. 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.  

Надаючи соціально-педагогічну допомогу клієнтам, соціальний 
педагог працює як в умовах інституційного середовища, так і в умовах 
відкритого сімейно-побутового мікросередовища та його оточення.  

Соціальний працівник (педагог) має справу як з окремою людиною, 
групою людей, так і з соціальним оточенням, у якому вони проживають. 
У процесі соціальної допомоги він повинен сприяти обом сторонам, які 
вступили у взаємодію, – клієнту й установі.  

Новими сферами соціальної роботи стала соціальна робота за 
місцем проживання, у тому числі в сільській місцевості, на 
підприємствах, в геріатричних центрах, з біженцями, переселенцями, 
іноземними громадянами, на вулицях, у групах самодопомоги та ін.  

За нашим глибоким переконанням, діяльність соціального 
працівника і соціального педагога повинна бути зорієнтована на роботу з 
усіма категоріями населення, дітьми, дорослими, їх сім´ями, людьми 
похилого віку; вона повинна бути спрямована на активізацію 
соціокультурних і соціально-педагогічних функцій суспільства, сім’ї, 
громади та особи. Соціальний працівник (педагог) покликаний 
створювати систему соціальної допомоги розвитку і саморозвитку 
особистості, створювати умови найбільшого сприяння психологічному 
комфорту. З метою досягнення мети – допомогти людині – повинні 
об’єднуватися зусилля соціальних педагогів, соціальних працівників, усіх 
фахівців соціальної і соціально-педагогічної сфер.  

Наприкінці XX – на початку XXI сторіччя швидкими темпами 
відбувається процес скорочення населення у країнах Європейського 
Союзу. Показник сумарної народжуваності на рівні 1,1 – 1,2 дитини на 
одну жінку спостерігається у Чехії, Іспанії, Словенії, у Німеччині – 1,3, у 
Канаді – 1,4. Ці країни вдаються до практики стимулювання 
народжуваності в тих родинах, які вже мають дітей та бажають збільшити 
їх чисельність. 

Занепокоєність демографічними тенденціями стала дедалі більше 
виявлятися в 30 – 40-х роках, тоді як у Франції різке зниження 
народжуваності почалося ще в перші десятиліття ХІХ століття. Реакція на 
цей процес спалахнула через спробу проведення демографічної політики 
у державному масштабі. У Франції 1946 року. було запроваджено 
практику широкої системи грошових виплат сім'ям, спрямовану на 
заохочення народжень першої, другої й особливо третьої дитини.  

Таким чином, європейські країни намагаються зберегти рівень 
відтворення населення за рахунок популяризації багатодітності. У 
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Німеччині допомога багатодітним сім’ям здійснюється у формі окремої 
податкової знижки таким чином, що під час розрахунку прибуткового 
податку на дохід особи з оподатковуваної суми не утримується певна 
сума допомоги на дітей. У Франції законодавство передбачає допомогу 
батькам на виховання дитини, допомогу на шкільні потреби, допомогу 
для забезпечення догляду за дитиною до 6 років вдома найнятою особою. 
При народженні третьої дитини мати чи батько отримують право на річну 
відпустку з щомісячною оплатою 750 євро. 

Уряд Великобританії надає вагому підтримку молоді. На допомогу 
сім'ям встановлено податкові знижки на дітей, грошові дотації, пільговий 
розподіл житла сім'ям з дітьми. Надаються щотижневі посібники на дітей 
до 16 років (до 19 років тим, хто навчається). 

В Австрії щодо розміру допомоги і пільг на чільне місце ставиться 
число дітей у сім'ї, а не доходи сім'ї. Допомога сім'ям видається 
представниками громадських фондів. Компенсаційний фонд сім'ї, якому 
передані всі повноваження у видачі сімейних посібників, фінансується із 
засобів, які надійшли від підприємців. Інші джерела – уряд та органи 
виконавчої влади провінцій, які виділяють кошти з податковим 
надходжень. Провінції роблять внесок до компенсаційного фонду сім'ї 
пропорційно кількості жителів. Фонд підпорядковано міністерству сім'ї, 
молоді та захисту споживача. Допомога на дітей видається до досягнення 
27 років. 

В Італії однією з цілей є турбота про родину. Виплати сім'ям 
виплачуються залежно від доходу. Учням, дітям сплачуються посібники 
до 25 років. У цій країні послідовно розширюється перелік соціальних 
пільг сім'ям з дітьми. Зростанню населення останні роки країна 
зобов'язана щедрій сімейній політиці; сімейні посібники сплачуються 
всім, у т. ч. іммігрантам. Відповідно до Плану страхування материнства і 
батьківства батьки, як і матері, можуть щороку одержувати 60 днів 
оплачуваної післяродової відпустки по догляду за хворою і десять днів – 
у зв'язку з народженням дітей. Облік інтересів батьків базується у Швеції 
на кооперації профспілок з підприємцями й урядом; більшість профспілок 
має спеціальні відділи, які захищають інтереси сім'ї.  

У Бельгії держава здійснює широке коло заходів у рамках сімейної 
політики – сплачує посібники, знижує податки, субсидії на житло і 
навчання дітей тощо. Допомога збільшується залежно від її віку: у  
14 років вона утричі більша, ніж дитини чотирьох років. Коли дитина 
навчається, то посібник сплачується до 25 років. 

Уряд Греції, де падає народжуваність, заохочує підвищення розміру 
сім'ї: витрати на посібники четвертої і п'ятої дитини на 12 – 18 разів 
більше, ніж на першої [6]. 

У Російській Федерації на федеральному рівні мінімальний рівень 
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державних гарантій, заходів соціального захисту багатодітної сім'ї 
встановлюється указом президента Російської Федерації „Про заходи 
щодо соціальної підтримки багатодітних сімей" у редакції від 
25.02.2003 р. № 250. Особливості регулювання заходів соціального 
захисту на рівні суб'єктів Російської Федерації встановлюються 
спеціальними законами. Відповідно до указу президента Російської 
Федерації від 25.02.2003 р. № 250 органи влади суб'єктів Федерації 
самостійно встановлюють, які сім'ї є багатодітними. При цьому поняття 
„багатодітна сім'я" визначається ними з урахуванням національних і 
культурних особливостей соціально-економічного та демографічного 
розвитку того чи іншого регіону. 

Висновок. Узагальнюючи основні напрямки регіональної сімейної 
політики, слід зазначити, що регіональне законодавство суб'єктів 
Російської Федерації спрямоване на диференціацію заходів соціального 
захисту багатодітної родини залежно від кількості дітей. Однак, як 
відзначають російські спеціалісти, істотна нормативна різноманітність у 
соціальній сфері в деяких суб'єктах Федерації не завжди виправдана, тому 
що створює ситуацію нерівності прав громадян залежно від їхнього місця 
проживання. Крім того, в ряді суб'єктів Російської Федерації відсутнє 
(Курська область) або неадекватне сьогоднішньому рівню життя 
(Тульська область) законодавство, що забезпечує соціальний захист 
багатодітних родин. 
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНИХ ЗАПИТІВ ТА ПОТРЕБ 
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Вступ. Розвиток українського суспільства, яке характеризується 
кардинальними перетвореннями в усіх сферах соціально-економічного та 
культурного життя, формуванням нової системи ціннісних орієнтацій, 
супроводжується процесом соціалізації підростаючого покоління. Як 
соціальне явище, культурне життя молоді в умовах українського буття 
протягом останнього десятиріччя набувають все нових рис, у 
позитивному та негативному сенсі часто несподіваних для нашого 
суспільства. Дана ситуація зумовлена тим, що соціальний феномен стилів 
життя молоді формується під впливом об’єктивних соціально-
економічних умов, які в межах сучасного простору українського 
суспільства відзначаються особливою динамічністю. 

Дослідження і публікації. Теоретико-методологічну розробку 
сутності загальнолюдських і національних цінностей, духовної культури 
особистості, її зв’язків з різними видами людської діяльності здійснили 
такі вчені: М. Бахтін, М. Бердяєв, B. Соловйов, В. Розанов, Е. Жильсон,  
Е. Кассирер, Д. Тичин, X. Ортега-і-Гассет, П. Тейяр де Шарден, С. Франк 
та інші. Проблему виховання цінностей у студентської молоді достатньо 
глибоко вивчали О. Бєлих, О. Олексюк, О. Семашко, Б. Нагорний,  
Д. Чернилевський, Г. Шевченко, В. Яковенко. 

Виклад основного матеріалу. На задоволення культурних потреб 
молоді, проведення дозвілля значно впливають такі соціально-економічні 
фактори: соціальний статус молодих людей та їх батьків, 
середньодушовий прибуток в родині, майно (власність), наявність 
вільного часу. При цьому матеріальне становище двояко позначається на 
задоволенні культурних потреб: у безпосередній актуальній формі, коли 
певні соціальні групи молоді вже володіють предметами та способами 
опанування культури, і в опосередкованій потенційній, коли вони лише 
володіють реальною можливістю придбати ці предмети й засоби. Аналіз 
даних, отриманих у ході дослідження, свідчить що нині 
найпоширенішими технічними засобами є телевізор, магнітофон та 
радіоприймач. Наявність у продажу широкого спектра простих у 
користуванні та відносно недорогих любительських фотоапаратів 
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вплинуло на те, що цей технічний засіб не є предметом розкоші і його має 
майже кожна молода людина. Можемо спостерігати таку тенденцію, що 
зростання науково-технічного прогресу дедалі більше впливає на потребу 
молодих людей у користуванні такими новітніми технічними засобами, як 
комп'ютер, CD-програвач, відеокамера. І, навпаки, такий уже досить 
застарілий технічний засіб, як діапроектор, уже втратив свою 
актуальність. 

Суспільство, яке на перший план поставило матеріальне 
благополуччя та збагачення, формує відповідну культуру і життєві 
потреби молоді. Ринкові відносини у сфері культури обернулися 
великими негативними наслідками для молоді. До неймовірних розмірів 
зменшилася кількість джерел, за допомогою яких забезпечується 
передача культурних цінностей молодим людям. Різко скоротилася сфера 
професійної та аматорської творчості, зокрема сотні тисяч гуртків 
художньої самодіяльності, прикладного мистецтва, а разом з цим – і 
кількість самих духовних цінностей. 

Електронні засоби масової інформації заповнюють значну частину 
їх вільного часу і виступають важливим інструментом формування 
духовного світу, культурних цінностей та установок для сучасної молоді. 
Зокрема, для третини молодих людей перегляд телепередач –
першочергове заняття у вільний час. Наприклад, універсальний характер, 
за спостереженнями науковців, має для багатьох молодих людей акт 
покупки добре розрекламованих товарів. Залучення до світу престижних і 
красивих речей стає самоціллю існування, смислом буття. Культ моди, 
речей, споживання оволодіває свідомістю молоді і набуває 
універсального характеру. Класична культура починає втрачати цінність і 
привабливість [1, 50]. 

Сьогодні спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і 
деморалізації соціокультурних цінностей. Ця тенденція виявляється в 
піднесеному інтересі молоді до сцен і епізодів насилля та сексу, 
жорстокості в кінематографі, телебаченні, театрі, музиці, літературі, 
мистецтві. У соціокультурних цінностях переважають споживацькі 
орієнтації. Тільки кожний 6-й займається спортом, 10-й у вільний час 
відвідує студії, гуртки, кожний 16-й займається самоосвітою, проте 
переважна більшість відпочивають у колі друзів чи біля телевізора. У 
результаті такого підходу відбувається тотальне викорінення з 
культурного обігу цілого пласту культури, мистецтва, науки. Народна 
культура (традиції, звичаї, обряди, фольклор) сприймається більшою 
частиною молодих як анахронізм (непотрібний пережиток). Якщо 
проаналізувати систему пріоритетів цінностей дозвілля молоді, то 
виявляється, що інтелектуальні форми дозвілля посідають лише третє 
місце, а перше –пасивні форми. Лише 5,6% від загальної кількості 
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опитаних серед занять, якими найчастіше молодь заповнює своє дозвілля, 
назвали «відвідування музею», 10,9% – «сходити в театр, на балет, в 
оперу» [2, 6].  

Перевага гедоністичних і споживацьких установок породжує 
трансформацію потреб (в умовах нерозвиненого культурного середовища 
та засилля масової культури), які ведуть до зниження смаків, нового 
споживання, що посилює первинні потреби. Пасивні форми проведення 
дозвілля, які мають інформаційно-розважальну спрямованість, – прикмета 
нашого часу. Телевізор і комп’ютер вдома та компанія друзів поза домом 
поглинають майже весь вільний час молодих людей. Вагому потребу для 
молоді являбть можливості спілкування з друзями. На спілкування з 
друзями впливає матеріальний рівень та сімейний стан: неодружені, з 
високим рівнем прибутку молоді люди можуть собі дозволити проводити 
вільний час у колі друзів, у кафе чи барі. Як і раніше, цінності навчання, 
духовного споживання, освіти і творчості займають провідне місце у 
свідомості лише незначної частки молоді. Постійне підвищення рівня 
освіти, творче самовираження – реалізація таких і подібних їм цінностей 
потребує не тільки певних нахилів, але й багато часу, відмови від інших 
можливостей. 

Щодо сфери задоволення пізнавальної потреби молоді, то вона 
найчастіше реалізується за рахунок різних форм державної освіти, крім 
того, – за рахунок підвищення кваліфікації, самоосвіти в екстрених 
установах, у численних освітніх структурах приватного чи контрактного 
характеру. Певне місце тут займають короткострокові форми навчання 
(курси, семінари, різні школи, що працюють за кордоном). Реалізація 
потреби в читанні пов'язана зі складною диференціацією читацького 
інтересу молодих людей. Лише частина цих потреб задовольняється в 
потрібному обсязі в системі освіти, що визначається навчальною 
програмою установ освіти і курсів підвищення кваліфікації. Щодо 
потреби в засобах масової інформації та мистецтва, то її задоволення 
надзвичайно ускладнено головним чином за рахунок «плюралізму», що 
панує в ЗМІ та в сфері художнього життя, відсутності належних 
моральних норм, наявності низькопробної реклами та творів сумнівної 
художньої цінності.  

Проведення значної частини вільного часу в інтернет-середовищі 
відповідають процесу перенесення центру ваги від писемної культури до 
екранної. Уже сьогодні приблизно 91% молоді, як випливає з результатів 
соціологічних досліджень, мають доступ до Інтернету. Мережа – це 
значна частина «віртуального світу», яка стала для молодого покоління 
невід'ємною частиною їх щоденного існування, займаючи відчутне місце 
у структурі повсякденної та спеціалізованої культури. 38% респондентів 
користуються комп'ютером більше 3-х годин на добу, з них у комп'ютерні 
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ігри «постійно» грає 16,7% , а 48,7% «грає іноді». У світі зростає кількість 
молодих людей, які потрапляють у залежність від комп'ютера і 
комп'ютерних ігор, що позначається на їх способі життя, на фізичному і 
моральному здоров'ї, призводить до розвитку психологічної залежності 
[2, 7]. 

Нині мова йде про початок процесу заміщення інформаційних 
носіїв у щоденній практиці, про формування нового культурно-дозвільної 
середовища, концентрацію проблеми її наповнення. Динаміка поширення 
сучасних технологій така, що сьогодні можна говорити про «рухливі 
(мобільні) культури», до яких відносяться «гібридні» різновиди екранної 
культури, характерними ознаками якої є можливості аудіовізуальних 
інтерактивних контактів. Її ядро складають різні типи технічних 
пристроїв, що формують мережу мобільних комунікацій, якими насичена 
повсякденне життя сучасної людини. Розвиваючись у руслі загальної 
тенденції технічного ускладнення і технологічних інновацій, синтезуючи 
досягнення «екранного» типу культури (наприклад мультимедійних 
технологій) , «мобільні» культури забезпечують новий цивілізаційний 
рівень взаємодії. Мобільні телефони, медіа-пристрої, smartфони і та ін., 
можливість підключення до Інтернету без персонального комп'ютера 
кардинальним чином змінили спосіб життя кожної молодої людини. 

Відвідувач мереж («Вконтакті», «Однокласники» тощо) в 
середньому витрачає на «спілкування» в соціальних мережах мінімум 20 
годин на місяць, але це знаходження в «квазісоціумі» мало чим нагадує 
сферу людського спілкування, яка, за визначенням М.С. Кагана, 
характеризується емпатійністю, відкритістю свідомості однієї людини 
назустріч іншій свідомості й емоційно забарвлена. Однак, з іншого боку, 
комунікації в мережі мають пізнавальний ефект. Користувач включений у 
процес спостереження за комунікаціями, тому головне значення для всіх 
учасників комунікаційної події має сам факт прийняття середовищем 
спілкування і визнання інформації, обмін якісними повідомленнями. 
Основне для людини в мережі – вибрана практика позиціонування, як 
привертає загальну увагу, стратегія надання інформації. 

Хоча багато дослідників за звичаєм не відносять Інтернет до засобів 
масової комунікації, 91% опитаних із числа студентської аудиторії серед 
основних інформаційних джерел (з можливістю вибору декількох 
варіантів відповіді) назвав Інтернет, 57% –телебачення, 18% – газети і 
журнали; 17% – радіо. Щодня Інтернетом користуються 94% опитаних, 
тоді як дивляться телевізор – 38% , слухають радіо – 28% , а читають 
газети і журнали всього 9%. Як Серед основних причин використання 
Інтернету студенти назвали такі: пошук корисної інформації – 85%; 
спілкування – 77%; розвага – 63%; перегляд новин –59%; освіта та 
саморозвиток – 55%; робота – 20 %; покупки – 16%; інше – 3% [2, 7] . 
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Якщо говорити про можливості реалізації інформаційно-
комунікативних потреб, то Інтернет перевершує всі раніше створені 
цивілізацією технічні засоби. Через відсутність можливостей для творчої 
самореалізації через особисту участь у різних сферах наукової, 
художньої, просвітницької діяльності він виступає як активна форма 
включення в науково-пізнавальний, художньо-естетичний процес, 
освітянський проект. Це індивідуалізовані форми творчого 
самовираження з легкістю замінюються сьогодні молоддю або 
переглядом величезного масиву найрізноманітнішої інформації в мережі, 
або перенесенням у мережу творчої активності у вигляді участі в 
наукових дискусіях на різного роду форумах, відкритих конференціях, 
або освоєнням різних форм позиціонування своїх талантів (від 
індивідуальних форм до участі в колективних виконаннях і т. д.), або 
створенням та адміністрування власної сторінки сайту, блогу. Всі 
перелічені та багато інших форм комунікації стають новими 
інтерактивними способами взаємодії. Проте слід визнати, що разом 
переглядом телевізійних передач і відеофільмів, прослуховуванням 
аудіозаписів та ін. вони цілком «вписуються» в основний тренд 
молодіжної культури повсякденності – «одомашнення» дозвілля, який, у 
свою чергу, свідчить про зміну способу життя, «стискання » вільного 
часу, проведеного поза домом [3, 2].  

Інститутом соціалізації та середовищем формування культурних 
запитів виступає молодіжна субкультура. Під молодіжною субкультурою 
розуміють культуру певного молодого покоління, яке володіє загальними 
стилем життя, поведінки, групових норм, цінностей та переконань. У 
складний період переходу з дитинства в доросле життя виникає дуже 
багато проблем, які не здатні вирішити молоді люди. Їм необхідна група 
ровесників, яким властиві ті ж проблеми, які мають ті ж цінності та 
ідеали. Для полегшення переходу з однієї крайності в іншу й необхідна 
молодіжна субкультура, яка акумулює в собі досвід вирішення всіх 
життєвих проблем, накопичений багатьма поколіннями молоді. Серед 
соціальних причин виникнення молодіжної субкультури найбільш 
важливими є такі: 

1) зростання доходів середнього класу молодіжного суспільства; 
2) поява нових засобів запису і поширення музичної продукції 

(радіоприймачів, магнітофонів); 
3) пришвидшення науково-технічного прогресу. 
Молодіжній субкультурі сучасності властиві наступні риси. 
1. Переважно відпочинково-рекреативна спрямованість. Поряд із 

комунікативною відпочинок виконує в основному рекреативну функцію 
(більшість опитаних старшокласників та студентів зазначили, що під час 
відпочинку їхнє улюблене заняття – пасивний відпочинок), пізнавальна 
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функція не реалізується зовсім або – незначною мірою. Рекреативні 
відпочинкові орієнтації підкріплюються змістом сучасних теле- і 
радіопередач. 

2. «Вестернізація» (американізація) культурних потреб та інтересів. 
Цінності національної культури, як класичної, так і народної, 
витісняються стереотипами масової культури, які орієнтовані на 
поглиблення цінностей американського способу життя в його 
примітивному відтворенні. 

3. Пріоритет споживацьких орієнтацій. Споживацтво виявляється як 
в соціокультурній, так і в інших сферах життя. 

4. Слабка індивідуальність та винахідливість культури. Вибір тих 
чи інших культурних цінностей найчастіше пов’язаний із груповими 
стереотипами, а також із престижною ієрархією цінностей в 
неформальній групі спілкування. Групові стереотипи та ієрархія 
цінностей пов’язані зі статевою належністю, рівнем освіти, місцем 
проживання та навіть національністю. 

5. Позаінституційна культурна самореалізація. Дослідження довели, 
що відпочинок молоді здійснюється поза закладами відпочинку, 
найчастіше поряд з телевізором, коли більшість молодіжних та 
підліткових телепередач є низькопробними. 

6. Відсутність етнокультурної самоідентифікації. Це пов’язане із 
тим, що народну культуру (традиції, звичаї, фольклор) більшість молоді 
сприймають як глибокий пережиток минулого [3, 2]. 

Українська молодіжна субкультура особлива тим, що орієнтована 
або на проведення відпочинку або на передачу і поширення інформації, 
тоді як на Заході альтернативний рух, який виріс із молодіжних 
субкультур 60 – 70 рр. ХХ ст., бере активну участь у соціальних 
програмах, допомагає хворим, інвалідам, наркоманам. 

Загалом система культурних потреб молоді досить різноманітна і 
відповідає багатофункціональному змісту духовної культури. Однак самі 
по собі ці потреби ще не визначають духовного обличчя молоді та її 
субкультури. Важливо, якою мірою вони виявляються, як вони 
відображають інтереси й цінності особистості. У реалізації культурних 
потреб виявляється сутнісна сторона всього процесу культурного 
розвитку. Культурне споживання і створення культурних благ нерозривно 
пов'язані з активністю суб'єкта. Елементи культурної інфраструктури – 
освітні та культурні установи, засоби масової інформації можуть 
реалізувати свої можливості культурного впливу не інакше як через 
активну участь молоді в їх роботі. У свою чергу , ступінь активності 
населення визначає дієвість того чи іншого елемента культурної 
інфраструктури. Фактичний вияв культурної активності молоді в різних 
галузях соціально-культурної діяльності неоднаковий. Найбільш охоче 
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молодь бере участь у видовищних заходах. Відбувається відмирання 
традиційних видів молодіжної творчості, що головним чином відноситься 
до народного ремесла і промислів. Це пов'язано із загальним процесом 
втрати традиційної культури, що є наслідком деформації національних 
ідеалів. 

Молодь створює нові форми дозвільної діяльності, які поступово 
набувають права громадянства і поширюються як основа нової 
субкультури . Будучи більш мобільною, маючи більш широкий спектр 
інтересів, молодь активно шукає нові види творчих об'єднань, культурно-
пізнавальних заходів, сміливіше відмовляється від старих традицій 
культурної роботи. Відбувається поступова індивідуалізація культурної 
діяльності. З'являються малі молодіжні групи, закриті для масового 
учасника, для будь-якого охочого. Прагнення заощаджувати на культурі 
посилює цей процес, робить його елітарним. Це часто породжує факти 
жорстокості, вандалізму щодо цінностей духовної та матеріальної 
культури, формує бездуховність у певної частини молоді [4, 118]. 

Висновки. Отже, у сучасних умовах спектр культурних потреб 
молоді не має пріоритетного характеру, їх прояви унівельовані та 
нестійкі. У подоланні такого стану молодими людьми й полягає одна з 
головних передумов успішного життєвого самовизначення. Завдання тих, 
хто займається культурним вихованням молоді, по-перше, правильно 
визначити шлях формування культурних потреб, а по-друге, – постійно 
удосконалювати культурні цінності. Оскільки один і той самий 
культурний продукт споживається людьми з різною метою, культурна 
діяльність полімотивована, і для кожної дійової особи можна знайти свій 
спосіб включення в неї. Художня культура – настільки всеосяжне явище, 
що в ній обов'язково знайдеться еквівалент цінностям особи, що 
сформувалися в життєвій практиці. Тим самим нам потрібно впливати на 
формування культурних потреб в уже існуючих культурних продуктах, 
наприклад, впливати на формування художніх потреб засобами 
художньої літератури. 
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ЗЛОЧИННІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ В 
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: НАУКОВИЙ ДИСКУРС 

 
Вступ. У середовищі неповнолітніх усе більше поширюються такі 

види злочинів, які раніше були властиві в основному дорослим, – торгівля 
зброєю і наркотиками, сутенерство, розбійні напади на іноземців і 
підприємців, посягання на життя і здоров'я з використанням тортур, а 
також шахрайські дії з валютою й цінними паперами, комп'ютерні 
злочини, торгівля краденим, рекет у своєму середовищі, участь у 
насильницькому перерозподіл дефіцитних товарів. Усе це дозволяє 
зробити висновок про те, що зростання злочинності неповнолітніх в 
Україні – це реальний факт. За статистичними даними, кожний четвертий 
злочин в Україні скоюється неповнолітніми. Щоденно підлітками 
скоюється 104 злочини, зокрема одне вбивство або тяжке тілесне 
ушкодження, 8 грабежів, 2 розбійні напади, 26 крадіжок. 

Дослідження і публікації. Дезадаптацію досліджували багато 
учених (А.А. Бодальов, Я.І. Гилінський, В.Н. Кудрявцев, С.І. Плаксій, 
В.А. Попов, Г.М. Андрєєв, М.І. Єнікеєв, І.С. Кон). Основними напрямами 
в дослідженнях дезадаптації були дослідження відхилень у поведінці 
(делінквентність). 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи види поведінки з 
відхиленнями, слід провести їх класифікацію. Одним з перших таку 
класифікацію запропонував у 60-ті роки XX столяття американський 
соціолог Т. Беккер. Він розділив відхилення на первинні і вторинні  
[1, 63]. 

Первинне відхилення – поведінка особи з відхиленнями, яка в 
цілому відповідає культурним нормам. Наразі відхилення незначні і не 
завдають помітної шкоди суспільству та особі, хоч і можуть бути широко 
поширені. Девіація залишається в рамках соціальної ролі (наприклад, 
перехід вулиці в недозволеному місці). Вторинні завдають помітного 
збшкоди соціальним відносинам і суспільству як системі, і тому 
однозначно кваліфікуються як девіації. Така поведінка вимагає 
застосування санкцій. 

Вторинні відхилення, у свою чергу, можна класифікувати за типом 
порушуваної норми: 
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а) відхилення, з порушенням правових норм, так звані 
правопорушення. Правопорушення – це поведінка дієздатної особи, яка 
суперечить нормам права і тягне за собою юридичну відповідальність. 
Вони поділяються на провини (цивільні, дисциплінарні, адміністративні) і 
злочини. Злочином визнається здійснене суспільно небезпечне діяння (дія 
або бездіяльність), заборонене Кримінальним кодексом під загрозою 
покарання. Протиправна (зокрема злочинна) поведінка індивідів і груп 
іноді позначається терміном «делінквентна поведінка»; б) відхилення у 
сфері суспільної моралі: пияцтво й алкоголізм, наркоманія, проституція, 
бродяжництво, жебрацтво, самогубство. 

1. Пияцтво й алкоголізм. Під пияцтвом розуміється зловживання 
алкоголем (не 200 г на тиждень абсолютного алкоголю або рідше, а у 
великих кількостях). Алкоголізм (синдром алкогольної залежності) – це 
захворювання, яке виникає в результаті пияцтва, виявляється у психічній 
і фізичній залежності від алкоголю і призводить до деградації особи, 
патології обміну речовин, внутрішніх органів і нервової системи. 

2. Наркоманія (грец. narke – заціпеніння, mania – пристрасть, 
безумство) – зловживання наркотичними речовинами, а також 
захворювання, яке полягає у психічній і фізичній залежності від 
наркотичних засобів. Токсикоманія – використання лікарських та інших 
засобів, що не є наркотичними, але ваблять одурманенням. 

3. Проституція (від лат. prostituere – виставляти публічно). Вступ 
за платню у випадкові, позашлюбні сексуальні відносини, не засновані на 
особистій симпатії, звабленні, або систематичний (у промислі) вступ до 
статевого зв'язку за винагороду, яка служить основним або істотним 
додатковим джерелом засобів для обраного (свідомого) способу життя. 

4. Бродяжництво – систематичне переміщення особи протягом 
тривалого часу з однієї місцевості в іншу або в межах однієї місцевості 
(наприклад міста) без постійного місця проживання з існуванням при 
цьому на нетрудові доходи. 

5. Жебрацтво – систематичне випрошування у сторонніх осіб 
грошей та інших матеріальних цінностей під яким-небудь приводом, без 
такого. 

6. Самогубство – свідоме й добровільне позбавлення себе життя, 
коли смерть виступає як самоціль, а не засіб досягнення чого-небудь 
іншого, окрім неї самої [2]. 

 У. А. Шапінський указує на те, що це не ідеальна класифікація, 
оскільки багато правопорушень можуть бути віднесені і до аморальних 
вчинків, наприклад хуліганство, а проституція є також і 
правопорушенням, тому застосовується також класифікація відхилень за 
цільовою спрямованістю [3]: 
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1) відхилення корисливої орієнтації – корисливі злочини, в певній 
ситуації проституція; 

2)  відхилення агресивної орієнтації: насильство як засіб для 
досягнення якої-небудь мети (вигода, самоствердження, ревнощі); 
насильство як самоціль, наприклад хуліганство; 

3) відхилення соціально-пасивного типу: відхід від суспільного життя 
(пияцтво й алкоголізм, наркоманія і гранична форма – 
самогубство). 

В особливу категорію А.І. Міллер виділяє так звані аддиктивні 
форми поведінки з відхиленнями (англ, addiction – згубна звичка) [3, 63]. 

Суть аддиктивної поведінки полягає у прагненні відійти від 
реальності, досягти психологічного комфорту за допомогою 
психоактивних речовин (зокрема алкоголю) або постійної фіксації на 
певних видах діяльності. Процес вживання такої речовини, прихильність 
до її дії супроводжується розвитком інтенсивних емоцій і набуває таких 
розмірів, що починає управляти людиною. Це, наприклад, алкоголь і 
наркотики, азартні ігри, повне занурення в який-небудь вид діяльності 
(зокрема музику, колекціонування, коли хоббі перетворюється на єдиний 
сенс життя, а також комп'ютерні ігри, інтернет, «роботоголізм» і т. д.), що 
супроводжується звуженням соціальних зв'язків, страхом перед реальним 
життям, прагненням піти від повсякденності в ілюзорний світ свого 
захоплення [3, 62]. 

Згідно з дослідженням А.І. Міллера, загальною закономірністю 
поведінки з відхиленнями виступає факт щодо стійкого взаємозв'язку між 
різними формами девіацій. Ці взаємозв'язки можуть мати вид індукції 
кількох форм соціальної патології, коли одне явище посилює інше. 
Наприклад, пияцтво сприяє посиленню хуліганства. В інших випадках, 
навпаки, встановлена зворотна залежність (рівні вбивств і самогубств)  
[3, 66]. 

У рамках вітчизняних досліджень феномен девіантної поведінки в 
основному пояснюється «потрійним неспівпадінням» – вимог норми, 
вимог життя та інтересів особи (У. Кудрявцев). 

Крім названих об'єктивних причин появи девіацій, В.А. Кудрявцев 
виділяє суб'єктивні. Особа формується в першу чергу під впливом 
конкретних життєвих ситуацій. Якщо суспільні норми відносно стабільні, 
то життєві ситуації, досвід людини набагато мінливіші і різноманітніші. 
Тому у свідомості особи можуть міститися певні «дефекти», як-от: 
незнання деяких норм через відсутність інформації, неправильне 
розуміння правових і етичних принципів; незгода з рядом соціальних 
норм через неспівпадіння вимог норми з особистими інтересами, 
досвідом, переконаннями (правовий нігілізм); нехтування соціальними 
нормами, засвоєння звичок, норм і принципів, які не відповідають 
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загальноприйнятим (наприклад кримінальних) [4]. 
Категорії населення, які більше інших схильні здійснювати 

девіантні, делінквентні вчинки, – називають групами ризику. Зокрема, це 
підлітки з неблагополучних сімей, особи, що зловживають алкоголем і 
наркотичними речовинами, ведуть аморальний спосіб життя, потрапили 
під негативний вплив оточуючих. 

Виділяючи різні типи неповнолітніх злочинців, такі дослідники, як 
В.Н.Кудрявцев, А.М. Яковлєва, говорять про якісь умовні групи підлітків, 
для яких скоєння злочину було: 

1. випадковим, таким, що суперечить загальній спрямованості особи 
(25 – 35%); 

2. вірогідним внаслідок загальної нестійкості особистісної 
спрямованості (25 – 35%); 

3. відповідним загальній спрямованості особи, але випадковим з 
погляду приводу й ситуації (30 – 40 %); 

4. відповідним злочинній установці особи і таким, що включає пошук 
або створення необхідного приводу й ситуації (10 – 15 %) [5, 213]. 
Дана типологія наочно підтверджує неусвідомлений випадковий 

характер підліткової злочинності, оскільки лише 10 – 15% із загального 
числа мають дійсно злочинну установку. 

Дослідники підліткової злочинності відзначають, що вона може 
бути обумовлена як педагогічною занедбаністю, невихованістю, 
малокультурністю, так і психічними аномаліями, неадекватністю реакцій, 
ригідністю поведінки, схильністю до афективних реакцій. Девіантна 
поведінка значною мірою обумовлена і неблагополуччям сімейного 
виховання, іноді «гіперопікою» або вкрай жорстким ставленням, 
неблагополучним впливом мікросередовища, низькою педагогічною 
кваліфікацією окремих педагогів. Перші прояви девіантної поведінки – 
прогули, бійки, дрібне хуліганство, що викликає негативну поведінку в 
суспільстві, і так далі. «Це період, коли ступінь ―зіпсованості‖ ще не 
достатньо високий. Але негативна дія мікросередовища – найближче 
оточення, життєві негаразди, власні помилки і неправильні вчинки – усе 
це продовжувалося протягом більш-менш тривалого часу, зміни особи 
накопичувалися і призвели, нарешті, до скоєння злочину» [6, 36-37]. 
Своєчасно не попереджені «легкі» форми асоціальних проявів 
закріплюються у відповідні стереотипи, формується асоціальний стиль 
поведінки, який за відповідних умов може перерости у стійку 
антисоціальну. Відкидання базових соціальних цінностей – така 
першопричина соціально дезадаптованої поведінки. «Соціальна 
неадаптованість особи, її поведінка з відхиленнямия пов'язана з 
ослабленням соціального контролю, потуранням. Зовнішні умови, що 
допускають можливість систематичної безконтрольної поведінки, 
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переходять у внутрішню нездатність до самообмеження». Безумовно, така 
ситуація призводить до максимального негативного результату, якщо 
відбувається на ранній стадії формування особи, в підлітковому віці. 

Поведінка індивіда визначається і тим, що він собі забороняє і 
дозволяє, тобто особливостями його психічної саморегуляції. При 
низькому рівні етичного, соціально-психологічного розвитку в нього 
переважають спонтанно виникаючі ваблення. Психічні структури такого 
індивіда недостатньо інтегровані, його емоції можуть переважати над 
розумом, нижчі потреби над вищими.  

Як вважає М.Е. Єнікеєв, «кожна людина володіє своїм набором 
«значень для себе», індивідуальним класифікаційно-оціночним 
механізмом – особистісним конструктом, що визначає міру можливих 
відхилень від норм у різних типових ситуаціях. У гострих конфліктних 
ситуаціях, в обстановці конфлікту норм, умовах складної взаємодії 
свідомості і підсвідомості можлива регресія поведінки» [7, 204]. 

Через вікові особливості підлітки ще досить сприйнятливі до 
зовнішніх впливів. А.І. Міллер припускає, що «особа підлітка – ще 
глибоко не зріла, багато в чому негармонійна. Етична свідомість поки що 
відірвана від реальності; картина, образ світу (уявлення про людські 
взаємини, оцінки своїх і чужих вчинків і т. д.) невідповідні дійсним 
відносинам людей, справжнім оцінкам того, що відбувається» [3]. 
Підліток часто судить за принципом ―все або нічого‖, його внутрішній зір 
має контрастний характер, не помічаючи півтонів і перехідних ступенів. 
При всьому прагненні до самозвеличення й дорослості, при всій 
зовнішній впертості підліток нерідко сам не знає, чого хоче, які конкретні 
життєві та етичні цілі бажав би досягти. Саме тому він достатньо легко 
опиняється у відомому стані. Це, на жаль, відкриває дорогу не тільки 
соціально-позитивному впливу, який часто пов'язаний з нотаціями і 
повчанням. Тому в разі підліткової девіантності необхідний 
високопрофесійний психолого-педагогічний супровід кримінального 
етапу.  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття були поширені біологічні та 
психологічні трактування причин девіації. Італійський лікар Ч. Ломброзо 
вважав, що існує прямий зв’язок між злочинною поведінкою і 
біологічними особливостями людини. Особливе значення він надавав 
рисам обличчя. Американський лікар і психолог В. Шелдон підкреслював 
важливість будови тіла. Прихильники психологічного трактування 
пов’язували девіацію з психологічними рисами (нестійкістю психіки, 
порушенням психологічної рівноваги ). 

Розгорнуте соціологічне пояснення девіації вперше дав  
Е. Дюркгейм. Він пропонує теорію аномії, яка розкриває значення 
соціальних і культурних факторів. За Дюркгеймом, основною причиною 
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девіації є аномія буквально, «відсутність регуляції», «безнормність». По 
суті, аномія – це стан дезорганізації суспільства, коли цінності, норми, 
соціальні зв’язки або відсутні, або стають хиткими, суперечливими. 

Усе, що порушує стабільність, призводить до неоднорідності, 
нестійкості соціальних зв’язків, руйнування колективної свідомості (криза, 
змішування соціальних груп, міграція і т. ін.), породжує порушення 
суспільного порядку, дезорганізує людей, і, як результат з’являються різні 
види девіації. 

Е. Дюркгейм вважає девіацію настільки природною, як і конформізм. 
Більше того, відхилення від норм має не тільки негативне, але й позитивне 
начало. Девіація підтверджує роль норм, цінностей, дає більш повне 
уявлення про різноманіття норм. 

Люди, які виступають за те, щоб покарання злочинців були 
максимально жорстокими, вважають свою позицію раціональною, але ця 
раціональність ґрунтується на нераціональній основі. Вони не намагаються 
ретельно вивчати дані про те, до яких реальних наслідків призводять 
жорстокі стримуючі заходи тому, що вже заздалегідь є переконаними в 
тому, що їхня позиція абсолютно правильна. Таке ірраціональне відчуття 
власної правоти можна вважати швидше ознакою політичного консерва-
тизму, а не наукового підходу до розв'язання проблеми [8]. 

Існують біологічні і психологічні теорії. Найвідомішою теорією 
цього типу є вчення італійського лікаря-кримінолога Ч. Ломброзо, який 
плідно працював над цією проблемою в 70-ті рроки XIX ст. Ломброзо 
піддав антропоморфним вимірам багатьох в'язнів і дійшов висновку, що всі 
вони наділені характерними фізичними ознаками: низьке чоло, важке 
підборіддя, широке обличчя, великі вуха і густий волосяний покров усього 
тіла. Загалом він дійшов висновку, що злочинці є представниками певного 
атавістичного людського типу, або дефективними людьми. Роботи 
Ломброзо містили дуже багато серйозних помилок і на сьогодні не 
сприймаються в науковому світі, однак його ідея про те, що злочинці є 
представниками окремого фізичного тилу людей, ще зберегла певну 
популярність. 

1949 року В. Шелдон опублікував роботу, в якій стверджував, що 
схильність до скоєння злочинів залежить від типу тілесної будови. На його 
думку, мезоморфи – м'язисті, активні типи – мають більшу схильність до 
злочинної поведінки, ніж ектоморфи (тендітний, високий тип людей) чи 
ендоморфи (низький, схильний до повноти тип людей). 

Останнім часом деякі дослідники вважають, що схильність до 
скоєння злочинів може задаватися певним набором хромосом, який містить 
додаткові чоловічі хромосоми (ХУУ), у той час як стандартний набір – ХУ. 
Але на сьогодні хромосомні дослідження мало хто вивчає, щоб можна було 
із певністю стверджувати, що саме серед злочинців є більше осіб із таким 
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чи іншим набором хромосом. 
Сьогодні біологічні теорії стали досить непопулярними, а до-

мінуючою точкою зору є та, що головним фактором відтворення 
злочинності в суспільстві є недосконалість суспільних відносин. Проте 
однозначно негативна оцінка біологічних підходів також є неправильною. 
Дослідження, проведені російськими соціологами і кримінологами, зокрема 
М. Лупандіним і В. Кудрявцевим, доводять, що розумове відставання, у 
тому числі спадково зумовлене, характерне майже для третини осіб, які 
здійснили різні злочини, особливо ті, які пов'язані з насильством над 
особою. Як і біологічні, психологічні теорії девіації пов'язують з певними 
типами особистості. У цих теоріях головний акцент робиться на 
особистісних факторах, особливо на неправильній соціалізації особистості 
в дитинстві [9, 139]. 

Психоаналітична концепція З. Фрейда і його послідовників розглядає 
агресивність як вроджену, притаманну людині властивість, яка не знята у 
процесі соціалізації і виявляється у вигляді спонук їй («Воно»), тобто 
несвідомого, в той час як Еgо («Я») має реалізовувати раціональні 
прагнення. Своїми висновками психоаналітики підводять ґрунтовну нау-
кову базу під значення процесу соціалізації для зняття природної 
агресивності людини, оскільки за певних несприятливих умов вроджена 
агресивність може стати причиною злочинної поведінки. 

Деякі вчені трактують психічні розлади не як хворобу, аналогічну 
фізичній хворобі, а як соціальні відхилення, як форму прориву норми. Як і 
у випадках із людьми, що хворіють на алкоголізм, злодіями чи 
проститутками, психічні розлади також характеризуються відходом від 
норми – агресивністю, некоректністю висловлювань, розривом 
міжособистісних контактів, фобіями, депресивними станами. 

Усі соціологічні теорії девіантної поведінки наголошують на 
відсутності чітко визначеної межі між злочинною і респектабельною 
поведінкою, а також на тому, що у формуванні злочинної поведінки дуже 
важливу роль відіграє контекст – соціальне навчання та соціальне 
оточення.  

Теорії мікрорівня. Едвін Сазерланд пояснює девіантність за 
допомогою теорії, яка отримала назву теорія диференційної асоціації. 

Дана теорія відкидає ідею про те, що в суспільстві існує багато 
субкультур. Деякі з субкультур заохочують протизаконні дії. За 
Сазерландом, індивіди стають злочинцями засвоюючи норми і цінності 
злочинних соціальних груп, до яких вони належать. Девіант засвоює не те, 
що потрібно суспільству, а те, чого навчає його найближче кримінальне 
оточення; виходячи із культури, індивід входить у субкультуру. Звичайно, 
стати злочинцем засвоївши норми злочинних соціальних груп може кожен, 
однак стають злочинцями зазвичай ті індивіди, які вступають у контакт із 
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цими групами найчастіше. Чим раніше почнуться контакти індивіда з 
криміногенним оточенням і чим інтенсивнішими вони будуть, тим вищою є 
ймовірність того, що такий індивід також стане правопорушником. Ось 
чому діти із так званих неблагополучних сімей частіше за інших стають на 
шлях порушення законів. 

Ральф Клоуворд виділяє три різновиди злочинної субкультури: 
– кримінальна – крадіжки; 
– конфліктна – застосування насильства для досягнення своєї мети; 
– відступаюча – вживання наркотиків [10, 69]. 

Теорія контролю. Уолтер Реклесс, відштовхнувшись від теорії 
диференційованої асоціації, зацікавився питанням: чому ж у районах із 
високим рівнем злочинності зустрічаємо молодих людей, які все-таки не 
стали на хибний шлях? На його думку, це стається через те, що вони 
виробили в собі власний позитивний образ, який допомагає їм відрізнитися 
від кримінального оточення. Справжньою ж причиною злочинної 
поведінки є нестача внутрішнього контролю індивіда, а також пильного 
соціального контролю. 

Дослідження, проведені російським соціологом А. Рубановим, 
показують, що, згідно з оцінкиами молодих людей, домінуючими 
факторами девіантної поведінки молоді в сучасних умовах є: заздрість; 
агресивність; прагнення гострих відчуттів; конфлікти з батьками; надлишок 
вільного часу і його погана організація; насильство в підлітковому 
середовищі. 

Ця ієрархія чинників девіації істотно не співпадає з переважаючими 
нині уявленнями, згідно з якими – девіантність поведінки підлітків 
зумовлена головно бідністю, поганими прикладами, конфліктами з 
учителями та ін. Це свідчить на користь теорії Уолтера Реклесса: брак 
внутрішнього контролю індивіда, а також пильного соціального контролю 
є справжніми причинами девіантної поведінки [11]. 

Теорії макрорівня. Теорія структурного напруження. Це пояснення 
девіантної і делінквентної поведінки ґрунтується на теорії  
Еміля Дюркгейма про аномію. Аномія виникає тоді, коли суспільство є 
нездатним установити рамки соціальних норм, коли в суспільстві немає 
згоди щодо основних цілей і цінностей, що призводить до втрати 
ефективності їх впливу на індивіда. Роберт Мертон використав теорію 
аномії, щоб побудувати теорію, яка пояснює причини девіантної поведінки. 
Він пов'язав проблему аномії з невідповідністю між цілями і доступністю 
інституціолізованих засобів їх досягнення. За обмеженості можливостей 
для досягнення поставлених суспільством цілей (наприклад багатства) за 
допомогою доступних засобів, індивід використовує інші можливості для 
досягнення цілі, навіть якщо вони є незаконними. Мертон виділив п'ять 
можливих варіантів індивідуальної адаптації в суспільстві – конформізм, 
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інновацію, ритуалізм, ескейнізм, бунт [11]. 
Теорія ярликів. Цю теорію розробляли такі вчені, як Едвін Лімерт, 

Ерік Еріксон, Говард Бекер. Її фундаментальним положенням є те, що 
жоден тип поведінки не є автоматично і внутрішньо девіаційним. Девіація 
вимагає дефініції. Тобто треба визначити, що той чи інший тип поведінки є 
ненормальним. Адже різні суспільства і різні суспільні групи визначають, 
які типи поведінки є девіантними. Наприклад, в одних суспільствах 
(Україна, Польща, США) девіацією є вживання наркотиків, а нормою є 
вживання алкоголю, а в інших (Іран, Афганістан, Саудівська Аравія) – 
девіацією є вживання алкоголю, зате допускається вживання деяких 
наркотиків. 

Іншим важливим положенням цієї теорії є твердження, що всі люди 
на своєму життєвому шляху час від часу припускаються вчинків, які 
окреслюються їхнім суспільством як девіантні (так звана первинна 
девіація). Проте не всі ці діяння трактуються суспільством однаково. Іноді 
первинна девіація залишається суспільством просто непоміченою, але 
буває й таке, що після проступку на людину «навішують ярлик», людину 
ніби «призначають» девіантом. Тоді ми маємо справу із «вторинною 
девіацією», коли індивід «приймає ярлик» і всі, включно з ним самим, 
починають сприймати його як девіанта. Наприклад, діти обірвали яблука в 
чужому саду; можна трактувати це як дитячі пустощі, а можна «навісити» 
на цих дітей «ярлик» неповнолітніх злочинців. 

У контексті теорії ярликів американський соціолог Ервін Гофман 
розробив теорію стигматизації (стигма – тавро, штамп). При першому 
сприйнятті виникає певне уявлення про людину, її оцінка. Це і є стигма – 
те, що відрізняє певну людину від нас, і те, що ми в ній не сприймаємо. У 
ньому відображено різницю між оціночною й реальною ідентичністю, сте-
реотипом і суттю. Є три види стигм: 

– фізичні недоліки; 
– недоліки характеру – слабка воля, неприродні захоплення, примітивні 

переконання, психічні захворювання, алкоголізм та ін.; 
– расові, національні, релігійні, які переносяться на всіх членів цих 

соціальних груп. 
Теорія інвестування. Теорія інвестування є досить простою. Чим 

більше людина затратила зусиль, щоб домогтися певного становища в 
суспільстві (освіта, кваліфікація, місце роботи і багато чого іншого), тим 
більше вона ризикує втратити у випадку порушення законів. Безробітній 
«бомж» мало втратить, якщо попадеться на пограбуванні магазину. Відомі 
деякі категорії занепалих людей, що спеціально намагаються потрапити у 
в’язницю напередодні зими (тепло, харчування). Якщо процвітаючий 
менеджер, банкір зважуються на злочин, то крадуть вони, як правило, 
величезні суми, що, як їм здається, виправдовує ризик [8]. 
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Висновки. Отже, найбільше проявів девіантної поведінки 
спостерігається в молодіжному середовищі, серед дітей і підлітків, що 
пов’язані з агресією та скоєнням протиправних вчинків. В існуючих 
умовах відбування покарання в середовищі засуджених спостерігається 
активне функціонування кримінальної субкультури зі своїми ―законами‖, 
традиціями, правилами. Засвоєння норм субкультури таїть у собі 
небезпеку подальшої криміналізації особистості засудженого, підвищення 
ним кримінального досвіду, десоціалізації. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З БАГАТОДІТНИМИ 
СІМ`ЯМИ 

 

Вступ. Предметом особливої уваги науковців в останні роки стають 
сім’ї, соціальне функціонування яких з об’єктивних і суб’єктивних 
причин ускладнене або порушене, а їх існування перебуває під загрозою. 
До даних сімей відносяться багатодітні родини. У цілому частка 
багатодітних в Україні становить 4% від загальної кількості сімей. 
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є основною 
державною ланкою, яка здійснює соціальну роботу з родинами даної 
категорії. Усі центри об’єднані спільною метою, виступаючи одним із 
механізмів держави в реалізації соціальної політики стосовно 
багатодітних родин. Але на даному етапі соціальний захист держави є 
недостатнім для повноцінного функціонування родин даної категорії, що 
й обумовило актуальність даної статті. 

Дослідження і публікації. Українськими соціологами (Л. Р. Аза,  
Н. В. Лавриненко, М. Й. Боришевський, С. О. Войтович, І. С. Дьоміна,  
В. М. Піча, Г. О. Ковтун, В. Ф. Рибаченко, Б. О. Татенко, В. І. Зацепін,  
Л. М. Бучинська, О. Д. Цимбалюк, Ю. М. Якубова та ін.) вивчається ряд 
важливих проблем, пов'язаних із проблемами функціонування сучасної 
сім’ї.  

Особливе значення має науковий аналіз питань професійної 
соціальної роботи з багатодітними сім'ями у працях російських вчених 
Л.Г. Гуслякової, Т.Б. Іванової, В.І. Жукова, О.А. Зимової, А.А. Козлова, 
В.І. Курбатова, В. П. Мельникова, Т.В. Шеляг, Є. І. Холостової та інших. 

Виклад основного матеріалу. Сім’я – один з найстаріших і 
найважливіших соціальних інститутів суспільства, що впливає на 
формування й розвиток особистості. В умовах сучасної демографічної 
кризи особливої актуальності набувають проблеми, пов’язані з 
багатодітною сім’єю. Станом на 1 листопада 2014 року в Україні 
нараховували 219 981 багатодітну сім’ю, де проживають 749 720 дітей. 

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.01  
№ 2402-ІІІ багатодітна сім’я – це сім’я, яка складається з батьків (або 
одного з них) і трьох та більше дітей. 

Багатодітна сім’я самою своєю сутністю допомагає реалізації 
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особистісних та суспільних потреб. У таких сім’ях створено сприятливі 
умови виховання, оскільки діти зростають у тісних взаєминах у 
сімейному колективі, зазвичай з раннього віку привчаються виконувати 
певні обов’язки та допомагати один одному, проте в економічному 
аспекті саме багатодітна сім’я опиняється в найбільш складному 
становищі, тому що мати здебільшого не працює, а один батько не має 
можливості забезпечити родині нормальні умови існування. Крім того, 
спостерігаємо дещо негативне ставлення суспільства до багатодітних 
сімей. Наявні проблеми таких сімей зумовлюють необхідність надання їм 
допомоги з боку держави. Матеріальна й моральна підтримка 
багатодітній сім’ї, створення нормальних умов життя в ній допоможуть 
вирішенню демографічної проблеми в нашій країні, тому дуже важливо 
осмислити і сучасне становище багатодітної сім’ї, і шляхи пополіпшення 
умов її існування [1, 220 – 226]. 

Для стабілізації та стійкого розвитку багатодітних сімей держава 
вживає певних заходів, Проте все ще не вироблено чіткої системи їхньої 
соціальної підтримки. Для успішного вирішення проблем, що виникають, 
необхідні спільні зусилля фахівців у різних галузях діяльності, зокрема 
професійних соціальних працівників, які володіють різними технологіями 
вирішення соціальних проблем. При цьому соціальні працівники повинні 
бути і посередниками між сім’єю та суспільством (групою, колективом, 
державою), і помічниками у справі подолання тих або інших соціальних 
труднощів. Створення ефективної системи соціального захисту сім’ї – 
невід’ємна умова розвитку нашого суспільства. 

У наш час багатодітні сім’ї стійко становлять досить незначну 
частку від загальної кількості сімей. Часто багатодітність є не 
запланованою, а випадковою (народження близнюків, народження дитини 
в результаті неефективності контрацепції або неможливості за станом 
здоров’я жінки вчасно перервати вагітність тощо). 

Решта багатодітних сімей може бути розподілена на три категорії: 
1) сім’ї, багатодітність у яких запланована (наприклад, у зв’язку з 

національними традиціями, релігійними настановами, культурно-
ідеологічними позиціями, традиціями сім’ї); такі сім’ї зазнають 
багато труднощів, зумовлених малозабезпеченістю, тіснотою житла, 
завантаженістю батьків (особливо матері), станом їхнього здоров’я, 
але в батьків є мотивація до виховання дітей; 

2) сім’ї, що утворилися в результаті другого й подальших шлюбів 
матері (рідше – батька), у яких народжуються нові діти; дослідження 
показують, що такі сім’ї можуть бути цілком благополучними, але 
їхнім членам властиво відчуття неповної сім’ї; 

3) неблагополучні багатодітні сім’ї, що утворюються в результаті 
безвідповідальної поведінки батьків, на тлі алкоголізму, 
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асоціального способу життя; у таких сім’ях батьки мають нижчий 
освітній рівень і соціальний статус; діти з таких сімей особливо 
часто потребують допомоги, реабілітації, страждають від хвороб і 
недорозвинення; у разі втрати батьківського піклування їхню долю 
особливо важко влаштувати, оскільки сімейне законодавство 
перешкоджає розділенню дітей з однієї сім’ї, а всиновити 3 – 7 дітей 
різного віку й різного ступеня соціальної дезадаптації далеко не 
завжди можливо. 
Перші дві категорії цілком благополучні. Вони зазвичай мають 

усталені сімейні традиції, чітку внутрішню структуру, достатньо міцний 
захист, традиційно шанобливе ставлення до старших. У таких сім’ях 
легше вирішуються проблеми й конфлікти, у батьків не буває самотньої 
старості. Психологічна атмосфера сім’ї – взаєморозуміння, однакове 
бачення проблем і способів їх розв’язання подружжям. Типи багатодітних 
сімей і причини, через які вони утворилися, необхідно знати і 
враховувати для того, щоб детально вивчити джерела проблем, що 
постали, у кожній конкретній сім’ї. 

Відзначимо кілька принципових моментів, що стосуються 
безпосередньо багатодітної сім’ї. 

По-перше, говорячи про таку сім’ю, треба мати на увазі не тільки 
проблеми, що виникають у ній самій, але й проблеми дітей, які 
проживають у подібних сім’ях. 

По-друге, проблеми багатодітної сім’ї розрізняють залежно від 
місця її мешкання – різних регіонів країни, міста або села. Є істотні 
розбіжності між регіонами з високою народжуваністю, де, отже, таких 
сімей багато, і регіонами з низькою народжуваністю, де їх мало. Тому 
суттєва допомога багатодітній сім’ї повинна надаватися з урахуванням 
місцевих умов, можливостей, побажань і думок населення. 

По-третє, багатодітні сім’ї не є однорідною масою – усі вони, 
незважаючи на наявність спільних проблем, різко відрізняються одна від 
одної. 

Головна проблема багатодітних сімей – матеріальна. У наш час з 
народженням кожної дитини дохід сім’ї різко зменшується. Численні 
дослідження показують найтісніший взаємозв’язок між кількістю дітей, 
які проживають у сім’ї, і доходами на кожного члена сім’ї, а в більш 
загальному плані – ступенем її збіднення. У сім’ях, які складаються з 
шести та більше осіб, сукупний дохід у середньому на кожного члена у 
2,2 – 2,8 разу нижчий, аніж у сім’ях, які складаються з двох осіб, і в 1,8 –
2,1 разу нижчий, аніж у сім’ях з трьох осіб. Можна сказати, що 
народження в сім’ї третьої дитини в більшості випадків призводить до 
малозабезпеченості [2, 108]. 

Багатодітні сім’ї й раніше були матеріально вразливою категорією 
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населення, а сучасні інфляційні процеси впливають на них більше, ніж на 
суспільство загалом і змушують заощаджувати на найнеобхіднішому – на 
продовольчих і майже на всіх промислових товарах. Частіше всього такі 
сім’ї мають і погані житлові умови. 

Сьогодні сім’ї, особливо багатодітній, потрібна соціальна допомога 
й захист держави. Причому допомога не разова, а постійна, гарантована, 
адресна. Потрібна продумана, зважена соціальна програма роботи з 
сім’єю в кожній області України, яка враховуватиме її соціально-
економічні можливості. 

Як зазначає Н. Ф. Дівіцина, основними напрямками діяльності 
державних соціальних служб в Україні в напрямку соціальної підтримки 
багатодітних сімей сьогодні є: 

– консультування з питань самозабезпечення багатодітних сімей, 
розвиток сімейного підприємництва, надомних промислів; 

– сприяння у вирішенні питань зайнятості, влаштування на курси 
перепідготовки; 

– соціальний патронаж багатодітних сімей; 
– консультування з соціально-правових питань; 
– сприяння в отриманні пільг, допомоги, компенсацій та інших виплат, 

матеріальної й натуральної допомоги [3, 127]. 
Соціальна робота з багатодітною сім’єю є діяльністю соціальних 

служб з надання соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-
педагогічних, соціально-правових послуг та матеріальної допомоги, 
проведення соціальної адаптації й реабілітації. Виходячи з цього, 
соціальний працівник покликаний виконувати такі функції: 

– діагностичну (вивчення особливостей багатодітної сім’ї, виявлення її 
потенціалів); 

– охоронно-захисну (правова підтримка багатодітної сім’ї, 
забезпечення її соціальних гарантій, створення умов для реалізації її 
прав і свобод); 

– організаційно-комунікативну (організація спілкування, ініціація 
спільної діяльності, спільного дозвілля, творчості); 

– соціально-психолого-педагогічну (психолого-педагогічна освіта 
членів багатодітної сім’ї, надання невідкладної психологічної 
допомоги, профілактична підтримка й патронаж); 

– прогностичну (моделювання ситуацій і розробка певних програм 
адресної допомоги); 

– координаційну (установлення й підтримка об’єднання зусиль 
департаментів допомоги багатодітній сім’ї й дитинству, соціальної 
допомоги населенню, відділів сімейного неблагополуччя органів 
внутрішніх справ, соціальних педагогів освітніх установ, 
реабілітаційних центрів і служб). 
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Соціальна робота з багатодітною сім’єю складається з певних 
технологій [4, 88]. 

 а) соціального захисту багатодітної сім’ї – багаторівневої 
системи, переважно державних заходів із забезпечення мінімальних 
соціальних гарантій, прав, пільг і свобод сім’ї, яка нормально функціонує, 
у ситуації ризику на користь гармонійного розвитку родини, особистості 
й суспільства; важлива роль у соціальному захисті багатодітної сім’ї 
відводиться зміцненню батьківських уз; формування стійкості проти 
пропаганди сексу, наркотиків, насильства, агресивної поведінки; 
підтримки в нормі психологічного здоров’я сім’ї тощо; 

 б) соціальної підтримки багатодітної сім’ї; соціальна підтримка 
сімей – це частина (форма) сімейної політики, метою якої є надання 
допомоги родинам у подоланні різного роду стресових ситуацій, у 
вирішенні проблем, що виникають в їх житті, з якими сім’ї не можуть 
впоратися самі, за рахунок своїх внутрішніх ресурсів; вона передбачає 
формальну й неформальну діяльність та взаємини фахівців з сім’ями, які 
опинилися у скрутних обставинах, різні форми допомоги (моральну, 
психолого-педагогічну, матеріальну й фізичну), медичне страхування, 
соціальне співчуття та єдність тощо; 

фахівець із соціальної роботи повинен: 
– знати потреби багатодітних сімей і осіб, які проживають у них; 
– уміти складати план дій, не випускаючи з уваги жодної проблеми 

багатодітної сім’ї; 
– залучати різні організації та служби, які здатні допомогти 

багатодітній сім’ї (соціальні, правоохоронні, юридичні, охорони 
здоров’я, освіти, а також місцеві адміністрації та громадські 
організації, об’єднання, асоціації). 
Соціальна підтримка багатодітних сімей не може бути зведена 

тільки до матеріальної, економічної допомоги (грошової або натуральної) 
сім’ям даної категорії або окремим їхнім членам; тим часом тенденція до 
такого уваги цілком чітко проглядається, що виражається навіть 
термінологічно, коли говорять не про соціальну підтримку, а про 
соціальний захист, зводячи останню до грошових виплат і надання сім’ям 
різного роду пільг матеріального характеру; соціальна підтримка сімей 
включає в себе і сприяння в реалізації інших можливих потреб сімей, у 
вирішенні будь-яких проблем та кризових ситуацій будь-якої природи, а 
не тільки економічних; саме тому соціальна підтримка сімей повинна 
реалізовуватися у програмах, які мають відповідну спрямованість; крім 
того, програми соціальної підтримки повинні враховувати специфічні 
потреби деяких спеціальних груп сімей; соціальна підтримка сімей 
реалізується через економічні, медичні, психологічні, освітні та інші 
програми, а також через програми, орієнтовані на сім’ї зі специфічними 
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потребами; 
в) соціального супроводу, що є формою державної підтримки сім'ї в 

інтересах дитини. 
Г. М. Бевз основними завданнями соціального супроводження 

вважає: 
1) підтримку здорового соціально-психологічного клімату в сім’ї; 
2) навчання та посилення виховного потенціалу батьків; 
3) контроль за отримання батьками державних виплат на утримання 

дитини; 
4) формування партнерських стосунків між учасниками соціального 

супроводу; 
5) залучення різних видів додаткової допомоги за потреби; 
6) захист прав та інтересів багатодітних сімей; 
7) підготовку щорічного звіту про ефективність функціонування 

багатодітної сім’ї; 
 соціальний супровід багатодітних сімей ґрунтується на принципі 

співпраці між учасниками процесу для виконання головного 
завдання – соціальної реабілітації та соціалізації дітей; 

 формами роботи соціального працівника із супроводу багатодітної 
сім’ї є: 

– відвідування сім’ї; 
– підтримка телефонних контактів; 
– організація груп взаємопідтримки; 
– представництво інтересів багатодітних сімей; 
– посередництво при вирішенні суперечностей; 
– щорічний аналіз ефективності функціонування багатодітних сімей[5, 

57 – 60]. 
Висновки. Отже, соціальна допомога багатодітним сім’ям – 

важлива складова частина загальної системи соціальної підтримки 
населення. Зазвичай найбільш значущими для себе люди вважають 
грошові виплати. Соціальний працівник зобов’язаний допомогти 
багатодітній сім’ї в наданні інформації про допомогу, соціальні пільги, 
передбачені для таких сімей, а також в отриманні цих видів матеріальної 
допомоги та пільг. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ 

ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ 
 
Вступ. Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних 

сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної 
соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та 
соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, 
уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю 
членів суспільства, серед яких вагому частку займають підлітки. 

Наркоманія – це не тільки тяжке захворювання, а й надзвичайно 
небезпечне соціальне явище, яке поширюється у всьому світі, у тому 
числі в Україні. До вживання наркотиків залучаються переважно особи 
молодого віку. Зловживання наркотиками підриває здоров’я людини, 
викликає деградацію особи, втрату нею соціального статусу.  

Результати досліджень. Природу наркоманії або наркозалежності 
досліджували і досліджують у зарубіжній (Б. Битенський, Р. Браун,  
А. Єгоров, В. Менделевич, Х. Мілкман, О. Личко, Д. Пайнз, С. Сандервірт 
та інші) і вітчизняній (Г. Золотова, Н. Максимова, О. Мурашкевич,  
Н. Піхтіна, та ін.) науковій літературі. Технологічні аспекти роботи з 
наркозалежними і їх сім’ями вивчали і вивчають учені В. Валентик,  
І. Вельвовський, О. Змановська, Е. Ейдеміллер, І. Малкіна-Пих,  
А. Мартиненко, В. Рибаков, М. Хоменко, В. Юстицький та інші. 

Соціологи використовують термін „наркотизм", розуміючи під цим 
поширеність і характер споживання наркотичних речовин як соціальне 
явище (А.Л. Вілкс, А.А. Габіані, Я.Л. Гілінський, Л.Є. Кессельман,). 
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Наркотизм визначається і як негативне соціальне явище, сутність якого 
полягає в долученні до немедичного споживання наркотиків окремих 
груп населення (Є.А. Дюбін, В.М. Міхлін), і як соціальне явище, яке 
охоплює все, що пов'язане з наркогенними речовинами та соціальними 
наслідками їх вживання (Д.В. Колесов, С.В. Турцевич). Термін 
«наркотизм» використовується українськими (І.П. Рущенко,  
В.О. Соболєв) та російськими (П.Д. Шабанов, О.Ю. Штакельберг) 
філософами та соціологами в широкому значенні, зокрема для позначення 
окремої галузі соціологічного знання – соціології наркотизму.  

З давніх часів різні форми залежної поведінки називали 
шкідливими чи згубними звичками, маючи на увазі пияцтво, переїдання, 
азартні ігри та ін. 

Поведінка, що передує різним видам хімічної залежності 
називається, адиктивною поведінкою (addictive behavior з англ. – хибна 
залежність, негативна пристрасть, залежна (від наркогенних засобів) 
поведінка). Ця поведінка виникає в результаті вживання різних типів 
наркогенних речовин і характеризується наявністю пов’язаних із цим 
проблем. При адиктивній поведінці неповнолітнього негативна 
пристрасть його до вживання наркогенних речовин ще не досягла стадії 
індивідуальної психічної або фізичної залежності, тобто певних стадій 
захворювань. 

Наркоманія – хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною 
інтоксикацією організму внаслідок зловживання наркотичними засобами, 
що віднесені до таких конвенцією ООН чи Комітетом з контролю за 
наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України і 
характеризується психічною чи фізичною залежністю від них. Хворий на 
наркоманію (наркоман) – особа, якій у встановленому порядку медичним 
закладом встановлений діагноз «наркоманія». 

Всесвітня організація охорони здоров’я розглядає алкоголізм, 
токсикоманію та наркоманію як різновиди хімічної залежності. 

Синдром залежності – поєднання фізіологічних, поведінкових і 
когнітивних явищ, при яких вживання речовин або класу речовин 
починає займати перше місце в системі цінностей індивіда. Основною 
характеристикою синдрому залежності є потреба (часто сильна, іноді 
непереборна) приймати психоактивні речовини (які можуть бути 
приписані або не приписані лікарем), алкоголь або тютюн [5]. 

Як зазначають В.Г. Грибан, Г.О. Марковська, О.О. Сердюк, 
розвиток наркоманії відбувається у три стадії: 

– початкова, або звикання, коли змінюється реактивність та 
формується психічна залежність; 

– середня, або хронічна, коли формується фізична залежність від 
наркотиків, перебудовується функціональна діяльність організму, 
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порушується нормальна робота його органів і систем, що викликає з 
часом нестерпно болісні відчуття; 

– пізня, або виснаження, коли руйнуються структури нервової та 
інших систем, людина втрачає контроль над своїми вчинками, не 
здатна аналізувати та адекватно оцінювати свій стан [5]. 
В.Г. Грибан зазначає, що причини наркоманії умовно можна 

поділити на соціальні, соціально-психологічні та психологічні. Вони 
пов’язані з умовами життя, цінностями суспільства, можливістю 
самореалізащї, упевненістю в собі та своєму майбутньому. 

Існують наступні причини початку зловживання наркотиками. 
1. Соціальна домовленість. Якщо вживання певного наркотику 

прийнято у групі, до якої людина належить або себе відносить, вона 
вважає за необхідне його вживати, щоб довести свою приналежність 
до цієї групи, ―за компанію‖. 

2. Задоволення. Одна з головних причин, чому люди вживають 
наркотики, – це супутні та приємні відчуття, від гарного 
самопочуття й релаксації до містичної ейфорії. 

3. Доступність. Нелегальне та легальне споживання наркотиків 
найбільш високе там, де вони доступні, наприклад у великих містах, 
серед торговців цим зіллям. 

4. Цікавість щодо наркотиків. 
5. Ворожість. Застосування наркотиків може бути виявом опозиції 

цінностям суспільства, незалежності від держави, батьків. Коли 
людина відкидає суспільство або саму себе, свої надії, тоді виникає 
відчуття безглуздості життя, ізоляції, з’являється схильність до 
наркоманії. 

6. Багатство та бездіяльність, що призводять до нудьги та втрати 
інтересу до життя. Виходом і стимуляцією в цьому разі можуть 
здатися наркотики, які несуть нові відчуття.  

7. Відхід від стресу. Більшості людей удається впоратися з найбільш 
стресовими ситуаціями їхнього життя, але деякі намагаються знайти 
розраду у вживанні наркотиків, щоб заспокоїтися та вгамувати біль, 
від боязні самотності [3]. 
У міру розвитку наркоманії все тяжкішими стають проступки. 

Починаючи з дрібних крадіжок, злодійства, шахрайства, вимагання, 
підробки документів, рецептурних бланків, наркомани стають на шлях 
серйозніших, а потім і тяжких злочинів – крадіжок, грабежів, убивств. 

Як правильно зазначають дослідники Г.О. Марковська та 
О.О. Сердюк, наркоманія не лише руйнує здоров’я, веде до морального 
спустошення і розбещеності, а й є підґрунтям багатьох злочинів [5, 63]. 

Н. Максимова вважає, що актуалізації психологічної готовності 
підлітків до вживання наркотиків сприяють певні причини, а саме:  
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1) нездатність підлітка до раціонального виходу з ситуації, яка 
викликає труднощі в задоволенні актуальних життєво важливих 
потреб;  

2) несформованість і неефективність способів психологічного захисту 
підлітка, які дозволяють йому на деякий термін знати емоційне 
напруження;  

3) наявність психотравмуючої ситуації, з якої підліток не може вийти.  
Усе це призводить до того, що підліток залишається сам на сам зі 

своїми негативними переживаннями і тому прагне змінити свій стан 
хімічним шляхом. Неуважне ставлення до підлітка з боку батьків, 
нехтування його потребами і проблемами створює передумови для 
формування незадоволення. У разі, коли пробне вживання людиною 
наркотику сприяє зниженню рівня незадоволеності своїм психологічним 
станом, у неї починається процес формування відношення до наркотичної 
речовини як до засобу, що значно розширює її можливості. 

Про вживання підлітками наркогенних засобів часто свідчать: 
 зміна кола знайомих, поява нових друзів, з якими вони не 

знайомлять батьків (як правило, такі друзі не заходять у квартиру, а 
викликають підлітка на вулицю); 

 поява нової тематики в малюнках підлітків, які люблять малювати 
(зображення шприців, головок маку), а також аналогічного 
татуювання; 

 виникнення грошових боргів, продаж сімейних цінностей або 
перепродаж речей для отримання власних грошей; 

 байдуже ставлення до навчання, нехтування своїми обов’язками 
(погіршення успішності, прогули); 

 порушення біологічних ритмів, які безпосередньо пов’язані з 
прийомом наркотиків: різка зміна настрою, почуття пригніченості, 
роздратованості; зміна тривалості сну, надмірне вживання їжі та 
великої кількості рідини (особливо солодкої); 

 зміна ритму активності; зниження в ранкові години і вдень 
(сонливість, в’ялість) і підвищення її у другій половині дня, ближче 
до ночі (безсоння); 

 поява слідів проколів шкіри за ходом підшкірних вен; 
 зміна зовнішнього вигляду підлітка: разом з появою незвичного 

почервоніння або блідості, жирності шкіри відзначається 
схудненням або збільшенням ваги; 

 блиск очей з незвичайною зміною величини зіниць, поява жовтизни 
на зубній емалі або швидке руйнування зубів, зміна в темпі мови 
(прискорена чи сповільнена); 

 відсутність кашлю під час простудних захворювань, порушення у 
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травленні їжі; 
 поява у квартирі тютюнового диму, змішаного із запахом паленої 

трави або синтетики; кіптявого посуду (миски, ложки, баночки); 
шприців, лікарських речовин, цілих або подроблених рослин, 
згортків бинтів, які просочені розчином коричневого відтінку; 
засобів побутової хімії, яких не купували дорослі. 
С. Березин, К. Лисицький, Є. Назаров розглядають наркоманію як 

сімейну проблему і зазначають наступне: 
1. Інформація про вживання підлітком наркотиків є початком 

виникнення нової якості в еволюції сімейної системи. 
2. Реакція сім’ї на інформацію про вживання наркотичних речовин 

залежить від вихідного стану сімейної системи. 
3. Факт наркотизації одного з членів сім’ї є початком розвитку сімейної 

кризи. 
4. Набуває розвитку синдром батьківської реакції на наркотизацію 

підлітка, який виступає фактором закріплення в нього адитивної 
поведінки. 

5. Специфічні для наркоманів риси особистості є вторинними, тоді як 
первинним є порушення в системі соціальних відносин [3]. 
На стадії латентної наркотизації підлітки можуть вживати 

наркотики як засіб уникнення сімейних конфліктів та зниження стану 
незадоволення собою і своїм положенням Практично в усіх випадках 
підліткової і юнацької наркоманії в період початку наркотизації 
з’являються ознаки одного з типів проблемних сімей. Деструктивна сім’я 
характеризується автономією і сепарацією окремих членів сімей, 
відсутністю взаємності в емоційних контактах, хронічним подружнім або 
батьківсько-дитячим конфліктом. Неповна , у якій відсутність одного з 
батьків сприяє появі різноманітних сімейних відносин, перш за все 
розмитості кордонів між матір’ю і дитиною (хлопчикам надається роль 
сурогатних „чоловіків‖; дівчинкам – симбіоз). Ригідна, псевдосолідарна 
сім’я, у якій спостерігається домінування одного з членів сім’ї, жорстка 
регламентація сімейного життя, пригнічуючий тип виховання. 

Сім’я, що розпалася, характеризується ситуацією, коли один з 
батьків живе окремо, але зберігає контакти з минулою сім’єю, продовжує 
виконувати в ній певні функції, зберігаючи при цьому сильну емоційну 
залежність від себе. Несформованість почуття відповідальності в 
підлітків до початку наркотизації є загальною рисою всіх майбутніх 
наркоманів. Слід зазначити, що в кожному з типів проблемних сімей 
присутні як загальні риси, так і специфічні особливості відносин, що в 
майбутньому будуть надавати наркоманії підлітка особливий 
символічний зміст. 

У деструктивних сім’ях наркотична поведінка спрямована на 
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компенсацію дефіциту емоційних контактів у сім’ї або є засобом 
уникнення тягаря сімейних конфліктів. У неповних сім’ях наркотична 
поведінка має демонстративний характер. У неповних сім’ях наркотична 
поведінка виявляється раніше, ніж в інших типах сімей. У ригідних сім’ях 
наркотична поведінка підлітка розглядається як форма протесту проти 
існуючої системи відносин, що ігнорує його можливості, інтереси й 
потреби. У сім’ях, які розпалися, наркотична поведінка підлітка може 
виконувати функцію ослаблення або подолання сімейної підструктури 
емоційної залежності від батька, який проживає окремо. Від нього 
намагаються приховати факт наркотизації підлітка, і тому зовнішні 
відносини між дитиною і батьком стають дедалі прохолоднішими і 
проблемними. Навпаки, внутрішні відносини в батьківсько-дитячій парі 
набувають більш близький і емоційний характер. Факт виявлення в 
підлітка наркоманії суттєво змінює сімейні відносини. 

Дослідник І. Горьковська виокремлює типові риси взаємовідносин 
батьків і дітей цього періоду: 

– невтручання в життя підлітка або бажання „прожити життя за 
нього‖; 

– гіпо- або гіперконтроль за поведінкою підлітка; 
– вирішення конфліктів подружньої пари за допомогою дитини; 
– використання підлітка як засобу маніпулювання і впливу подружньої 

пари один на одного, зведення рахунків або „психологічної помсти‖; 
– емоційна амбівалентність; 
– надмірна ефективність і схильність до емоційних вибухів; 
– делегування позиції батьків, коли провина за наркоманію 

покладається виключно на підлітка або когось з батьків; 
– патологічна неправдивість, маніпулювання, образи з боку підлітка; 
– виховна нестійкість і невпевненість; 
– розгубленість і нездатність побудови чіткої і послідовної лінії 

поведінки по відношенню один до одного. 
Деградація особистості в наркоманів настає набагато швидше (у  

10 – 20 разів), ніж у алкоголіків, і є однією з безпосередніх причин 
здійснення ними правопорушень. Наркоманія набагато тісніше пов’язана 
із злочинністю, ніж з алкоголізм. Цей зв’язок дуже чітко простежується в 
історії життя наркомана [5, 64]. 

Розвиток наркоманії та злочинність знаходяться у прямій 
залежності. Патологічна тяга до наркотичних речовин є стимулятором до 
корисливих убивств, метою яких є заволодіння наркотиками або грішми 
для їх придбання. У цьому разі значна кількість злочинів здійснюється під 
впливом наркотиків. 

Профілактика наркотизму охоплює достатньо широке коло 
напрямків діяльності. Найпоширенішими на сьогодні і з досить тривалою 



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

 

43 
 

історією є освітні профілактичні програми (антиалкогольні, 
антинаркотичні й антинікотинові). Основним місцем їхньої реалізації є 
школа (або інший навчальний заклад), тому й агентами освітньої 
профілактики є вчителі, шкільні психологи, самі учні і їх батьки, які 
також залучені у процес навчання своїх дітей. 

До основних видів профілактики наркотичної залежності належить 
[6, 29]: 

первинна профілактика – комплекс соціальних, освітніх і медико-
психологічних заходів, що запобігають залученню до вживання 
наркотиків; 

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; 

третинна профілактика, або реабілітація, – комплекс соціальних, 
освітніх і медико-психологічних заходів, які спрямовані на запобігання 
зривів і рецидивів захворювання, тобто сприяють відновленню 
особистісного і соціального статусу хворого (алкоголізм, наркоманія та 
токсикоманія) і повернення його в родину, в навчальний заклад, у 
трудовий колектив, до суспільно-корисної діяльності. 

Учені виділяють дві основні моделі навчальних програм первинної 
профілактики: 
 програма досягнення соціально-психологічної компетентності, 

основна мета якої – виробити навички ефективного спілкування; 
 програма навчання життєвих навичок, основна мета якої – виробити 

навички відповідального прийняття рішень. 
Ці моделі в різноманітних культурних умовах і країнах набувають 

різних форм, однак вони мають подібні завдання: 
– розвиток соціальної та особистісної компетентності; 
– вироблення навичок самозахисту; 
– попередження виникнення проблем [7, 65]. 

В.В. Бурлака, розглядаючи заходи профілактики наркозалежності 
підлітків, наводить приклади різних програм, які використовуються за 
кордоном. Одна з них – це тренінг життєвих навичок, що дуже широко 
використовується у США. Цей тренінг спрямований на вивчення 
широкого спектру факторів ризику й захисних факторів і реалізується 
шляхом навчання комбінації загальних особистісних і соціальних умінь, 
здатності опиратися вживанню наркотиків. Програма складається із 
трирічного профілактичного курсу, розрахованого на учнів середніх і 
старших класів [1, 39]. Вона передбачає 15 навчальних сесій протягом 
першого року, 10 – протягом другого року і 5 – протягом третього. 
Програма з тренінгу життєвих навичок спрямована на розвиток трьох 
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головних здатностей – уміння опиратися пропозиціям уживати 
психоактивні речовини, уміння організовувати своє життя й 
загальносоціальні навички. 

Компонент щодо розвитку вміння опиратися пропозиціям вживати 
наркотики й рекламі наркотиків надає інформацію про соціальні фактори, 
що провокують уживання наркотиків. Він містить матеріали, розроблені 
для: 

– поліпшення розпізнавання тиску з боку соціального оточення, що 
спонукує до вживання наркотиків; 

– виправлення неправильного ставлення до масового вживання 
психоактивних речовин у суспільстві; 

– популяризації суспільних антинаркотичних норм; 
– набуття знань про профілактику зловживання психоактивними 

речовинами; 
– набуття навичок опору наркотикам [4, 67]. 

Висновки. Таким чином, до профілактичних заходів уживання 
наркотиків можна віднести програми тренінгу життєвих навичок. 
Звичайно, профілактика вживання підлітками психоактивних речовин має 
стати пріоритетним напрямом соціальної політики держави, потужним 
превентивним фактором попередження та подолання негативних проявів 
у поведінці підлітків. 

З метою профілактики наркозалежності та попередження 
незаконного вживання наркотиків необхідно: сприяти пропагуванню 
серед підлітків гармонійного та повноцінного способу життя, створенню 
умов для його реалізації, формуванню неприйняття підлітками вживання 
психоактивних речовин; запроваджувати в середніх та вищих навчальних 
закладах спеціальні навчальні програми (уроки, лекції, курси) для 
якомога ширшого інформування підлітків про наслідки немедичного 
вживання наркотичних засобів і психотропних речовин для життя і 
здоров’я. 
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психологічний, юридичний аспекти: матеріали круглого столу. – 
Харків, 2008. – С. 63 – 68. 
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ТЕОРІЇ 
 

Вступ. Сім’я являє собою складний соціальний феномен. Вона є 
найдавнішим природним співтовариством людей, пов’язаних кровною 
спорідненістю. Разом з тим це мала контактна група людей, які 
взаємодіють між собою, це особлива форма взаємодії. Це й особливий 
соціальний інститут, який регулює відтворення людини за допомогою 
особливої системи ролей, норм, організаційних форм. Дана стаття 
покликана розкрити підходи та теорії у функціонуванні сім`ї.  

Дослідження і публікації. Вивченню сім'ї, як соціального 
інституту і малої групи, присвячені роботи А.І. Антонова,  
М.С. Мацковського, В.І. Медкова, А.Г. Харчева, а також В.И Шилова. 
В.А. Балцевич, С.Н. Бурова, А.К. Воднева, Ю.М. Якубова,  
О.Г. Антонова-Турченко, Г.В. Святненко, В.М. Оржеховська,  
Г.М. Миньковский, В.П. Левкович. 

Виклад основного матеріалу. Сім’я – це соціальний інститут (з 
точки зору суспільного санкціонування шлюбно-сімейних відносин). 
Водночас це організаційно, історично обумовлена мала група, члени якої 
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пов’язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту і 
взаємною моральною відповідальністю [1].  

Як правило, у сучасних визначеннях сім’ї підкреслюються всі ці 
характеристики. Так, Н. Смелзер вважає сім’єю засноване на кровній 
спорідненості, шлюбі або усиновленні об’єднання людей, пов’язаних 
спільністю побуту і взаємною відповідальністю за виховання дітей. 
Відомий дослідник сім’ї А.Г. Харчев звертає увагу на зв'язок сім’ї з 
потребами суспільства. Він розглядає сім’ю як історично конкретну 
систему шлюбних взаємин, як малу соціальну групу, члени якої пов’язані 
шлюбними, родинними відносинами, спільністю побуту і взаємною 
моральною відповідальністю. Соціальна необхідність сім’ї, на думку  
А.Г. Харчева, була обумовленою потребою суспільства у фізичному і 
духовному відтворенні населення [2].  

Шлюб і сім’я – історично мінливі явища. Їхній суспільний, 
соціальний зміст складає те, що властиво їм як різновидом суспільних 
інститутів і відносин. Шлюб і сім’я знаходяться у складній взаємодії з 
суспільними умовами, з природно-біологічною, інстинктивною природою 
статевих потреб людей. Виходячи з цього можна виділити такі соціальні 
особливості сім’ї:  

– соціально-історична обумовленість сімейних відносин і сімейної 
організації;  

– існування сім’ї та її специфічна соціальна функція, що є наслідком 
об’єктивної необхідності пов’язаної з однією з найважливіших форм 
виробництва і відтворювання безпосереднього життя, з одного боку, 
виробництвом самої людини, продовження роду і, з іншого боку, – 
виробництвом пожитків;  

– наявність у сім’ї разом із загальними для всіх соціальних явищ рис і 
якостей, ряду специфічних соціальних особливостей – чисельності 
сімейної групи, близькості спорідненості, спільності побуту, 
взаємної моральної відповідальності та інше [3]. 
Досліджуючи шлюбно-сімейні відносини, соціологія сім’ї, 

використовує наступні категорії: «умови життя сім’ї», «структуру сім’ї», 
«успішність функціонування сім’ї», «життєвий цикл сім’ї» тощо.  

 Умови життя сім’ї являють собою сукупність чинників 
макросередовища (загальні соціальні умови) і мікросередовища 
(найближче соціальне оточення). У процесі аналізу специфіки 
функціонування сім’ї враховуються, зокрема, такі чинники, як соціально-
економічні й соціально-політичні умови в суспільстві, економічні умови, 
у яких проживає сім’я, характеристики можливої зайнятості членів сім’ї, 
характеристики сфери обслуговування в регіоні та багато інших.  

Під структурою сім’ї розуміють усю сукупність стосунків між її 
членами, включаючи, крім відносин спорідненості, систему духовних, 
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етичних відносин, у тому числі відносин влади, авторитету та ін. До неї 
відносять: склад сім’ї, системи різних рівнів (вся сім’я в цілому, 
підсистема батьків, дитяча підсистема, індивідуальні підсистеми); основні 
параметри (ієрархія, внутрішні й зовнішні кордони, рольові аспекти); 
характер структурних проблем (коаліції, реверсія ієрархії, тип 
незбалансованості сімейної структури). 

Різні сім’ї в суспільстві мають свої інтереси, знаходяться у 
взаємодії одна з одною і з суспільством у цілому, і тому сім’я виступає як 
специфічна соціальна спільність, соціальна група і разом з іншими 
соціально-класовими, етнічними і та ін. групами є найважливішим 
елементом соціальної структури суспільства [4]. 

У соціології контекст вивчення сім’ї визначений перш за все 
загальними вихідними методологічними позиціями. Як відомо, у сучасній 
соціології паралельно розвиваються дві теоретичні парадигми – 
макросоціологічна та мікросоціологічна. Під парадигмою розуміють 
сукупність основних принципів та положень певної теорії, що мають 
власний понятійний апарат і визнаються групою учених. Соціологія 
відноситься до багатопарадигмальних наук, тобто для соціології 
характерним є плюралізм теоретичних позицій у розумінні суспільства. 

Представники макросоціологічних теорій вважають предметом 
вивчення соціології глобальні суспільні процеси. Макросоціологія 
основну увагу приділяє структурам, моделям поведінки, що допомагають 
зрозуміти сутність будь-якого суспільства. Представники мікротеорій, 
навпаки, вважають, що суспільство починається з людини, тому треба 
вивчати саме її. Мікросоціологія вивчає взаємодію людей у 
повсякденному житті, головна тема мікросоціологічних досліджень – це 
поведінка індивідів, їх вчинки, мотиви, значення, що визначають 
взаємодію між людьми, котрі, у свою чергу, здійснюють вплив на 
стабільність суспільства та процеси, що в ньому відбуваються.  

З огляду на таку методологію вивчення сім’ї в соціології 
реалізується переважно у двох напрямках – аналізу сім’ї як соціального 
інституту та аналізу сім’ї як малої групи.  

Аналіз сім’ї як соціального інституту (макросоціологічний підхід). 
Під соціальним інститутом розуміється організована система 

зв’язків і соціальних норм, які об’єднує значущі суспільні цінності 
процедури, що задовольняють основні потреби суспільства. У цьому 
визначенні під суспільними цінностями розуміються ідеї, що 
поділяються, і цілі, під спільними процедурами – стандартизовані зразки 
поведінки у групових процесах, а під системою соціальних зв’язків – 
сплетіння ролей і статусів, за допомогою яких ця поведінка здійснюється 
й утримується в певних рамках.  

Інститут сім’ї включає сукупність суспільних цінностей (любов, 
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ставлення до дітей, сімейне життя), суспільні процедури (турбота про 
виховання дітей, їх фізичний розвиток, сімейні правила і обов’язки), 
переплетіння ролей і статусів (статус і роль чоловіка, дружини, дитини, 
підлітка, тещі, свекрухи, батьків і та ін.), за допомогою яких здійснюється 
сімейне життя [5, 19 – 30.].  

Аналіз сім’ї як соціального інституту концентрується на вивченні 
соціальних функцій сім’ї. Сім’я, як соціальний інститут, власне, і виникає 
для реалізації соціальних функцій. Сім’я покликана, з одного боку, 
забезпечити фізичне й духовне відтворювання населення, тобто виконати 
таку соціальну функцію, яка «не під силу» жодному іншому соціальному 
інституту. Причому в процесі подібного відтворювання реалізуються такі 
функції сім’ї, як репродуктивна, виховна, первинного соціального 
контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, функція дозвілля, 
емоційна. Іншими словами, сім’я передусім і головним чином здійснює 
соціалізацію нових членів суспільства.  

Функції сім’ї – це способи вияву її активності, життєдіяльності всієї 
сім’ї та окремих її членів. Основна перша функція сім’ї, як випливає із 
визначення А.Г. Харчева, репродуктивна, тобто біологічне відтворення 
населення в суспільному плані та задоволення потреб у дітях – в 
особистому плані. Поряд з цією основою функцією сім’я виконує ще ряд 
інших важливих соціальних функцій, а саме:  

1) виховну – соціалізації молодого покоління, підтримки культурного 
відтворення суспільства;  

2) господарсько-побутову – підтримки фізичного здоров’я членів 
суспільства, догляду за дітьми і пристарілими членами сім’ї;  

3) економічну – отримання матеріальних засобів одних членів сім’ї для 
інших, економічної підтримки неповнолітніх і непрацездатних 
членів суспільства;  

4) сфера первинного соціального контролю – моральної регламентації 
поведінки членів сім’ї в різних сферах життєдіяльності, а також 
регламентації відповідальності і обов’язків у відносинах між 
подружжям, батьками і дітьми, представниками старшого і 
середнього поколінь;  

5) духовного спілкування – розвитку особистостей членів сім’ї, 
духовного взаємного збагачення;  

6) соціально-статусну – надання певного соціального статусу членам 
сім’ї, відтворення соціальної структури;  

7) дозвіллєву – організації раціонального дозвілля, взаємного 
збагачення інтересів;  

8) емоційну – отримання психологічного захисту, емоційної підтримки, 
емоційної стабільності індивідів та їх психологічної терапії. 
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9) феліцитологічну (від латинського слова felicite, що означає щастя) 
[6].  
Кожен соціальний інститут проходить цілий ряд етапів, 

послідовність яких складає цілий чи життєвий цикл сім’ї. Дослідники 
виділяють різноманітну кількість фаз цього циклу, але головними серед 
них виступають наступні:  

– вступ у шлюб – утворення сім’ї;  
– початок дітонародження – народження першої дитини;  
– закінчення дітонародження – народження останньої дитини;  
– «порожнє гніздо» – вступ у шлюб та видалення із сім’ї останньої 

дитини;  
–  припинення існування сім’ї – смерть одного з подружжя.  

Наступним підходом, який вивчав сім’ю на макросоціологічному 
рівні, виступає функціональний підхід.  

Найяскравішими представниками функціонального підходу є  
Е. Дюркгейм, Е. Вестермарк, Б. Маліновський, Дж. Мердок та  
У. Огборн. Слід зазначити, що функціональний підхід, як і еволюційний, 
також спрямований на пошук того спільного, що притаманне різним 
типам сімей у ході історії, але зосереджує увагу не тільки на 
універсальності сім’ї, на її історичних формах, а й на соціокультурних 
функціях сім’ї і на взаємозв’язках соціокультурних ролей, пов’язаних з 
шлюбом, родинністю та спорідненістю. Зокрема, Е. Дюркгейм займався 
пошуком властивих сім’ї механізмів солідарності та згуртованості, 
зосереджуючи увагу на ролі кожного члена сім’ї в родинному житті. Саме 
він звернув увагу на те, що під впливом урбанізації сім’я втрачає ряд 
своїх функцій, стає менш міцною внаслідок добровільності шлюбу. 
Також він відзначив, що зменшення кількості членів сім’ї призводить до 
зменшення солідарності. Одночасно Е. Дюркгейм вважав, що втрата 
будь-яким структурним елементом колишніх функцій не означає 
послаблення цього елементу. Навпаки, це може бути пов’язано з появою 
нового спеціалізованого соціального інституту. Учений здійснив аналіз 
ролей чоловіків та жінок у сімейній аномії – специфічному типі 
порушення сімейної рівноваги, який притаманний чоловікам у першу 
чергу і виявляється в самогубствах чоловіків у зв’язку з розлученням. На 
думку Е. Дюркгейма, розлучення і самогубства мають спільну причину – 
це порушення соціальних норм [7, 44].  

Зазначимо, що поєднання еволюційного та функціонального 
підходів дозволило науковцям відобразити стан сім’ї як етапу в загальній 
її трансформації, проаналізувати функції та виявити основні тенденції в 
розвитку моногамії. Прибічники теорії функціоналізму простежили 
зв’язок функцій сім’ї з диференціацією статевих ролей: чоловік виконує 
інструментальну роль, пов’язуючи сім’ю із зовнішнім світом та 
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забезпечуючи її матеріально; дружина виконує експресивну роль, яка 
регулює взаємостосунки в сім’ї завдяки емоційній, психологічній 
підтримці.  

Слід відзначити, що в функціональному підході велика увага 
приділяється аналізу історичного переходу сімейних функцій до інших 
соціальних інститутів, за яким відбувається редукція економічної, 
освітньої, виховної та інших функцій. Одним із перших звернув на це 
увагу У. Огборн. На його думку, прерогативою сім’ї залишалась лише 
афективна функція, до того ―майбутня стабільність сім’ї буде залежати в 
основному від міцності емоційних зв’язків‖. У подальшій діяльності У. 
Огборн став відомим завдяки своїй концепції ―культурного запізнення‖. 
Соціальні зміни, у тому числі втрата у сім’єю її функцій, він пояснював 
впливом технологічних змін. Але його абсолютизація ролі технологічного 
фактору надто спрощувала реальну взаємодію соціальних явищ.  

Т. Парсонс, як засновник структурного функціоналізму, зробив 
спробу синтезувати точки зору на сім’ю як соціальний інститут і 
соціально-психологічну групу, розглядав сім’ю як специфічну структурну 
підсистему суспільства із складною системою сімейних зв’язків. 
Дослідник аналізував функції сім’ї в загальній соціальній системі та 
функції індивіда в сім’ї як малій соціальній групі. На його думку, 
функціональне завдання підтримки емоційного балансу між усіма 
членами сім’ї, необхідного для нормальної соціалізації дітей, вимагає 
міцної спілки між подружжям, закріпленої шлюбом. 

Прибічники підходу кризи сім’ї, як соціального інституту 
(У. Огборн, П. Сорокін, К. Ціммерман, У. Гуд, А. Антонов), аналізують 
сімейні зміни як історично конкретні вираження глобальної системної 
кризи сім’ї, що викликані індустріально-ринковою цивілізацію. Ця криза 
є глобальною проблемою сучасності [7]. Зазначимо, що теорія кризи сім’ї, 
як соціального інституту, є впливовим науковим напрямком. Так, ще Г. 
Спенсер підкреслював, що дезінтеграція сім’ї зайшла надто далеко. 
П. Сорокін у роботі ―Соціокультурна динаміка‖ писав: ― Сім’я, як 
священний союз чоловіка та жінки, батьків та дітей, буде руйнуватися. 
Розлучення та розходження будуть зростати‖ [8, 112]. Уточнюючи 
поняття ―криза‖, він навів цілий ряд чинників: зменшення кількості 
шлюбів, зростання кількості розлучень, падіння рівня народжуваності, 
зростання кількості позашлюбних відносин, послаблення релігійної 
основи шлюбу, зміни взаємостосунків чоловіка та жінки тощо. Слід 
відзначити, що погляди П. Сорокіна на майбутнє сім’ї змінювалися. Якщо 
на початку своєї наукової кар’єри він прогнозував занепад та руйнування 
сім’ї, то пізніше він уже не давав таких категоричних оцінок, 
висловлюючи думку про можливість пристосування сім’ї до нових умов.  

Відомим представником теорії кризи сім’ї, як соціального 
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інституту, є американський дослідник Карл Ціммерман. У своїх роботах 
він виділив три типи сім’ї в історії людства, які залежали від типу влади 
над індивідом основних, на його думку, соціальних інститутів – держави, 
сім’ї та церкви. Коли влада контролюється сім’єю, то переважає тип 
опікунської сім’ї. У суспільствах, де сімейні групи поділяють владу з 
державою або церквою, існують домашні сім’ї, які можуть виникати 
завдяки успіхам церкви або держави. Нарешті, коли особистість виходить 
з-під контролю сім’ї, держави та церкви, переслідує індивідуалістичні 
цілі, то виникає атомістичний тип сім’ї, який є ознакою занепаду всієї 
соціальної системи. К. Ціммерман намагався обгрунтувати проблему 
зміни сім’ї як проблему дезорганізації цього інституту. Отже, основну 
причину кризи сім’ї, як соціального інституту, учені вбачають у 
відмиранні її традиційних функцій та передачі більшості з них у 
суспільну сферу.  

А.І. Антонов вважав, що ―послаблення соціально-нормативної 
регуляції сімейності, трансформація культурних символів та зразків, 
зниження цінності шлюбу, сім’ї, єдності всіх сімейних поколінь – ось ті 
соціокультурні процеси, які розкривають сутність кризи сім’ї ‖ [7]. 

Аналіз сім’ї як малої групи (мікросоціологічний підхід). 
Мікросоціологія сім’ї фокусується на сімейно-груповому рівні. 

Сім’я розглядається як мала соціальна група.  
Крім того, що сім’я є найважливішим соціальним інститутом, вона 

одночасно виступає і як своєрідна соціальна група, якій притаманні 
специфічні особливості, на відміну від інших соціальних спільнот. 
Дійсно, якщо розглядати сім’ю як малу соціальну групу (а вона такою і є), 
то стає очевидним, що вона якісно відрізняється від інших малих 
соціальних груп, наприклад первинного трудового колективу.  

Сім’я, як мала група, є об’єктом здебільшого прикладного 
дослідження на мікрорівні. При цьому вивчаються її цілі та завдання, 
групова динаміка, згуртованість, солідарність, стабільність, включення 
індивідів у сім’ю, задоволення перебуванням у ній, функціональними 
вимогами, взаємодія членів сім’ї, груповий контроль, санкції, сімейні 
цінності та норми поведінки. 

Сім’я, як мала група, відрізняється від інших малих груп такими 
типовими ознаками: 

– наявністю між подружжям особливого союзу, якому притаманне 
духовне єднання, глибокі інтимно-довірчі зв’язки; 

– переважанням неформальних довірчих відносин між чоловіком і 
дружиною, між батьками й дітьми; 

– особливим способом формування – на основі симпатій, кохання, 
духовної єдності (для утворення інших малих груп досить спільних 
інтересів). 
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На мікрорівні більше уваги приділяється взаємодіям, що 
розвиваються між членами сім’ї за різних обставин, чинникам, що 
формують її стабільність, ціннісним орієнтаціям, мотивам. Стабільність 
сім’ї залежить як від характеру внутрішніх взаємодій, так і від 
зовнішнього впливу соціокультурного середовища. 

На функціонування сім’ї, як малої групи, впливають, крім загальних 
суспільних чинників, такі специфічні чинники, як рівень урбанізованості 
населеного пункту, культурно-спортивного та оздоровчого 
обслуговування, етнічно-демографічні особливості, можливості 
працевлаштування та інші [9]. 

При аналізі сім’ї, як малої соціальної групи, доцільно виділити два 
основні типи характеристик: 

– характеристики групи в цілому – цілі і завдання сімейної групи, 
склади і структура сім’ї, її соціально-демографічний склад, групова, 
згуртованість і та ін.;  

– характеристики зв’язків і відносин сімейної групи з більш широкими 
соціальними системами в рамках соціальної структури суспільства 
(функції сім’ї стосовно індивіда, сімейні цінності і зразки поведінки 
тощо).  
Як мала соціальна група сім’я розглядається тоді, коли вивчаються 

відносини між індивідами, що вступають у сімейне життя. При такому 
підході успішно досліджуються мотиви вступу в шлюб, причини 
розлучень, динаміка і характер подружніх відносин і відносин між 
батьками й дітьми. Хоча при цьому потрібно враховувати, що групова 
поведінка підпорядкована впливу соціально-економічних та соціально-
культурних умов. 

Використовуючи біографічний підхід, можна аналізувати сім’ю за 
стадіями її життєвого циклу від виникнення до розпаду. Опис окремих 
випадків за такої перспективи, коли одночасно враховується увесь 
простір сімейних новин від «старту до фінішу», дозволяє визначити увесь 
спектр сімейних ролей і статистично виявити найбільш типові 
конфігурації життєвих сімейних історій. 

Аналіз життєвого циклу і виявлення тим самим магістральних 
напрямів сімейної динаміки – одна сторона мікросоціології сім’ї. Інша – 
вивчення сімейної поведінки (шлюбної, соціалізуючої й самозбережуючої). 

Рольова структура характеризує систему відносин членів сім'ї 
відповідно до рольових розпорядженнь, заснованих на традиціях, 
звичаях, які існують у суспільстві, соціальних групах, сім'ї. Традиційні 
ролі, відповідно до яких жінка вела будинок, господарство, народжувала і 
виховувала дітей, а чоловік був головою сім'ї, господарем, який 
забезпечував економічну самостійність сім'ї, вже трансформувалися. 
Сьогодні більшість жінок працює, виконує вагомі соціальні ролі, заробляє 
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іноді більше чоловіка. Це впливає на всі сторони функціонування сім'ї, у 
тому числі на демографічну поведінку, спричиняючи зниження 
народжуваності та зростання кількості розлучень. 

Загальною тенденцією сучасного розвитку сім'ї є зменшення 
кількості дітей. За даними соціологічних досліджень, і чоловіки, і жінки 
хотіли б мати в середньому менше дітей, ніж було в сім'ях їхніх батьків 
[10]. 

Висновки. В Україні за останні роки поширені орієнтації на 
роздрібнення сімей і, як наслідок, – переважання простих (нуклеарних) 
сімей, розповсюдження малодітності, стійка тенденція формування 
підвищеної частки сімей, які складаються з матері й дітей (частіше, ніж 
батька й дітей) внаслідок підвищеної розлученості і безшлюбного 
материнства, розповсюдження різних форм шлюбно-сімейних стосунків, 
заснованих на консенсуальних (юридично не оформлених) шлюбах, 
значної і стійкої частки сімей (порівняно з високоурбанізованими 
країнами світу), у складі яких перебуває один із батьків подружжя або 
інші родичі (як наслідок міцних родинних стосунків, властивих 
ментальності українського населення); поширення безшлюбної 
самотності та підвищення частки одинаків не лише у старшому, а й у 
молодшому шлюбному віці (як наслідок матеріальної невлаштованості, 
особливо відсутності житла тощо, підвищеної смертності у середньому і 
старшому віці, трудової міграції) [87]. Отже, сім’я є складним соціальним 
феноменом, що вимагає комплексного та міждисциплінарного підходу до 
її вивчення. Разом з тим різниця макросоціології і мікросоціології сім’ї 
необхідна для поглиблення знань про феномен сім’ї і про саме 
суспільство, щоб запобігти як соціологізму, так і психологізму [4]. 
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ВІЛ\СНІД : МАСШТАБИ ТА ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
 
Вступ. У сучасному суспільстві інфекційні захворювання є 

різноплановою проблемою. Процеси глобалізації призвели до того, що 
ряд інфекцій, зокрема ВІЛ-інфекція, почали набувати характеру 
епідемій, впливаючи на світове товариство в цілому. 

За оцінками Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), 
щорічно близько 5 млн. людей на планеті заражаються ВІЛ, більше  
3 млн. людей щорічно помирають від СНІДу, серед яких є й діти. 
Прогнози ВООЗ відносно епідемічної ситуації ВІЛ-інфекції невтішні: до 
2016 року кількість випадків захворювання можуть досягти 1 млн.  
400 тис. осіб. 

В Україні станом на 01.01.2015 року офіційно було зареєстровано 
137973 випадків ВІЛ-інфекції та 14705 випадків смерті від захворювань, 
зумовлених синдромом набутого імунодефіциту (СНІДом). 

Дослідження і публікації. Основні теоретичні положення 
соціальної роботи з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом, у тому числі з 
ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД дітьми, представлені в роботах 
таких дослідників як: Е. П. Пурик, О. М. Балакірєва, Н. Комаров,  
Л. Портер, Т. В. Семигіна, О. Банас, Н. Венедиктова, О. І. Баршиполець,  
І. Ф. Ільїнська, Б. П. Лазоренко, І. М. Пінчук, С. І. Хаїрова, І. М. Грига,  
Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова, Ш. Рамон, У. Лоренц, Р. І. Кравченко,  
В. І. Курбатова, І. Нойфельд, І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,  
С. Я. Харченко, Г. М. Лактіонова. 
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Виклад основного матеріалу. Прояви реєстрації випадків 
захворювання з однаковою симптоматикою людей, які страждали на 
гемофілію і яким було зроблено переливання крові, діти, які народились 
від хворих матерів, а також гетеросексуальні партнери цих матерів були 
зібрані під назвою СНІД (1981 рік, США). 1983 року зроблено клінічний 
опис картини СНІДу; ВІЛ – це ретровірус, уперше виявлений  
Л. Монтаньє (Франція) і Р. Галло (США). Особливість ретровірусів 
полягає в тому, що інфіковані клітини залишаються такими до кінця 
свого існування. На сьогодні наявні докази, що ВІЛ існував задовго до 
його виявлення. Так, ретроспективний аналіз „підозрілих‖ історій 
хвороби показав, що з 1950 року в медичній літературі опубліковано 
принаймні 19 дуже вірогідних випадків СНІДу (перший з них зафіксовано 
1952 року) [1, 54 – 56]. 

ВІЛ-інфекція – вірус імунодефіциту людини (1986 року Комітетом 
з таксономії й номенклатури вірусів ВООЗ ВІЛ визначено назвою 
збудника СНІД). ВІЛ-вірус належить до сімейства ретровірусів, має 
специфічну форму, добре пристосовану до існування в організмі людини, 
руйнує імунну систему людини, може проявитися або не проявитися у 
захворюванні [2, 11]. 

СНІД – синдром набутого імунного дефіциту. Синдром – цілий 
комплекс синдромів, проявів різних порушень в організмі. Набутий – 
його наявність не є явищем норми, а він набувається одним із шляхів. 
Імунодефіциту – свідчить про те, що імунна система порушена, а її 
ресурси та можливості функціонування обмежені. Імунний – той, що 
стосується системи захисту організму. Дефіцит – недостатня кількість, 
брак, нестача, відсутність [3, 8]. 

Поширення ВІЛ-інфекції в Україні триває вже 20 років, але 
епідемічного характеру епідемія набула, відколи збудник СНІДу 
потрапив у середовище ін'єкційних наркоманів. Епідемічна ситуація, 
незважаючи на неухильні зусилля держави, міжнародних і національних 
неурядових організацій, ще не має тенденції до стабілізації. Масштаби 
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні продовжують зростати.  

Станом на 1 вересня 2014 року, за офіційними даними, в Україні 
зареєстровано понад 122 тис. випадків ВІЛ-інфекції серед громадян 
України, у тому числі майже 22,5 тис. випадків захворювання на СНІД та 
12,5 тис. випадків смерті від захворювань, обумовлених СНІДом.  

Протягом 2011 – 2012 року в країні зареєстровано понад  
17,5 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції, що становить 38,0 на 100 тис. 
населення. Незважаючи на реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 
призупинення епідемії ВІЛ-інфекції, темпи приросту залишаються доволі 
високими. Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у 2006 році, порівняно з 
2005 роком, зросла на 17%, а в 2007 році, порівняно з попереднім роком, 
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рівень приросту склав 10% [4].  
Усі регіони України сьогодні залучені до епідемії ВІЛ-інфекції. 

Найбільш високі показники поширеності ВІЛ-інфекції продовжують 
реєструватися в південно-східних регіонах країни: в Одеській та 
Дніпропетровській областях цей показник становить 414,2, у Донецькій 
області – 395,6, у Миколаївській області – 378,9, у м. Києві – 194,4.  

Особливе занепокоєння викликає активне залучення в епідемію 
СНІДу центральних регіонів України, які до нинішнього часу вважалися 
епідемічно благополучними (Вінницька, Хмельницька, Черкаська, 
Чернігівська, Полтавська області). Протягом останніх років в Україні 
спостерігається «фемінізація епідемії ВІЛ-інфекції».  

Нині серед залученого в епідемію дорослого населення близько 
42% припадає на жінок. На сьогодні в Україні реалізується декілька 
програм, спрямованих на зменшення кількості випадків передачі ВІЛ-
інфекції від матері до дитини. Профілактичні заходи зі зниження рівня 
вертикальної трансмісії ВІЛ включають у першу чергу надання ВІЛ-
позитивним вагітним жінкам допомоги у вигляді АРВ-препаратів 
(наприклад ретровір, вірамун, зідавір), вітамінів та інших засобів. Проте 
доступ до медико-соціальних послуг великої кількості ВІЛ-позитивних 
жінок обмежено. Часто вони не отримують належної інформації та 
консультативної допомоги, оскільки у спеціалізованих установах, що 
надають послуги ВІЛ-позитивним людям, бракує персоналу з відповідним 
кваліфікаційним рівнем та досвідом [5, 18 – 19].  

Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 4 березня  
2004 р. № 264 було затверджено „Концепцію стратегії дій Уряду, 
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 
2014 року‖ та Національну програму забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 
2004 – 2008 роки (п’яту Національну програму боротьби з ВІЛ/СНІД). 
Основною метою цих нормативно-правових документів було розширення 
доступу до лікування ЛЖВ та активізація інформаційно-просвітницької 
роботи щодо профілактики ВІЛ. Однак урядові програми все ще 
належним чином не підтримують розширення доступу до 
антиретровірусної терапії (АРТ) для ВІЛ+ вагітних жінок та їх дітей, 
розвиток інфраструктури закладів, які б надавали медико-соціальні 
послуги представникам цієї соціально вразливої групи, а також 
формування єдиного переліку послуг.  

Окрім того, в Україні досі відсутня єдина система стандартів 
надання послуг з профілактики вертикальної трансмісії (від матері до 
дитини), лікування і догляду за вагітними ВІЛ-позитивними жінками та 
їхніми дітьми. Також практично не існує координації у створенні та 
впровадженні інформаційних кампаній, спрямованих на профілактику 
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поширення ВІЛ серед дітей та підлітків.  
Про здоров’я дитини, яку має народити ВІЛ-позитивна жінка, 

держава турбується ще до її народження. Відповідно до Наказу 
Міністерства Охорони Здоров’я (МОЗ) України „Про вдосконалення 
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД‖ медичні 
заклади забезпечують медичний огляд вагітних під час узяття їх на облік і 
перед пологами шляхом обстеження на наявність антитіл до ВІЛ (за їх 
добровільною згодою).  

У Постанові КМУ „Про затвердження Концепції стратегії дій 
Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на 
період до 2011 року та Національної програми забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2004 – 2008 роки ‖ визначено необхідність 
забезпечити проведення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції 
від матері до дитини, впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-
інфекції у дітей, народженими ВІЛ + матерями [6].  

Диспансерний нагляд за вагітними ВІЛ-позитивними жінками 
запроваджується з метою прийняття свідомого рішення щодо народження 
дитини з огляду на ризик її інфікування. Визначення достовірного 
раннього діагнозу ВІЛ-інфекції у новонароджених залежить від тестів, за 
допомогою яких встановлюється дійсна наявність ВІЛ, а не антитіл до 
вірусу в крові дитини. Найбільш достовірними методами встановлення 
діагнозу в новонароджених дітей є прямі методи діагностики – 
культуральний (виявлення вірусу методом співкультиривування 
лімфоцитів пацієнта з чутливою до ВІЛ культурою клітин) і молекулярно-
біологічні. Частіше за все застосовується метод полімерної ланцюгової 
реакції (ПЛР), який дозволяє виявити фрагменти нуклеотидних кислот. 
Згідно з міжнародними протоколами рекомендовані наступні терміни 
проведення тестування: перші 48 годин життя дитини; 1 – 2 місяці; 4 – 6 
місяців. Діти з негативним результатом тестування в перші 48 годин 
обстежуються повторно у віці 1 місяця. Тестування повторюють у 5 – 6 
місяців життя дитини. Два чи більше негативних результатів ПЛР 
дозволяють виключити наявність ВІЛ-інфекції у дитини [7, 328 – 329].  

Згідно з „Правилами медичного огляду з метою виявлення  
ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД та медичного 
нагляду за ними‖, затвердженими постановою КМУ від 18.12.1989 року 
№ 2926, наявність антитіл до ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 
жінками, є причиною встановлення в дітей діагнозу ВІЛ-інфекції. Тому в 
Україні всі діти ВІЛ-інфікованих матерів з моменту їх народження 
знаходяться на диспансерному обліку і вважаються потенційно  
ВІЛ-інфікованими до зникнення материнських антитіл або встановлення 
заключного діагнозу ВІЛ-інфекції. Відповідно до законодавства України 
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всі діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, вважаються  
ВІЛ-інфікованими до того часу (18 місяців життя), поки в їхній крові 
визначаються антитіла до ВІЛ (материнські або їх власні). Щомісячно 
діагноз „ВІЛ-інфекція‖ знімається у 30 – 50 дітей з причин зникнення 
материнських антитіл до ВІЛ у крові дитини. Сьогодні проба крові 
дитини, яка досягла 18 місяців і має позитивний результат обстеження в 
ІФА (імуноферментного аналізу), досліджується за методом імунного 
блота (ІБ). Позитивний результат ІБ є підставою для встановлення дитині 
діагнозу „ВІЛ-інфекція‖. 

Діагноз „ВІЛ-інфекція‖ не може бути встановлений лише на 
підставі лабораторних досліджень. Для встановлення заключного 
діагнозу необхідно враховувати дані епідеміологічних розслідувань, 
результати клінічного обстеження, результати імунологічних тестів. Так, 
критерії ВООЗ щодо надання діагнозу „ВІЛ-інфекція‖ у дітей визначають, 
що ВІЛ-інфікована дитина – це:  

1) Дитина, молодша 15 – 18 місяців, у якої виявлені антитіла до ВІЛ 
або вона народжена ВІЛ-інфікованою матір’ю, а також отримані 
позитивні результати (але не з пуповидної крові) у 2-х незалежних 
дослідженнях одного або кількох тестів з виявлення ВІЛ: виявлено 
антиген ВІЛ р24; відзначена позитивна ПЛР; отримано культуру 
ВІЛ.  

2) Дитина 15 – 18 місяців і старше, що була народжена від 
серопозитивної матері або отримала переливання крові, або її 
продуктів, або іншим установленим шляхом передання (включаючи 
статевий контакт і т. ін.), якщо в неї двічі виявляються антитіла до 
ВІЛ, у тому числі в підтверджувальних тестах, або її стан відповідає 
критеріям пункту 1. 

3) При обмежених ресурсах діагностика може обмежуватися єдиним 
позитивним результатом (вірусологічного тесту у віці 15 – 18 місяців 
або серологічних тестів у віці 15 –18 місяців і старше), якщо в 
дитини виражені симптоми ВІЛ-інфекції/СНІДу, але за відсутності 
клінічних проявів ВІЛ-інфекції для підтвердження діагнозу потрібні 
2 позитивні результати тестів (критерій пунктів 1 і 2). Якщо 
отримано лише один позитивний результат серологічних тестів у 
дитини з клінічними проявами ВІЛ-інфекції у віці, молодше 15 – 18 
місяців, то це вимагає підтвердження або позитивним тестом, або 
наявністю антитіл у віці 15 – 18 місяців і старше [2, 27 – 28]. 
Діагноз на наявність Віл-інфекції встановлюється комісією за 

місцем проживання дитини. За амбулаторного режиму комісія 
складається з дитячого лікаря-інфекціоніста, педіатра, епідеміолога та 
заступника головного лікаря з поліклінічної роботи або дитячого лікаря-
інфекціоніста центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. У стаціонарі 
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діагноз установлюється дитячим лікарем-інфекціоністом та завідувачем 
відділення. Порядок повідомлення обстеженим особам про результати 
медичного огляду й видачі їм відповідних офіційних висновків 
встановлено МОЗ України. Особливості диспансерного спостереження 
за дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими матерями, такі: 1) Після 
виписування з пологового будинку спостереження за вказаною 
категорією дітей відбувається в дитячих поліклініках. Мережа 
спеціальних молочних кухонь для дітей раннього віку організовує 
харчування дітей з малозабезпечених родин. Згідно з чинним 
законодавством продукти харчування молочними кухнями надаються 
безоплатно. 2) Дитячі поліклініки за місцем проживання сім’ї, центри 
профілактики та боротьби зі СНІДом, у штаті яких працюють лікарі-
педіатри, є основою інфраструктури для надання спеціалізованої 
медичної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям. За умови відсутності у 
штатному розкладі центрів лікарів-педіатрів, спостереження відбувається 
лише дільничним педіатром із залученням спеціалістів регіональних 
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом [8, 16 – 17]. Згідно з наказом 
МОЗ України від 25 травня 2000 р. № 120 „Про вдосконалення організації 
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД‖ диспансерний нагляд 
за ВІЛ-інфікованими чи хворими на СНІД дітьми здійснюється 
диспансерними відділеннями центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, 
кабінетами інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання 
пацієнтів, у разі відсутності – дільничним педіатром або дитячим лікарем-
інфекціоністом стаціонару. За інструкцією невідкладна медична допомога 
дорослим та дітям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, надається у всіх 
лікувально-профілактичних закладах України. ВІЛ-інфікована дитина 
повинна бути оглянута двічі на рік педіатром та дитячим інфекціоністом і 
один раз на рік – іншими дитячими спеціалістами. Дільничні педіатричні 
служби та регіональні центри профілактики і боротьби зі СНІДом ведуть 
облік ВІЛ-інфікованих дітей. Однак відсутність лікарів-педіатрів в 
окремих центрах, віддаленість їх від місця проживання дітей та 
обмеженість ресурсів у родини, яка виховує дитину з ВІЛ, ускладнює 
систему диспансерного спостереження та забезпечення умов догляду за 
такими дітьми. Часто, з огляду на високий ризик стигматизації дитини, 
батьки вживають заходів щодо приховування ВІЛ+статусу дитини, 
уникають проведення диспансерного огляду, що впливає на достовірність 
статистичної інформації 

Однак одна з найголовніших проблем, з якою стикаються у нашій 
державі ВІЛ+, є збереження таємниці їхнього діагностування та 
виявлення в них ВІЛ-інфекції. У Постанові КМУ „Про затвердження 
Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2014 року та Національної програми 
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забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2004 – 2008 роки‖ поставлено завдання 
щодо створення умов для виховання і навчання ВІЛ+ дітей (у тому числі 
дітей-сиріт) у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-
технічних та вищих навчальних закладах. МОЗ України затвердженні 
методичні рекомендації „Організації медичної допомоги та догляду за 
ВІЛ-інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладах‖, які забезпечують інформацією медичних працівників і 
створюють сприятливі умови для перебування ВІЛ+ дітей у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах. Питання недотримання 
конфіденційності діагнозу у випадку наявності ВІЛ-інфекції в дитини (чи 
в когось з її батьків) часто спричиняє небажання батьків відправляти 
дитину до дитячого садка або школи. Наявність проявів дискримінації в 
медичних установах є аналогічною до освітніх та виховних закладів. 
Майже кожен п’ятий (20%) з батьків повідомляє про випадки 
дискримінації в медичних установах – відмову в наданні медичних послуг 
матері, неналежне надання медичних послуг матері та дитині, 
розголошення діагнозу [9, 90].  

Дані факти нетолерантного ставлення в суспільстві до ВІЛ+ є 
підтвердженням необхідності проведень значної інформаційної та 
виховної роботи в суспільстві щодо викорінення дискриміную чого 
ставлення до дітей, уражених ВІЛ/СНІД, та їхніх батьків. Передусім слід 
інформувати про природу та шляхи передачі ВІЛ–інфекції та 
роз’яснювати існуючі права ВІЛ+дітей як батькам, опікунам, лікарям, так 
і суспільству в цілому, аби ліквідувати в першу чергу острах фізичних 
контактів із ВІЛ+дитиною, набути можливість відвідувати дитячий садок 
чи школу, і, врешті-решт, гуманно ставитися до ВІЛ+ дітей. Саме 
недостатня поінформованість населення щодо ВІЛ негативно впливає на 
якість життя дітей та спричиняє дискримінаційне ставлення до тих, кого 
торкнулася ця проблема.  

Однак одним з найбільш суперечливих питань у контексті проблем 
ВІЛ-інфікованих є розкриття дитині таємниці діагнозу, тобто те, що 
вона ВІЛ-інфікована. Повідомлення дитині про її діагноз є дуже 
важливим етапом у житті дитини та її найближчого оточення. Багато 
батьків вважають, що краще не відкривати дітям таємниці їхнього 
діагнозу. Однак дитина з віком починає звертати увагу на те, що вона 
частіше, ніж інші діти, ходить до лікаря, лежить у лікарні, відрізняється 
від однолітків станом здоров'я. Тому неминуче задаватиме питання і 
вимагатиме на них відповіді чи то від батьків або осіб, що доглядають за 
ним, чи, якщо вони не підуть їй на зустріч, від інших. Тому необхідно 
завжди пам’ятати, що розкриття діагнозу – тривалий процес, а не один 
крок. Одностайного бачення, коли краще розповісти дитині про діагноз 
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(оптимальніше в 14 років) та хто повинен розповісти їй про це, немає. 
Більшість батьків (або осіб, які їх замінюють) схильні вважати, що дитині 
варто знати про її ВІЛ-статус, і краще, якби їй про це повідомили батьки. 
Переважна більшість персоналу теж дотримуються такої думки. У той же 
час певна частина персоналу вважають, що було б краще, якби це зробив 
соціальний працівник, психолог або психотерапевт [2, 72 – 73]. 

Таким чином, можна констатувати неготовність батьків говорити 
про ВІЛ+ статус із дітьми. Цей факт може пояснити лише острах батьків 
або осіб, які доглядають за ВІЛ+ дитиною, що дитина, довідавшись про 
свій діагноз, буде розповідати про це іншим за межами родини. Але це 
побоювання обґрунтоване, батьки бояться потенційно можливого осуду, 
нетолерантного ставлення до дитини і родини в цілому з боку інших 
людей. Та рідні мають пам’ятати, що дитина – індивідуальність, яка має 
право знати про стан свого здоров'я. Більшість фахівців переконані, що до 
досягнення підліткового віку дитина має знати про свій діагноз. Молоді 
люди такого віку вже досить дорослі для того, щоб зрозуміти рішення 
поділитися. Підлітки, у яких нещодавно діагностовано ВІЛ-інфекцію, 
звичайно відчувають ті ж самі емоції, що й дорослі люди в подібній 
ситуації, – відчай, страх, гіркоту, депресію, сором. У той же час діти цієї 
вікової групи можуть демонструвати деякі елементи поведінки, властиві 
дітям молодшого віку. Для них важливим є питання „Що мене очікує?‖, 
„Чи доведеться мені часто відвідувати лікаря і лягати до лікарні?‖, „Яким 
чином ВІЛ-інфекція вплине на мої взаємини з родичами, друзями, учнями 
з моєї школи?‖, „Чи зможу я якось запобігти передачі ВІЛ іншим?‖. Дуже 
важливо вести розмову з підлітком (увзагалі з дітьми) у відкритій і 
дружній манері, щоб зменшити страх дитини бути відкинутим родиною, 
друзями, школою. 

Ще однією „гострою‖ проблемою є низьке матеріальне 
забезпечення ВІЛ-позитивних дітей. Встановлено, що 70% ВІЛ-
інфікованих дітей народжені в соціально неблагополучних сім’ях. Кожна 
п’ята дитина залишена в пологових будинках, кожна десята виховується в 
сім'ї, де один (або обидва) з батьків алкоголезалежні, споживачі 
інфекційних наркотиків (СІН), жебраки, мають судимість. Тільки кожна 
п’ята соціально благополучна сім'я має можливість забезпечити свою 
дитину повноцінним харчуванням, необхідними предметами побуту, 
книгами, іграшками тощо. Майже 40% благополучних сімей потребують 
додаткової матеріальної допомоги, користуються підтримкою родичів або 
підробляють. Матеріальне забезпечення ВІЛ+ дітей у 82% усіх сімей 
низьке або дуже низьке і не завжди залежить від соціального статусу 
сімей (за результатами соціологічного дослідження „Розробка 
національної політики щодо реалізації прав дітей, які живуть з ВІЛ‖, 
проведеного Держінститутом проблем сім'ї та молоді (ДІПСМ) та 
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Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).  
Висновки. На сьогодні в Україні тільки створюються система 

комплексної допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їх сім’ям. Однак огляд 
чинного законодавства у сфері захисту прав дітей, які живуть з 
ВІЛ/СНІДом, і реальних проблем ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей 
дозволяє зробити висновок, що, по-перше, реальна практика надання 
послуг щодо утримання і лікування ВІЛ-позитивних дітей, їх соціального 
забезпечення значною мірою не відповідає державним гарантіям, а по-
друге, складністю ситуації з ВІЛ-інфекцією зумовлюється необхідність 
постійного вдосконалення законодавчої бази регулювання суспільних 
відносин щодо становища ВІЛ-позитивних людей, особливо дітей.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРІННЯ 
 

Адаптація – це динамічний процес, завдяки якому рухомі системи 
живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують 
стійкість, необхідну для існування, розвитку і продовження роду [1]. 
Говорячи про соціальну адаптацію людей поважного віку, маємо на увазі 
те, як вони пристосовуються до суспільства, і те, як суспільство 
пристосовує їх до себе. До важливих чинників соціальної адаптації 
належать ціннісні норми, еталони, традиції суспільства в цілому та людей 
поважного віку, оскільки адаптацію не можна досліджувати поза 
суспільними відносинами, об’єктивними соціальними процесами. 
Основним показником адаптації до виходу на пенсію є сприймання 
старіння за нормальне явище, а вихід на пенсію – як заслужений 
відпочинок після багатьох років роботи. Соціальна адаптація людей 
поважного віку малодосліджена в нашій країні. 

Адаптація ґрунтується на реальному розумінні становища, на 
пристосуванні способу життя та планів до умов, які змінились. Усталена 
закономірність: якщо люди, які перед виходом на пенсію мали широкі та 
живі інтереси поза своєю професією, улюблені заняття, на котрі їм завжди не 
вистачало часу, вони краще пристосовуються до особистої свободи [2]. 

У цілому вихід на пенсію легше переноситься жінками, ніж 
чоловіками. Це пояснюється тим, що жінки переважно займаються 
професійною діяльністю через суто економічні причини, а не для 
задоволення потреб самореалізації. Вихід на пенсію жінок, обтяжених 
домашніми обов’язками, веденням господарства, вихованням дітей, 
сприймається ними як серйозне полегшення і задоволення. Пенсійний вік 
розцінюється як катастрофа жінками, які відмовились від сімейного 
щастя заради кар’єри. Такі жінки після виходу на пенсію зазвичай 
розвивають різні види діяльності соціального чи релігійного напрямку, 
вони декларують своє нібито повне задоволення від добре виконаних 
обов’язків. Особливо важко доводиться жінкам, які, вийшовши на пенсію, 
стикаються з тим, що вони самотні, бо всі родичі померли, а ті, хто живі, 
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не виявляють до них цікавості. 
Чоловіки гірше пристосовуються до виходу на пенсію, оскільки 

вони більше «вростають у професійну роботу», відсуваючи на майбутнє 
реалізацію сімейних та соціальних ролей. Це також пов’язано з почуттям 
втрати авторитету у власній сім’ї у зв’язку із зменшенням доходів [3]. 

Важливим фактором адаптації до старості є існування захоплень, 
хобі, наявність друзів поза професійним колом. Відсутність дружньої 
компанії в поєднанні з невмінням включитися в сімейне життя 
призводить до того, що старі люди залишаються самотніми. Геронтологи 
вважають, що якщо людина змінюється постійно протягом життя, то 
також бажано, щоб змінювалася виконана нею робота, що дозволило б їй 
краще пристосуватися одне до одного. 

За останні роки кардинально змінилася оцінка ролі людей старшого 
покоління в житті суспільства, зростає усвідомлення їх значущості в 
соціальному, економічному, політичному розвитку країни, а також внеску 
в збереження морально-духовних традицій і цінностей сім’ї, роду, нації. 
Збереження соціальної активності громадян похилого віку після виходу 
на пенсію переконливо демонструють велика кількість країн, де 
залишковий фізичний та інтелектуальний потенціал представників 
старшого покоління ефективно використовується як в економічному, так і 
в громадсько-політичному житті. 

Наукові дослідження засвідчують, що найвища соціальна 
активність старшого покоління спостерігається у перший «пенсійній» 
десятирічці. При цьому вона залежить від кількох факторів, і головними 
серед них є освіта, професійна діяльність, соціальний статус у сім’ї та 
суспільстві, стать та стан здоров’я [5]. 

Найбільш соціально активні службовці чоловічої статті, тоді як у 
жінок цієї категорії (в силу традиційно більшого завантаження 
домашніми та господарськими справами) рівень активності нижчий. 
Подібні співвідношення характерні і для працівників фізичної праці. 

У жінок образ власного «Я» (центральна ланка суб’єктивного 
сприйняття світу) базується, як правило, на уявленні про себе як людину 
«маленьку і слабку», не здатну захистити власні права. Здебільшого такі 
уявлення зберігаються до старості і заважають реалізації залишкового 
творчого потенціалу на ниві суспільно-корисної праці. «Дух 
суперництва» в чоловіків значно сильніший, що дозволяє їм утримувати 
лідерство в сім’ї та суспільстві до глибокої старості. 

За даними численних досліджень, у тому числі Інституту 
геронтології АМН України, практично здоровими після 60-ти років 
вважаються лише 2 – 3% людей. Це обумовлено зниженням з віком 
фізичних кондицій, розладами психіки. При цьому розвиток вікозалежних 
патологій має виражені гендерні особливості. Співставлення результатів 
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самооцінки здоров’я та даних обстежень, показало, що у будь-якій віковій 
групі старше 60-ти років стан здоров’я чоловіків гірший, ніж у жінок. 
Тому погіршення здоров’я є однією з найбільших перешкод, яка вносить 
певні корективи в повсякденну діяльність і суттєво обмежує можливості 
пенсіонерів підтримувати соціальну активність [3]. 

Статева залежність відображається і в показниках старіння органів і 
систем організму. Так, чоловіки з віком частіше хворіють на серцево-
судинні захворювання, першопричинами яких є атеросклероз. Хвороби 
системи кровообігу – основна причина, що обмежує соціальні, 
психологічні, економічні можливості та впливає на смертність серед 
людей старшого віку.  

Найбільш узагальнюючим статистичним показником, що 
характеризує захворюваність, є смертність – кількість померлих від 
певної хвороби на 100 тис. населення. За серцево-судинними 
захворюваннями в Україні (як і в інших країнах) цей показник значно 
вищий серед чоловіків. Так, від ішемічної хвороби серця за останні  
10 років померло майже вдвічі більше представників сильної статті, ніж 
слабкої, а від порушень мозкового кровообігу – в середньому на 30%. 
Після 70-ти років ці показники в чоловіків і жінок вирівнюються, проте 
це вже суттєво не позначається на їх соціальній активності [4]. 

Крім того, дослідження засвідчили, що патологічні процеси частіше 
розвиваються в осіб, у яких біологічний вік перевищує паспортний: 
відсоток чоловіків у старших вікових групах значно вищий, ніж у жінок. 
Тобто, запас життєдіяльності у жінок вищий, ніж у ровесників 
протилежної статті. Це положення знаходить підтвердження перш за все в 
інтенсивній елімінації чоловіків із популяції, а також значній різниці (10 – 
13 років) тривалості життя чоловіків і жінок. В Україні цей показник 
складає 62,4 року – для чоловіків і 74,2 – для жінок. 

Стан опорно-рухового апарату – ще один фактор, що визначає 
фізичну активність людини. З віком у кістково-м’язовій системі 
відбуваються деструктивні процеси, що знижують її функціональну 
надійність. Наприклад, у Європі і США остеоартроз діагностується у 
кожного десятого обстеженого. В Україні на сьогоднішній день 
зареєстровано понад 3 млн. хворих із захворюванням суглобів кінцівок і 
хребта. До групи ризику входять люди похилого віку, оскільки розвиток 
патології кістково-м’язової системи спричиняє в першу чергу вікові 
зміни. При цьому з роками захворювання опорно-рухового апарата в 
жінок зустрічається значно частіше, ніж у чоловіків. [4]. 

Вікова перебудова ендокринної системи в жінок триває довше і 
часто провокує зміни в інших органах і системах, у тому числі кістковій. 
Так, у чоловіків, старших 70-ти років, переломи кісток з причин старечого 
остеопорозу зустрічаються майже в чотири рази рідше, ніж у жінок. І це 
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незважаючи на те, що при комп’ютерному моделюванні здатність до 
стабілізації рівноваги в жінок виявилася кращою [5]. 

Психічне здоров’я є важливим фактором в реалізації залишкового 
потенціалу духовних і фізичних можливостей людей похилого віку. 
Вікові зміни психіки, що характеризується емоційною нестійкістю 
(частими депресивними станами, зниженням бажання контактувати з 
оточуючими, послабленням пам’яті) обмежують можливості спілкування 
і, відповідно, – суспільної активності. Стан психічного здоров’я визначає 
і рольову поведінку осіб похилого віку в міжособистісних 
взаємовідносинах. За цим показником люди пенсійного віку поділяються 
на дві основні групи. 

Представники першої вважають, що вони вже повністю виконали 
свої зобов’язання перед суспільством і сім’єю, тому можуть займатися 
лише особистими справами – жити для себе. Особи другої, навпаки, 
відчувають свою відповідальність, особливо перед сім’єю. Тут чітко 
простежується переважання чоловіків у першій групі, а жінок – у другій. 

Вирішуючи питання раціональної та ефективної участі в 
громадському житті осіб, старших працездатного віку, слід врахувати 
специфіку статево-вікових груп. Зокрема те, що в пенсіонерів 
спостерігається знижена працездатність і швидка втомлюваність, низька 
територіальна і професійна мобільність. А також те, що соціальна 
активність людини похилого віку також залежить від сталих звичок і 
захоплень, місця в суспільній ієрархії в молоді роки [5]. 

Прикладом є те, що для чоловіків у ставленні до суспільної 
діяльності ( характерні частіше, ніж у жінок ) прояви песимізму та 
скептицизму. Вони більш схильні до індивідуальних занять, ремесел, 
мають хобі, але досить часто проводять вільний час без будь-якої мети.  

Отже, політична і соціальна нестабільність українського 
суспільства, низький рівень життя пенсіонерів дезорієнтують людей 
похилого віку у виборі курсу громадської поведінки. При застосуванні 
спеціальних організаційних форм (тренінгів, семінарів, занять за 
інтересами) потрібно враховувати стан фізичного і психічного здоров’я, 
індивідуальні та гендерні аспекти цієї проблеми та підвищувати 
соціальну активність [4]. 
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ДЕЛІНКВЕНТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЯК 

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
 

Вступ. Проблема делінквентних підлітків є однією з найболючіших 
і найгостріших проблем українського сьогодення. Серед цієї категорії 
населення розповсюджуються такі види злочинів, які раніше були 
притаманні лише дорослим: торгівля та вживання наркотиків, розбійні 
напади, торгівля зброєю, сутенерство, проституція, незаконні операції з 
валютою, торгівля краденим тощо. Усе частіше відбувається втягнення 
неповнолітньої молоді в організовану злочинність. Найпершим і 
найболючішим чинником виникнення делінквентної поведінки є війна на 
сході нашої держави, що спричинює велику кількість крадіжок та розбоїв, 
торгівлю зброєю та ще багато інших злочинів. Великий вплив на цю 
ситуацію має і сьогоднішнє економічне становище України. Адже через 
велике розмаїття спокус молодь усе більше й більше тягнеться до 
красивого життя і багатства, не розуміючи, що легких шляхів не буває. 
Причин можна назвати безліч, але це не вплине на їх наслідки. Саме тому 
перед соціальними працівниками стоїть важливе завдання – вирішити цю 
проблему.  

Результати дослідження. Аналіз наукових досліджень дозволяє 
стверджувати, що проблема делінкветної поведінки підлітків є гострою 
проблемою сьогодення. Злочинність серед підлітків не є новою, але 
найбільш досліджуваною вона стала протягом останніх років. Це 
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пояснюється тим, що в останній час це питання загострилось.  
Різні аспекти делінквентної поведінки підлітків розглядають у своїх 

наукових дослідженнях К. Анікеєв (відповідальність за делінквентні дії 
дітей, 2013), І. Апалькова, М. Дмітрієв, А. Зайцев, Г. Зайцев (реабілітація 
особистості неповнолітнього злочинця, 2008), Р. Благута (психологічні 
засади профілактики делінквентності неповнолітніх, 2006), К. Бернацька 
(профілактика делінквентної поведінки підлітків, 2013), М. Докторович 
(соціально-психологічна робота з проблемними підлітками, 2013), 
О. Євланов (роль закладів соціальної реабілітації у вихованні підлітків із 
делінквентною поведінкою, 2011), Н. Клішевич (соціально-педагогічна 
робота з підлітками із девіантною поведінкою, 2011), А. Коняхін 
(порушення поведінки у дітей, 2007), А. Коцюба (психологічні 
особливості делінквентної особистості в умовах злочинних угруповань, 
2011), Ю. Луценко (діти-правопорушники, 2010).  

Мета статті – проаналізувати розуміння делінквентності поведінки 
підлітків у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях. 

Огляд наукових праць доводить, що поняттю «делінквентна 
поведінка підлітків» передували різні терміни щодо поведінки 
неповнолітніх, які порушували моральні та правові норми 
(«важковиховувані», «дезадаптовані», «педагогічно занедбані», 
«соціально занедбані», «підлітки з поведінкою, що відхиляється від 
норми», «неповнолітні правопорушники», «підлітки з протиправною 
поведінкою», «підлітки із делінквентною поведінкою»). 

У 50 – 60-х роках ХХ ст. підлітків, які протидіяли вчителям, 
неадекватно реагували на загальноприйняті вимоги, порушували правила 
поведінки, називали важковиховуваними. Як синонімічне поняттю 
«важковиховувані» у 60 – 70-х роках ХХ ст. починає використовуватися 
поняття «педагогічно занедбані» щодо підлітків, які демонстрували 
відверту впертість, грубість, виявляли недисциплінованість, скоювали 
правопорушення. У 80-х роках ХХ ст. психологи А. Лічко, К. Платонов 
уводять до наукового обігу поняття «делінквентна поведінка», запозичене 
із зарубіжної психології. З початку 90-х років ХХ ст. це поняття починає 
домінувати в тезаурусі соціальної педагогіки. Отже, делінквентна 
поведінка підлітків – це сукупність дій та вчинків, які характеризуються 
порушеннями правил поведінки, дисциплінарних вимог, соціальних норм 
та правопорушеннями некримінального характеру [3, 6]. 

Поняття «делінквентність» було введено в науковий обіг у  
1950-х рр. А. Коеном, який розробив теорію делінквентних субкультур. 
Дослідник вважав, що аномія, як ослаблення культурних норм, цінностей 
і соціальних взаємозв’язків, призводить до фрустрації (психічного стану 
людини, що виражається в характерних переживаннях і поведінці) і 
необхідності пошуку нових форм поведінки. У готовому вигляді ці форми 
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вже є в делінквентній субкультурі, орієнтованій на успіх. Однак у цій 
субкультурі зовсім інші, ніж у «великому» суспільстві, критерії успіху – 
дрібні крадіжки, агресивність, вандалізм у ній є нормальними засобами 
досягнення самоповаги і поваги з боку інших [4, с. 520 ]. 

Делінквентна поведінка – поведінка індивіда, що порушує норми 
громадського правопорядку, загрожує благополуччю інших людей або 
суспільству взагалі та може бути правомірно покараною. У широкому 
значенні делінквентна поведінка – це злочинна (кримінальна) поведінка, 
правопорушення некримінального характеру, порушення офіційно 
визначених правил поведінки та дисциплінарних вимог. У вузькому 
значенні делінквентною поведінкою в літературі називають 
некримінальні правопорушення чи протиправну поведінку дітей та 
підлітків. Протиправну дію, що лежить в основі делінквентної поведінки, 
називають деліктом, а особу, якій властива така поведінка, – 
делінквентом. 

Е. Дюркгейм визначав делінквентну поведінку як антигромадську 
протиправну поведінку індивіда, втілену в його вчинках (діях або 
бездіяльності), що завдають шкоди як окремим громадянам, так і 
суспільству в цілому [2, с. 399 ]. 

Вітчизняний науковець А. Лічко під делінквентною поведінкою має 
на увазі дрібні громадські дії, що не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності: шкільні прогули, прилучення до асоціальної групі, 
дрібне хуліганство, знущання над слабкими і т.д., тобто провинність, 
схильність, психологічну тенденцію до правопорушення. Для 
делінквентної поведінки характерні такі риси, як агресивність, 
брехливість, прогули школи, бродяжництво, крайнє непослух, ворожість 
до вчителів і батьків, жорстокість до молодших і тварин, зухвалість і 
лихослів’я [5, с. 240]. 

Делінквентна поведінка, згідно з дослідженнями Н. Сейко, 
характеризується як комплекс асоціальних вчинків, що має стійкі 
негативні соціокультурні характеристики, які порушують правові норми, 
але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності внаслідок двох 
причин: 1) дитина не досягла віку, передбаченого законодавством для 
притягнення її до кримінальної відповідальності; 2) небезпека вчиненого 
злочину визначається як обмежена [6, 161]. 

Виділяють такі типи делінквентної поведінки підлітків: агресивно-
насильницька поведінка (спрямована проти особистості: образи, побиття, 
підпали, садистські дії тощо), корислива поведінка (спрямована проти 
власності особистості: дрібні крадіжки, грабунок, рекет, інші майнові 
посягання), розповсюдження і продаж наркотичних та токсичних (які 
використовуються токсикоманами) речовин [6, с. 161 – 162]. 

Дослідження Р. Благути свідчать, що агресивна поведінка підлітків-
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делінквентів має специфічні, притаманні лише цьому віку, психологічні 
особливості, до яких слід віднести: високу афективну зарядженість 
поведінкових реакцій, імпульсивний характер реагування на ситуацію 
фрустрації, короткочасність реакцій із критичним виходом, низький рівень 
стимуляції, недиференційований напрям реагування, високий рівень 
готовності до застосування як емоційної (ворожої), так і інструментальної 
агресії. Вона постає як засіб задоволення потреби у спілкуванні, 
самовираження та самоствердження, досягнення значущої мети але 
одночасно й відреагування на неблагополучну обстановку в сім’ї, на 
жорстоке ставлення з боку батьків, як намагання досягти влади над іншими 
людьми [1, с. 14]. 

Е. Сазерланд пояснює делінквентність за допомогою теорії, яка 
отримала назву теорії диференційної асоціації. Ця теорія відштовхується 
від ідеї про те, що в суспільстві існує багато субкультур. Деякі з них 
заохочують протизаконні дії. За Е. Сазерландом, індивіди стають 
злочинцями, засвоюючи норми і цінності злочинних соціальних груп, до 
яких вони належать. Делінквент засвоює не те, що потрібно суспільству, а 
те, чого навчає його найближче кримінальне оточення; виходячи із 
культури, індивід входить в субкультуру. Звичайно, стати злочинцем, 
засвоївши норми злочинних соціальних груп, може кожен, однак стають 
злочинцями зазвичай ті індивіди, які вступають у контакт із цими 
групами найчастіше. Чим раніше почнуться контакти індивіда з 
кримінальним оточенням і чим інтенсивнішими вони будуть, тим вищою 
є ймовірність того, що такий індивід також стане правопорушником. Ось 
чому діти із так званих неблагополучних сімей частіше за інших стають 
на шлях порушення законів [7]. 

Висновки. Неузгодженість між очікуваним і реальним підвищує 
напруженість у суспільстві і готовність підлітків змінити модель своєї 
поведінки, вийти за межі сформованої норми. В умовах гострої 
соціально-економічної ситуації істотні зміни відбуваються і з самими 
нормами. Найчастіше відключаються культурні обмежувачі, слабшає вся 
система соціального контролю, що спричиняє появу підлітків із 
делінквентною поведінкою. 

У дослідженні встановлено, що делінквентна поведінка підлітків – 
це сукупність дій та вчинків, які характеризуються порушеннями правил 
поведінки, дисциплінарних вимог, соціальних норм та правопорушеннями 
некримінального характеру. 

Соціальні умови сьогодення, що детермінують характер і масштаби 
девіацій, вимагають розробки в найкоротші терміни системи заходів 
профілактики і соціально-педагогічної роботи з підлітками із 
делінквентною поведінкою. Причому заходи ці повинні бути не тільки 
прямого, безпосереднього впливу на означених вище підлітків, а й 
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опосередкованого, пов’язаного з оздоровленням способу життя молоді, 
підвищенням їхньої культури та соціальної активності, змінами в їхніх 
ціннісних орієнтаціях і установках, у їхній моральній стійкості. На нашу 
думку, профілактика соціальних відхилень може бути ефективною, якщо 
в центрі вжитих заходів буде стояти конкретна особистість з її турботами, 
сподіваннями, сильними і слабкими сторонами. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї соціально-
педагогічної проблеми. Предметом подальших наукових розвідок може 
стати вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціально-
педагогічної роботи з делінквентними підлітками, особливості здійснення 
соціальними педагогами і соціальними робітниками профілактичної 
діяльності щодо означеної проблеми. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ ОСІБ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ:  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
 

Вступ. На сьогодні досить гостро постає питання 
працевлаштування осіб з функціональними обмеженнями здоров`я. Адже 
невід`ємним правом інвалідів є право на працю. Однією з найбільш 
нагальних потреб інвалідів є потреба працювати, виконувати суспільно 
значущу роботу, бути задоволеними її результатам, усвідомлювати 
власну корисність і, звичайно, отримувати матеріальну винагороду за 
свою працю. 

Але, на жаль, велика кількість осіб з обмеженими можливостями не 
має змоги реалізувати себе у професійному сенсі, стати успішними 
працівниками. Заважає комплекс неповноцінності, страх виявитися 
непотрібними. Невпевненість у власних силах, у можливості гідно 
конкурувати із «здоровими» претендентами стає рушійним механізмом у 
низькій мотивації таких громадян до праці. Лише робота дозволяє людині 
поважати себе, усвідомлювати свою індивідуальність, бути повноцінною 
частиною соціуму.  

Тому доступ громадян з інвалідністю до зайнятості є одним із 
ключових чинників для розвитку їх як особистості та позитивним 
чинником для розвитку суспільства в цілому.  

За статистичним даними, кількість інвалідів в Україні з року в рік 
стрімко зростає і наразі складає приблизно 2 млн. 800 тисяч громадян.  

Соціальна робота у сфері зайнятості є невід'ємною сферою 
соціального захисту різних цільових груп і категорій населення. 

Результати дослідження. Зайнятість – це діяльність громадян, 
пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, яка приносить 
їм дохід у грошовій або іншій формі. 

Теоретичною основою для дослідження проблеми зайнятості 
інвалідів є дослідження  

Л. Байди, О. Красюкової-Еннс, Л. Мєха, Е. Скібінського, Л. Тюпті, 
Д. Фединої, В. Шахрай та інших.  

Л.Т. Тюптя розглядає соціальну роботу з інвалідами як систему 
державних і недержавних закладів і установ, форм, методів соціальної 
роботи. E. Скібінський, представник державного управління у сфері 
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соціального захисту інвалідів, а саме з 2010 року директор фонду 
соціального захисту інвалідів, заслужений працівник соціальної сфери, 
характеризує працевлаштування осіб з інвалідністю як одне з покликань 
працівників соціальної сфери [7].  

Відповідно до Декларації про права інвалідів (ООН, 1975 p.)  
інвалід – це будь-яка особа, яка не може самостійно забезпечити повністю 
чи частково потребу в нормальному особистому та (чи) соціальному 
житті через недосконалість фізичних чи розумових можливостей.  

Інвалідом, за визначенням українського законодавства, називають 
особу зі стійким розладом функцій організму, зумовленим 
захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності соціальної 
допомоги [8].  

Задля охорони прав даних осіб органами влади було укладено низку 
законів та законодавчих актів, серед яких можна виділити ЗУ "Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та ЗУ"Про зайнятість 
населення", що спрямовані на створення інвалідам можливостей 
продуктивно працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації. 
У Законі України "Про зайнятість" і Кодексі про працю визначаються 
загальні засади зайнятості та працевлаштування населення. 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» статус 
безробітного може набути інвалід, який не досяг встановленого статтею 
26 Закону України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування‖ пенсійного віку та отримує пенсію з інвалідності або 
соціальну допомогу відповідно до законів України ―Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам‖ та ―Про 
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам‖ [2].  

Інваліди, як соціально та професійно найуразливіша категорія 
населення, потребують особливої допомоги у виборі професії, побудові 
професійної кар’єри, підвищенні конкурентноспроможності, адже їм 
постійно доводиться стикатися із суперечностями між власними 
потребами і ринком праці. 

Передумовою гарантій зайнятості для інвалідів є здобуття 
відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право інваліда на 
навчання і професійну підготовку. Навчання інвалідів здійснюється в 
загальних або спеціальних навчальних закладах. Професійна підготовка 
або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних 
показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і 
методів професійної підготовки провадиться згідно з висновками медико-
соціальної експертизи [3].  

Державні органи в межах своєї компетенції надають допомогу у 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
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працевлаштуванні інвалідів.  
Яскравим прикладом такої взаємодії є робота Центрів зайнятості. 
Основні напрями роботи служби зайнятості з такими громадянами – 

мотивація їх до праці, підвищення рівня їх трудової активності, навчання 
самопрезентації та веденню співбесіди з роботодавцями, складання 
резюме, розміщення його на сайтах з пошуку роботи, надання інформації 
про вільні вакансії, призначення та виплата допомоги з безробіття тим, 
хто має на неї право, у разі потреби – організація навчання тощо. Заходи, 
які проводяться службою зайнятості для цієї категорії населення, 
спрямовані насамперед на посилення мотивації до праці та 
відповідальності роботодавців щодо забезпечення зайнятості осіб з 
вадами здоров'я, створення належних умов для реалізації 
конституційного права людей з інвалідністю на працю [10, 33 – 40]. 

 Професійна орієнтація поєднує професійну інформацію, 
професійну консультацію, професійний відбір, професійний добір, 
професійну адаптацію. Обґрунтований вибір професії, спеціальності 
відповідно до стану здоров'я, психофізичних особливостей, здібностей, 
інтелектуального врахування потреби професійно-кваліфікаційної 
структури суспільного виробництва є першим дуже важливим 
стратегічним кроком, від якого залежить ефективність не лише 
професійної реабілітації, а й результатів майбутньої трудової діяльності 
інваліда. За адекватного вибору професії, спеціальності така людина 
зможе реалізувати себе у праці, розкрити власні творчі можливості. Під 
час здійснення професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними 
можливостями мають враховуватися бажання, стимули, мотиви до праці 
та професійної реабілітації означеної категорії населення в сучасних 
соціально-економічних і політичних умовах в Україні загалом і в 
конкретних регіонах зокрема [10, 42].  

У міському центрі зайнятості для всіх категорій громадян, у тому 
числі з обмеженими фізичними можливостями, забезпечено вільний 
доступ до інформації про вакансії, встановлено в секторі самостійного 
пошуку роботи тач-скріни та працює Інтернет-куточок, де встановлений 
комп’ютер вільного доступу. 

Упровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи 
(ЄІАС.NET) дозволяє створювати банки даних, необхідних для 
працевлаштування інвалідів, також створено банк резюме на порталі 
державної служби зайнятості www.trud.gov.ua [9, 44].  

На прикладі Полтавського міського центру зайнятості розглянемо 
наявні та актуальні вакансії для осіб з інвалідністю, вимоги, які 
висуваються до майбутніх працівників (дані подані за лютий 2015 року). 

Отже, асистент лікаря-стоматолога: основні функції – допомога в 
роботі лікаря-стоматолога, необхідний стаж – від 3 до 5 років; випробувач 
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деталей та приладів: випробування та атестація радіоелектронних 
приладів, програм мікроконтролерів, стаж – більше  
5 років; водій автотранспортних засобів: керує автобусами за різних 
дорожніх умов, забезпечує належний технічний стан автобуса, керує 
спецобладнанням, яке встановлене в автобусі; оформляє дорожню 
документацію; у випадку відсутності кондуктора – здійснює продаж 
квитків пасажирам; стаж – від 3 до 5 років; водій автотранспортних 
засобів: перевезення вантажів по Україні, стаж – від 3 до 5 років; інженер 
з ремонту: інженер з ремонту орттехніки, діагностика та ремонт 
оргтехніки, стаж – від 3 до 5 років; інженер-електронік: збирання та 
настроювання датчиків руху; стаж – від 3 до 5 років; касир торговельного 
залу: проводить розрахунок з покупцями за придбані товари, проводить 
розрахунок готівкою або з використанням платіжних карток, здійснює 
викладку товарів на полицях у прикасовій зоні, слідкує за правильністю 
зважування, маркування товарів, здійснює облік грошових знаків у 
порядку і строки, консультує покупців щодо асортименту товарів, стаж – 
не має значення; лікар-стоматолог: надання стоматологічних послуг 
населенню; стаж – від 3 до 5 років; машиніст насосних установок: 
обслуговує насосні установки, обладнанні поршневими та 
відцентрованими насосами, що працюють на базі палива, стаж – від 1 до 
3-х років; менеджер (управитель) із збуту: активний пошук нових 
клієнтів, робота з потенційними клієнтами з метою продажу програмного 
забезпечення, підготовка пакетів документів для оплати, наявність 
сертифікату розробника програмного забезпечення MEDOC, вміння 
працювати в Інтернеті, стаж – від 3 до 5 років; перукар: повинен 
виконувати жіночі стрижки, укладки, фарбування волосся клієнта, 
проводити своєчасну дезінфекцію робочого інструменту, слідкувати за 
чистотою на робочому місці, стаж – не потрібен; мийник-прибиральник 
рухомого складу: зовнішнє, внутрішнє очищення, обтирання, прибирання 
та обмивання з протиранням скла локомотивів вручну із застосуванням 
пристроїв і різних розчинників, паст, бензину і газу, їх оброблення; 
працювати в цеху з ремонту електровозів, налагоджувальник 
технологічного устаткування (електронна техніка): робота з 
налагоджування та ремонту технологічного устаткування, стаж – від 1 до 
3-х років; нянька: забезпечує догляд за дітьми віком від 2-х років, 
наявність педагогічної освіти; працювати 8 годин на тиждень; стаж – від 1 
до 3-х років; провізор: організовує та контролює роботу з відпуску 
лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту, з прийому 
рецептів; стаж – від 3 до 5 років; продавець продовольчих товарів: 
викладка товару на полицях та прилавках, зважування вагового товару, 
заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів 
зберігання продукції, консультування покупців, дотримуватися 
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стандартів обслуговування покупців, зберігання та реалізації 
продовольчих товарів та товарів широкого вжитку, стаж – не потрібен; 
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків: ремонтні, 
санітарно-технічні роботи або ремонт електричних мереж університету; 
працювати на 1,5 ставки, стаж – від 1 до 3-х років; слюсар з ремонту 
автомобілів: ремонт автобусів, стаж –від 3 до 5 років; тренер-викладач з 
виду спорту (спортивної школи, секції та ін.): організація навчально-
тренувального процесу з учнями-спортсменами з врахуванням виду 
спорту і віку вихованців, забезпечувати рівень спортивної підготовки; 
стаж – від 3 до 5 років; фармацевт: здійснює відпуск безрецептурних 
лікарських засобів та інших товарів аптечного призначення, бере участь у 
прийомі безрецептурних лікарських засобів; забезпечення відповідних 
умов зберігання безрецептурних лікарських засобів; заправник 
картриджів: заправка та ремонт (відновлення) усіх видів картриджів, стаж 
– не потрібен; художник: випилювання макетів, стругання, малювання; 
стаж – більше 5 років; швачка: пошиття верхнього жіночого одягу, вміння 
виконувати завдання на всіх ділянках виробничого процесу; без стажу.  

Із наведених вище даних випливає наступне: більшість актуальних 
вакансій для інвалідів є, по-перше, такими, що вимагають обов`язкового 
стажу від 1-го до 5-ти років, по-друге, непідходящими для осіб із певними 
вадами здоров`я, наприклад вадами зору (водій, провізор, інженер-
електронік), такими, що вимагають особливих умінь та навичок 
(менеджер (управитель) зі збуту.  

Із цього випливає, що можливості безробітних інвалідів часто не 
співпадають із потребеми ринку праці і тим самим позбавляють осіб з 
функціональними обмеженнями здоров`я змоги бути нарівні з іншими. 

Права ж таких безробітних чітко викладені в Законі України "Про 
внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» У ст. 17 зазначається, що з метою реалізації творчих і 
виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних 
програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах 
(в об'єднаннях), в установах і організаціях зі звичайними умовами праці, в 
цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися 
індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена 
законом. Держава захищає інвалідів від різних форм дискримінації. 
Відмова в укладенні трудового договору або просуванні по службі, 
звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу 
роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком 
випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його 
здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує 
здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності 
чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я. 
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Ст. 18 визначає органи влади, які здійснюють працевлаштування 
осіб з інвалідністю і несуть відповідальність за виконання законодавства. 
Працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства 
соціальної політики, місцевими радами народних депутатів, 
громадськими організаціями інвалідів. Підбір робочого місця 
здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з 
урахуванням побажань інваліда, його професійних навичок і знань, а 
також рекомендацій медико-соціальної експертизи. Підприємства 
(об'єднання), установи та організації, незалежно від форми власності й 
господарювання, які використовують працю інвалідів, зобов'язані 
створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм 
реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, 
передбачені чинним законодавством. 

У ст.19 і 20 визначається норматив робочих місць для інвалідів. Для 
підприємств (об'єднань), установ та організацій, незалежно від форми 
власності й господарювання, встановлюється норматив робочих місць для 
забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від загальної 
чисельності працівників, а якщо працює від 15 до 25 осіб, – у кількості 
одного робочого місця. Керівники підприємств (об'єднань), установ і 
організацій, незалежно від форми власності та господарювання, у разі 
незабезпечення зазначених нормативів несуть відповідальність у 
встановленому законом порядку [3].  

У нинішніх умовах ми стикаємося з проблемами у 
працевлаштуванні інвалідів, зокрема, роботодавці нерідко подають 
інформацію про визначені робочі місця, які не підходять цим людям за 
умовами праці, переважно – за робітничими професіями, із зарплатою, 
нижчою прожиткового мінімуму та без урахування нозологій.  

За неофіційними даними, ряд роботодавців фіктивно беруть на 
роботу осіб з інвалідністю, щоб вони лише рахувалися, а не працювали. 
Для вирішення проблем роботодавцям необхідно переходити до 
визначення таких робочих місць, які були б цікавими для осіб з 
інвалідністю і з гідною оплатою праці, до створення спеціальних місць 
праці з обов’язковим урахуванням персональних особливостей, 
наприклад вад зору, слуху чи інших ознак інвалідності. Особи з 
інвалідністю стикаються з підвищеними вимогами роботодавця, 
звичайними умовами праці, низьким рівнем заробітної плати або її 
несвоєчасною виплатою, іншими соціальними негараздами [5].  

Структура зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями 
наступна: різні види захворювань (17,5%); ураження опорно-рухового 
апарата (10,9%); інваліди з порушенням зору (4,9%); з психоневрологічними 
захворюваннями (3,4%); інваліди з порушенням слуху (3,1%); з 
туберкульозними захворюваннями (1,5%). Переважну більшість серед 
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працевлаштованих становлять інваліди III групи. 
Професійна діяльність інвалідів здійснюється у звичайному 

(незахищеному) соціальному середовищі, яке мінімально або зовсім не 
пристосоване до обмежень у життєдіяльності, у спеціальному 
соціальному середовищі (захищеному), яке пристосоване до потреб 
інваліда та обмежень у життєдіяльності. За кордоном існує також 
транзитна (перехідна від спеціального до звичайного середовища) 
професійна фаза (період, етап), яка сприяє ефективній інтеграції осіб з 
особливими потребами в реальний трудовий ринок. 

Із загальної чисельності інвалідів працевлаштовано на підприємства 
зі звичайними умовами їх виробництва 87,8% [7].  

Постановою Кабінету Міністрів України "Про організацію робочих 
місць та працевлаштування інвалідів" дається визначення спеціалізованих 
робочих місць інвалідів як таких, що обладнані спеціальним технічним 
устаткуванням, пристосуваннями і пристроями для праці інваліда 
залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та 
з урахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК), професійних навичок і знань інваліда. Ці робочі місця можуть 
бути створені як на виробництві, так і вдома. 

Спеціалізовані підприємства здебільшого призначені для певних 
категорій інвалідів зі значними втратами функцій організму (сліпі, з 
порушеннями розумового розвитку, опорно-рухового апарата). Проте 
працевлаштування інвалідів на спеціалізованих підприємствах не можна 
розглядати винятково як форму забезпечення зайнятості інвалідів чи як 
фундамент, на якому базується політика забезпечення зайнятості 
інвалідів. Працюючи на спеціалізованих підприємствах, інваліди існують 
у замкненій соціосистемі [5].  

Серед громадських організацій інвалідів, які займаються питаннями 
працевлаштування громадян з особливими потребами, можна виділити 
наступні: Українське товариство глухих, Українське товариство сліпих, 
Союз організацій інвалідів. Головна мета цих громадських організацій 
полягає у сприянні соціально-трудовій реабілітації інвалідів та їх 
інтеграції у суспільне виробництво й соціальне життя. Для цього ще за 
радянських часів були створені навчально-виробничі об'єднання, 
підприємства, що підпорядковані УТОСу та УТОГу. 

Одним з основних напрямків функціонування організацій є 
виробнича діяльність. На підприємствах УТОС та УТОГ проходять 
виробничу підготовку члени товариств, які не мають професій, 
працевлаштовуються члени товариств, які не можуть знайти роботу на 
підприємствах інших форм власності. За рахунок прибутку підприємств 
фінансується діяльність непромислових організацій та соціальної 
інфраструктури товариств [4, 180 – 198 ]. 
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Таким чином, організація діяльності підприємств інвалідів має свої 
особливості, пов'язані з використанням праці осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Це ставить такі підприємства в нерівні умови з 
іншими суб'єктами господарської діяльності (нижча продуктивність 
праці, збільшення витрат на обслуговування робочих місць, висока 
собівартість продукції тощо). 

Соціальні працівники сприяють активній адаптації інвалідів до 
професійної діяльності у звичайних трудових умовах, забезпечують 
створення нових робочих місць, захищають права інвалідів та ін.  

Висновки. Узагальнюючи вищенаведені результатити досліджень, 
зазначимо наступне: особи з інвалідністю – це особлива категорія 
безробітних, що потребує особливого захисту та допомоги. Право на 
працю є невід`ємним правом для всіх громадян, особливо для таких 
безробітних. Особа з функціональними обмеженнями здоров`я часто 
асоціюється із безпомічністю, хворобою, зневірою та відчаєм. Насправді 
можливо зробити кожну людину активним членом суспільства та 
сумлінним працівником. Проблема зайнятості інвалідів є досить 
актуальною та не достатньо вивченою. 
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ВОЛОНТЕРСТВО: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Вступ. З кожним роком все більше соціально свідомих громадян в 

усьому світі долучаються до волонтерського руху. Волонтери 
переслідують надзвичайно шляхетну мету – вони прагнуть у міру своїх 
сил сприяти вирішенню таких глобальних проблем людства, як крайня 
бідність, необхідність покращення навколишнього природного 
середовища, загроза ВІЛ-СНІДУ, розповсюдження наркотиків, 
інвалідність, проблема доступу до освіти, торгівля людьми, висока дитяча 
та материнська смертність, проблеми дискримінації, насильства над 
дітьми та жінками тощо.  

На жаль, навіть керівництва та уряди багатьох країн не завжди 
мають відповідні ресурси та здатні зарадити цим негативним проявам 
загальнолюдського розвитку. Проте завжди були і завжди будуть 
пересічні громадяни, котрі здатні об’єднатися одне з одним, щоб 
подарувати частину своєї любові й доброти. 

Дослідження і публікації. Історичні аспекти волонтерства вивчали 
С.Я. Харченко, Л.І. Казакевич, Н. Ларіонова, В. Кратінова, Г.М. Попович, 
О. Караман. 

Виклад основного матеріалу. Світовий волонтерський рух у 
сучасному немілітаристському розумінні є результатом надзвичайно 
складного і досить тривалого історичного процесу. Першим прикладом 
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волонтерства є виникнення руху служіння сестер милосердя, пов'язане з 
ім'ям французького священика Вікентія Поля, який 1617 року заснував 
першу жіночу общину милосердя. Завдання сестринства полягало не 
тільки в наданні матеріальної та фізичної допомоги, але й духовної. 
«Служителі бідних» прагнули навчити хворих праведно жити й гідно 
вмирати, тому вони поєднували свої відвідини з християнськими 
бесідами та повчаннями. Починаючи з XIX століття общини сестер 
милосердя почали примножуватися в Європі та в інших куточках 
планети. Зокрема, у Західній Європі на середину століття їх було  
вже 56 [1].  

Причетними до цього філантропічного руху, зокрема, були 
англійська сестра милосердя Флоренс Найтінгейл та американська 
громадська діячка Клара Бартон, французький медичний інспектор  
Люсує Боден, пруський військовий лікар Леффлер та російський хірург 
Микола Пирогов [2, 101]. 

Згодом ці ідеї знайшли своє продовження завдяки активній 
громадянській позиції відомого швейцарського філантропа, письменника 
та журналіста, лауреата Нобелівської премії миру Анрі Жана Дюнана. 
Саме він 25 червня 1859 року став свідком кривавої битви біля селища 
Сольферино, на півночі Італії, у якій брали участь 160 тисяч франко-
італійських солдатів і стільки ж австрійських. А.Ж. Дюнан був 
надзвичайно вражений загибеллю близько 40 тисяч людей, котрі були 
залишені на полі битви без медичної допомоги, води та їжі. Санітарні 
служби воюючих сторін були явно безсилі допомогти в ситуації, що 
склалася. Тоді він сам організував загін добровольців для допомоги 
жертвам цієї битви. А. Дюнану вдалося врятувати багатьох поранених, 
для яких він організовував їжу, воду і нагляд. Саме ця подія і стала 
своєрідною точкою відліку світового волонтерського руху.  

У своїй книзі «Спогад про Сольферіно» автор звернувся до світової 
спільноти із закликом не допускати подібних трагедій у майбутньому. Він 
запропонував утворити товариства з надання допомоги пораненим і 
прийняти конвенцію про захист поранених і медичного персоналу на полі 
бою незалежно від їх національності. Книга сильно схвилювала Європу, 
оскільки багатьом людям була невідома жорстока реальність полів битв. 

У ті часи в Женеві існувало добродійне товариство, президентом 
якого був адвокат Густав Муанье. Його так само, як і багатьох інших 
прогресивних людей, надзвичайно вразила ця книга. Будучи людиною дії, 
Г. Муанье запропонував А. Дюнану переговорити про неї з іншими 
членами товариства. У ході зустрічі була створена комісія з п’яти членів. 
Крім них, до її складу увійшли доктори Луї Аппія та Теодор Монуар та 
генерал Гийом-Анрі Дюфур – усі громадяни Швейцарії.  

Уперше комісія зібралася 17 лютого 1863 року й назвала себе 
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«Міжнародним комітетом допомоги пораненим». У подальші місяці ці 
п’ять членів Комітету вели напружену діяльність, у результаті якої у 
жовтні 1863 року в Женеві відбулася Міжнародна конференція. У ній 
взяли участь представники 16 держав. З цієї нагоди був вибраний 
відмітний знак – червоний хрест на білому тлі (обернені кольори 
Швейцарського прапору). Знак мав на меті виділяти, а отже, й охороняти 
тих, хто надає допомогу пораненим воїнам. Ця конференція заклала 
основу міжнародного руху Червоного Хреста, а сам комітет 1876 року 
було перейменовано в Міжнародний Комітет Червоного Хреста  
(МКЧХ) [3].  

Ця конференція стала поштовхом до проведення 1864 року 
швейцарським урядом спеціального засідання, на якому він спромігся 
визначити принципи роботи з постраждалими і 24 серпня 1864 р. 
дванадцять держав підписали Конвенцію про поліпшення становища 
хворих і поранених у воюючих арміях. Угода – Женевська конвенція  
1864 р. – гарантувала нейтралітет медперсоналу й медичного обладнання. 
Червоний Хрест був вже офіційно прийнятий як умовний пізнавальний 
знак. Так розпочав свою діяльність Міжнародний червонохресний рух. 

Перше бойове хрещення Червоний Хрест прийняв 1864 року, 
надаючи допомогу під час датсько-прусської війни, а далі – франко-
прусської війни 1870 – 1871 рр. Міжнародний Комітет Червоного Хреста 
(МКЧХ), незважаючи на недостатнє фінансове забезпечення, проявив 
себе й у російсько-турецькій (1877), сербсько-болгарській (1912 – 1913) 
війнах. На цей час було утворено багато національних товариств 
Червоного Хреста (наприклад, російський Червоний Хрест був 
заснований у травні 1867 року під назвою «Товариство піклування про 
поранених і хворих воїнів», американський – 1881 року) [4, 97].  

Однак усю ефективність його діяльності показала перша світова 
війна. 1914 року МКЧХ повідомив національні товариства про збір 
посилок для військовополонених. У Женеві було організовано Агентство 
інформації і допомоги полоненим усіх країн. Після перших серйозних 
боїв в Агентство надходили запити про зниклих без вісти. Агентство 
прийняло на роботу більше тисячі працівників (спочатку їх було тільки 8) 
та орендувало великий будинок. У цей період агентство поставило на 
облік 7 млн. полонених, установило долю кількох сотень тисяч 
розшукуваних. До таборів було надіслано понад 2 млн. посилок. Робота 
МКЧХ 1917 року була відзначена Нобелівською премією миру – єдиною 
в роки першої світової війни [5] . 

У період між двома світовими війнами МКЧХ удосконалював 
закони, що забороняють затримання військовополонених. З початком 
другої світової війни 1939 року МКЧХ організував центральне агентство 
у справах військовополонених. Більше 3 тис. добровольців обробляли  
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200 тис. поштових відправлень на день. МКЧХ відправив полоненим  
34 млн. посилок і більше 1,3 млн. книг. Хоча нацистський уряд не 
схвалював допомогу євреям, що піддавалися гонінням у Німеччині, 
МКЧХ доставляв продукти, одяг і медикаменти до деяких 
концентраційних таборів. Червоний Хрест виступив на захист більш ніж 
30 тис. євреїв, багатьом з яких завдяки саме цій організації вдалося 
врятуватися. 1945 року Міжнародному Комітетові Червоного Хреста була 
присуджена друга Нобелівська премія миру. Після війни МКЧХ допоміг 
повернутися на батьківщину мільйонам інтернованих та 
військовополонених. Репатріантам Червоний Хрест видавав документ, 
який заміняв паспорт. Третьої Нобелівської премії миру МКЧХ був 
удостоєний в 1963 року, у соту річницю свого існування, цього разу – 
спільно з Лігою товариств Червоного Хреста. Після отримання третьої 
Нобелівської премії миру МКЧХ продовжує функціонувати як незалежне, 
позапартійне, гуманітарне агентство [6].  

Емблемою МКЧХ є червоний хрест на білому тлі. Девіз комітету – 
«Милосердя на полі бою» («Inter arma caritas»). Він також дотримується 
девізу «Через гуманізм до миру» («Рег humanitatem ad pacet»). Основними 
джерелами фінансування МКЧХ є добровільні внески держав і 
національних товариств, надходження від приватних осіб та організацій і 
прибутки від цінних паперів.  

Нині МКЧХ залишається нейтральною та незалежною 
гуманітарною організацією-посередником у випадку військових 
конфліктів та заворушень, яка спрямовує свої зусилля на забезпечення 
захисту та допомоги жертвам міжнародних та неміжнародних конфліктів 
у ситуаціях насильства всередині країн чи-то з власної ініціативи, чи-то 
на підставі Женевських конвенцій. При цьому ця організація не є 
багатонаціональною, в органах її правління можуть працювати тільки 
громадяни Швейцарії (оскільки, по-перше, саме вони були її 
засновниками, а по-друге, нейтралітет цієї країни має давню традицію та 
визнається іншими країнами світу). Верховним органом керівництва 
МКЧХ є Комітет, а управління діяльністю всіх гуманітарних служб 
здійснюється зі штаб-квартири в Женеві [7].  

У Парижі 1919 року з метою боротьби із загрозою епідемій у 
післявоєнній Європі було створено ще одну міжнародну організацію, яка 
так само сповідувала ідеї та принципи червонохресного руху – Лігу 
товариств Червоного Хреста (з 1983 року – Ліга товариств Червоного 
Хреста та Півмісяця, а з 1991 року – Міжнародна Федерація товариств 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФТЧХ/ЧП)). На сьогодні 
вона є найбільшою у світі гуманітарною організацією, що об’єднує у 
своїх лавах національні товариства Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця 181 країни.  
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Міжнародна Федерація надає допомогу без будь-якої дискримінації 
за національними чи расовими ознаками, релігійними чи політичними 
переконаннями, особам, що постраждали в результаті стихійних лих, 
жертвам техногенних катастроф поза зонами конфліктів, біженцям, бере 
участь у вирішенні невідкладних проблем охорони здоров’я, а також 
допомагає Національним товариствам Червоного Хреста та Червоного 
півмісяця у розробці та впровадженні програм з підготовки населення до 
правильної поведінки в випадках стихійних лих і катастроф.  

Діяльність Федерації скеровується Секретаріатом, який 
розташовано у м. Женеві (Швейцарія). У країнах-учасницях функції з 
підтримки діяльності виконують Делегації. Федерація здійснює роботу зі 
зміцнення та розвитку національних Товариств, а через них –розширення 
можливостей окремих громадян. МФТЧХ/ЧП виступає як офіційний 
представник своїх членів-товариств на міжнародній арені. Емблемою цієї 
організації є зображення червоного хреста та червоного півмісяця на 
білому тлі. З 1953 року щорічно 8 травня, в день народження Анрі 
Дюнана, відзначається Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. 

У квітні 2009 року в Швейцарії відбулася 29-а конференція 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Півмісяця. Головною її 
подією стало ухвалення рішення про приєднання до цієї організації 
Палестини і Ізраїлю. Тепер ізраїльські рятувальники і їх колеги з 
національного Товариства Червоного Півмісяця Палестини стануть 
повноправними членами МКЧК. Прийом Ізраїлю в МКЧК майже 60 років 
відкладався через суперечку навколо символіки організації, яка не 
задовольняла відчуття іудеїв, що не визнають ні християнський хрест, ні 
мусульманський півмісяць як її символи. Згідно з декларацією, 
прийнятою за підсумками конференції, в Ізраїлі, як емблема, 
використовуватиметься червоний кристал –червоний чотирикутник на 
білому тлі. Одночасно було вирішено, що ізраїльський аналог Червоного 
Хреста – організація ―Червоний щит Давида‖, або ―Маген Довід Пеклом‖ 
(МДА), – може продовжувати використовувати на території Ізраїлю свій 
колишній символ (червону шестикінечну зірку – «щит Давида») [8]. 

Ще однією міжнародною організацією, заснованою у ХІХ столітті, 
є Армія спасіння. Це філантропічна християнська євангельська 
організація, яку було засновано в Лондоні 1865 року Уїльямом Бутом, 
методистським пастором та проповідником. Згідно зі своєю назвою 
організація нагадує армійську структуру – її очолює генерал, пересічні 
члени називаються «солдатами» та носять уніформу. Організація має свій 
герб, прапор та щит. Нині ця організація здійснює свою діяльність більше 
ніж у ста країнах світу. Серед основних напрямків її діяльності – надання 
житла бездомним (30 тис. чоловік, про яких вона піклується), їжа для 
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голодних (діє близько 1,5 тис. їдалень), піклування про літніх людей 
(близько 15 тис. літніх людей проживають у 258 притулках для старих під 
патронажем АС), піклування про жінок (50 пологових будинків і клінік, 
31 будинок для клінік забезпечують потреби більш ніж 2,2 тис. жінок, які 
мають у цьому потребу), робота з дітьми (224 дитячих будинки, 334 ясел, 
27 будинків відпочинку, 133 табори відпочинку, 531 клуб – для 20 тис. 
дітей щорічно), освіта (більше тисячі початкових і середніх шкіл для 280 
тис. дітей, 28 домашніх, наукових і торгових шкіл для 3,5 тис. студентів, 
допомога сім’ям (тільки 1987 р. допомога була надана більш ніж 2 млн. 
сім’ям), лікарні й клініки (у 237 лікарнях і клініках отримують 
стаціонарне й амбулаторне лікування більш ніж 3 млн. чоловік), 
реабілітаційні центри (20 центрів), боротьба з алкоголізмом і 
наркоманією (105 притулків і центрів), допомога сліпим (15 закладів 
забезпечують житлом і навчають понад 1,3 тис. сліпих), допомога 
інвалідам (28 спеціальних притулків для 1,5 тис. чоловік і 14 – для 
глухонімих), допомога військовослужбовцям (більше 200 їдалень, 
пересувних підрозділів і гуртожитків); пошук зниклих людей (було 
знайдено більше 9,5 тис. чоловік), допомога в’язням (надано допомогу в 
суді у 224 тис. випадках, під опікою перебувають більше 250 тис. в’язнів), 
виправні й випробні заклади (124 будинки для 2 тис. молодих 
правопорушників), запобігання суїциду (за рік – 15 тис. чоловік), центри 
(63 тис. чоловік за рік), піклування про членів АС (28 будинків 
відпочинку для діючих членів асоціації й 26 будинків – для відставників) 
[9, 16 – 17]. 

Європейський молодіжний волонтерський рух зародився у 20-х 
роках ХХ сторіччя, після першої світової війни. 1920 року у Франції 
поблизу Вердена був здійснений перший проект волонтерського табору за 
участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери 
відновлювали зруйновані Першою Світовою війною ферми. Грошей за 
свою роботу волонтери не отримували, але справно забезпечувалися 
зацікавленою стороною приміщенням, харчуванням та медичним 
страхуванням – цей принцип організації волонтерської праці зберігся й до 
сьогодні.  

З цього розпочала свою діяльність Міжнародна Громадянська 
Служба (МГС) як пацифістський та гуманістичний рух, засновником 
якого став П’єр Сересоль. Принцип цієї організації – не говорити, а діяти; 
тільки реальні справи є способом встановлення миру й терпимості.  
1939 року Великобританія визнала Міжнародну Громадянську Службу 
альтернативною щодо військової, що з самого початку і планував  
П. Сересоль. 

Нині ця некомерційна волонтерська пацифістська організація, яка 
по праву вважається найстарішою міжнародною волонтерською 
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структурою, об’єднує більше 30 країн Європи, Азії, Африки, Північної 
Америки та Австралії. Ідеї солідарності, безкорисливості, рівності та 
відмови від насильств, що активно пропагуються нею, дуже швидко стали 
широко популярними як серед молоді, так і серед людей різного віку. В 
наш час у завдання Міжнародної Громадянської Служби входить не 
тільки координація міжнародних волонтерських таборів та обміну 
довгостроковими волонтерами по всьому світові, але й реалізація 
короткострокових проектів, спрямованих на розвиток ідей доброчинності 
та миру. У цій організації діє принцип «одна членська організація на одну 
країну». Загальна координація здійснюється міжнародним комітетом за 
підтримки Міжнародного Секретаріату, центральний офіс якого 
розташований у бельгійському місті Антверпен. Щорічно, перед 
початком сезону проведення літніх таборів, проходить загальна технічна 
зустріч всіх партнерських та членських організацій МГС з метою 
обговорення практичних питань взаємодії та презентації волонтерських 
таборів, що проводяться у країнах-учасницях.  

До провідних міжнародних волонтерських об’єднань, створених у 
ХХ столітті, належать, зокрема, такі. 

UNV (United Nations Volunteers) – волонтери ООН . Ця організація 
безпосередньо підпорядковується ООН та займається підтримкою 
глобального розвитку на планеті шляхом просування ідей доброчинності 
та залучення добровольців до вирішення конкретних практичних завдань. 

YAP (Youth Action for Peace). Ця молодіжна міжнародна організація 
розпочала свою діяльність 1923 року, активно просуваючи ідеї миру та 
співробітництва між країнами та виступаючи проти військових 
конфліктів. YAP має відділення у 15 країнах та об’єднує політично 
активну молодь. Вона займається організацією волонтерських 
антивоєнних проектів, пацифістських семінарів та тренінгів, розробкою 
методів ненасильницького вирішення військових конфліктів, роботою з 
біженцями, соціально незахищеними групами населення, лобіюванням 
антивоєнних та миротворчих ідей серед політичних партій та організацій.  

ICYE (International Cultural Youth Exchange). Федерація ICYE 
почала свою діяльність 1949 року. ICYE нараховує близько 30 відділень у 
країнах Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Місія ICYE – 
просування молодіжної волонтерської активності за міжнародне 
порозуміння та мир. Глобальна освіта та інтеркультурне виховання – два 
основні принципи програм цієї організації щодо роботи з дітьми, літніми 
людьми та інвалідами, організації дитячих центрів та екологічних 
проектів.  

CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) – 
координаційний комітет міжнародних волонтерських організацій. Його 
було створено 1948 року під егідою ЮНЕСКО. Комітет CCIVS координує 



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

 

87 
 

діяльність більше ніж 250 національних волонтерських організацій у 100 
країнах світу. 

AEVSO (Alliance of European Voluntary Service Organizations) – 
альянс Європейських Організацій Волонтерської Служби. Це міжнародна 
неурядова молодіжна організація, заснована 1982 року, яка репрезентує 
національні організації, що займаються міжкультурною просвітою, 
досягненням взаєморозуміння та миру через волонтерську діяльність. 
Волонтерські проекти організовуються членами Альянсу або на 
національній, або на релігійній основі, однак завжди спільно з місцевими 
організаціями. Зазвичай проект триває 2 – 3 тижні, його проводять 10 – 20 
осіб з кількох країн.  

AVSO (Association of Voluntary Service Organizations) – Асоціація 
Службових Волонтерських Організацій. Це міжнародна неурядова 
організація, яка з'явилася після конференції з питань волонтерських 
послуг у Бонні у грудні 1989 року з метою визначення обмежень для 
волонтерського обслуговування на національному і міжнародному рівнях 
праці. 1993 року її центр перенесено до Брюсселя. 1996 року асоціація 
зареєстрована за Бельгійськими законами як міжнародна неурядова 
неприбуткова організація. Асоціація Волонтерських Службових Організацій 
прагне активізувати волонтерську службу шляхом лобіювання урядових 
установ, налагоджування зв’язків та співпраці з іншими неурядовими 
організаціями, організації семінарів, що торкаються проблем волонтерської 
служби, та публікації й поширення необхідної інформації [10]. 

Щодо розвитку волонтерського руху в конкретних країнах, то, на 
нашу думку, доречно простежити специфіку його становлення в таких 
країнах, як Сполучені Штати Америки та Німеччина, де цей процес 
відбувався і відбувається найбільш жваво та показово.   

Пік волонтерського руху в США припадає на досить не прості для 
цієї країни переломні 30-ті роки ХХ століття. У цей період в ньому брали 
участь близько 3 мільйонів молодих людей. Волонтерська організація 
Громадянський Консервативний Корпус (Civilian Conservation Corps) була 
створена президентом Франкліном Рузвельтом для зниження рівня 
безробіття та для виконання важливих робіт. Ця організація досягла 
успіху в обох напрямах. Її діяльність підтримали близько 90% населення. 
Робота цієї організації була припинена під час другої світової війни.  

Наступний пік у волонтерському русі був вже 1961 року, коли 
президент Джон Фитцджеральд Кеннеді створив організацію «Корпус 
Миру». Ця організація отримала підтримку більшості університетів. 
Такий успіх відбувся завдяки заяві Д. Кеннеді про те, щоб розглядати 
участь в «Корпусі миру» як альтернативу службі в армії. Проте пізніше 
виявилося, що ця ідея є надзвичайно новаторською, тому він був 
змушений відмовитися від неї.  
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У 80-х роках у США діяльність волонтерів дещо занепала, оскільки 
президент Рональд Рейган не підтримав ідеї про відродження 
Громадянського Консервативного корпусу. Тільки кілька міст 
продовжували волонтерську діяльність на місцевому рівні. Прихильників 
волонтерського руху на той час залишилося близько 8 тисяч молодих 
людей.  

Проте, починаючи з 1993 року, за часів президентства Біла 
Клінтона, волонтерський рух досяг найбільших розмірів, оскільки 
президент рекомендував фінансування волонтерської служби, тож  
1996 року волонтерів налічувалося вже 35 тисяч. Програма Біла Клінтона 
мала свої особливості: схвалювалася участь молоді в молодіжних 
проектах як до початку навчання у вищих навчальних закладах, так і 
після закінчення ВНЗ. У той же час управління добровольчою службою 
було віддане у відання міст, штатів та недержавних організацій.  

Президент, зацікавлений у волонтерстві, дозволив виявити цілу 
низку форм волонтерської діяльності, що практикуються в США: 
спорудження й обладнання спортзалів школи за кошти членів місцевої 
громади; співпраця зацікавлених громадян з поліцією; програми 
«сусідський нагляд»; тренування спортивних дитячих команд 
поліцейськими; збирання учнями герметично закритих продуктів, 
розподіл їх між бідними в День подяки; надання окремими сім'ями 
допомоги людям, потерпілим від торнадо; програми зв'язків працівників 
інституту громадських прав міста Бірмінгема з громадою – школами, 
церквами, притулками; відвідування на волонтерських засадах 
підготовчих занять старшокласниками, майбутніми учасниками 
підліткового суду, їх участь у судах у ролі присяжних, адвокатів, сторони 
обвинувачення; розбудова релігійними громадами церков, каплиць на 
території приватного університету, виділення коштів на підтримання 
закладів; участь окремих приватних осіб у подіях пов'язаних з 
урегулюванням міжетнічних, політичних, релігійних конфліктах у різних 
країнах світу. Найбільш популярними сферами волонтерської діяльності в 
США є сфера обслуговування – їдальні, ремонт, транспортування. З усіх 
волонтерських державних закладів США більше половини – це волонтери 
в навчальних закладах. Вони доглядають за дітьми, організовують гуртки, 
навчають англійській мові дітей іммігрантів, керують хором, 
театральними та музичними виступами.  

Однією з країн-лідерів сучасного європейського волонтерського 
руху на сьогодні є Німеччина. 1880 року за ініціативою Німецького 
конгресу з доброчинності була створена Німецька доброчинна спілка 
турботи про бідних, яку 1919 року перейменували на Німецьку спілку 
державної і приватної опіки. Це центральна спілка, яка діє і понині: вона 
об’єднує державні, приватні, громадські установи, а також окремих 
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фахівців, що визначають стратегію розвитку соціальної роботи в 
Німеччині. 1990 року, після об’єднання НДР і ФРН, число її учасників 
збільшилося до 3 тис. осіб. Держава делегувала до її складу своїх 
представників на федеральному рівні, рівні федеральних земель вільних 
міст і округів. Важлива роль відводиться представникам громадських 
організацій, куди входять Об’єднання доброчинності для робітників, 
католицький «Карітас», Паритетний Союз, Німецький Червоний Хрест, 
Союз милосердя Євангельської церкви тощо.  

Також слід зазначити, що німецькі традиції волонтерства 
ґрунтуються на Федеральному законі 1964 року про підтримку 
Добровольчого соціального року. Історично так склалося, що у ФРН з 
початку 70-х років минулого століття у шпиталях та лікарнях не 
вистачало робітничого персоналу, що й спричинило появу та розвиток 
різних форм та видів волонтерства – короткотермінової роботи та 
довгострокової форми організованої добровольчої служби. На сьогодні 
існує п’ять різних видів такої служби, що організовуються дев’ятьма 
центрами по всій території країни з охопленням близько 30 тисяч 
молодих людей. Окрім державної, є також різноманітні так звані вільні 
організації добровольчої служби. У Німеччині досить часто випускники 
шкіл приймають рішення відпрацювати Добровольчий соціальний рік, 
через те що прагнуть після 12 – 13 років навчання зайнятися працею з 
урахуванням практичного досвіду, хочуть визначити власні інтереси, 
напрямок майбутньої професійної діяльності [11, 53 – 54].  

Проте, на наше глибоке переконання, найважливіший внесок у 
розвиток волонтерства роблять у першу чергу не країни та організації, а 
звичайні громадяни, серед яких часто зустрічаються непересічні 
особистості, життєвий шлях яких для інших слугує яскравим прикладом 
справжньої любові до людей та жертовного служіння їм. Тому було б не 
справедливо обійти увагою справжнє волонтерське подвижництво Матері 
Терези, яка стала символом і прикладом доброти та самозречення для 
наступних поколінь . Започаткована нею 1950 року конгрегація 
«Місіонерки Милосердя» підбирає людей, залишених на вулицях міста, 
де бідність сягає загрозливих розмірів. Один за одним відкриваються 
будинки для помираючих та прокажених, для небажаних дітей тощо. Така 
праця вимагає не лише самовіддачі та фізичного загартування, а й 
прагнення бути символом надії у темряві в умовах майже нестерпної 
убогості. Так утворилася Громада Милосердних Місіонерок. 1955 року 
вона відкрила Нірмала Шісту Бгаван – Дитячий будинок непорочного 
серця. Незабаром орден став приваблювати добровольців і доброчинні 
пожертвування, тож до початку 60-х відкрив притулки для бездомних 
дітей і прокажених по всій Індії. Мати Тереза розширила його діяльність 
на весь світ.  



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

 

90 
 

Перший притулок за межами Індії відкрився у Венесуелі 1965 року. 
Потім у Римі, Танзанії й Австрії 1968 року. На початку 1970-х мати 
Тереза стала всесвітньо відомою. Почасти її слава завдячує 
документальному фільму «Щось красиве для Бога», знятого 1969 року 
Малькомом Маґґеріджом. У 70-х діяльність ордену поширилася на багато 
країн Азії, Африки, Європи й Америки, включно зі США.  
1982 року, під час облоги Бейрута, мати Тереза врятувала 37 дітей, що не 
могли вибратися із прифронтового госпіталю, порушивши угоду про 
тимчасове припинення вогню між армією Ізраїля й палестинськими 
повстанцями. У супроводі працівників Червогого хреста вона пройшла 
крізь зону бойових дій до розбомбленого госпіталю й евакуювала юних 
пацієнтів [12]. 

Чорнобильська трагедія привела Матір Терезу в Україну. У столиці 
України діє невеликий католицький монастир, який належить Ордену 
місіонерок милосердя. 1987 року, в розпал істерії у США з приводу 
СНІДу, вона поїхала до Нью-Йорка, щоб захистити людей, які стали 
жертвами цієї хвороби, від ненависті і гонінь у суспільстві. Мати Тереза 
виступила по телебаченню, зустрілася з мером, а перед Різдвом відкрила 
перший у цій країні притулок для хворих на СНІД. На момент смерті 
матері Терези Доброчинні місії налічували 4000 сестер, 300 братів і біля 
100 000 волонтерів, вони працювали в 610 місіях у 123 країнах світу. 
Індійський уряд влаштував поховання на державному рівні, дякуючи їй за 
її служіння бідним людям усіх релігій. Мати Тереза отримала державне 
визнання задовго до смерті. Ще 1962 року її нарогодили високою 
відзнакою Падма Шрі. Того ж року вона отримала нагороду Рамон 
Маґсайсай від уряду Філіппін. 1972 року вона отримала премію 
Джавахарлала Неру, а 1980-го – найвищу нагороду Індії – Бхарат Ратна. 
1971 року папа Павло VI нагородив матір Терезу першою премією миру 
імені папи Іоанна XXIII. 1976 року вона отримала нагороду Pacem in 
Terris. Після смерті почалася процедура введення матері Терези до числа 
святих. Наразі вона має титул блаженної. 

Загалом наприкінці ХХ століття добровільна діяльність громадян 
різних країн світу набула неабиякого розповсюдження. Значення 
волонтерського руху визнали не тільки ті громадяни, яким таку допомогу 
було надано, не тільки представники урядів багатьох країн, але й така 
авторитетна й впливова організація, як Організація Об’єднаних Націй. 

В ім’я економічного та соціального розвитку ООН 1985 року 
проголосила 5 грудня Міжнародним Днем Волонтерів [13]. 

1988 року в м. Вашінгтоні у США відбулася Х Міжнародна 
конференція волонтерів. Вона заклала початок роботи над документом, 
який мав регламентувати діяльність добровольців усього світу. Вже через 
2 роки у вересні 1990 року на ХІ Всесвітній Конференції Волонтерів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_VI
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
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вперше було прийнято Загальну декларацію волонтерів. У період з грудня 
1999 по вересень 2000 року у всесвітньому масштабі відбулося 
обговорення змін до цього документа з метою його уточнення та розвитку 
та в межах підготовки до 2001 року –Міжнародного року волонтера. 
Результатом цього процесу стало прийняття в січні 2001 року на  
ХVI Всесвітній конференції в м. Амстердамі (Нідерланди) Всесвітньої 
Декларації Волонтерів. У цьому документі визначені такі основні 
принципи діяльності волонтерів: 

– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та 
дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних 
особливостей, відповідного соціального та матеріального становища; 

– поважання гідності й культури всіх людей; 
– надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в 

дусі партнерства та братерства; 
– визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їх забезпеченню; 
– перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і 

навичок, удосконалення здібностей, стимулювання при цьому 
ініціативи та творчості людей, надання кожному можливості бути 
творцем, а не користувачем, спостерігачем. 
Зростання значущості волонтерства, як універсального й світового 

феномену, демонструє той факт, що Генеральна Асамблея ООН, 
приймаючи до уваги рекомендації Економічної і Соціальної Ради, 
передані в резолюції № 1997/44 від 22 липня 1997 р., на 52 сесії 
проголосила 2001 рік Міжнародним роком волонтерів (МРВ). Основними 
завданнями МРВ були визнані: підвищення рівня визнання, мотивація, 
встановлення системи обміну інформацією, пропаганда. Основними 
цілями проведення МРВ були визначені: популяризація ідей та цінностей 
волонтерства, підвищення рівня визнання волонтерської діяльності, 
допомога та сприяння в її поширенні, створення мережі обміну 
інформацією та досвідом щодо її організації. Умовою виконання 
поставлених завдань були визнані співпраця таких секторів суспільства, 
як громадські організації, держава, приватні особи. 

Висновки. Виникнення волонтерства зумовлене функціональними 
і структурними потребами суспільства; цінності та зразки поведінки 
волонтерів поступово перетворюються на інституціональні норми, 
спрямовують не тільки поведінку, а й соціальну орієнтацію багатьох 
людей; волонтерству властива надзвичайно яскрава історія, продуктом 
якої воно фактично і є; волонтерство відіграє свою важливу 
функціональну роль; важливим є й те, що волонтерство охоплює певну 
сукупність людей та установ, які покликані вирішувати важливі для 
розвитку суспільства завдання; його, безумовно, можна відрізнити від 
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інших суспільних явищ та феноменів завдяки чітким критеріям, а отже, 
ми можемо сказати, що волонтерство є соціальним інститутом 
громадянського суспільства.  
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СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ ЯК СОЦІАЛЬНА 
ПРОБЛЕМА 

 

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

Розрізняють насильство в сім'ї та насильство в суспільстві. Обидва 
види насильства поділяють, у свою чергу, на фізичне, статеве, 
психологічне. Насильство в сім'ї може набувати таких форм, як нанесення 
побоїв, сексуального примусу дівчат, зґвалтування жінок, надмірної 
фізичної експлуатації, постійних образ та знущання. Насильство в 
суспільстві – це різні форми зґвалтування, статевого домагання та 
залякування на роботі, у навчальних закладах та інших громадських 
місцях, торгівлі жінками, примушування до повійства. 

Насильство сьогодні вивчається в різних системах та у 
взаємовідносинах між різними категоріями людей, зокрема: насильство в 
сім’ї (О.В.Бойко, Т.П. Голованова, М.П. Коваль, Л.І. Міщик,  
Дж. Робертсон та ін.); насильство стосовно жінок та людей похилого віку 
(О.М. Моховіков, О.Д. Шинкаренко та ін.); насильство стосовно дітей та 
підлітків (І.А.Хозраткулова, В.І. Ролінський, І.В. Сарженко,  
О.О. Кочемировська та ін.) [ 2, с. 43]. 

Незважаючи на те, що Закон України «Про попередження 
насильства в сім’ї» був прийнятий ще 2001 року і визначає, що домашнє 
насильство – не приватна справа, Україна й досі знаходиться на ранніх 
етапах розвитку загальнодержавної системи запобігання та протидії 
цьому негативному явищу. 

http://www.volunteer.ru/25_publ/vip_2_fin.htm#mdd
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Результати дослідження. Як свідчить статистика, щороку в 
Україні фіксується понад 100 тисяч випадків насильства в родинах, понад 
90% звернень щодо насильства в сім’ї надходить від жінок. Дані 
статистики не можна вважати абсолютно точними, оскільки вони 
відображають лише задокументовані випадки за зверненнями жертв 
домашнього насильства. Наскільки ця проблема є прихованою і 
залишається в сім’ї, спрогнозувати неможливо. Одночасно існує безліч 
факторів, які цьому сприяють, а саме: «закритість» сім’ї як системи; 
взаємозв’язок жертв та насильників; недосконалість та недостатність дій 
органів та установ, на які покладається проведення заходів з 
попередження домашнього насильства, через що постраждалі часто не 
отримують відповідної допомоги, а кривдники не несуть належної 
відповідальності; відсутність системної роботи щодо раннього виявлення 
домашнього насильства або реальної його загрози; обмеженність 
інформації з медичних закладів та правоохоронних органів про кількість 
випадків сімейного насильства. 

За оцінками експертів, близько 75% жертв різних видів насильства 
не зверталися по допомогу, решта переважно зверталися до родичів. 

Насильство – феномен складний, багатоаспектний. Загалом поняття 
насильства має чітко виражене негативно оціночне навантаження і 
вживається в дуже широкому значенні, яке включає всі форми фізичного, 
психологічного, економічного придушення, а також такі душевні якості, 
як брехня, ненависть, лицемірство тощо [3, с. 35]. При цьому, як зазначає 
Л. М. Кулик, під придушенням розуміється будь-яке обмеження умов 
особистого розвитку, причиною якого є діяльність інших людей або 
суспільних інститутів [4, с. 67]. 

Жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку 
постійно лає і б'є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від 
сексуальних переслідувань свого вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-
алкоголічка, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти. 

Домашнє насильство може містити в собі наступні прояви: завдання 
або погроза завдання тілесних ушкоджень; сексуальний напад; 
психологічна жорстокість (погрози, залякування); створення економічної 
залежності; прогресуюча соціальна ізоляція шлюбного партнера. 

Усі перераховані вище види поведінки можуть існувати в будь-
якому поєднанні та виявлятися епізодично, постійно, протягом певного 
періоду або кількох десятиліть [5, с. 120]. 

Варто зазначити, що досить важко провести чітку межу між 
різними формами насильства в сім’ї (подружнього насильства). Так, одні 
дослідники відносять позбавлення сну до психологічного насильства, 
інші – до фізичного. Аналогічним чином пошкодження або знищення 
особистих речей, завдання шкоди домашнім тваринам або їх вбивство 
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може, залежно від обставин, тлумачити як психологічне або економічне 
насильство [6, с. 38]. 

Крім того, досить непросто відрізнити насильство (перш за все 
психологічне) від конфліктних ситуацій, суперечок, які виникають у 
будь-якій родині та не становлять загрозу подальшому розвиткові 
здорових сімейних стосунків. Межа полягає в наступному: якщо 
конфлікти в подружжі розв’язуються на засадах компетентності, тобто 
виходячи з того, хто краще розуміється на тому чи іншому питанні, то 
мова не йдеться про насильство. Ситуація ж, коли основним способом 
вирішення тих чи інших спірних питань стає принцип «хто сильніший, 
той і має рацію», або головною метою є не стільки дійсне вирішення 
проблеми, скільки доказ власної правоти за будь-яких умов та будь-якими 
шляхами, є благодатним підґрунтям для виникнення насильницьких 
стосунків. Крім того, для фіксації сімейного насильства в подружніх 
стосунках має бути наявним елемент агресії, мотивації заподіяння  
шкоди [7, с. 31]. 

Існує низка причин, які не дозволяють жінці залишити свого 
кривдника. Як правило, вони не вичерпуються єдиним чинником: це й 
соціально-економічні фактори, і власні психологічні проблеми. В 
сучасних соціальних умовах жінка часто фінансово залежить від чоловіка 
і потребує матеріальної підтримки для виховання дітей. Окремий 
комплекс складають житлові проблеми та неможливість знайти 
тимчасове або постійне помешкання для себе та своїх дітей. На фоні 
загального економічного занепаду та масового безробіття жінка вважає 
себе беззахисною, а отже, – економічно прив’язаною до чоловіка. Часто 
жінка не хоче «позбавляти дітей батька» або вважає, що їй самій буде 
важко виховати дітей (той факт, що чоловік і без цього зневажає своїми 
батьківськими обов’язками до уваги зазвичай не береться). Не останню 
роль відіграє і ставлення оточення: «краще будь-який чоловік, ніж взагалі 
без нього» (слід зазначити, що в сільській місцевості ця позиція має 
економічне обґрунтування через великий обсяг важкої фізичної праці, яка 
під силу лише чоловіку)  

Часто жінка, яка потерпає від насильства, знаходиться зі своїм 
чоловіком у стосунках токсичної або залежної любові, реалізує сценарій 
«рятівниці». Така жінка щиро впевнена, що вона і тільки вона може 
допомогти своєму чоловікові розв’язати його проблеми (наприклад, 
подолати алкогольну залежність, захистити від «поганих» друзів тощо). 
Вона сподівається, що коли «його життя налагодиться» (він припинить 
випивати, знайде роботу тощо), то він одразу ж перестане знущатися над 
нею. Проте зазвичай цього не відбувається, і жінка знаходить інші 
«об’єктивні» пояснення насильницьким діям свого чоловіка. 

Жінку, яка підпадає насильницьким діям, можна виявити за 
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допомогою певних ознак. Серед фізичних ознак ми можемо виділити такі: 
– погіршення фізичного та психічного здоров’я, емоційні та 

психоневрологічні розлади; 
– синці, забиті місця, відсутність зубів, ушкодження кісток та м’яких 

тканин, наявність частково залікованих попередніх травм, сліди 
укусів, опіки незвичайної форми та в різних частинах тіла, розриви 
статевих органів; 

– поганий догляд за ротовою порожниною, недотримання правил 
особистої гігієни, відсутність догляду за волоссям, нігтями; 

– втрата ваги, зневоднення; 
– наявність хвороб, що передаються статевим шляхом; 
– викиди плоду, мертвонароджені діти, передчасні пологи, нестача 

ваги у немовлят.  
  До психологічних ознак належать: 

– невідповідність отриманих ушкоджень поясненням жінки щодо їх 
походження; історії про відвідування різних лікарів, які не 
відповідають дійсності; відкладання часу звернення по психологічну 
допомогу або відмова від неї чи будь-якого зовнішнього втручання, 
спрямованого на прояснення та корекцію ситуації; 

– наявність скарг психосоматичного характеру; 
– недостатнє лікування та невиконання приписів, що їх надає лікар, 

через «нестачу часу», «відсутність грошей», «необхідність 
виконувати домашні обов’язки», «незначущість хвороби» тощо. 
Альтернативою може стати «надмірне» лікування або 

самолікування, коли жінка на власний розсуд намагається позбутись 
симптомів (головний біль, біль у кінцівках, у спині та животі тощо) без 
визначення реального діагнозу. Наприклад, жінка може «лікувати» 
поламані ребра валокордином, приписуючи біль у грудях серцевому 
нападу; позбавлятись від «болю у м’язах спини» при відбитих нирках 
тощо; 

– страхи, необумовлена тривожність, нерішучість, повна 
безініціативність та відчуття безпорадності; 

– депресія, нав’язливі рухи та думки, схильність до одноманітних 
рухів та дій на кшталт розгойдування в кріслі, різання паперу, 
розчісування одного й того ж пасма волосся тощо; 

– надмірне збудження, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість та 
уповільнення рухів (останні вважаються проявом «лінощів», 
«нездатності добре виконувати свої домашні обов’язки» та 
посилюють відчуття провини); 

– втрата соціальних контактів з родичами, друзями, гостре відчуття 
самотності та ізольованості; 

– уникання погляду в очі, приниженість у поведінці, квапливість; 
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– суїцидальні наміри, погрози позбавити себе життя; 
– почуття провини за отримані фізичні ушкодження; 
– звуження свідомості, нездатність адекватно оцінювати власне 

майбутнє, свої вчинки та вчинки інших людей, поєднання 
підозрілості з безмежною довірливістю. 
Можемо навести також окремі економічні ознаки: 

- нестача/відсутність можливості розпоряджатися сімейним бюджетом 
та власними коштами; 

- відмова від праці або навчання під тиском чоловіка; праця на 
посаді/робочому місці, обраному під тиском чоловіка; 

- праця, зумовлена необхідністю утримувати чоловіка, який водночас 
контролює (забирає) всі кошти в родині; 

- одяг, взуття, які не відповідають сезону та погодним умовам; ознаки 
існування в злиднях (незважаючи на реальні прибутки родини); 

- недоїдання; 
- наявність житлових проблем (негараздів). 

До сексуальних ознак належать: 
– порушення сексуальності, зокрема зниження або втрата 

сексуального потягу; сексологічні та сексопатологічні симптоми; 
– захворювання, що передаються статевим шляхом; 
– травми та пошкодження статевих органів; 
– наявність викидів, мертвонароджених дітей та небажаних 

вагітностей [8, с. 23]. 
Отже, сімейне насильство – це цикл, який повторюється зі 

збільшенням частоти фізичної, словесної, духовної та економічної образи 
з метою контролю, залякування, створення почуття страху з боку однієї 
людини стосовно іншої. Основна відмінність домашнього насильства від 
інших його видів полягає в тому, що воно відбувається між людьми, що 
знаходяться у близьких або родинних відносинах, зокрема між жінкою та 
чоловіком.  

Висновки. Проведений нами теоретичний аналіз наукових джерел з 
проблем подружнього насильства дозволяє зробити висновок про те, що 
подружнє насильство, як один з різновидів сімейного насильства, є 
однією з найпоширеніших соціальних проблем, межі якої неможливо 
конкретизувати. Це пов’язано з тим, що в свідомості людей домашнє 
насильство є нормою, а не чимось протиправним. 

Насильство в сім`ї завдає шкоди фізичному та психічному здоров`ю 
жінки та дітей. З часом під впливом будь-якого виду подружнього 
насильства (фізичного, психологічного, економічного, сексуального) 
психологія жінки набуває певних негативних змін («комплекс жертви», 
«набута безпорадність», «синдром побитої жінки» тощо). 
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ДЕВІАНТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
 

Вступ.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, 
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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. 

Результати дослідження. Проблеми материнства як в 
демографічном,у так і соціальному руслі вивчають такі учені:  
С. Н.Ананко, Т. А.Гурко, О. Г.Ісупова, В. М.Медков, І. І.Мигович,  
М. П.Лукашевич, Л. Т.Тюптя, Г. Г. та ін. Це свідчить, що дана проблема є 
актуальною на сьогодні. 

Культурологічний підхід до вивчення материнствапредставлений у 
працях Р. Бенедикта, Б. Маліновського, М. Мід. Гендерний підхід до 
аналізубатьківства та природи потреби в дітях, ролей, статусів чоловіків і 
жінок у сім’ї та суспільствіреалізують М.Ю. Арутюнян, О.С. Вороніна, 
І.О. Жеребкіна, О.М. Здравомислова, М.О. Малишева,І.Г. Неудачина, 
Н.М. Римашевська, Є.Р. Ярська-Смірнова. Материнство як частину 
особистої сферижінки і як забезпечення умов для розвитку дитини 
розглянуто у працях Р.В. Овчарової, Г.Г. Філіпповоїта ін. Причини та 
характеристики девіантного материнства розкрито у працях російських 
(В. Брутман, М. Єрміхіна, М. Колпакова, Т. Нікітіна, Р. Овчарова,  
В. Раміх, Г. Філіпова) тавітчизняних (Л. Гридковець, Н. Даниленко,  
Н. Кодацька, М. Нестеренко, О. Швець, Н. Яремчук)психологів і 
соціологів. Феномен самотнього материнства та ставлення сучасного 
суспільства доодиноких матерів аналізується в роботах С.С. Данилової, 
М. Кіблицької. 

Основний текст статті. 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. 
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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 
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 надаліускладнює процес 
нормальної соціалізації дитини1, 197 – 200. 

Форми проявів девіантного материнства такі: 
 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 наступні: 
– фізичне і психічне неблагополуччя жінок, хронічний стрес,соціальна 

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

системне стражданняплода, передчасні пологи, народження 
неадаптивних дітей; 
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– фізична і психічна недорозвиненість, високий ступінь схильності до 
невротизації дитини, її соціальне неблагополуччя. 
На думку В.И. Брутман, А.Я. Варга, В.Ю. Сидорова,  

И.Ю. 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 [5, 93–97]. 

Відмова від материнства буває: 
1) явною: 

– із юридично оформленою відмовою від дитини (на ранніх термінах 
відразу після пологівта на пізніх термінах); 

– 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  

[5, 93–97]. 
Відмова від материнства – небажання жінки прийняти на себе 

соціальну роль матері – тяжкийпрояв економічного та духовного стану 
суспільства. Причини відмови від новонародженихнадзвичайно 
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 формуваннівідмови від материнства 

настільки велика, що багато дослідників, зокрема М. Єрміхіна, Г. 
Філіпова, М. Мід, М. Нестеренко, безпосередньо зводять саме до них 
проблему причинностісоціального сирітства. Сучасна соціальна та 
політична ситуація в нашій країні характеризуєтьсявисокою 
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 ситуаціюрозвитку‖ жінки в період вагітності, який породжує 
цілий спектр специфічних тривожнихпереживань, які дестабілізують 
особистість жінки[7, 22 – 35].  

Разом з тим проблема відмови від дитини не є результатом 
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виключно низького рівня розвиткуматеріального стану суспільства. 
зростання відмов від материнства можна пов’язати з негативнимвпливом 
глобальних цивілізаційних процесів у світі на традиційну сім’ю, на 
індивідуальнусвідомість та моральне обличчя жінки. На традиційну 
структуру сім’ї певною мірою негативновпливає зміцнення державних 
соціальних служб соціального захисту, які частково беруть на 
себефункцію опіки, які раніше виконувалася батьківською сім’єю.  

Важливу роль у формуванні девіантного материнства відіграє зміна 
способу життя сучасноїмолоді, ―сексуальна революція‖, зниження віку 
початку статевого життя. Усі зазначені процесивідбувається на фоні 
більш терпимого відношення суспільства до дошлюбних статевих 
стосунків таїх наслідків, що призводить до зростання підліткових 
вагітностей. 

Крім того, важливе значення у формуванні девіантного материнства 
відіграє підвищенепрагнення жінки до соціальної незалежності в 
результаті впливу феміністських рухів у розвинутихцивілізаціях.  

Усе це підкреслює значення загальної соціальної ситуації, у якій 
живе жінка, значеннясередовища, яке формує особистість жінки на всіх 
етапах підготовки до материнства. Проте основисоціалізації особистості, 
поведінкові стереотипи, світоглядний потенціал закладаються в 
дитинстві, тому найбільш важливим для становлення материнського 
комплексу є вплив мікросоціуму, сім’ї[8].  

2. Роль сімейного чинника у формуванні відмови від материнства. 
Більшість матерів, які відмовилися від своїх дітей, виховувалися у 

нестабільних сім’ях, з раннього дитинства мали негативний досвід 
міжособистісних стосунків. Особистість девіантних матерів формувалась 
усвоєрідній субкультурі агресії, частина з них із дитинства страждали від 
принижуючого тахолодного ставлення збоку своїх батьків. В.A. Рамих 
вважає, що більшість матерів, які залишаютьсвоїх дітей, ніби повторюють 
напрацьований стереотип поведінки, аджек багато з них на собівідчули 
наслідки закинутості при живих батьках[9, 317 – 320].  

Г. Філіпова чітко простежує доволі негативний вплив низького 
матеріального достатку, культурного рівня виховуючої сім’ї на 
формування рольових основ особистості дівчинки, щонегативно впливає 
на якість її майбутнього материнства. Соціальне середовище не 
тількиспотворює формування особистісних передумов до ефективного 
материнства, але й служитьголовним каталізатором девіантної 
материнської поведінки, провокує відмову від дитини.  

3. Психологічні аспекти відмови від материнства. 
На думку С.С. Данилової[4, 138 – 141], відмову матері від 

немовляти можна пов’язати із викривленим формуванням 
особистісногосмислу материнства. Вважається, що для деяких жінок 
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материнство виступає головним джереломреалізації своєї жіночності.  
Для жінок із соціально неблагополучних верств суспільства 

вагітність може надавати більшогосоціального значення, перетворитися 
на пошук визнання та подяки. У цьому аспекті, аналізуючивагітність 
самотніх матерів, вважається, що бажання бути вагітною в таких жінок 
рідко співпадає збажанням мати дитину. Для будь-якої жінки любов до 
дитини– це подвійне почуття. З моментународження дитини жінка 
знаходиться під впливом суперечливих почуттів. Вагітність із 
їїфантазіями стосовно майбутньої дитини, з переносом на неї своїх 
ідеальних уявлень, змінюєтьсярадістю та захопленням від народження 
немовлятий одночасно неминучим розчаруванням передреальністю його 
існування, несхожістю з ідеалом та неусвідомленим враженням від втрати 
частинисамої себе. Науковці стверджують, що амбівалентність почуттів 
молодої матері, у якій переплітається любов та агресивність, психічна 
енергія іншого та своя власна, визнання іншого та поєднання з ним на 
психічному рівні, виявляється тривогою, яка стосується тілесної 
цілісності та життєздатності немовляти та його ідентичності, 
прихованими чи явними страхами підміни дитини, а також іншими 
фобіями, пов’язаними з дитиною. В результаті альтернативою виступає 
агресивність та злоба стосовно новонародженого.  

Вивчаючи психологічний стан жінок, які відмовляються від своїх 
дітей, науковці(Л.М. Гридковець, В. Раміх, Г. Філіпова) виявили в них 
емоційну та психологічну незрілість, неготовністьдо вступу у шлюб через 
емоційну нестійкість та егоцентризм. Це буває у жінок, які в 
дитинствісамі піддавалися психологічній депривації та агресії або яким 
не вдалося вирішити свої дитячіконфлікти. Такі жінки бувають 
зосереджені тільки на своїх проблемах, для них характерними єнаявність 
почуття несправедливості та нестачі любові. Іноді в них проявляється 
надмірназалежність від особистості власної матері та батька. У деяких 
жінок нечітко проявляється прагненнядо нових емоційних переживань. 
Дуже часто це призводить до численних сексуальних зв’язків, якічерез 
незрілість особистості вони не здатні продовжувати і в яких не знаходять 
емоційногозадоволення. Дослідження психологів А.Я. Варги та  
В.Ю. Сидорова підтвердило наявність у жінок, які кинули свою дитину, 
психологічної незрілості, емоційної нестійкості до позитивного зв’язку 
здитиною[7, 22 –35].  

Таким чином, можна зробити висновок, що девіантні матері, 
найбільш ймовірно, виховувались в атмосфері деякої емоційної 
депривації; вони зазвичай висловлюють нереалістичніоцінки своєї 
дитини, володіють підвищеною толерантністю до вільного прояву агресії, 
а соціально-економічні стреси на фоні особистісної ослабленості– часто 
тільки необхідна та достатня умовадля прояву агресії стосовно дитини.  
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4. Психіатричні чинники.  
Цілий ряд психічних розладів, особистісних аномалій 

сприяютьформуванню глибоких порушень інстинктивної сфери, 
викривляють поведінку жінки як під часвагітності, так і після пологів.  

Відомо, що вагітність та пологи виступають сильним чинником, 
який сприяє виникненню тапрояву психічних порушень. Психогенні 
депресії особливо часто зустрічаються під час вагітностіжінки, для якої 
вагітність виступає психічною травмою. Із психічних травм у 
випадкахпозашлюбної вагітності на першому плані виступає почуття 
провини за свій вчинок. У більшстарших жінок– почуття сорому.  

У більшості випадків у жінок із тяжкою психопатичною схильністю 
під впливом психічнихтравм під час вагітності може виникати 
патологічна ворожість стосовно своєї майбутньоїдитини. Встановлено, 
що прийняття рішення про відмову від новонародженої дитини виникає, 
якправило, задовго до народження дитини. У цей час жінка зазвичай 
переживає тяжку психологічнукризу.  

Девіантне материнство є однією з найгостріших проблем сучасного 
суспільства і маєтенденцію до постійного зростання. Девіантне 
материнство– поведінка жінки, яка заперечуєформування позитивного 
образу дитини, не сприяє збереженню її здоров’я, а іноді й життя, 
порушує процес її нормального розвитку в пренатальному і 
перинатальному періодах, що надаліускладнює процес нормальної 
соціалізації дитини.  

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

соціальна дезадаптація;  
- порушення фетоплацентарних взаємозв’язків матері та дитини, 

системне стражданняплода, передчасні пологи, народження 
неадаптивних дітей;  

- фізична і психічна недорозвиненість дитини, її соціальне 
неблагополуччя[9, 317 –320].  
Найбільш високарозповсюдженість відмови від новонароджених 

серед: 
– незаміжніх жінок; 
– жінок із сім’ї з низьким матеріальним достатком; 
– тих, котрі не мають постійного житла; 
– неповнолітніх і тих, хто навчається; 
– осіб з кримінальним минулим; 
– випускниць сирітських закладів [5, 93–97]. 

Діти, позбавлені адекватного материнського ставлення, 
вирізняються суттєвими відхиленнями у психічному розвитку, 
наслідками яких у більшості випадків є розвиток підвищеної жорстокості 
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та агресивності. Цеускладнює соціалізацію такихдітей, призводить до 
порушенняповедінки і, в кінцевому підсумку, впливає на ріст злочинності 
і насилля в суспільстві. 

Причини девіантного материнства[6]. 
1. Особистісні особливості жінок. 
Ужінок з порушеною репродуктивною функцією спостерігаються 

різні психічні і психологічні порушення, серед якихперше місце 
посідають афективні порушення, переважнотривожного і депресивного 
характеру. Факторами, які провокують відмову від дитини, можуть 
слугувати різні психічніпорушення в жінок, що є наслідком негативних 
життєвих переживань періоду дитинства таюності, а також післяродова 
депресія, яка суттєво впливає нахарактер емоційного ставленняматері до 
дитини. 

Психологічний портрет жінок з девіантною материнською 
поведінкою охоплює: 

– занижену самооцінку; 
– невпевненість у собі, замкнутість; 
– порушення вольової регуляції в поведінці; 
– порушення статево-рольової ідентифікації, спотворене розуміння 

ролі жінки в сім'ї; 
– емоційну неврівноваженість; 
– емоційну холодність; 
– агресивну, асоціальну поведінку, егоцентризм; 
– спотворення чи відсутність цінностей, відсутність навичок 

спілкування та комунікації; 
– нездоровий спосіб життя. 

Установлено, що жінки з порушеною репродуктивноюфункцією 
виховувались у психологічно травмуючому несприятливому середовищі, 
що негативно позначилося на формуванні образу повноцінної сім'ї та 
материнства. 

Небажана вагітність, як правило, супроводжується негативними 
емоційними переживаннями, які в більшостівипадків є спільнимидля 
жінок незалежновід рівня їхньої освітиабо приналежності допевної 
соціальної, етнічної чи релігійноїгрупи. У деяких жінокз небажаною 
вагітністю виявляють симптоми неврозу. В настроїтаких жінок 
домінуютьстрах і напруження,що можуть проявлятися агресивною 
поведінкою спрямованоюна себе, на батька дитини і взагалі –на весь світ. 
Незапланована вагітність і небажаність дитини порушують процес 
формування адекватної материнськоїповедінки. 

2. Соціально-економічніфактори. 
Більшість жінок з девіантноюматеринською поведінкою мають 

несприятливі соціальні іпобутові умови проживання(відсутність грошей і 
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житла,неприйняття батьків, відмовачоловіка від дитини, тиск з 
бокублизьких). 

Незважаючи на значні успіхи контрацептивної революції аборт 
надалі залишається одним з методів переривання небажаної вагітності. 
Окрім перенесеного стресу і порушень діяльності органів і систем, у 
жінок після аборту в наступних вагітностях можуть спостерігатися 
непередбачені реакції центральної нервової системи (фон для прояву 
девіантного материнства), які негативно позначаються на 
психофізіологічному стані плода і новонародженого. 

До ознак постабортного синдрому належать: відчуття провини і 
жалю; душевна пустота, депресія; часта зміна настрою,роздратованість; 
агресивна поведінка; споживання алкоголю,наркотиків; відмова від 
статевого життя, небажання мати вмайбутньому дітей. 

У більшості випадків раннявагітність закінчується штучним її 
перериванням або відмовою юної матері від дитини, що єнеусвідомленим 
проявом девіантного материнства. 

Така поведінка зумовлена першза все соціальною 
незрілістюдівчини, неготовністю сприйняти і виконувати нову 
соціальнуроль, відсутністю підтримки збоку батька дитини, а також 
нерозумінням та осудом з бокублизького оточення і суспільства в цілому. 

Причини девіантної репродуктивної поведінки у дівчаток-підлітків 
такі: 

– лібералізація сексуальних стосунків; 
– прагнення дорослості і самостійності; 
– випадкова вагітність, що настала в результаті зґвалтування; 
– низький матеріальний і освітній рівень сім'ї. 

Раннє неусвідомлене материнство в більшості випадківмає 
деструктивний вплив наформування адекватної материнської поведінки, а 
також нафізіологічний і особистіснийрозвиток юної жінки. 

Починаючи з кінця 1970-х років, у жінок в усьому світі 
відзначається поступове збільшення віку материнства. 
Свідомевідкладання народження дитини на більш пізній вік 
зумовленоцілою низкою чинників, середяких особливого значення 
набуває бажання отримати освіту,зробити кар'єру, досягти високого 
матеріального становища,придбати власний будинок, а також перевірити 
вірність свогопартнера. 

Позитивні сторони пізньоївагітності: жінка психологічноготова до 
материнства, меншепіддається впливу амбівалентності почуттів і 
переживаннювнутрішніх конфліктів, дитинане стоїть на заваді 
реалізаціїжиттєвих планів. 

Негативні сторони пізньогоматеринства: 
– проблеми зі здоров'ям під час і після вагітності; 
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– імовірність народження дитиниз генетичними захворюваннями; 
– виникнення певних труднощів, пов'язаних з перебудовою поведінки 

залежно від ритму життя дитини. 
У цілому можна відзначити наступні характеристики жінок з 

порушеною готовністю до материнства: 
1) емоційна і психологічна незрілість, низька толерантність до стресів, 

нестриманість афектів; 
2) неготовність до шлюбу через емоційну нестійкість, егоцентризм, 

прагнення до незалежності; 
3) зосередженість на своїх проблемах, переживання відчуття 

несправедливості та нестачі любові; 
4) невирішеність дитячих та пубертатних конфліктів; 
5) неповна власна сім'я, часто відсутній чоловік, виховується вітчимом; 
6) у її родинній історії існує патерн відмови від дитини; розлучення і 

фізичне насильство реєструються вже в поколінні бабусі; 
7) емоційна залежність від матері, попри те, що стосунки з нею можуть 

бути негативними; 
8) мати характеризується нею як агресивна, директивна і холодна; вона 

або не знає про вагітність дочки, або виступає проти неї; 
9) дитя для неї –джерело психологічних проблем, страху і тривоги;воно 

здається їй недоступним для контакту як щось незначне і далеке від 
неї самої. 
Ефективна соціальна політика щодо материнства повинна бути 

орієнтованою на: 
– вирішення складної життєвої ситуації в родині з маленькою 

дитиною; 
– запобігання та усунення конфліктності, відчуження у відносинах 

батьків та дітей; 
– створення матеріального добробуту й оптимізацію здорового 

клімату в сім’ї. 
Необхідно враховувати той факт, що соціальні проблеми виникають 

не в окремої особи й не в окремому осередку суспільства, у якому 
перебуває сім’я, а в системі соціальної взаємодії, в її особливостях, які 
визначають соціальну ситуацію особи або сім’ї. Причому до цієї взаємодії 
залучені не тільки окремі індивіди або сім’ї та їхні групи, а й різні 
організації та соціальні інститути, такі як районна адміністрація, освітні, 
медичні, соціальні служби, правоохоронні органи. 

Серед чинників ризику, які ускладнюють ситуацію в сім’ї з 
новонародженою дитиною, можна виділити такі, якбідність, наркотичну 
або алкогольну залежність одного із членів сім’ї, безробіття, проблеми 
інвалідності батьків чи дітей, розлучення, перебування одного із членів 
сім’ї в місцях позбавлення волі, втрату годувальника, смерть або хворобу 
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одного із членів сім’ї, вимушену міграцію (зокрема, трудову). 
При реалізації соціальної політики щодо материнства важливим є 

створення сприятливих соціальних та економічних умов для молодих 
матерів, які переривають свою трудову діяльність, що дасть змогу жінкам 
здійснювати належний догляд та виховання дитини. Насамперед це 
стосується збільшення розміру допомоги з догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, яка на сьогодні не може задовольнити 
потреб матері з новонародженою дитиною. Крім того, важливим 
фактором є державне забезпечення часткової зайнятості для молодих 
матерів, аналогічне реалізації соціальної політикищодо 
працевлаштування інвалідів. Необхіднорозвивати систему безкоштовної 
перепідготовки й перекваліфікації жінок, які не працювали за професією 
в період догляду за дітьми, а також організовуватидержавні служби для 
здійсненняпошуку роботи для жінок з маленькими, хворими або 
ослабленими дітьми. 

Для стимулювання народжуваності доцільним є створення 
ефективної та доступної для всіх верств населення системи закладів 
догляду за дітьми, також важливим є забезпечення розвитку системи 
надання медичної допомоги для вагітних жінок і дітей. Суттєвим 
фактором формування свідомого та відповідального батьківства є 
створення державних соціальних центрів, діяльність яких має бути 
спрямована на формування орієнтації вагітних жінок і молодих сімей на 
позитивне й відповідальне материнство та батьківство. Завданням 
зазначених центрів повинно бути здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на підготовку майбутніх батьків до народження та 
виховання дитини, а також надання допомоги сім’ям, які виховують 
дітей, – педагогічної, медико-соціальної, культурно-дозвільної, 
соціально-побутової. 

Висновки. Отже, аналіз даної проблематики дозволив зробити 
висновок, що серед головних чинників, які заважають адекватному 
становленню материнської поведінки, провідну роль відіграють 
особистісні характеристики жінки та несприятливі соціально-економічні 
умови її життєзабезпечення.  

У більшості випадківпричиною проявів різних формдевіантного 
материнства є особистісні проблеми, які не усвідомлюються жінкою. 
Тому попередження і вирішення даного феномена повинно 
розпочинатисяз пренатального періоду за допомогою сучасного рівня 
медичного і психологічного супроводження жінок під час 
вагітності,метою якого має стати своєчасне виявлення і корекція 
відхилень при формуванні материнської поведінки. 

Соціальна забарвленість означеної проблеми потребує для свого 
вирішення не тільки залучення фахівців різних галузей, а й соціальних та 
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суспільно-політичних рішень, оскільки одним з показників потенціалу 
будь-якої держави є стан здоров’я її громадян, а народження та виховання 
нового покоління є одним з пріоритетних напрямків розвитку держави, 
яка піклується про своє майбутнє.  

Тому, на нашу думку, для вирішення даної проблеми необхідною є 
розробка та впровадження для широкого використання ряду заходів з 
метою прогнозування і профілактики можливих порушень у материнській 
сфері, допомоги в адаптації до нової соціальної ролі та її прийняття, 
формування відповідальності за власні дії та життя власної дитини. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Вступ. Здоров’я населення – показник добробуту держави, тому 

його збереження є завданням державного рівня. Особливої уваги 
потребує молодь, усвідомлення нею цінностей здоров’я, розуміння 
визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної 
поведінки кожної молодої людини на цих засадах. Незаперечним 
фактором є те, що спосіб життя кожної людини формується в молодому 
віці. Очевидно, що формування здорового способу життя може позитивно 
вплинути на стан здоров'я не лише дітей і молоді, а й усього населення 
країни. 

Дослідження і публікації. Формуванню здорового способу життя 
молоді присвячені дослідження українських науковців О.В. Вакуленко, 
Л.І. Жаліло, О.Д. Дубогай, Р.Я. Левіна, Н.М. Комарової, О.О. Яременка та 
ін. Залучення молоді до вирішення соціальних проблем через створення 
та розвиток молодіжних організацій, активізації громади на місцевому 
рівні досліджуються в роботах О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєвої,  
Т.В. Семигіної, П.В. Плотнікова та ін.  

Виклад основного матеріалу. Викладене трактування здорового 
способу життя дозволяє більш широко висвітлили зарубіжний і 
вітчизняний досвід соціологічних досліджень у близьких сферах. Як 
зазначалось, один з багатьох дослідницьких підходів розглядає здоров’я і 
добробут у контексті якості життя. Але й визначення поняття та 
складових якості життя є однією з дискусійних тем наукових досліджень.  

Одну з концепцій якості життя розроблено в Центрі здоров’я 
Торонтського університету (Канада) в межах проекту міністерства 
громади та соціальних послуг м. Онтаріо. Концепція ґрунтувалася на 
визначенні «якості життя» у психології, соціології та філософії. Як 
результат, побудовано модель якості життя, що складається з дев'яти 
сфер, об'єднаних у три більш загальні категорії: – «стан особи» (фізичний, 
психологічний та психічний стани), «оточуюче середовище» (соціальне 
оточення, екологічне оточення, локальна громада), «наявна 
інфраструктура» (можливості власного розвитку, проведення вільного 
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часу, наявність роботи та можливість працевлаштування). Кожна з цих 
складових розглядається як пропозиція певних «можливостей» для 
індивідів. А індивід може максимально скористатися такими 
можливостями заради досягнення добробуту. Таким чином, якість життя 
визначається як «ступінь задоволеності індивідом важливими 
можливостями його життя» [1, 203]. 

Зваживши всі аспекти у межах цієї парадигми щодо здорового 
способу життя, слід зазначити важливість таких питань: 

– чи має індивід знання про здоровий спосіб життя; 
– чи існують можливості отримати ці знання; 
– чи знає індивід, де отримати необхідні або додаткові знання; 
– чи доступні ці джерела для кожного; 
– чи достатній рівень його підготовки, щоб скористатися знаннями; 
– порівняння свого життя із принципами здорового способу життя; 
– самооцінка необхідності змін у своєму житті та усвідомлення цієї 

необхідності; 
– оцінка наявності об'єктивних (що не залежать від індивіда) 

можливостей для здорового способу життя; 
– оцінка наявних суб'єктивних (що залежать від індивіда) 

можливостей для здорового способу життя; 
– оцінка спроможності змінити суб'єктивні можливості, що заважає 

цим змінам, чи прагне сам індивід до цих змін, які умови необхідні, 
щоб змінити [2, 74 –75]. 
По кожній з трьох вищезазначених категорій моделі якості життя є 

достатньо розроблені індикатори здорового способу життя, а саме: 
– задоволеність своїми даними (зовнішність; тіло; успішність або 

виконання службових обов'язків порівняно з іншими; своїм статусом 
у колективі (виробничий, друзів, однодумців тощо); своїм статусом у 
сім'ї; своїм сприйняттям світу); 

– задоволеність соціальним оточенням (сприйняття соціальних 
проблем; сім'я; сусіди; родичі; колеги; товариші у закладі освіти; 
рівень соціальної напруженості; політична ситуація; довіра до 
керівних органів; рівень безпеки); 

– задоволеність можливостями (рівень зарплатні; житло; предмети 
довготривалого користування; престижні речі; одяг; харчування; 
транспорт; освіта; робота; медичне обслуговування; культурні 
запити; заняття спортом; проведення вільного часу (наявність 
закладів, їх доступність за цінами); спілкування; отримання 
інформації; сексуальні стосунки; громадська активність). 
Такий підхід дозволяє розглядати індивідів у контексті оточення та 

умов життя, узагальнювати на рівні однорідних утворень, конкретних 
населених пунктів чи мікрорайонів [3, 14 – 16]. 
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На державному рівні Конституцією України визначено, що 
найважливішою соціальною цінністю держави є людина, її життя і 
здоров'я. У Законі України "Про загальну середню освіту", як одне з 
пріоритетних завдань соціалізації особистості засобами загальної 
середньої освіти визначається виховання свідомого ставлення до власного 
здоров'я та здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності, 
формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 
збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я молоді. У 
національній доктрині розвитку освіти держава ставить на меті активну 
пропаганду ЗСЖ.  

Основні підходи щодо формування і зміцнення здоров'я дітей і 
молоді визначені в Державних національних програмах «Діти України» 
та «Освіта (Україна ХХІ століття)», ключовими завданнями яких є 
створення оптимальних умов для фізичного, психічного соціального і 
духовного розвитку дітей, формування гармонійно розвиненої 
особистості, виховання громадянина, здатного до повноцінної 
життєдіяльності у всіх сферах виробництва, науки, освіти і культури. 
Водночас на практиці виникає багато питань щодо втілення в життя 
державних декларативних рішень: більшість пересічних громадян не 
приділяють належної уваги питанню формування здорового способу 
життя. 

Починаючи з 2001 року Український інститут соціальних 
досліджень проводить моніторингові дослідження становища 
студентської, постійно включали такі складові, як соціально-економічне 
становище, соціально-політичні орієнтації, рівень соціальної 
напруженості, ціннісні орієнтації, духовність, громадянська 
самосвідомість, моделі поведінки, соціальні безпека та захист, 
професійно-трудова діяльність, культурні потреби та рівень їх 
задоволення, стан здоров’я, структура харчування, рівень задоволеності 
різними аспектами свого життя, життєві плани, сімейно-шлюбні стосунки 
тощо [4, 109]. 

Враховуючи наведені вище теоретичні підходи, конкретні завдання 
національного опитування молоді в межах українсько-канадського 
проекту «Молодь за здоров'я», специфіку вікових груп, що є об'єктом 
дослідження, та можливості методу масового опитування, розроблено 
систему індикаторів показників і складових здорового способу життя. 
Підготовлені анкети для студентської молоді 18 – 22 років пройшли 
експертну оцінку, тестування шляхом апробації за участі представників 
цільових груп опитування. Слід зауважити, що дослідницька група була 
також обмежена обсягом анкет з огляду на розумну тривалість 
опитування. Таким чином, можна сказати, що напрацьований 
інструментарій опитування є першим досвідом дослідження здорового 
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способу життя методом масового опитування і першим кроком у 
фундаментальному вивченні проблеми соціологічними методами. 

Розглянемо показники здорового способу життя, можливостей його 
реалізації та засобів впливу на його формування. 

Рухова активність. Одним із найважливіших показників здорового 
способу життя є обсяг фізичних навантажень. Як безпосередні показники 
рухової активності, що впливають на визначення здорового способу 
життя (чи нездорового), використано індикатори про наявність (чи 
відсутність), характер і обсяг фізичних навантажень, які дають чіткі 
підстави для розподілу респондентів щодо цього аспекту здорового 
способу життя. 

Харчування. Показовим чинником здорового способу життя є 
структура (якісний склад) продуктів харчування, що вживаються в 
повсякденному режимі. Уявлення про ці показники дають відповідні 
індикатори, структуровані за кількістю вживання продуктів у часі і 
ступенем їх користі для організму. 

Шкідливі звички. Питома вага шкідливих звичок (паління, вживання 
алкоголю, наркотиків, інших хімічних речовин) у комплексі впливів, що 
визначають спосіб життя, надзвичайно суттєва. Саме тому цей аспект 
опитування містить велику кількість індикаторів, які досить повно 
відображають спектр проблеми – причини непаління, віковий і кількісний 
зріз тих, хто палить, паління в оточенні, віковий, кількісний і якісний 
ознаки вживання алкоголю, віковий і структурний аналіз наркотизації, 
ступінь поінформованості й усвідомлення шкоди подібних звичок. 

Безпечна сексуальна поведінка, чинник розповсюдження 
ВІЛ/СНІДу. Статистика поширення в Україні в останні роки захворювань, 
що передаються статевим шляхом, і ВІЛ/СНІДу, дані щодо погіршення 
репродуктивного здоров'я студентської молоді потребують ретельного 
вивчення цих явищ у молодіжному середовищі. З огляду на це 
опитування містить такі індикатори, що достатньо повно й різноманітно 
відображають основні аспекти проблеми – інформацію про початок 
статевого життя, характеристики статевих контактів молоді, ступінь 
обізнаності щодо засобів запобігання статевим захворюванням і засобів 
контрацепції, сексуальну орієнтацію, ступінь задоволення статевим 
життям, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДу, ставлення до груп ризику і 
хворих [5]. 

Можливості реалізації здорового способу життя. Опитування з 
проблем здорового способу життя, звичайно, не може обминути питання 
щодо можливостей його реалізації молоддю в існуючих умовах. Але 
складність вивчення полягає в тому, що питання можливості 
(неможливості) вести здоровий спосіб життя надзвичайно суб'єктивне, 
тому що воно перш за все детерміноване ступенем усвідомлення 
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людиною важливості дій у цьому напрямі. Навіть за відсутності деяких 
об'єктивних умов (комфортне житло, належне харчування, достатній 
дохід тощо) особи з високим рівнем свідомості щодо здорового способу 
життя прагнуть діяти заради власного здоров'я. І навпаки: за достатньо 
об'єктивних умов нестача особистісних стимулів унеможливлює 
прагнення бути здоровим. Тому вельми проблематично пропонувати такі 
індикатори для опитування, які б об'єктивно висвітлювали реальні 
можливості (неможливості) реалізації здорового способу життя: ці 
можливості переважно залежать від самої людини. З огляду на це 
опитування не містить прямих запитань щодо згаданих можливостей, є 
вони чи ні. З іншого боку, існує певний мінімум об'єктивних умов життя, 
який обумовлює можливості реалізації здорового способу життя. Тому 
опитувальник містить кілька індикаторів, що опосередковано спрямовані 
на виявлення таких можливостей. Це індикатор добробуту родини, який 
опосередковано характеризує потенційну можливість реалізації здорового 
способу життя, індикатор ставлення найближчого оточення до цінностей 
здоров'я теж певний показник такої можливості, оскільки складно вести 
здоровий спосіб життя за умови негативного ставлення друзів і знайомих. 
Певні уявлення щодо цієї можливості дають індикатори ступеня 
перманентного стресу й захворюваності: хвора або постійно психічно 
напружена людина обмежена в реалізації здорових дій [6, 114]. 

Можливі засоби впливу на формування здорового способу життя. З 
огляду на необхідність впровадження політики здоров'я в молодіжне 
середовище питання засобів цього впровадження є одним з головних. 
Індикатори опитування спрямовувалися на визначення найбільш 
впливових, ефективних засобів, на сприйняття їх функціонування 
молоддю. Характер впливів різних джерел на формування способу життя 
молоді відображають індикатори різних джерел інформації та їх 
ефективності. 

Отже, розглянуто основні компоненти чи складові здоров'я та 
здорового способу життя. Але вони не є рівнозначними. Крім того, не 
існує концепції кількісного виміру «здоров'я» як комплексного 
інтегрального показника. Якщо для оцінки фізичного здоров'я людини 
використовуються інформативні методики, які, залежно від віку, статі, 
фізичного стану, функціональних можливостей організму, рівня 
підготовленості, дозволяють віднести кожного індивіда до одного з п'яти 
рівнів фізичного розвитку, то для психічного, духовного та соціального 
здоров'я методи кількісних оцінок поки що тільки напрацьовуються. 

Вітчизняні проекти з формування здорового способу життя 
ініціюються державними соціальними установами, переважно 
спеціалізованими (освітянськими, молодіжними, медичними, 
соціальними тощо) і тими громадськими організаціями, які дістали 
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підтримку міжнародних організацій, фондів тощо. Розглянемо деякі 
існуючі проекти за різними напрямами, що сприяють формуванню 
здорового способу життя дітей та молоді, які впроваджуються. 

1. Робота у школах. Цікавий досвід формування здорового способу 
життя набувають деякі навчальні заклади недержавної форми власності. 
Так, Фінансовий ліцей м. Києва прагне надати ліцеїстам комфорт і 
безпеку, поєднати в єдину систему зусилля щодо освіти, виховання і 
здоров'я, викорінити з життя учнів «звичайні» хвороби підліткового 
середовища – паління, наркотизацію, вживання алкоголю, насильство, 
крадіжки, лайки, брехню, пропуски занять тощо. У штаті, окрім 
медичного працівника, працює психолог, діє «Кодекс честі ліцеїста» зі 
своїм особливим етикетом, підтримується діалог і консультації з 
батьками, запроваджено діагностику стану здоров'я учнів і заходи щодо 
оздоровлення. Організовані гарячі страви на сніданок і обід, щоденні 
додаткові заняття (факультативи, спецкурси, творчі майстерні, спортивні 
секції тощо) тривають до 18-ї години. 

Загалом можна сказати, що у школах, як державних, так і не 
державних, провадиться певна робота з дітьми щодо формування в них 
навичок здорового способу життя. Зрозуміло, багато чого залежить від 
дирекції та викладачів шкіл, їхнього розуміння важливості такої роботи 
та фінансових можливостей. 

2. Позашкільні заклади. У нинішній складній соціально-економічній 
ситуації позашкільні заклади є своєрідними осередками для молодих 
людей. Напрями їхньої діяльності різноманітні: технічний, туристський, 
спортивний, художньо-естетичний тощо. 

Київський палац дітей та юнацтва 1998 року ініціював проект «Діти 
України – Анти-ВІЛ/СНІД», його мета – формування ЗСЖ. збереження 
репродуктивного здоров'я, запобігання ВІЛ-інфікуванню, наркоманії, 
захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), серед дітей 
та юнацтва. Проект інтегрує зусилля 50 середніх та 8 позашкільних 
закладів освіти, деяких закладів охорони здоров'я та неурядових 
державних організацій (НДО). Ініціюється увага й активність учнів, 
батьків, вчителів, працівників державних організацій та членів НДО щодо 
профілактики вищенаведеного негативу, освіти і пропаганди ЗСЖ. 

3. Робота з уразливими групами дітей та молоді. Для дітей 
інвалідів у київському клубі «Журавлик», який працює при Дитячому 
оздоровчо-екологічному центрі, здійснюються заходи з реабілітації та 
адаптації до умов життя. У цьому клубі діти навчаються науці виживання, 
мають можливість повірити в себе. У Центрі працює також психолог, 
співпрацюють із батьками, організований батьківський лекторій з питань 
формування здорового способу життя. Надаються безкоштовні 
консультації лікаря і психолога. 
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У клубі «Родина» батьки, діти, родичі зустрічаються разом для того, 
щоб поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями, досвідом, 
досягненнями, дістати підтримку і впевненість, доброзичливе та чуйне 
ставлення людей, які можуть тебе зрозуміти. Структура клубу гнучка і 
рухлива. Зміст його роботи великою мірою залежить від побажань, 
пропозицій та ініціативи його членів. В основі програми – 
просвітницький курс для батьків, спільні заходи з дітьми, зокрема, День 
іменинника, День вулиці, відзначення свят. Усі послуги в Центрі 
надаються безкоштовно. 

4. Громадські дитячі та молодіжні організації. Програма 
«Острови» – одна з пріоритетних програм клубу «Компас», що 
зареєстрований як громадське дитячо-молодіжне об'єднання. Програма 
табору багатопланова. Вона має екологічне, соціальне, політичне 
навантаження. Підлітки одержують екологічне виховання та основи 
екологічного виховання. Девіз у клубі – «важкі діти – це не обов'язково 
такі, з якими важко, насамперед це ті, кому важко». 

«Мама – 86» – неурядова жіноча екологічна організація (створена 
1990 р.), яка концентрує зусилля на захисті прав жінок, відновленні 
навколишнього середовища та охороні здоров'я, залучаючи до підтримки 
деякі міжнародні організації (WEDO – жіноча організація США за 
екологію та розвиток, TACIS – програма з розвитку демократії, Charity 
Know-How – благодійний фонд, UNED UK – Комітет ООН 
Великобританії з екології та розвитку, NOVIB – голландська агенція, інші 
європейські організації, проекти, програми). Організація спромоглася 
здійснити дослідження «Здоров'я жінок України в період суспільних 
трансформацій», результати якого у формі змістовної доповіді викладені 
для української і міжнародної громадськості. 

5. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Один з 
основних напрямів роботи Соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді – 
вулична профілактична робота з метою пропаганди ЗСЖ серед підлітків 
та молоді, а також профілактика негативних явищ у молодіжному 
середовищі. У цьому напрямі Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді 
співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними організаціями. Це – 
дитячий фонд при Представництві ООН в Україні – UNISEF, Українська 
асоціація планування сім'ї тощо. Крім того, Соціальна служба для сім’ї, 
дітей та молоді бере безпосередню участь у реалізації спільного 
українсько-канадського проекту «Молодь за здоров'я!». Впроваджувати 
цю ідею в життя допомагають члени дитячих громадських організацій 
міста, а також волонтери Соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. 
Значна увага приділяється методиці «спілкування на рівних», адже та 
інформація, що потрапляє до молодої людини від однолітка, є 
зрозумілішою та змістовнішою для неї. 
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Метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН) 
відкрив нові можливості для проведення профілактичної роботи серед 
молоді. Глибинна психодіагностика та корекція, що відбуваються у 
процесі АСПН на основі діалогічної взаємодії психолога з учасниками 
занять дозволяють відкрити для молодої людини світ психологічних 
закономірностей, які керують сферою підсвідомості. Розроблений на 
основі принципів і теоретичних засад АСПН метод інтерактивного 
психологічного театру (ІПТ) може застосовуватися у 
психопрофілактичній роботі з молодими людьми підліткового та 
юнацького віку (студентами ВНЗ, технікумів, старшокласниками). Метод 
інтерактивного психологічного театру було синтезовано І. М. Сергієнко 
також на основі аналізу психопрофілактичного потенціалу психодрами, 
методів терапії мистецтвом (драматерапії, арт-терапії, казкотерапії). З 
метою поширення поданого методу методичні та теоретичні аспекти 
застосування ІПТ у просвітницько-профілактичній роботі потребують 
подальшого дослідження. 

Профілактична робота в ІПТ здійснюється за допомогою ряду 
методик, які реалізуються в діалогічній формі з особистістю або з групою. 
У статті подано методики, які широко практикуються з 1998 року в м. 
Черкасах та Черкаській області обласним відділом народної освіти, 
обласним центром соціальних служб для молоді, благодійним фондом 
«Ескейп» для роботи з молоддю з метою попередження негативних явищ 
у молодіжному середовищі та соціально-прийнятної адаптації до життя в 
дорослому світі. Це такі методики: 

– бесіда з підлітками та юнаками про вплив психоактивних речовин на 
організм, нервову систему людини, про особливості фізіології та 
психології підлітка; 

– бесіда з батьками підлітків, наприклад, на тему «Вживання 
наркотиків у середовищі молоді», «Діалог батьків з дитиною як 
основа профілактики», «Як поговорити з підлітком про статеві 
відносини людей?»; 

– дискусія в невеликій групі, наприклад, на тему «Що робити, якщо 
один із членів сім'ї вживає психоактивні речовини?», «Як я ставлюся 
до ризику?»; 

– «ток-шоу» за участю ряду спеціалістів (психолог, лікар, юрист, 
нарколог) з великими групами молодих людей; 

– семінар для спеціалістів, наприклад для лікарів, на тему «Як виявити 
вживання наркотиків на ранніх стадіях?», для педагогів та 
психологів на тему «Як виявити дітей, схильних до суїциду?» ; 

– рольова гра, наприклад, на тему «Як протистояти тиску партнера 
щодо сексуального зв'язку?», «Як відповісти на пропозицію 
прийняти наркотик?»; 
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– ділова гра, наприклад, на тему «Розробка проекту профілактичної 
діяльності у класі, школі, районі»; 

– перегляд та обговорення профілактичних відеофільмів; 
– виставки профілактичних матеріалів, наприклад брошюр, книг, 

журналів, буклетів, плакатів і та ін.; 
– тренінги з молодими людьми, наприклад на тему «Як протистояти 

впливу реклами психоактивних речовин?»; 
– виступи соціально-психологічного театру профілактичного 

напрямку, наприклад, на тему «Зроби правильний вибір», «Життєвий 
шлях наркомана», «Ланцюг ВІЛу» та ін. 
Важливим моментом у роботі ІПТ є формування в підлітків та 

юнаків здатності до рефлексії, здатності подивитися на себе збоку, 
здатності аналізувати себе в різних ситуаціях спілкування та приймати 
рішення у важких ситуаціях зі знанням справи, а також на основі 
розмірковування над комунікативною ситуацією. Поява більшості 
профілактичних молодіжних театрів обумовлена прагненням людей до 
самопізнання та самореалізації. Подібні театральні групи в основному 
орієнтовані на особистісне самовираження та розширення у сфері 
мистецтва людських відносин [7, 181 – 194]. 

6. Релігійні організації. Окреме місце посідає діяльність різних 
релігійних організацій та конфесій у вихованні молодого покоління засад 
здорового способу життя. Такі організації спрямовують свою діяльність 
насамперед на духовне виховання, звичайно ж, головним є релігійне 
виховання. Проте, як показує досвід, такий спосіб пропаганди здорового 
способу життя має певні здобутки й користується увагою серед віруючої 
молоді. 

7. Засоби масової інформації. Важливе місце посідають 
інформаційні засоби пропаганди засад здорового способу життя. Вони 
різні, насамперед це телебачення, радіо та преса. 

8. Соціальна реклама. Згідно із Законом України "Про рекламу" 
соціальна рекламна інформація – це інформація з питань здорового 
способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, збереження 
енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та 
безпеки населення. 

Аналіз наявного досвіду дає можливість виокремити з розмаїття 
засобів і методів роботи, які використовують вітчизняні проекти з 
формування здорового способу життя, певні узагальнені чинники, що 
притаманні більшості вдалих ініціатив. 

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що більш 
перспективний та економічно вигідний для суспільства шлях щодо 
збереження здоров'я пов'язаний з широким упровадженням 
профілактичних технологій. Визначальними чинниками формування та 
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зміцнення здоров'я, попередження захворювань є умови та спосіб життя 
(більш ніж на 50%). 

Ініціатива таких організацій підтримується, керується й 
координується в різних країнах за різними моделями. Наприклад, у 
Канаді (міністерство охорони здоров'я провінції Саскачеван) є посади 
фахівців, які відповідають за формування здорового способу життя. Вони 
постійно аналізують дані звітів лікарень, поліцейських осередків, 
соціальних служб, місцевих засобів масової інформації. За даними аналізу 
вони визначають факт існування і вагомість конкретної нагальної на цей 
час у даній місцевості проблеми, що має вплив на здоров'я населення. 
Далі створюються тимчасові робочі групи з фахівців різного профілю, що 
обізнані з даною проблематикою, опрацьовується та впроваджується в 
життя план заходів щодо подолання даній проблемі, ведеться пошук 
партнерів із числа цих організацій. За іншою моделлю самі організації 
ініціюють проекти з формування здорового способу життя, а державні 
служби консультують, координують діяльність, підтримують ресурсами. 

В інших країнах у навчальних планах шкіл передбачені навчальні 
курси, що мають на меті сприяти здоровому способу життя. У США, 
Канаді, Японії – це «Навчання здоровому способу життя», у Фінляндії – 
«Формування навичок здорового способу життя», Австралії – «Навчання 
раціональному використанню дозвілля». Щорічно близько 18 мільйонів 
дітей і підлітків США беруть участь у програмі «Тестування і 
нагородження», яку ініціює координаційна рада з фізкультури при 
президентові країни. Медаль президента за відповідальне ставлення до 
свого здоров'я отримують близько 700 тисяч школярів, які виконали 
відповідні нормативи після тривалих занять фізичними вправами. 

В американських містах шкільні спортивні споруди завантажені 
заняттями з дітьми з ранку до вечора, а ввечері займаються їхні батьки, 
інші дорослі. Під час уїк-енду популярні спільні сімейні заняття. Навіть у 
невеличких містечках, де є 1– 2 школи (школи в містечках можуть бути 
досить великі – понад 1000 школярів), ці споруди вражають розмірами і 
якістю – інколи це масштаби спорткомплексів обласних центрів України 
[8]. 

Ще одним цікавим аспектом формування здорового способу життя 
за кордоном є різноманітність методів надання інформації. Наприклад, 
деякі молодіжні телесеріали ненав'язливо інформують про поширені 
життєві перебіги подій, інколи досить несприятливі для здоров'я (секс, 
наркотики, алкоголь, тютюн, психологічні конфлікти спілкування в сім'ї, 
в іншому оточенні, на роботі, під час навчання, відпочинку). Моделі 
поведінки героїв фільмів демонструють можливі шляхи виходу з різних 
ситуацій та їх позитивні і негативні наслідки для здоров'я. Фактично у 
прихованій формі подається інформація про ризики і переваги різних 
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поведінкових моделей. Звичайно, художньо-естетична цінність серіалів 
досить дискусійна, але сам принцип подачі інформації заслуговує на 
увагу. До того ж неважко передбачити, що молодь радше буде дивитися 
саме такі серіали, ніж традиційні щотижневі телепередачі з проблем 
здоров'я. 

Цікава практика формування здорового способу життя у ближньому 
зарубіжжі. Так, у Росії діє «Школа здоров'я» Г. С. Шаталової, де 
навчаються за методикою системи природного оздоровлення. Ця система 
ґрунтується на науковій розробці комплексної підтримки духовного, 
психічного та фізичного здоров'я людини. Одним з практичних напрямів 
такої роботи є проведення 2-тижневої «Школи здоров'я», що проходить 
щорічно у Криму. 1998 року в м. Алушті ця Школа зібрала учасників 
віком від 20 до 70 років. Серед них були як практично здорові люди, так і 
ті, від кого традиційна медицина відмовилася. У різних містах Росії 
близько 10 років діють Школи здоров'я послідовників Г.С. Шаталової. 

У Прибалтиці популярні невеличкі прибудинкові майстерні, де 
батьки з дітьми мають можливість щось відремонтувати, виготовити 
потрібні саморобні речі для сім'ї, для благоустрою домівки і прилеглої 
території. Так само відкриваються спортивно-оздоровчі приміщення, де 
батьки займаються спортом спільно з дітьми, почергово з іншими 
родинами. Діяльність клубу «Babilon» у м. Вільнюсі полягає в залученні 
молодих людей (переважно старшокласників) до процесу соціалізації 
через мистецтво. Укладено угоду між клубом і школами міста (за згодою 
міністерства освіти) про співробітництво. За цією угодою кожна школа 
має право вивільнити своїх учнів старших класів від занять на один 
тиждень для відвідування різних заходів цього клубу. У цей період з 
ними в денний час проводяться заняття за різними напрямами мистецтва 
(театр, малювання, фотосправа, літературна справа, хореографія тощо). 
Щоп'ятниці проходить своєрідний виступ-звіт усіх учнів за напрямами 
діяльності. Є в цьому клубі й заняття для постійних відвідувачів. 

Нагальна необхідність підвищення продуктивності праці змусила 
підприємців економічно розвинених країн звернутися до проблем 
профілактичного оздоровлення робітників. До таких оздоровчих програм 
включають виробничу гімнастику, заняття фізичною культурою, 
нормалізацію ваги, раціональне харчування, відмову від паління та 
алкоголю, профілактику стресів тощо. Ці заходи виявилися досить 
ефективними, і зміцнення здоров'я стало розглядатися керівниками фірм і 
підприємств як складова виробництва, а інвестиції у здоров'я – вважатися 
надзвичайно вигідною справою [9, 103]. 

Висновки. Вітчизняна і зарубіжна практика з формування 
здорового способу життя свідчить про реалістичність і можливу високу 
ефективність цієї діяльності. Успіх досягається залученням до дій самого 
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населення (мешканців місцевих громад, членів громадських об'єднань, 
різноманітних організацій тощо), організацією його навчання найбільш 
ефективним способам діяльності, певною ресурсною підтримкою з боку 
службовців органів державного управління і місцевого самоврядування, 
керівників неурядових організацій, представників приватного сектору. 
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СТИГМАТИЗАЦІЯ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ: ГЕНЕЗИС ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ 
 
Вступ. Прийнято вважати, що психічно хворі в Україні зазнають 

серйозного впливу стигми, негативного ставлення до себе з боку 
суспільства. Проте майже відсутні дані про масштаби стигми. 
Страждають від такого ставлення не лише самі хворі, але і їх родичі. У 
суспільстві практикується соціальна ізоляція сім'ї хворого, різні види 
дискримінації, утиск прав та інтересів психічно хворого. Історична 
практика показує, що основою стигматизацій (упереджених відносин) до 
психічно хворих є соціальні стереотипи, негативні хибні соціальні 
уявлення, обумовлені недоліком життєвого досвіду, відсутністю 
інформації або її наявністю, але помилкової, випадкової, неперевіреної. 
Cаме це формує  в суспільстві певні уявлення про психічні  захворювання 
та певне  ставлення до осіб з вадами психічного розвитку. 

Результати дослідження. Соціальні уявлення включають 
інформацію, переконання, думки, образи, установки стосовно об'єкта 
уявлення. Вивчення соціальних уявлень набуває особливого значення, 
коли об'єктом виступає психічно хвора людина.   

Через це актуальність проблеми України полягає в тому, щоб особи,  
які страждають на психічні захворювання, мали змогу користуватися 
тими ж  правами громадянина та основними свободами, що й усі інші 
громадяни.  Вони не повинні бути об’єктами дискримінації на ґрунті  
психічного захворювання. 

 Психічні  хворі мають право на професійну гуманну та достойну 
допомогу. Вони повинні бути захищені від  незаконної експлуатації, 
негідного ставлення та приниження. 

Тому спеціалісти зробили певний прогноз основних тенденцій 
розвитку соціальної психіатрії, який  дозволяє виділити наступні 
завдання: 

– вивчення впливу соціальних стресів на психічне здоров’я та 
розробки методів підвищення стресостійкості населення і 
попередження психічних стресових розладів;  

– створення концепції соціально-психіатричної допомоги (насамперед 
це адаптація існуючих теоретичних основ вітчизняної концепції 
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реабілітації та розробка нових організаційних форм соціального 
захисту психічно хворих). 
Довгостроковою тенденцією розвитку соціальної психіатрії буде її 

подальше зближення з іншими клінічними дисциплінами. Реалізація 
цьогої завдання пов’язана з поступовим перенесенням акцентів у 
лікуванні психічно хворих з фармакотерапії на психо- та 
соціотерапевтичні види допомоги. Психофармакотерапія, не втрачаючи 
свого базисного значення, буде виконувати переважно купіруючі функції, 
створюючи оптимальні умови для проведення соціотерапевтичних і 
реабілітаційних заходів. Психіатричні стаціонари у віддаленій 
перспективі будуть вирішувати окреслене коло завдань, як-от: лікування 
гострих станів, психіатрична експертиза, терапія і реабілітація хворих з 
дефектними станами. 

Пояснюючи природу соціальних уявлень, С. Московісі вважає їх 
рядом понять, висловів і пояснень, які виникають у повсякденному житті 
у процесі міжособистісного спілкування. На його думку, соціальне 
уявлення – це «універсальний соціально-психологічний феномен, який 
включає всі форми пізнання», об'єднуює «ідеї, думки, образи і знання, 
якими спільно користуються члени колективу (спільності)» . Концепція 
соціальних уявлень – це система соціально-психологічних поглядів, що 
містить теоретичні положення і емпіричні розробки щодо 
закономірностей функціонування структур буденної свідомості в 
сучасному суспільстві. Вона розроблена С. Московісі за участі Ж. Абріка, 
В. Дуаза, Д. Жоделе та інших дослідників. Саме поняття «соціальне 
уявлення» запозичене з соціологічної доктрини Е. Дюркгейма. Проблемі 
вивчення соціальних уявлень про психічно хворих людей присвячено 
небагато праць вітчизняних психологів, в основному існують роботи 
зарубіжних учених. Якщо говорити саме про соціально-психологічні, а не 
психіатричні дослідження психічних захворювань і психічно хворих 
людей, то в основному вони торкаються тем стигматизації стосовно 
психічно хворих, зв'язку стигматизації з дискримінацією останніх, 
буденних уявлень про психічні захворювання і самих хворих тощо.  

У нашій статті розглядаються результати дослідження соціальних 
уявлень психічно здорових людей стосовно людей з психічними 
відхиленнями. Основними цілями нашої роботи є:  

– виявлення статевих і вікових відмінностей в уявленнях здорових 
людей про психічно хворих;  

– аналіз змісту і структури уявлень про психічно хворих у звичайних 
людей. Дослідження проводилося в два етапи. На першому етапі 
оцінювалася популярність різноманітних поглядів і думок 
досліджуваних про психічні захворювання та психічно хворих, 
виявлялися статеві та вікові відмінності.  
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На другому етапі було проаналізовано зміст і структуру сучасних 
соціальних уявлень про психічно хворих людей.  

Висновки. Результати опитування показали, що 76% респондентів 
вважають, що люди з вадами психічного здоров’я піддаються 
дискримінації з боку оточуючих, 60% – що обмеження прав психічно 
хворих неможливо подолати. Таким чином, більшість людей усвідомлює 
складне становище психічно хворих в українському суспільстві і не 
вірить, що ставлення до людей з вадами психічного здоров’я може 
змінитись на краще. Показники емоційного ставлення до психічно хворих 
виявлено такі: 62% досліджуваних співчувають психічно хворим, 30%  – 
відчувають безпорадність та тривогу, 12% – відчувають до них жалість, а 
18% – прагнуть їм допомогти.  

Дослідження ставлення до психічно хворих залежно від віку 
показало, що люди різних вікових категорій по-різному сприймають і 
уявляють особистість психічно хворого.  

Хоча зрозуміло, що не зовсім достатній об'єм вибірки не дозволяє 
робити серйозні та обґрунтовані висновки, тож необхідні додаткові 
дослідження. До того ж у своєму дослідженні ми лише виявили уявлення, 
почали розглядати їх структуру. 

Вважаємо, що упровадження освітніх програм, підвищення рівня 
обізнаності громадськості та розуміння проблем психічного здоров’я 
допоможе подолати хибні уявлення, негативні стереотипи та зменшити 
стигматизацію і дискримінацію щодо психічно хворих людей. 
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ВІЛЬНИЙ ЧАС ТА ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Вступ. Вільний час є складовою частиною організації життя 

суспільства і людини. Раціональне використання вільного часу – це 
об'єднання видів занять, їх активних і пасивних форм, що ефективніше 
впливає на особистість, розвиток її сутності, фізичних, емоційної, 
інтелектуальної сфер її життєдіяльності. Дозвілля, як частина вільного 
часу, залучає підлітків своєю нерегламентованістю і добровільністю 
вибору його різних форм, демократичністю, емоційною насиченістю, 
можливістю поєднати в ньому фізичну й інтелектуальну діяльність, 
творчу і споглядальну, виробничу і складову.  Дозвілля дає можливість 
сучасному підлітковому поколінню розвивати багато сторін своєї 
особистості, навіть власний талант. Для цього необхідно, щоб до дозвілля 
ми підходили з позицій свого життєвого завдання, свого покликання – 
усебічно розвивати власні здібності, свідомо формувати себе. 

Результати дослідження. Для значної частини  підлітків соціальні 
інститути дозвілля є основними джерелами соціально-культурної 
інтеграції й особистісної самореалізації. Однак усі ці переваги діяльності 
сфери дозвілля поки ще не стали надбанням, звичним атрибутом способу 
життя у всього підростаючого покоління. 

Вільний час українські підлітки проводять здебільшого за так 
званим «пасивним дозвіллям» або на природі. Популярними є й 
розважальні види дозвілля, які потребують матеріальних витрат, – клуби, 
кафе, кінотеатри. Третина присвячує вільні хвилини своєму хобі. На вибір 
виду дозвілля впливають рівень освіти і матеріального благополуччя, тип 
поселення і регіон проживання, стать і вид зайнятості. Підлітки сільської 
місцевості частіше проводять час на дискотеках, тому що там це єдина 
розвага. Найбідніші респонденти частіше блукають вулицями. Підлітки з 
малозабезпечених сімей жодного разу не зазначили, що відвідують 
концерти класичної й органної музики, виставки та вернісажі, дбають про 
свою зовнішність і здоров’я, фізичне й духовне удосконалення. 
Матеріальний рівень впливає на вибір виду дозвілля, на формування 
духовної культури. Найнижчим авторитетом у підростаючого покоління  
користуються державні культосвітні заклади.  [7] 
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Однак поряд із надзвичайною різноманітністю видів та способів 
дозвілля існує низка проблем, яка притаманна цій сфері.  

Таким чином, вивчення тенденцій і проблем розвитку дозвільної і 
більш піднесеної діяльності у вільний час, шляхів подолання існуючих 
суперечностей у цій сфері дає можливість розвивати духовні потреби та 
інтереси підлітків і тим самим сприяти зростанню культури використання 
ними свого вільного часу, гуманізації і демократизації останнього. 

Із сказаного випливає актуальність дослідження дозвілля підлітків 
та проблем і тенденцій, які з ним пов’язані. З одного боку, дозвілля є 
необхідною складовою для їхнього всебічного та гармонійного розвитку. 
З іншого ж боку, ми бачимо, що з розвитком науково-технічного прогресу 
змінилася і трансформувалася сфера дозвілля, і все частіше під час 
дозвілля підлітки втрачають здатність протистояти впливу негативних 
тенденцій, що сформувалися в системі підліткового дозвілля.  [5]    

У зв’язку з цим особливо актуальним є вивчення нових потреб і 
цінностей, що формуються у просторі дозвілля, окремих дозвіллєвих 
видів, визначення ролі й місця дозвілля в житті сучасного підростаючого 
покоління. Сучасне суспільство потребує нових технологій у діяльності 
всіх соціальних інститутів, що працюють з підлітками, тому що в даний 
час проблема соціальної та індивідуальної адаптації підлітків дуже 
актуальна через швидко мінливі умови  життя, еволюцію різних 
форм навчання, виховання та розвитку, необхідність підготовки до життя 
і соціального успіху. Зусилля педагогів, у тому числі соціальних, повинні 
бути спрямовані на те, щоб навчити підлітків прагнути до багатої, 
різноманітної та вільної культури, яка існує не тільки для того, щоб 
пізнавати її, але й перш за все для виховання і вдосконалення себе в ній. 
Вона – ідеальний засіб для розвитку і самовираження  особистості. 
Людина стає особистістю лише долучаючись до духовних цінностей, які 
забезпечують її цілісність, її гармонію, її включеність у соціум. 
Діяльність педагогів особливо важка в умовах зміни ціннісних орієнтацій, 
коли багато підлітків позбавлені ідеалів і надій, до яких слід прагнути. 
Але педагог покликаний відстоювати цінності, які рятують людину від 
духовної убогості і культурної обмеженості, допомагаючи і навчаючи 
підлітків долати труднощі, долучати їх до світової культури, допомагати 
освоювати нові соціальні ролі, певні правові та моральні норми і цінності. 

Дозвілля – чудовий простір для розвитку культури. 
Правильна організація дозвілля сприяє формуванню в підлітків 
культури спілкування, зміцненню сімейних зв'язків, створює умови для 
самореалізації і самовиховання особистості. Змістовний відпочинок і 
дозвілля поряд зі створенням і задоволенням основних потреб 
підростаючого покоління відіграють велику роль у його розвитку. Заняття  
у вільний час не тільки розвивають у нього певні якості, але й 
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організовують, надають їм упевненості у своїх діях і у своїй 
компетентності. 

У нових соціально-економічних умовах необхідно найбільш 
повноцінно та ефективно реалізовувати соціально-педагогічний потенціал 
вільного часу, істотно розширювати традиційні напрями, форми, 
технології роботи з  підлітками. Слід пам'ятати, що дозвілля – це і час 
відпочинку, і сфера розвитку здібностей, реалізації інтересів, 
застосування знань у новій ситуації, відмінній від уроку і вільного 
спілкування з різними людьми. Саме час відродити роль дозвілля і 
показати актуальність змістовного його проведення, оскільки це 
допоможе активізувати потенціал розвитку підлітків. Таким чином, 
можна стверджувати, що дозвілля – необхідна частина життя будь-якої 
людини, особливо підлітка, який знаходиться в 
активному процесі розвитку. Актуальність полягає в тому, що дозвілля 
для сучасних підлітків є однією з першорядних цінностей, у цій сфері 
реалізуються багато соціокультурних потреб підлітка. Для дозвільної 
сфери життєдіяльності  найбільшою мірою характерна свобода 
особистості, яка виявляється у виборі форм, місця, часу проведення 
дозвілля. Саме у сфері дозвілля підлітки більш ніж деінде виступають 
вільними індивідуальностями. У сучасному українському суспільстві, у 
якому спостерігається нестабільність нормативно-ціннісних систем, 
проблема дозвілля підлітків набуває особливої гостроти. Актуалізація 
питань дозвілля підлітків обумовлена й тим, що молоде покоління, 
відповідно до своїх соціокультурнимх потреб, час дозвілля присвячує в 
основному спілкуванню в молодіжних компаніях, групах однолітків, де 
формується особлива молодіжна субкультура, що впливає на становлення 
особистості підростаючого покоління.  

Проблема вільного часу підлітків хвилює сьогодні учених і 
практиків різних сфер життя і галузей знання. Сфера вільного часу й 
дозвілля завжди була об'єктом наукового інтересу. Філософами 
розглядається вільний час як простір для здійснення специфічних 
соціальних процесів, виявляються витоки виникнення вільного часу і 
його взаємозв'язок з часом робочим, його соціальна цінність. Соціологія 
та економіка здійснюють кількісний та статистичний аналіз зазначених 
процесів, досліджують характер і зміст вільного часу особистості, 
діяльність соціальних інститутів дозвілля за його наповненням, 
аксіологію дозвілля. Таким чином, можна зробити висновок про те, що 
вільний час є домінуючим простором, у якому відбувається фізичний та 
духовний розвиток підлітка [3, с. 74].  Істотний внесок в осмислення 
сутності дозвілля, внесли такі учені, як  Н. Цимбалюк, А.Ф. Воловик,  
В. Воловик,  А.Й. Капська., М.А. Аріарскій, Д. М. Генкін, Б.А. Грушин, 
А.А. Гордон, В.Г. Давидович, Г.А. Євтєєва, В.Т. Лісовський, Г.П. Орлов, 
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В.Д. Патрушев, Б.Д. Паригін, В.А. Отрут, О.М. Кротова, Б.Г. Мосальов, 
Ю. А. Стрельцов, В. Є. Тріодін, І. А. Новікова, С. Н. Лебедєва,  
Л. П. Подоба, А. П. Марков, Б. А. Тітов, А.Д. Жарков, А.А. Сукало   
Е. Соколов, Л. Акимова, М. Аріарський, О. Жарков, Т. Кисельова,  
Б. Мосальов, В. Чижиков, В. Ковтун, С. Килимистий, Ю. Ключко,  
Н. Тарасюк, Л. Устименко та ін.  

Тема дозвiлля на сьогоднiшнiй день є надзвичайно актуальною. 
Проблема органiзацiї  дозвiлля підлітків є дуже важливою i потребує 
значної уваги з боку їх наставникiв i батькiв,  влади, i, безумовно, самих 
підлітків.  Загальновiдомо, що якщо людина не має чим зайнятися у 
вiльний час, вона намагається зайняти себе чимось цiкавим, у чомусь 
реалiзувати себе – це є природною i соцiальною специфiкою людського 
органiзму, який завжди потребує дiї, якогось заняття. І якщо вiльний час 
не органiзований, то цей самий підліток може знайти себе вiдразу в 
негативних, шкiдливих соцiальних заняттях. Отже, з’являється 
сприятливий грунт для девiацiї та поступової духовно-соцiальної 
деградацiї особистостi. Незайнятiсть підлітків у вiльний час може 
призвести i до таких поширених на сьогоднi явищ, як наркоманiя, 
алкоголiзм тощо. Дуже часто підліток, який не має що робити, заводить 
рiзнi сумнiвнi знайомства i зв’язки, може стати на кримiнальну стежку. 
Отже, питания дозвiлля підлітка повинно хвилювати не лише його 
самого. Цим питанням повиннi перейнятися всi, кому не байдуже наше 
майбутнє. Адже підліткова братiя – це та сукупнiсть людей, яка вже  
найближчитм часом буде творити це саме майбутнє. 

Перше комплексне дослідження проблем українських підлітків 
здійснене колективом соціологів Інституту соціології АН України тільки 
у 1987 році під загальною назвою ―Соціальний портрет молоді 
Української РСР‖ разом з колективом існуючого тоді Науково-дослідного 
центру молодіжних проблем ЦК ЛКСМУ. Значний внесок у розробку 
проблеми вільного часу як фактора її цілісного виховання внесли такі 
відомі сучасні вітчизняні учені, як І.С. Кон, Л.М. Сніжко,  
В.В. Москаленко, О.В. Первишева, А.В. Мудрик, Л.Ю. Гордін та інші  
[9, с. 62]. Аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління, 
принципи взаємодії соціальних інститутів, створення соціального апарату 
соціалізації, фактори та умови соціалізації досліджували  
Г.О. Євтєєва, Г.О. Сванідзе, Л.О. Левіна, К.М. Ляльчук, Б.О. Трегубов, 
В.М. Шамардін та інші [8, с. 47]. Сутність вільного часу, його структуру і 
функції, особливості виховання підлітків в умовах вільного часу вивчали  
Г.В. Бочарова, В.М. Гуров, А.В. Мудрик, С.С. Газман та інші [10,с. 23]. 
Аналізом різних змістовних аспектів вільного часу підлітків як фактора їх 
соціалізації займалися Ф.С. Махов, Г.І. Попова, В.С. Миколаїва та інші  
[3, с. 58]. Зміст діяльності позашкільних закладів, організація і методи 
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роботи вивчали Т.І. Сущенко, Л.Л. Біла, Г.І Камаєва, Т.С. Позднякова, 
І.В. Дубровицький та інші [6, с. 43]. Аналіз наукової літератури свідчать, 
що проблема вільного часу завжди була і залишається актуальною в 
практиці, проте недостатньо вивчені її деякі аспекти. Зокрема, не розкриті 
її соціальні корені, не показана власне соціальна суть вільного часу 
сучасних підлітків. Це дозволяє вказати на об’єктивно існуюче 
протиріччя між виховними можливостями сфери вільного часу – з одного 
боку, і неефективним характером використання цих можливостей в 
реальній практиці  – з  іншого. У контексті аналізу особливостей процесу 
соціалізації сучасного українського підлітка проблема використання 
вільного часу має особливо велике навантаження. Бо це дуже містка 
характеристика повсякденної життєдіяльності особистості, її духовного 
світу, а якщо ширше, – стилю життя, яка виявляється у сталих формах 
поведінки. 

Значущість вільного часу обумовлена тим, що він одночасно 
виступає і як суспільна, і як особистісна цінність. Останнє пояснюється 
саме значенням цієї складової життєдіяльності як вільної, тобто такої, 
якою підліток може розпоряджатися за власною волею. І це принципово 
відмежовує вільний час від зайнятого, діяльність у рамках якого 
диктується більш-менш жорсткою, але все ж таки необхідністю. Здається 
слушною точка зору А. Гордона та Е. Клопова – авторитетних 
спеціалістів з даної проблеми, які вважають, що вільний час – це не час 
певних занять, а час певних учинків, а саме тих учинків та тих періодів 
діяльності, у яких присутній елемент самоцінності (самоцільності). Це 
означає, що в кожного окремого індивіда існує своє уявлення про 
найбільш доцільну структуру вільного часу, свої критерії оцінки 
задоволеності його використанням. 

У суспільному вимірі значущість вільного часу, його сутність 
визначається з інших позицій, а саме – з позицій його соціального 
призначення, тих функцій, які він має виконувати. Прикладом такого 
роду дефініції, до того ж такої, що найбільш часто цитувалася та 
використовувалася, може бути визначення, яке запропоновано  
В.Д. Патрушевим. Вільний час він визначає як ту частину за межами 
робочого часу, котра використовується для підвищення культурно-
технічного рівня, для занять фізкультурою та спортом, культурного 
відпочинку та розваг. Цей час у кінцевому підсумку служить розвитку 
інтелектуальних та фізичних задатків, здібностей та задоволенню 
соціальних потреб. Як бачимо, специфіка вільного часу визначається 
перш за все через його функціональне призначення. При цьому 
ігнорується найбільш важлива, суттєва особливість життєдіяльності 
підлітка в даній сфері –відсутність зовнішньої регламентації, свобода 
вибору, свобода волевиявлення. 
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У вирішенні проблеми формування культурно-інформаційних 
потреб підлітків в умовах організованого дозвілля з використанням 
сучасних психолого-педагогічних підходів до визначення змісту, мети і 
завдань, методики експериментального  дослідження ми врахували нові 
принципи й підходи відповідно до нової парадигми виховання. 
Важливого значення в організації експериментально-виховної роботи 
набув системно-технологічний підхід (П. Анохін, Н. Кузьміна, Б. Ломов, 
В. Соловйов та інші), особливо точка зору П. Анохіна про те, що 
дефініція   системи містить розуміння функціонального поєднання різних 
структур і процесів на основі постановки кінцевої мети та одержання 
кінцевих результатів. 

Для того, щоб діяльність сформувала необхідні риси підлітків, їх 
культурно-інформаційні потреби, власне вирішити поставлені завдання 
дослідження, вона (діяльність) має бути спеціально організованою. 
Сформульований у середині 90-х років минулого століття особистісно-
діяльнісний підхід розроблявся як суб'єктно-орієнтована організація та 
управління соціальним фахівцем діяльністю підлітка. Останнім часом 
стало очевидно, що особистісно-діяльнісний підхід може розглядатись і з 
позицій підлітка, бо вся його  діяльність спрямована на розвиток і 
саморозвиток суб'єкта цієї діяльності. 

Робота з підлітками над організацією їх культурно-інформаційної 
діяльності в умовах культурно-дозвіллєвих закладів спрямована на 
розвиток мотивів, інтересів, уподобань підлітків, розв'язання системи 
завдань – загальних та в галузях формування потребно-мотиваційної 
сфери, системи відносин, системи знань та системи умінь. Зважаючи на 
те, що якісні утворення у структурі особистості, зміни в її спрямованості 
найбільш продуктивно відбуваються за участі підлітка у відповідній 
діяльності, головним напрямом роботи було обрано поступове залучення 
підлітка до культурно-інформаційної діяльності, яка відкриває 
перспективи використання особистісно-діяльнісного підходу, сучасних 
методів співтворчості, педагогічних інновацій та організації суб'єктних 
стосунків. Упровадження педагогічної моделі організації культурно-
інформаційної діяльності підлітків відбувалося за певною схемою, на 
кожному етапі роботи виявлявся вплив експериментальної програми на 
особистість підлітка. 

 Найсуттєвішими засобами формування культурно-інформаційних 
потреб підлітків в умовах дозвілля є: відповідність програм формування 
культурно-інформаційних потреб віковим інтересам і потребам; 
звернення до інформації за внутрішньою потребою підлітка; логічний 
аналіз та осмислення нових знань (нової інформації), що не є 
остаточними; активне опрацювання нової інформації, що 
використовується в умовах дозвілля; постійне стимулювання самоосвіти 
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й участі підлітків у культурно-інформаційних діях. Наголошуємо, що 
визначені педагогічні засоби формування культурно-інформаційних 
потреб підлітків в умовах дозвілля можуть бути реалізовані шляхом 
розробки і впровадження багатоцільових культурно-просвітніх програм 
на основі інтегрованих моделей (В. Кірсанов), що дозволяє 
урізноманітнювати та вдосконалювати форми і методи раціональної 
організації дозвілля з формування культурно-інформаційних потреб 
підлітків. 

Фундаментальними потребами у підростаючого покоління є 
потреба в самореалізації та самовираженні та потреба з’ясування сенсу 
життя. Як зауважує Л. Божович, у цьому віці на основі зовсім нової, 
виниклої вперше, соціальної мотивації розвитку відбуваються суттєві 
зміни у змісті і співвідношенні основних мотиваційних тенденцій  
[2, с. 67]. Передусім це виявляється в упорядкуванні, інтегруванні всієї 
системи потреб і світогляду, який формується в них. Підлітковий вік – це 
вік інтенсивного формування світогляду. Це починається з практичного 
засвоєння певних моральних звичок, настанов, симпатій чи антипатій, які 
пізніше усвідомлюються та виявляються у формі норм і принципів 
поведінки. Світоглядні пошуки включають у себе соціальну орієнтацію 
особистості, тобто усвідомлення себе частинкою соціальної спільності, 
вибір свого майбутнього становища і шляхів його досягнення. 
Вирішальне значення для формування світогляду має громадянська та 
громадська активність підлітків, де відбувається накопичення морального 
досвіду і засвоєння соціальних та етичних норм поведінки, формування 
певного емоційного ставлення до різних соціальних явищ поведінки і 
діяльності інших людей ( релігія, культура, політика, ідеологія тощо). 
Формування світогляду є результатом та умовою все більш глибокого 
усвідомлення підлітком себе як особистості з певною власною системою 
ставлень до всього, що оточує, та до самого себе. Основною вимогою 
нашого часу є гуманізація суспільного процесу, зумовлена ствердженням 
ідеї самоцінності особистості, її цілісності та унікальності, постійним 
прагненням до самоудосконалення, творчості. У зв’язку цим 
актуалізується потреба в соціологічній допомозі підлітків в організації 
змістовного дозвілля, ефективного проведення вільного часу. Він є одним 
з важливих засобів формування особистості підростаючого покоління, 
оскільки в його умовах найбільш сприятливо проходять реакційно-
відтворюючі процеси, які знімають інтенсивні фізичні, інтелектуальні, 
психічні навантаження. Зокрема, у філософському словнику вільний час 
трактується як: суттєвий елемент способу життя особистості, групи, 
спільноти; співвідношення його з іншими елементами бюджету часу, 
особливо  з соціальними інституціями (освітою, сім’єю, засобами масової 
комунікації тощо), із соціальною структурою, соціальними процесами, 
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соціальною мобільністю, культурними трансформаціями і под. [12, с. 32]. 
Базовим для дослідження стало визначення А.Й. Капської, яка розглядає 
соціалізацію як процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи 
соціальних зв'язків та відносин. Це дозволило нам визначити робочий 
варіант тлумачення поняття соціалізації як процесу і результату засвоєння 
підлітками соціального досвіду внаслідок системного педагогічного та 
інтелектуального впливу результатів діяльності соціально-виховних 
інститутів [1, с. 61].  Актуальними є розвідки з проблеми соціології 
дозвілля Н. Цимбалюк, яка наводить досить чіткий розподіл його на два 
типи: ―відтворювальне дозвілля‖, спрямоване на вияв людського в усій 
повноті його буття в період вільного часу (і водночас постає у певних 
історично зумовлених формах); ―соціально-орієнтоване дозвілля‖, що 
охоплює специфічні виміри особливої підсистеми суспільства, культурно-
дозвіллєвої, що реалізує функції відтворення і розвитку соціальних, у 
тому числі сутнісних, сил особистості в системі соціально створених 
організацій та інститутів суспільства. 

Висновки. Отже, реалізація виховних завдань відбувається через 
широкий спектр форм та засобів дозвільної роботи, які застосовуються 
для особистісного, соціального та культурного розвитку підростаючого 
покоління. Вищезгадані форми дозвільної діяльності позитивно 
впливають на розвиток та виховання підлітка, дозволяють змістовно, 
активно й цікаво проводити вільний час. Різноманітність форм дає 
можливість: забезпечення дозвілля як засобу розваги і розрядки 
індивідуального і групового напруження; рекреації як засобу поповнення 
психофізичних сил, відновлення творчого потенціалу; компенсації як 
засобу залучення до особистісно-значущих культурних цінностей; 
соціалізації як засобу залучення до неформальних громадських процесів і 
структур; самоактуалізації як засобу втілення індивідуальних творчих 
інтересів, а також саморозвитку і самореалізації особистого зростання в 
культурно значущих сферах життєдіяльності суспільства. 
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ЗМІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРИ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ 

 

Вступ. Загальновідомо, що в наш час ЗМІ справляють найбільш 
вагомий вплив на суспільну свідомість. Через здатність швидко і майже 
тотально охоплювати найбільш широкі аудиторії ЗМІ можуть 
трансформувати традиційну систему духовного виробництва, і сьогодні в 
розвинених суспільно-політичних системах панує теза, що ті, хто володіє 
ЗМІ, володіють громадською думкою.  

Дослідження і публікації. Дослідження сексуальності і 
сексуальних практик відображені у великій кількості праць і монографій 
таких учених, як З. Бауман, Дж. Вікс, Е. Гіденс, Н. Луман, Ф. Райс,  
М. Фуко та інші. Українські вчені Л.М. Гридковець, О.В. Сечейко,  
Л.Г. Сокурянська надають пріоритет вивченню сексуальних практик 
підлітків. До російських учених, які здійснюють свою науково-
дослідницьку діяльність у цій сфері, відносяться А.І. Антонов,  
С.І. Голод, І.С. Кон, В.М. Медков, Є. Омельченко та інші. 



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

 

134 
 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до концепції відомого 
канадського соціолога і культуролога Г.М. Маклуена, ера мас-медіа й 
електронної інформації радикально змінює як життя людини, так і її саму. 
Сучасні ЗМІ, як складова частка масової культури, скорочують на планеті 
простір і час, ліквідовують усі національні кордони, пов’язуючи в єдину 
мережу найвіддаленіші куточки. Саме за допомогою мас-медіа серед 
різних категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються 
певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, 
внаслідок чого спільні смаки і форми ―культурного споживання‖ 
поширюються як серед привілейованих, так і малозабезпечених категорій 
населення. З огляду на це у змаганні за культуру мас-медіа перебувають 
практично поза конкуренцією [1].  

Важливо розуміти, що в умовах сучасного інформаційного 
суспільства, коли засоби масової інформації і комунікації перетворилися 
на необхідний елемент життя сучасної людини, стали органічною 
частиною середовища її проживання, вони автоматично є і потужним 
чинником формування особистості молоді. У країнах Заходу вже досить 
велика кількість учених розглядає проблеми виховання дітей і молоді в 
цих умовах [2, 53]. 

Засоби масової інформації, особливо телебачення, стали 
невід’ємною частиною культури сучасного суспільства. Вони мають у 
своєму розпорядженні невичерпні можливості позитивного впливу на 
свідомість людей, формування в них, особливо в неповнолітніх і молоді, 
високих моральних якостей, громадської активності, зразків правомірної 
поведінки, нетерпимості до порушень закону тощо. Між тим, як свідчить 
практика, ЗМІ, зокрема телебачення, не виконують повною мірою ці 
завдання, крім того, далеко не поодинокі випадки негативного впливу 
телебачення на поведінку неповнолітніх, у тому числі сексуальну, коли з 
телеекрану пропагуються стандарти поведінки телегероїв, які несумісні з 
ціннісними орієнтирами суспільства і пов’язані з демонстрацією культу 
сили, жорстокості тощо [3]. 

 Засоби масової інформації – як найчутливіші соціальні інститути – 
«відреагували» на демократичні зміни в країні, заповнивши прогалини у 
сферах висвітлення проблем сексуальної культури лавиною інформації 
порнографічного характеру. Сучасні вимоги до розвитку суспільної 
статевої свідомості не можуть обмежуватись обізнаністю читачів у 
проблемах повій, транссексуалів, гомосексуалістів і способах стимуляції 
сексуальної насолоди. Руйнація віджилих стереотипів традиційної 
сексуальної моралі засобами масової інформації має супроводжуватись її 
гуманізацією. Легалізація проблем сексуальності мусить орієнтувати і 
юного, і дорослого читача чи глядача на інтимну сферу як виявлення 
кохання, цнотливості, благодійності, доброчинності, а також на глибокі 
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роздуми щодо поширення СНІДу, нервових захворювань на сексуальному 
ґрунті. Сучасна індустрія сексуальної інформації (відео, живопис, поезія, 
музика) значною мірою орієнтує особистість на секс заради задоволення, 
а не заради кохання. Звідси серйозні збочення в поглядах підростаючого 
покоління на сексуальну культуру [4, 113]. 

З вищевказаного випливає, що природні суспільні явища набувають 
нового змісту та форм. Так, наприклад, кохання немає ціни, але людина 
зараз намагається зробити його предметом купівлі-продажу. Взяти хоча б 
до уваги те, що в українській мові вираз «займатися сексом» поступово 
перетрансформувався на словосполучення «займатися любов’ю». 
Кохання ототожнюється зі статевим актом. Секс став предметом торгівлі, 
як диван, риба чи аспірин. Він продається в газетному кіоску та у 
книгарні. Його споживають в кіно і в театрі. 

Такі зміни в сексуальній культурі науковці пов’язують з початком 
сексуальної революції, коли було знято заборону на опис і відображення 
сексу як сильного вияву людської природи і природи особистісного ―я‖. У 
результаті цих процесів у культурі відбулося витіснення літератури на 
периферію художнього досвіду і переміщення в її ядро культури 
візуального (передусім – екранного – кіно, відео, телебачення, 
мультимедіа) мистецтва, в основі якого є демонстрація людського тіла і 
зорові метаморфози апеляції до нього та його частин, насамперед 
трактування тіла як еротичного символу. 

Сучасне суспільство втрачає переживання любові – найцінніше і 
найсвятіше. Іншими словами, людина атомізується, звужується її простір 
реального відчуття і, як наслідок, – ностальгія за втраченим, підвищена 
цікавість до показу, опису, обговорення сексу. Притупляється еротична 
чутливість, засвоюється автоматизм, а втрата самого себе породжує 
потребу в новій тілесній рефлексії, що веде до пошуку нового досвіду, 
зрад, до розвитку садизму і мазохізму. Гра з тілом доходить до 
вседозволеності й естетичного засвоєння гомосексуалізму – як 
чоловічого, так і жіночого. 

Комерціалізація культури поставила на перший план питання «з 
ким чи з чим спить споживач?». Важливу роль у цьому процесі відіграє 
реклама – всеіснуюча, неподолана і нав’язлива. Її головним мотивом 
стало ототожнення товару чи послуги з підсвідомими сексуальними 
потребами. Товари стали робити привабливими за допомогою оголеної 
або напівоголеної натури. З початком сексуальної революції питома вага 
сексуальних мотивів реклами різко зросла і досягла у США і Європі 
найвищого піку наприкінці 60-х років ХХ ст. У ті часи вона стала 
відверто порнографічною. Але з часом така реклама почала нервувати 
споживачів і грубу порнографію замінила м’яка еротика. Це сталося не 
тому, що перемогла суспільна мораль, а просто з’ясували, що еротичні 
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мотиви в рекламі діють краще. Споживачеві пропонували більше 
домислювати і фантазувати, ніж показувати. ЗМІ, у тому числі реклама, 
зараз широко звертаються до підсвідомих мотивів. Психоаналіз Фрейда, у 
свою чергу, вніс у рекламу два важливі положення: товар має бути 
підсвідомо привабливим; основа привабливості товару – сексуальність у 
широкому сенсі. Реклама стала мистецтвом збудження споживацької 
зацікавленості. Сюжет відеороликів часто будується на прийомах 
створення псевдосексуальної ілюзії. Звуки, які видають азартні споживачі 
різних солодощів, шампунів і т. д., можна легко сплутати з партитурою 
сексуальних утіх [5]. 

Основними тенденціями розвитку масової сексуальної культури 
сьогодні євульгаризація, зведення складних любовно-еротичних почуттів 
і переживань до примітивної і стандартної сексуальної техніки, 
комерціалізація, надприбутки секс-індустрії, що не має нічого спільного 
ні з етикою, ні з естетикою, ні з педагогікою та соціологією [4, 203]. 

Відверто можна говорити про те, що ЗМІ відносно сфери 
сексуальності пропагують еротику і секс, беручи активну участь у 
―сексуальній революції‖. Тотальна еротизація і сексуалізація українського 
суспільства відбувається всупереч національним традиціям і 
християнським канонам. Більшість ЗМІ заохочують сексуальне 
розкріпачення, спрощення взаємовідносин між чоловіком і жінкою. 
Таким чином знищується і висміюється природне почуття 
сором’язливості в інтимних стосунках, особливо з боку жінки. Масоване 
впровадження моралі вседозволеності, систематичний вплив її через 
засоби масової інформації на молодь затіняють і придушують уяву про 
високу мораль, чистоту людських відносин, стримують формування 
духовних та інтелектуальних потреб, результатом чого є деформація 
духовного й інтелектуального розвитку особистості.  

Ще більш страшним за наслідками непомірної пропаганди й 
культивування сексу та еротики є зростання проституції, числа 
зґвалтувань та інших злочинів на сексуальному підґрунті, фізичне і 
моральне розтління дітей, підлітків, прогресуюче розповсюдження 
венеричних захворювань, СНІДу тощо [6]. 

Найуразливішим до такої трансформації довкілля є підростаюче 
покоління, тобто діти та молодь, світогляд яких ще тільки формується. 
Звісно, батьки можуть коригувати перегляд тих чи інших фільмів, але 
вберегти дитину від засилля еротизму в рекламі та іншій відеопродукції 
практично неможливо. Оскільки довкілля формує в дитини основні 
матриці реакцій і поведінки, то подразники статевих рефлексів 
зафіксовують у неї відповідні картини, які можуть призвести не тільки до 
гіперсексуальності, а й до патології сексуального життя. Дітям потрібно 
дати певну суму знань, а не збуджувати чутливість, бо гра дитячої уяви 
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передчасно дає поштовх до сексуальних переживань. Бурхливий 
сексуальний потяг, раннє статеве життя, можуть спровокувати тяжкі 
психічні переживання, ранні аборти і т. д. Недостатня сексуальна 
культура може бути причиною того, що людина не зможе розв’язувати 
сексуальних конфліктів. Як результат, – з’являється почуття провини, 
страху, роздратованості, невротичні розлади. 

Сьогодні телебачення пронизане низькопробною еротикою. Це 
призводить до «епідемії» еротичних танців, до нерозбірливого 
сексуального життя молодих людей – «дикого сексу». Для багатьох секс 
став головним, єдиним змістом життя, власне це й спричинило 
«інфляцію» самої сексуальності. 

Більшість більш-менш зрілих молодих людей формують свій образ, 
свій «рекламний макет» через пряме або завуальоване афішування 
власних споживчих пристрастей, адже будь-який популярний, у тому 
числі і «культовий», фільм, відеокліп, пісня, книга – це реклама, якщо не 
конкретних брендів, то конкретного способу життя, для здійснення якого 
необхідно споживати ті ж самі бренди. І хто, як не молодь, є 
наймасовішою цільовою аудиторією, яка використовує у своєму 
повсякденні розповсюджувану у ЗМІ продукцію, приміряє на себе стилі 
поведінки, манери, трансформує тіло та моральні устої.  

Звернемо увагу й на проблему зловживання гендерними 
стереотипами у ЗМІ та рекламі відносно сексуальності, що вже 
неодноразово ставала предметом наукових публікацій на 
пострадянському просторі загалом та в Україні зокрема. Починаючи від 
перших спроб критичного осмислення гендерних дискурсів реклами 
через коментування праць західних теоретиків та пілотних авторських 
рефлексій щодо конкретних прикладів стереотипізації жінок у 
телерекламі і до фахових дисертаційних досліджень, що містять 
соціологічний аналіз конструювання гендерних дискурсів засобами 
сучасної реклами, автори раз-по-раз доходили того самого висновку: 
сексизм, тобто ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі, 
є незмінним атрибутом величезної частини сучасної вітчизняної 
рекламної продукції.  

Надмірна естетизація жіночого тіла не є чимось новим, винайденим 
рекламною індустрією. Однак саме тут ця характерна риса патріархальної 
культури сягає свого апогею, адже «краса є однією з головних засад для 
соціального конструювання та підтримання гендерних відмінностей». 

Українська візуальна реклама віддзеркалює саме таку картину: 
нереально вродливі жінки невпинно і невтомно турбуються про красу 
свого тіла, самовіддано доглядають та вдосконалюють його. Ця 
тенденція, яка, схоже, є спільною рисою телереклами усіх 
пострадянських країн, за умови масового характеру її проявів, набуває 
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нормативного характеру, формує ті моделі, що їх (свідомо чи ні) 
наслідують жінки, вибудовуючи власну гендерну ідентичність. Особливо 
руйнівними є наслідки, що їх має така реклама на підлітків, чия психіка 
беззахисна перед рекламними технологіями. Дослідники наголошують: 
чи не головна проблема полягає в тому, що в системі цінностей дівчат 
відбувається систематичне зміщення – акценти переносяться з інтелекту 
на тіло, з розвитку здібностей – на сексуальність тощо, призводячи до 
перекосів при формуванні особистості. 

Проблему обмеження жіночого світу дверима власного дому, що 
постає як прихований смисл публікацій жіночих часописів, ще 1963 року 
вперше заакцентувала американська дослідниця Бетті Фрідан, і, хоча 
відтоді минуло багато років, у цій царині мало що змінилося (принаймні в 
Україні). Дослідники спільні в думці, що насправді єдиним завданням 
подібних жіночих часописів є перетворення жінки на ляльку, що є 
предметом чоловічого споживання. Це виявляться в описі постаті жінки 
не як окремої особистості з власним ім’ям, а «відносно статусу певного 
чоловіка». У такий спосіб жінок призвичаюють до думки, що вони 
можуть мати якесь значення лише як тінь свого чоловіка, тому належати 
чоловікові – то є властиво жіночий спосіб існування. Відтак здобуття 
власного чоловіка стає чи не найголовнішим завданням життя жінки.  

Прикметно, що в переважній більшості випадків увага дослідників 
(і західних, і пострадянських) зосереджується на телевізійній рекламі та 
на так званих «жіночих журналах», що, вірогідно, зумовлене принаймні 
двома чинниками – масовістю та інтенсивністю їхнього впливу на 
аудиторію. Попри всю незаперечну слушність критики сексизму, що 
лунає на адресу рекламних відеороликів та глянцевих журналів, треба 
визнати, що в обох випадках реципієнт (глядач/ка чи читач/ка) бодай 
теоретично має вибір – дивитися чи вимкнути, читати чи закрити. Інша 
справа – зовнішня міська реклама (біг-борди, сітілайти, вітрини тощо). 
Вона існує повсюдно і для всіх одночасно, починаючи з дітей і до 
старших поколінь – її неможливо свідомо уникнути чи проігнорувати, 
вона атакує нас звідусіль, навперейми привертаючи увагу яскравими 
кольорами, парадоксальними написами, мистецьки виконаними 
зображеннями. І саме це змушує нас серйозно задуматись про її зміст, та 
про ті гендерно насичені повідомлення, які вона невпинно надсилає 
нашій підсвідомості, формуючи гендерні ідентичності українських 
громадян та гендерні відносини в нашому суспільстві. 

Знову ж таки повернемось до надмірної еротизації ЗМІ. І знову ж 
фігурує тут жіноча сексуальність. Жінка частенько з’являється в рекламі 
різноманітних товарів, що призначені для чоловічого споживання. 
Символічне включення жіночого зображення в товарний ряд призводить 
до того, що, з одного боку, саме жіноче тіло та сексуальність 



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

 

139 
 

сприймаються як товар, який можна купити за гроші. З іншого боку, 
реклама недвозначно пропонує жінку як «бонус» чи обіцяє її як «приз» за 
правильний вибір, зроблений покупцем. Проте найчастіше жінці 
відводиться роль яскравої етикетки, «обгортки» для товарів та послуг, 
асоціювати які з жіночністю чи інтимними стосунками взагалі вельми 
проблематично (будівельні матеріали, інструменти, сантехніка, 
автосервіс). Ця «наживка» має привабити потенційного покупця, 
очевидно, – чоловіка. Ці та інші подібні практики є сексистськими, адже 
відтворюють патріархальний тип гендерних відносин між чоловіками та 
жінками, де першим належить роль активного суб’єкта (дії, погляду, 
оцінювання, покупки), тоді як жінкам приписана роль пасивного об’єкта 
споглядання, бажання, споживання [7, 226 – 227].  

Ми говоримо про те, що жіноча сутність – у підтриманні 
домашнього вогнища, створенні затишку та наданні емоційної підтримки 
працюючому чоловікові й родині в цілому. Відбувається наголошення на 
тому, що це – найважливіша для суспільства справа, яку може взяти на 
себе жінки і тільки жінки, хоча інтерв’ю з домашньою господаркою ніхто 
не взявся ще зробити за всі роки існування незалежних українських ЗМІ. 
Адже такі героїні обираються за іншими критеріями – композиторка, 
співачка чи бізнес-леді, під час інтерв’ю з якими вибудовується образ 
господині. Ось чому жінки так часто фігурують на фоні домашнього 
комфорту та повсякденного побуту [8, 29]. Можна нескінченно 
скаржитися на нівельовану роль жінки в суспільно-політичному та 
економічному житті країни і не менш нівельовану роль чоловіка – у 
сімейному житті (коли чоловікові бракує часу на виховання дітей, 
оскільки на нього покладені завищені вимоги у процесі наповнення 
сімейного бюджету), але від того мало що зміниться. Чоловіки з дня на 
день, з року в рік дивляться на нас з телеекранів в одній стереотипній 
ролі, жінки – в іншій. І на жодному телеканалі, в жодній редакторській 
службі навряд чи знайдуться такі «темники» про рольові та кількісні 
«стандарти»: як показувати і як часто.  

Висновки. Діалектика «споживчого щастя» досить різноманітна, 
проте зміст не змінюється: привернути увагу аудиторії та донести 
інформацію. Щодо останньої, то слід відзначити й те, що вона досить 
часто буває неякісною і має як позитивний, так і негативний вплив на 
особистість. З одного боку, ЗМІ пропагують руйнівний вплив наркотиків, 
насильства, сигарет і т .д., а з іншого боку, – без упину показують фільми, 
у яких головними героями виступають люди, чиє життя суцільно 
складається з цього самого. Тобто ЗМІ водночас і попереджують, і 
заохочують. Зрозуміло, що від насильства, еротики і наркотиків у ЗМІ 
нікуди не дітися. Проте може трапитись, що це навіть зіграє на руку 
оздоровленню соціуму: молодь, що зараз поверне від проповіді цінностей 
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середнього класу, у свою чергу, пересититься грою на її руйнівних 
інстинктах. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 
 

Вступ.Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
посиленням уваги до проблем особистості. Громадяни з інвалідністю є 
серед усіх верств населення будь-якого суспільства. Це люди з такими 
вадами здоров’я, як ураження опорно-рухового апарату та центральної і 
периферичної нервової системи, психічні захворювання та розумова 
відсталість; ураження органів слуху та зору; ураження внутрішніх 
органів; онкологічні захворювання. 

Суспільство, враховуючи інтелектуальну недостатність розумово 
відсталих дітей, не може знизити щодо них вимог морального характеру. 
Разом з тим, виховуючи позитивні соціальні якості особистості дітей з 
розумовою відсталістю, необхідно враховувати особливості їхньої 
психіки, обумовлені органічним пошкодженням центральної нервової 
системи. 

Результати дослідження. Діти, які мають вади розумового 
розвитку,– це найбільш складна група дітей-інвалідів. На наш погляд, для 
даної категорії дітей потрібно підбирати та використовувати технології 
соціальної роботи, які будуть найбільш ефективними для їх психічного та 
фізичного здоров`я. Щоб не завдати шкоди дітям даної категорії, 
потрібно коректно та обережно працювати з ними. 

Основними технологіями соціальної роботи, які можна застосувати 
до дітей даної категорії, є наступні. 

1. Діагностика, як технологія соціальної роботи, досить 
ефективна в роботі з дітьми, які мають вади розумового розвитку.Це 
процес установлення медичного діагнозу, тобто висновків про характер 
та особливості фізичного та психічного стану дитини чи її хвороби. 
Діагностика виявляє характер захворювання дитини з вадами 
розумового розвитку, якщо вчасно іправильно визначені ознаки та 
причини виникнення захворювання, то можна сподіватися на 
благополучний хід лікування і позитивні результати розвитку дітей 
даної категорії. 

2. Соціальна реабілітація –комплекс заходів, спрямованих на 
відновлення прав, соціального статусу, здоров’я та дієздатності дитини з 
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вадами розумового розвитку, які націлені на відновлення не тільки її 
життєдіяльності в соціальному середовищі, але самого соціального 
середовища, умов життєдіяльності, які були порушені або обмежені з 
будь-яких причин. 

Здійснення соціальної реабілітації значною міроюі залежить від 
дотримання її основних принципів. До них слід віднести: етапність; 
диференційованість; комплексність; послідовність; безперервність; 
доступність; безкоштовність, особливо якщо це стосується дітей з вадами 
розумового розвитку, адже ця категорія дітей найбільш складна у 
проведенні соціальної реабілітації. 

Залежно від категорій дітей, які мають інвалідність, можна 
визначити основні напрямки реабілітаційної діяльності. До основних 
видів такої реабілітації ми можемо віднести: 

– медичну реабілітацію, яка включає в себе комплекс медичних 
заходів, націлених на відновлення або компенсацію порушених або 
втрачених функцій організму, що призвели до інвалідності або що 
були вроджені; 

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

– психолого-педагогічнуреабілітацію–комплекс заходів психолого-
педагогічного впливу, які дозволяють дитині, яка має вади 
розумового розвитку, успішно адаптуватися в навколишньому 
середовищі та суспільстві. 
Зміст соціальної реабілітації полягає в: реконструкції 

соціокультурного оточення з різними категоріями дітей, допомозі в 
комунікації та навчанні, цілеспрямованій соціально-педагогічній роботі з 
близькими та родичами; організації дозвілля та спілкування; виявленні 
творчих здібностей; охороні прав дітей; медичному, педагогічному, 
психологічному патронажі, створені позитивної громадської думки щодо 
багатоаспектності проблем дітей даної категорії [3]. 

3. Соціальна адаптація– процес активного пристосування дитини-
інваліда до нових для неї соціальних умов життєдіяльності шляхом 
активного їх засвоєння. Наприклад, якщо дитина почала ходити у 
звичайний дитячий садочок, її потрібно адаптувати до нових умов, 
оскільки вона раніше була ізольованою від однолітків та суспільства, 
була завжди дома з батьками або родичами; також, як приклад, можна 
навести інтегроване навчання, коли дитину потрібно адаптувати в коло 
здорових однолітків. 



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

 

143 
 

4.Індивідуальні технології соціальної роботи.У роботі за цим 
напрямком досить актуальною є проблема індивідуального підходу до 
дитини з урахуванням її особливостей, здібностей, інтересів, рівня 
інтелектуального або фізичного розвитку, вмінь та навичок, здатності до 
навчання. Необхідним є створення індивідуальних програм реабілітації 
для кожної дитини-інваліда. Це допоможе певною мірою гарантувати 
кожній дитині отримати необхідний комплекс медико-соціальної 
допомоги з урахуванням захворювання, його наслідків та індивідуальних 
особливостей організму дитини. 

5. Групові технології соціальної роботи. Крім індивідуальної 
роботи, широкого розповсюдження набула групова робота з дітьми з 
вадами розумового розвитку, яка приносить значні результати. Для 
розвитку і повноцінного існування будь-якій людині потрібне 
спілкування. Дитині-інваліду воно необхідне особливо. 

Однією з найкращих групових форм роботи з дітьми зазначеної 
категорії є клуби спілкування, творчі майстерні. Створюються вони 
шляхом об’єднання дітей-інвалідів та членів їх сімей. 

6.Консультування–процедура, яку можна використовувати 
всоціальній роботі з батьками, які мають дітей з вадами розумового 
розвитку шляхом порад, вказівок і забезпечення необхідною 
інформацією. Консультування батьків, які виховують дитину-
інваліда,полягає в дослідженні проблеми клієнта, находженні разом з 
ним позитивних шляхів її вирішення, наданні порад і рекомендацій 
щодо наявності для цього соціальних ресурсів.  

7. Соціальний супровід–супровід сімей, які виховують дітей з 
вадами розумового розвитку, метою якого є допомога в набутті 
соціально-економічної самостійності – цілого комплексу дій, реалізація 
яких дозволяє родині за порівняно короткий час без ризику для себе й 
оточення призвичаїтись самостійно вирішувати певні питання, пов’язані з 
їх хворою дитиною. Структура соціального супроводу також 
визначається індивідуально. Існує два типи клієнтів соціальної служби: ті, 
що прагнуть змінити щось з власної волі, і ті, хто не збираються нічого 
змінювати. До клієнтів вищезазначеної групи застосовується, на перший 
погляд, найпростіша "терапія" –контактування та надання якомога 
ширшої інформації про соціальні послуги, про те, що можна їм 
допомогти, що соціальним працівникам можна довіряти [1]. 

Також можна навести приклади інноваційних технологій соціальної 
роботи з дітьми, які мають порушення розумового розвитку. Ці технології 
мають на меті розвиток дитини спокійними і цікавими засобами та 
методами. Адже музика, казки, танці заспокоюють дитину та переносять 
її в «цікавий світ». 

Арт-терапія. Ця технологія покликана допомогти дитині впоратися 
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зі своїми психологічними проблемами, відновити емоційну рівновагу чи 
усунути порушення поведінки. Арт-терапевтичні методи успішні також у 
роботі з аутичними дітьми. Вербальний контакт із ними вкрай 
ускладнений. Вони ―занурюються в себе‖, а їхня діяльність має 
ритуальний, стереотипний характер. Спроби змінити ці стереотипи, як 
правило, викликають сильну тривогу і навіть агресивну реакцію. Арт-
терапія дозволяє якоюсь мірою отримати доступ до переживань таких 
дітей, активізувати їх, а в деяких випадках –і сприяти розвитку 
практичних навичок. Варто враховувати й те, що в деяких випадках 
аутичні діти виявляють особливі здібності до малювання [2]. 

Танцтерапія людей із психологічними проблемами (танцювальна 
психотерапія) –один з видів психотерапії, орієнтований на вирішення 
конкретних проблем дітей-інвалідів. Може проходити як у груповій, так і 
в індивідуальній формі. Також вимагає досить тривалого терміну для 
досягнення стійкого, позитивного результату. Танцтерапія орієнтована 
для особистого розвитку і самовдосконалення. У даному випадку танець 
стає способом пізнання себе, своїх особливих індивідуальних якостей, 
можливістю розширити уявлення про самого себе, знайти нові шляхи 
вираження і взаємодії з іншими людьми [34]. 

Казкотерапія– це терапія середовищем, особливою казковою 
атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні можливості 
особистості, може матеріалізуватись мрія; а головне, в ній з’являється 
відчуття захищеності та аромат таємниці. Метою казкотерапії є 
підведення дитини до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, своєї 
єдності і неповторності, до відчуття гармонії із собою і світом. У процесі 
казкотерапії дитина-інвалід навчається сприймати себе такою, якою вона 
є, усвідомлювати себе й інших людей, кожного як неповторну 
індивідуальність. У кожній дитині, здорова чи має інвалідність, існує 
потреба в самовираженні, яка здебільшого, залишається незадоволеною, 
що породжує внутрішній конфлікт 

Дельфінотерапія є альтернативним, нетрадиційним методом 
психотерапії, де в центрі психотерапевтичного процесу перебуває 
спілкування дитини-інваліда та дельфіна. Це спеціально організований 
процес, що відбувається під наглядом ряду фахівців – лікаря, ветеринара, 
тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога). У 
психотерапії беруть участь спеціально навчені тварини, які мають 
«хороший характер». Дослідники вважають, що спілкування з дельфінами 
приносить не лише естетичну насолоду, а й медичну користь: емоції, які 
при цьому відчуває людина, загоюють душевні рани й нормалізують 
психічний стан. За деякими припущеннями, таким сприятливим чином 
діють ультразвукові хвилі, які виходять від дельфінів.Фахівці вважають, 
що дана терапія підходить для дітей з аутизмом, олігофренією I – II 
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ступеня[4, 203]. 
Висновки.Отже, можна зробити висновок, що технології соціальної 

роботи мають великий вплив на розвиток та інтеграцію дітей, які мають 
вади розумового розвитку.Вони багато в чому визначають ефективність 
соціальної роботи, а їх вміле застосування дозволить вирішити багато 
проблем таких дітей. 
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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, НА ЯКИХ ГРУНТУЄТЬСЯ 

ПРАКТИЧНА РОБОТА З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ 
 
Вступ. Життя будь-якого суспільства характеризується наявністю в 

ньому девіації. Унаслідок різноманітних причин духовного, 
економічного, політичного характеру в суспільстві завжди є люди з 
девіантною поведінкою, тобто з поведінкою, що відхиляється від 
прийнятих у суспільстві ціннісно-нормативних стандартів.  

Значна кількість проявів девіантної поведінки в сучасному 
суспільстві спостерігається в молодіжному середовищі, серед дітей і 
підлітків. Серед них: делінквентна поведінка (протиправна поведінка: 
крадіжки, хуліганство та ін.), адиктивна поведінка (залежна поведінка: 
харчова залежність, ігрова залежність, залежність від наркотичних та 
алкогольних речовин та ін.), суїцидальна поведінка – навмисні дії, які 
спрямовані на позбавлення себе , та інші. 

Результати досліджень. Девіантна поведінка, що є найбільш 

http://www.visnyk.org.ua/nomer/45/
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актуальною проблемою сучасності, має свою специфічну природу і 
розглядається як результат впливу різноманітних цілеспрямованих 
організованих і стихійних неорганізованих впливів на особистість дитини 
або підлітка. 

Проблемі девіантної поведінки приділяється досить багато уваги. 
Цю проблему досліджували такі відомі учені, як Говард Бекер,  
Едвін Сазерленд, Еміль Дюркгейм, Ерік Еріксон, Зиґмунд Фройд,  
Ральф Клоуворд, Роберт Мертон, Уолтер Реклесс, Чезаре Ломброзо, які 
намагалися пояснити причини виникнення девіації, шляхи її подолання, 
запропонували класифікацію видів та форм девіантної поведінки. До 
найбільш відомих сучасних авторів, що займаються проблемою 
девіантної поведінки та різних проявів її в суспільстві, належать:  
О. М. Балакірєва, С. В. Березін, С. А. Биков, А. М. Вієвський,  
Т. В., Лазаренко Б. П., Максимова Н. Ю., Орел Г. О., П’ятницька  
І. Н., Рущенко І. П., Сердюк О. О. Іванова, Н. А. Сирока, В. А. Соболєв, 
Н. А. Чистова, В. М. Ялтонський.  

Підлітки з девіантною поведінкою є досить гострою проблемою 
сучасності, тому даній категорії населення приділяється багато уваги. Під 
час роботи з підлітками і дітьми з девіантною поведінкою фахівці з 
соціальної роботи використовують низку різних теоретичних моделей 
соціальної роботи, як-от: психологічні моделі соціальної роботи 
(психодинамічна, когнітивно-біхевіористська, гуманістична модель); 
соціологічні моделі (системна, екологічна, рольова модель); комплексні 
(біопсихосоціальні) моделі соціальної роботи (кризове втручання, 
зосереджена на завданні модель, модель сімейної терапії, психосоціальної 
терапії, соціально-педагогічна модель). 

Психологічні моделі соціальної роботи. До цієї групи належать 
теоретичні моделі, які вибудовуються на ідеї допомоги клієнтові шляхом 
оптимізації його зусиль щодо використання особистісних і соціальних 
ресурсів для впливу на несприятливу ситуацію його життя [26, 305]. 

Психодинамічна модель соціальної роботи є однією з 
найпоширеніших. Вона заснована на ідеї і техніках психоаналізу – 
обґрунтованої австрійським психологом, психіатром Зігмундом Фрейдом 
теорії, яка відводить важливу роль у поведінці особистості невідомому 
(інстинктам, потягам), його гармонізації зі свідомістю. Психоаналіз 
суттєво розширив уявлення про сутність допомоги в соціальній роботі, 
сфокусував її на внутрішньому житті індивіда, розглядаючи дії та 
поведінку людини як наслідок процесу її мислення, а не особливостей 
міжособистісних чи соціальних відносин. Психодинамічна модель 
пропонує ефективні техніки діагностування соціального відхилення, 
прогнозування перспектив поліпшення внутрішнього стану  
особистості [1, 210]. 



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

 

147 
 

Когнітивно-біхевіористська (лат.coqnitio – пізнання, англ. Behavior 
– поведінка) модель соціальної роботи ґрунтується на ідеї, яка акцентує 
увагу на необхідності враховувати при наданні допомоги клієнтові 
особливості його мислення, установки, які спрямовують його дії. Суть 
цієї роботи полягає у сприянні набуттю клієнтом адективних соціальним 
умовам навичок поведінки. Фахівці соціальної роботи використовують 
техніки і методи когнітивно-поведінкового підходу стосовно нарко- та 
алкозалежних осіб, психічно хворих , дітей і підлітків з порушеннями в 
поведінці. Така робота спрямована, зокрема, на те, щоб навчити клієнтів 
соціальним навичкам, усунути в них небажані форми поведінки, змінити 
неадаптивні переконання, зміцнити їх впевненість у собі [4, 280]. 

Гуманістична модель соціальної роботи вбачає головні резерви 
змін у самій людині, в закладених у ній силах добра, психічного здоров’я 
і бажання самовдосконалюватися. Тому ця теоретична модель відводить 
клієнтам роль активних творців власного життя, стиль якого може бути 
обмежений тільки фізичними або соціальними впливами. Допомога у 
виборі стратегій дій клієнта має враховувати пошук ним власного 
життєвого призначення. Соціальні працівники використовують цю 
модель у груповій та індивідуальній роботі з різними групами клієнтів, у 
тому числі з девіантними підлітками. 

Загалом психологічні моделі допомагають повніше, глибше 
сприймати клієнта соціальної роботи, налагоджувати з ним довірливі, 
взаємозацікавлені ділові відносини, розвивати його психологічну 
здатність до розв’язання власних життєвих конфліктів, оптимістичного 
бачення свого майбутнього [6, 132]. 

Соціологічні моделі соціальної роботи. Ці моделі зосереджують 
увагу на соціальному контексті допомоги – соціальних причинах 
виникнення складних життєвих ситуацій, соціальних нормах і соціальній 
патології, соціальному контролі за поведінкою клієнта. 

Системна модель соціальної роботи в сучасній практиці є 
найпопулярнішою. Відповідно до неї суспільство постає як складна 
соціальна система, сформована із сукупності взаємопов’язаних 
соціальних організацій та інститутів, взаємодія яких впливає на 
життєдіяльність людини. Ґрунтується ця модель на ідеї, що задовільне 
життя людини залежить від систем, які її оточують. Такою системою є 
сім’я, всередині якої існують взаємини між подружжям, дітьми і 
родичами; сім’я також включена у взаємодію з різноманітними 
соціальними інститутами – державою, системою освіти і виховання, 
економічними й іншими організаціями, з цього погляду завдання 
соціальної роботи полягає у вивченні оточення клієнта, впливу на нього 
інших людей, соціальних факторів [3, 98]. 

Екологічна модель соціальної роботи розглядає допомогу як 
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діяльність, спрямовану на збереження рівноваги між клієнтом і 
навколишнім середовищем, як нейтралізацію негативних змін, які можуть 
спричинити в людини дезадаптивні процеси. Діяльність фахівців, які 
дотримуються цієї моделі, полягає у використанні активних методів 
адаптації і соціалізації клієнта, забезпеченні відповідності між його 
внутрішнім станом і вимогами зовнішнього середовища. Водночас 
соціальні працівники можуть змінювати зовнішнє соціальне і фізичне 
середовище, дбаючи, щоб воно якомога більше відповідало правам, 
потребам і життєвим цілям особистості. 

Рольова модель ґрунтується на ідеї рольової поведінки клієнта, який 
вибудовує свої вчинки відповідно до загальноприйнятих і відтворюваних 
індивідуальною свідомістю моделей, схем. Рольова модель соціальної 
роботи звертає увагу на проблеми клієнта, пов’язані з очікуваною його 
поведінкою і бажаним розвитком на основі його минулого досвіду, 
розуміння значущості того, що має з ним відбуватися, а також його 
уявлень про свою роль у житті [18, 68]. 

Комплексні (біопсихосоціальні) моделі соціальної роботи. 
Сформовані вони на концептуальних підходах багатьох гуманітарних 
наук (соціології, психології, педагогіки, соціальної психіатрії та ін.). Цей 
процес був закономірною реакцією соціальної роботи на комплексний 
характер проблем багатьох людей, а також на необхідність використання 
теоретичних надбань, методологій, технік з різних сфер людських знань і 
діяльності [1, 219]. 

Модель кризового втручання орієнтована на допомогу клієнтові, 
який перебуває у стані глибокої і гострої психологічної кризи, що 
зумовлює необхідність оперативного втручання для виведення його з 
дезадаптивного стану. 

Зосереджена на завданні модель пропонує чітку послідовність 
діагностування проблеми клієнта і роботи з нею, що допомагає 
усвідомленню практичними працівниками раціонального процесу 
безпосередньої роботи з клієнтом. 

Модель сімейної терапії довела свою ефективність у багатьох 
ситуаціях, пов’язаних з необхідністю сімейного, часто й індивідуального, 
консультування. Заснована вона на твердженні, що пояснення і 
подолання проблем взаємодії між людьми обумовлене їх розумінням 
минулих, а також актуальних на певний час взаємовідносин. Це означає, 
що головну увагу слід зосереджувати на проблемах, що виникли між 
людьми, а не в кожній конкретній людині. Цю модель використовують 
для вирішення традиційних сімейних проблем – народження дитини з 
функціональними обмеженнями, бідності, старості, девіантної поведінки 
дітей і підлітків [26, 180]. 

Модель психосоціальної терапії є досить поширеною. Вона 
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передбачає тривалий супровід клієнта соціальним працівником, надає 
особливої уваги їх взаємовідносинам. Головне за цього підходу – 
виокремити проблеми із середовища клієнта, посилити сильні сторони 
його «я», а також механізми, за допомогою яких він зможе самостійно 
подолати свої проблеми за достатньої підтримки соціального працівника. 
Психосоціальна терапія ефективна в роботі з клієнтами, які недостатньо 
контролюють свою поведінку, а напругу й агресивність спрямовують на 
людей, які з ними взаємодіють. Часто їх поведінка не відповідає 
моральним нормам і законам держави. Звичним для них є зловживання 
алкогольними і наркотичними речовинами, що нерідко вкорінене в 
родинній традиції [3, 211]. 

Соціально-педагогічна модель виходить із ідеї значущості 
виховного впливу на процес соціалізації індивіда або соціальної групи, 
здійснення якого відбувається через систему інститутів – сім’ю, школу, 
позашкільні заклади. Ці інститути мають коригувати формування 
соціальних якостей особистості відповідно до суспільних цінностей, 
обмежувати або активізувати вплив певних зовнішніх факторів. 

Соціально-педагогічну модель використовують в Україні центри 
соціальних служб для молоді, громадські організації. Як правило, вона 
спрямована на профілактику серед дітей і молоді, а також серед різних 
вікових груп ризику. Прикладом застосування такої моделі є проведення 
чемпіонату з комп’ютерних ігор «Кіберспорт проти СНІДу» серед 
учнівської молоді, що орієнтовані на створення системи мотивації для 
дотримання безпечної поведінки. Подібну мету переслідувала й акція 
«Здоровим бути модно», що заохочувала молодь до свідомого вибору 
безпечної поведінки у відповідь на загрозу епідемії ВІЛ/СНІДу [1, 215]. 

Висновки. Використання різноманітних моделей соціальної роботи 
під час практичної роботи з девіантними підлітками дає можливість 
надання ефективної і кваліфікованої допомоги. 

Як бачимо, проблемі девіантної поведінки приділяється досить 
багато уваги. Цю проблему вивчали такі відомі вчені, як Е. Дюркгейм,  
Р. Мертон, Ч. Ломброзо, З. Фройд та інші, які намагалися пояснити 
причини виникнення девіації, шляхи її подолання, запропонували 
класифікацію видів девіантної поведінки. Цю проблему досліджують і 
сьогодні, зараз одержала розвиток загальна теорія соціальних відхилень, 
активно проводяться правові і соціальні дослідження поведінки з 
відхиленнями. 

Найбільше проявів девіантної поведінки спостерігається в 
молодіжному середовищі, серед дітей і підлітків. Значно зросла кількість 
таких негативних явищ, як алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. 

З девіантними підлітками працюють фахівці з соціальної роботи. 
Для того щоб надавати ефективну, кваліфіковану допомогу у своїй 
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практичній діяльності, вони спираються на теоретичні моделі соціальної 
роботи, як-от: психологічні моделі соціальної роботи (психодинамічна, 
когнітивно-біхевіористська, гуманістична модель); соціологічні моделі 
(системна, екологічна, рольова модель); комплексні (біопсихосоціальні) 
моделі соціальної роботи (кризове втручання, зосереджена на завданні 
модель, модель сімейної терапії, психосоціальної терапії, соціально-
педагогічна модель). 

Кожна з цих моделей висуває свій підхід щодо вирішення тієї чи 
іншої проблеми. Соціальний працівник має обирати, яку модель чи 
комплекс моделей необхідно використати залежно від ситуації та 
проблем клієнта. 
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ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку нашої держави сім’я, як 

соціальний інститут, перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, 
негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на 
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життєдіяльність сім’ї. Такі об’єктивні причини, як науково-технічний 
прогрес, урбанізація, міграція населення, розвиток засобів масової 
інформації, призвели до зміни характеру і структури сімейно-шлюбних 
цінностей, трансформації традиційних сімейних ролей  

Дослідження і публікації. . Своє розуміння сутності, функції, 
трансформації сім’ї та шлюбу висловлювали практично всі класики 
соціологічної думки. Так, дослідниками цієї проблематики у США є  
У. Гуд, І. Най, Дж. Хілл, у Німеччині – Р. Кенінг, в Англії – Р. Флетчер, у 
Франції – Л. Руссель, Ф. Мішель. У сучасній Росії проблеми родини та 
шлюбу досліджували А.І. Антонов, О.М. Здравомислова,  
В.В. Солодовніков, А.Г. Харчев. В Україні дану проблематику 
розробляли соціологи Н.В. Лавриненко, С.М. Оксамитна, В.М. Піча,  
О.Д. Цимбалюк, Г.О. Ковтун, психологи Л. Богданович, М. Вовчик-
Блакитна, І. Горпінченко, Д. Ісаєв, В. Каган, Д. Колесов, Е. Непочатова-
Курашкевич, А. Хрипкова, З. Шкіряк-Нижник, І. Юнда, педагоги  
В. Барський, О. Киричук, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, І. Трухін, 
В. Чудновський. 

Виклад основного матеріалу. З середини ХІХ ст. значну увагу при 
дослідженні сім’ї як соціального інституту приділяли представники 
еволюційного підходу, який визначає порядок чергування форм сім’ї, 
зміни історичних форм шлюбу та сім’ї, а також механізм виникнення 
сім’ї з роду, що зумовлює її унікальність у всіх відомих суспільствах та 
при всіх змінах її соціально-історичних форм. Основні риси цього 
підходу – ідея єдності людського роду й однаковості розвитку культур, 
дуже часто обов'язковість виділених стадій розвитку для всіх суспільств, 
ідея суспільного прогресу й історичного оптимізму. 

 Еволюціонізм прагне визначити те спільне, що притаманне різним 
формам сімей в різних типах суспільств, тобто значну увагу приділяє 
вивченню функцій сім’ї. Зміна форм сім’ї в історії уявляється як 
прогресивна зміна від нижчих форм до вищих. Найважливішими його 
представниками є: в Англії – Г. Спенсер, Дж. Мак-Леннан, Дж. Лебок,  
Е. Тайлор, Дж. Фрезер; у Німеччині – А. Бастіан, Т. Вайц,  
Ю. Ліпперт,Ф.Енгельс; у Франції – Ш. Летурно; у США – Л.Г. Морган.  

Англійський учений Дж. Мак-Леннан акцентував у своїх 
дослідженнях на шлюбно-сімейних відносинах як стороні культури. Він 
привернув увагу учених світу до цікавих особливостей звичаїв, що 
існували в різних культурах, – шлюб через викрадення, екзогамію 
(заборона шлюбно-сімейних відносин усередині колективу), поліандрію 
(у жінки декілька чоловіків). Англійський дослідник не був далеким від 
теоретичних побудов еволюціоністського характеру, зробивши основний 
акцент на єдності людської культури, на подібності «родин людства», що 
набагато перевищувала їхнє розходження.  
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У Франції еволюційний підхід до вивчення культур формувався в 
рамках соціології, що наклало відбиток на особливості його розвитку й 
вивчення культур у країні в цілому. О. Конт – один із творців соціології – 
склав еволюційну періодизацію історичного процесу, в якому 
розвивалася сім’я. Первісний період історії він поділив відповідно до 
форм релігійних вірувань на фетишизм (мисливське господарство), 
політеїзм (скотарство) і монотеїзм (землеробство). Послідовниками  
О. Конта стали Ш. Летурно й Е. Дюркгейм. Напрямок у вивченні культур, 
що існував у Франції наприкінці XIX – першій половині XX ст., 
називають соціологічним. 

Еволюціоністська концепція культури Тайлора вплинула на 
вивчення культур останньої третини XIX ст. Вихід книги «Первісна 
культура» став подією у світі науки, у першу чергу це стосується 
досліджень становлення духовної культури від первинних релігійних 
вірувань до світових релігій. 

Г. Спенсер – англійський філософ, біолог, психолог і соціолог – 
головний акцент у своїх теоретичних побудовах робив на аналізі того, як 
розвиваються суспільства. Основою для його концепції, найбільше повно 
викладеної у фундаментальній праці «Основи соціології», був 
найбагатший етнографічний матеріал. Він не був прихильником 
однакового лінійного прогресу, відповідно до якого «різні форми 
суспільства, представлені дикими й цивілізованими племенами на всій 
земній кулі, становлять лише різні щаблі однієї й тієї ж форми».  

Знання історичного розвитку сім`ї дає можливість передбачити 
певною мірою майбутній розвиток родини, що важливо в наш час, коли 
сім’я перебуває у кризі та потребує негайних рішень, тому вчення є 
актуальним для сьогодення, його вивчення допоможе сучасним сімейним 
індивідам подолати безліч конфліктів. Підтримка сім’ї, як незалежної 
суспільної одиниці сучасності, дасть можливість зростання її значення.  

Е. Гіденс вважав, що більшість антропологічних досліджень 
вказують на те, що всі достатньою мірою вивчені суспільства були 
патріархальними, хоча рівень та суть зверхності чоловіків розрізняються 
[1].  

Своє пояснення сім'ї Енгельс починає з найнижчої стадії – з періоду, 
коли людина тільки почала відокремлюватися від природи і ще нічого не 
виробляла, а лише брала собі готові продукти матеріального світу. 
Енгельс у своїй праці піддав аналізу виникнення сім'ї, виникнення 
приватної власності і держави, оскільки приватна власність породила 
сім'ю, а держава стала на захист інтересів приватної власності. Усі ці 
форми обумовлюють одна одну і не існують одна без одної. У своїй 
роботі «Походження сім'ї, приватної власності і держави» Енгельс 
достовірно довів історично перехідний характер різних форм шлюбу і 
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сім'ї, показав, що зміни сім'ї та шлюбу завжди викликались змінами в 
матеріальному житті суспільства, а становище чоловіка і жінки в 
суспільстві визначалося становищем їх у сім'ї. Так, сім'я заснована на 
груповому шлюбі, на думку Енгельса, була результатом дуже низького 
рівня розвитку продуктивних сил, коли люди були змушені жити 
первісною комуною. Відносини, які складались у такій сім'ї між 
чоловіками і жінками, з усіма привілеями жінок, з пануванням 
«материнського права», визначались тим становищем, яке займали 
чоловік і жінка в первісному суспільстві. Низький рівень розвитку 
продуктивних сил забезпечував задоволення лише самих обмежених 
потреб людини, і вся діяльність первісних людей була спрямована на 
пошук засобів до існування. При цьому в цій діяльності жінка мала ряд 
переваг над чоловіком, які забезпечували їй провідне становище. Згідно з 
природним поділом праці за статтю, чоловік воює, ходить полювати і 
ловити рибу, добуває їжу і виробляє потрібні для цього знаряддя. Жінка 
працює в домі і займається виготовленням їжі та одягу – варить, пече, 
шиє, влаштовує житло. Вона була господаркою в домі, а оскільки 
домашнє господарство в первісному суспільстві було загальним, жінка 
займала провідне становище в суспільстві. Це панування жінки в 
суспільстві, а також те, що за існуючих на той час шлюбних відносинах 
вона була матір’ю молодого покоління, – було причиною панування 
материнського права, тобто по матері визначалось походження дітей та 
здійснювалось успадкування всього майна. Енгельс показав, що ніяке 
насильство не може з'явитися раніше, ніж виникне лишок продуктів 
виробництва, тому що для підтримки насильства потрібен певний апарат, 
так само, як для здійснення самого акту насильства потрібні знаряддя 
цього.  

Отже, справа не у фізіологічних чи фізичних перевагах кожного 
окремого індивідуума над іншим, а в тому, хто привласнює собі лишки 
виробництва, у кого вони зосереджуються, хто може утримувати апарат 
насильства. Таким чином, зміна становища чоловіка і жінки в сім'ї не 
може бути пояснена фізіологічними відмінностями між статями, бо вони 
існували з перших днів людського життя і не призводили досить довгий 
період доісторичної епохи до поневолення жінок чоловіками. Енгельс 
довів, що причиною першого економічного закабалення жінки було те, 
що жінка разом з ростом виробничих сил була відсторонена від 
суспільної продуктивної праці, а ведення домашнього господарства 
втратило свій суспільний характер і стало приватною справою кожної 
окремої сім'ї. Власника майна, а таким став чоловік, не могла тепер 
задовольнити існуюча система спорідненості по матері та система 
успадкування по материнській лінії. Енгельс показав, що перехід від 
полігамії до моногамного шлюбу був викликаний економічними 
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причинами. Досягти правового закріплення своєї влади над жінкою 
чоловік зміг лише тоді, коли він економічно піднявся над нею. Проте й 
жінка не добровільно відмовилась від своїх привілеїв і переваг. Так, 
Енгельс писав, що «одношлюбність з'являється в історії зовсім не як 
примирення між чоловіком і жінкою, і ще менше – як найвища форма 
шлюбу. Навпаки, вона з'являється як поневолення однієї статі іншою, як 
проголошення невідомого до того часу в усій попередній історії 
антагонізму статей». 

Енгельс достовірно показав розвиток сім`ї в історичному аспекті, у 
взаємозв`язку з розвитком продуктивних сил та приватної власності, що 
при аналізі може підказати нам вихід із ситуації, що склалася. Також 
проаналізувавши теорію Енгельса, можна пояснити витоки стереотипів, 
пояснити, чим вони зумовлені і як деякі з них подолати, пояснюється 
походження матріархату та патріархату, з чого теж можливо зробити 
певні висновки та подолати деякі конфлікти в сім"ї, як-от протистояння 
влади чоловіка та жінки в сім"ї. Він пояснює виникнення одношлюбності 
через виникнення приватної власності, що при аналізі теж може принести 
користь суспільству, якщо зробити правильні висновки. 

І. Баховен допускав, що моногамному шлюбу передували полігамні 
відносини між статями, а патріархату – період зверхності жінки в житті 
первісного суспільства. 

Сім’я, за словами Моргана, – це активний початок, вона ніколи не 
зостається незмінною, а переходить від нижчої форми до вищої, в міру 
того як суспільство розвивається від нижчого ступеня до вищого.  

Найяскравішими представниками функціонального підходу є  
Е. Дюркгейм, Е. Вестермарк, Б. Маліновський, Дж. Мердок та У. Огборн. 
Слід зазначити, що функціональний підхід, як і еволюційний, також 
спрямований на пошук того спільного, що притаманне різним типам 
сімей у ході історії, але зосереджує увагу не тільки на універсальності 
сім’ї, на її історичних формах, а й на соціокультурних функціях сім’ї і на 
взаємозв’язках соціокультурних ролей, пов’язаних з шлюбом, родинністю 
та спорідненістю. 

Зокрема, Е. Дюркгейм займався пошуком властивих сім’ї механізмів 
солідарності та згуртованості, зосереджуючи увагу на ролі кожного члена 
сім’ї в родинному житті. Саме він звернув увагу на те, що під впливом 
урбанізації сім’я втрачає ряд своїх функцій, стає менш міцною внаслідок 
добровільності шлюбу. Також він відзначив, що зменшення кількості 
членів сім’ї призводить до зменшення солідарності. Одночасно  
Е. Дюркгейм вважав, що втрата будь-яким структурним елементом 
колишніх функцій не означає послаблення цього елементу. Навпаки, це 
може бути пов’язано з появою нового спеціалізованого соціального 
інституту [2, 10]. 
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Зазначимо, що поєднання еволюційного та функціонального 
підходів дозволило науковцям відобразити стан сім’ї як етапу в загальній 
її трансформації, проаналізувати функції та виявити основні тенденції в 
розвитку моногамії. Прибічники теорії функціоналізму простежили 
зв’язок функцій сім’ї з диференціацією статевих ролей: чоловік виконує 
інструментальну роль, пов’язуючи сім’ю із зовнішнім світом та 
забезпечуючи її матеріально; дружина виконує експресивну роль, яка 
регулює взаємостосунки в сім’ї завдяки емоційній, психологічній 
підтримці.  

Слід відзначити, що у функціональному підході велика увага 
приділяється аналізу історичного переходу сімейних функцій до інших 
соціальних інститутів, за яким відбувається редукція економічної, 
освітньої, виховної та інших функцій. Одним з перших звернув на це 
увагу У. Огборн. На його думку, прерогативою сім’ї залишалась лише 
афективна функція, до того ―майбутня стабільність сім’ї буде залежали в 
основному від міцності емоційних зв`язків‖. 

Існує думка, що в доісторичні часи шлюбу і сім'ї не існувало. 
Панували відносини так званого проміскуїтету (невпорядкованих 
статевих зв'язків). У цей період кожна жінка належала кожному 
чоловікові і навпаки. Поняття сім’ї і шлюбу ще не існувало, шлюбні 
стосунки будувалися без розбору рідні та спорідненості. Це був 
племінний період. 

Із ендогамії (статевих стосунків усередині роду, коли у статеві 
відносини вступали представники одного роду, наприклад шлюб між 
братами і сестрами), через агамію (тимчасову заборону статевих зв’язків), 
виникла екзогамія (систематичні зв’язки між представниками різних 
родів). Роди пов’язувалися, але не за виробництвом матеріальних благ, а 
лише за народженням дітей. Початковою формою екзогамного шлюбу 
був груповий шлюб. Отже, груповий шлюб – це перша форма шлюбних 
відносин.  

Груповий шлюб – це відношеннядвох груп, члени яких мають право 
вступати один з одним у статеві відносини. Суть групового шлюбу 
передбачає обмеження кола можливих статевих партнерів рамками певної 
групи. Груповий шлюб передбачав дотримання епігамії – норми, 
приписаної укладенням шлюбу між членами визначених соціальних 
общин [3]. 

Поступово групова сім'я і шлюб стали трансформуватися в парну 
сім'ю. Існувало ще колективне господарство, жінка користується 
свободою нарівні з чоловіком, вона виділяє одного головного чоловіка і 
навпаки. Парна сім’я об'єднувала тільки одну подружню пару. Такий 
шлюб ще не регулювався спільнотою, його зв’язували лише добра воля 
партнерів, але це ще не було постійне партнерство. Відбувається розподіл 
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праці. З’являється скотарство, ремесла, виникає приватна власність. 
Спочатку кожний із подружжя продовжував жити в своєму родовому 
гурті (диспокальний шлюб). Потім чоловік почав переходити в рід 
дружини (матрилокальний шлюб), а ще пізніше і дружина в рід чоловіка 
(патрилокальний шлюб). У західних суспільствах поширювалася і 
неолокальна форма шлюбу, коли молоде подружжя живе окремо від своїх 
батьків.  

Від парного шлюбу суспільство переходить до нових сучасних 
форм сім'ї та шлюбу:  

– моногамії – форми шлюбу, в якому кожному з подружжя 
дозволяється мати тільки одного партнера в будь-який відрізок часу; 
моногамія виникла в первісному суспільстві, надалі стала 
домінуючою формою шлюбу; 

– полігамії – форми шлюбу, в якому особа може одночасно мати 
більше одного шлюбного партнера; полігамія може виявитися у 
формі полігінії і поліандрії; 

– полігінії – форми полігамного шлюбу, в якому чоловік може 
одночасно мати більше однієї жінки; полігінія є однією з історичних 
форм шлюбу, найчастіше вона існує у формі сім’ї гаремного типу; 

– поліандрії – рідкісної форми полігамного шлюбу, в якому жінка 
одночасно може перебувати в шлюбі з кількома чоловіками; 
різновидом поліандрії вважається біандрія, коли жінка має двох 
чоловіків [4, 306]. 

– Індивідуально-парний шлюб (моногамія). Із розвитком приватної 
власності чоловік починає займати головну роль. Материнське право 
відміняється та відбувається поневолювання однієї статі іншою. 
Основні ознаки такої сім’ї – шлюбні або кровно-родинні зв’язки між 
всіма її членами, сумісне проживання в одному приміщенні, 
спільний сімейний бюджет. 
Дофамілістична епоха. Сім’я та фамілістична культура виникають 

історично. Бо в умовах групового шлюбу і поділу роду на екзогамні та 
ендогамні функція батьківства розповсюджувалася на весь рід / плем’я, 
на старших представників роду. Існувала система соціальних норм 
багатодітності. 

Доіндустріальна епоха. Для виникнення сім’ї необхідна наявність 
власності, економіки, відносин влади та підкорення. Сімейний спосіб 
життя ставав майже єдиною формою буття особистості (виробництво, 
навчання, відпочинок, дозвілля). Благополуччя сім’ї гарантувало 
благополуччя індивіда. Нероздільність сім’ї та економіки, домінування 
влади родинності, переважання селянської родини, багатодітність, міцна 
влада міжпоколінних зв’язків забезпечували сім’ї стійкість серед інших 
соціальних інститутів. У цей період на шлюб і сім’ю великий вплив мала 
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церква, заборонялися шлюби між кровними родичами, вступ до шлюбу 
був добровільним, практично неможливими були розлучення та 
заборонялися аборти [5, 203].  

Індустріальна епоха. Сім’я відділяється від соціально-економічної 
діяльності, різке розмежування дому та позасімейного світу, позасімейна 
мобільність синів та дочок, перехід від централізованої розширеної сім’ї 
до нуклеарної, шлюбні відносини стають вищими за родинно-батьківські, 
можливість втручання в репродуктивний цикл, ―відкрита система‖ вибору 
партнера, розповсюдження малодітності. У цю епоху відбулося зниження 
віку вступу до шлюбу, збільшення народжуваності, широке використання 
жіночої праці, дозвіл розлучень за судовим рішенням [5, 204].  

Учені наголошують на значенні економічних факторів у 
функціонуванні конкретної форми шлюбу в певних суспільствах. Залежно 
від цих факторів у деяких країнах переважає моногамія чи полігамія. 
Зрозуміло, економічні фактори лише частково пояснюють своєрідність 
тих чи інших форм шлюбу. Важливу роль тут відіграють інші фактори. 
Полігінія, наприклад, узаконена і підтримується релігійними нормами у 
країнах ісламу. Проте молодь тут досить широко вдається до 
моногамного шлюбу. 

Отже, шлюб – це суспільством визнаний і схвалений союз між 
двома дорослими індивідами. Інститут шлюбу втілює певні соціальні 
норми, визнання кола прав та обов'язків подружжя стосовно один одного, 
дітей, майна, оточення. Шлюб – це історично змінна соціальна форма 
відносин між чоловіком і жінкою. Шлюб упорядковує статеве життя і 
встановлює їх подружні споріднені права й обов'язки з метою створення 
сім'ї, народження і виховання дітей [6, 20]. Шлюб майже завжди об'єднує 
двох осіб протилежної статі, проте в деяких культурах допускаються різні 
види гомосексуального шлюбу. Багато гомосексуальних чоловіків та 
жінок живуть стабільними парами. 

Висновки. Зазначимо, що останні два-три десятиліття як на Заході, 
так і в нас набуває дедалі більшого поширення, особливо серед молоді, 
так званий феномен співжиття. Співжиття – мешкання разом людей, що 
мають сексуальні відношення, але не перебувають у шлюбі (набуло 
надзвичайно широкого поширення в більшості західних суспільств). Для 
молодих людей стало нормою жити разом до вступу в шлюб [47, 388]. 
Консесуальний шлюб (співжиття) – офіційно незареєстровані 
довготривалі (не менше 2-х років) подружній і господарсько-побутовий 
союз чоловіка і жінки. У тому випадку, якщо в співжитті народжується 
дитина, коректніше називати його неофіційним шлюбом [28, 13]. 

Протягом останніх тридцяти років кількість неодружених жінок та 
чоловіків, що воліли жити разом в одному домі, різко зросла. Соціологи 
доводять, що в нас більшість молодих людей ставляться до співжиття як 
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до «пробного шлюбу». Більшість пар, що співживуть, одружуються через 
певний час або коли в них з'являються діти. 
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БАТЬКІВСЬКІ РОЛІ ЯК СКЛАДОВА МАСКУЛІННОСТІ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Вступ.Традиційне українське родинне виховання – це історично 
сформованасистема поглядів, ідеалів та засобів батьківського впливу на 
дітей. Батько в українській сім’ї був її головою, годувальником, опорою й 
захисником. На ньому трималося сімейне господарство, від нього залежав 
матеріальний статок родини. Авторитет батька в українській родині був 
незаперечним. І коли на матір покладалася відповідальність за догляд та 
виховання дітей, батько формував у молодших членів сім’ї такі якості, як 
відповідальність, розуміння свого обов’язку, самостійність, уміння 
відстоювати власну гідність. Від батька до сина передавалися навички 
господарювання, основи сімейного ремесла. Традиційні українські 

http://www.nbuv.dov.ua/
http://www.nbuv.dov.ua/
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чесноти й норми християнської моралі пильно оберігають усталені 
родинні взаємини.  

У сучасному світі жінкам і чоловікам доводиться долати існуючі 
стереотипи, адаптувати традиції сімейного життя і виховання дітейдо 
вимог часу. Якщо жінки мають краще вміння пристосовуватися й 
успішно освоюють нові ролі, то для багатьох чоловіків зміни усталених 
канонів породжують значні труднощі. 

Сьогодні все частіше говорять про так звану «кризу маскулінності», 
яка характеризується зсувом уявлень і очікувань від чоловіка у 
виробничих відносинах, політичній сфері, сімейних відносинах і 
відображається в нових критеріях чоловічої краси, емоційної чутливості, 
нових видів взаємин між самими чоловіками, характері чоловічої 
сексуальності та ін. Щодо виробничих відносин та політичної сфери, то 
можливість жінок отримати хорошу освіту дозволила їм вийти на 
політичну арену і ринок праці поряд із чоловіками та навіть створити 
певну конкуренцію. Освоєння нових ролей помітно вплинуло на психіку і 
поведінку представників обох статей. Якщо сучасні жінки мають 
розвивати в собі незалежність, рішучість, наполегливість, стійкість, 
ініціативність, то втрата чоловіками монополії в цих традиційних для них 
сферах спонукає розвивати в собі здатність до компромісу, співпраці, 
порозуміння, вміння ставити себе на місце іншої людини, що в багатьох 
чоловіків породжує певні труднощі. 

Актуальністю цієї статті є роль батьківства,роль батька у 
вихованні дітей і відповідальності за сім’ю. 

Результати дослідження. Гендерний підхід до аналізу батьківства 
та природної потреби в дітях, ролей, статусів чоловіків і жінок у сім’ї та 
суспільстві реалізують М.Арутюнян, О.Вороніна, І.Жеребкіна, 
О.Здравомислова, М.Малишева, І.Неудачина, Н.Римашевська, Є.Ярська-
Смірнова.Проблемами батьківськими ролями сучасних чоловіків 
займалися такі дослідники, як Т.Бурейчак, Д.Зверева, С.Ільїних, 
А.Капська, І.Кон, М.Лукашевич, І. Мигович,О.Філатова, Є. Холостова. 

Останніми роками в українському академічному, політичному та 
публічному дискурсах спостерігається «винайдення маскулінності», 
тобто посилення уваги до питань, пов’язаних з чоловіками. Порушуються 
питання розгляду чоловіків як індивідуальних та колективних соціальних 
агентів, соціальних норм, що регулюють їхню поведінку, особливостей 
їхнього способу життя. 

У сучасних умовах важливу роль відіграє батьківство як 
універсальний і найбільш мінливий і проблематичний аспект 
маскулінності. Батьківство більш ширше може бути подане поняттями 
«гегемона маскулінності», «успішний батько», «новий батько», 
«відповідальний батько». 
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Маскулінність– це система властивостей особистості, що 
традиційно вважаються чоловічими. Вони передбачають відповідність 
власній статевій приналежності, прийняття статево-рольових стереотипів, 
дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі 
форм поведінки, способів самореалізації. Маскулінність пов'язується з 
такими якостями, як незалежність, активність, допитливість, схильність 
до ризику, здатність до досягнень. Внутрішній світ чоловіка вважається 
більш упорядкованим і систематизованим, ніж світ жінки.  

Одним із базових понять чоловічих досліджень є поняття 
«маскулінність», що має принаймні три значення. 

1. Маскулінність як описова категорія, що позначає сукупність 
поведінкових і психічних рис, якостей і особливостей, об’єктивно 
властивих чоловікам, на відміну від жінок. 

2. Маскулінність як аскриптивна категорія, що позначає сукупність 
соціальних уявлень, настанов і вірувань про те, яким є чоловік, які 
якості йому приписуються. 

3. Маскулінність як система уявлень про ідеального «справжнього» 
чоловіка, нормативний еталон муж чинності [1]. 
Специфікою такого «винайдення» є, по-перше, увага до особливого 

гендерного досвіду чоловіків, тобто визначення того, що чоловіки є 
такими, якими вони є , не лише від природи, а й великою мірою через 
вплив історичного, політичного, економічного, соціального та 
культурного характеру, по-друге, переконання в тому, що йдеться про цей 
проблемний досвід, тобто що чоловіки часто реагують на сучасні 
соціальні трансформації в негативний або деструктивний спосіб, або, 
іншими словами, що сучасна маскулінність перебуває у кризі [2, c. 80]. 

Підходи до маскулінності.Концепт "маскулінності" може бути 
розглянуто з різних точок зору – біологічної, психологічної, 
соціологічної. 

Біологічний підхід до маскулінності. В. А. Геодакяна вважає, що в 
чоловічої статі спостерігається вузька норма реакції, у жіночого –
широка.Норма реакції – здатність генотипу формувати в онтогенезі, 
залежно від умов середовища, різні фенотипи.Широка норма реакції 
жіночої статі забезпечує йому вищу, ніж у чоловічої статі, пластичність 
(адаптивність) в онтогенезі.Таким чином, чоловіки охочіше беруться за 
нові, що вимагають пошуку, неординарні завдання, а жінки краще 
доводять рішення знайомих завдань до досконалості. 

Психологічний підхід акцентує увагу на присутності 
маскулінностінана двох рівнях – свідомому і несвідомому. У першому 
випадку маскулінність відбивається в "моделі світу" людини, яку  
А. Я. Гуревич визначає як "сітку координат", за допомогою якої люди 
сприймають дійсність і відтворюють образ світу, який існує в їхній 
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свідомості. Маскулінність присутня також і на рівні несвідомого. Її 
характеризують такі архетипи, як "батько", "влада", "вождь", які 
націлюють на волю до перемоги, авторитет, право бути головним і 
першим, тобто від чоловіка очікується прагнення домінувати, в іншому 
випадку його мужність ставиться під сумнів. Маскулінний чоловік не 
повинен виявляти емоції, плакати, страждати, бути слабким. 

Соціологічний підхід до маскулінності має свої відмінності. Якщо в 
біологічної та психологічної інтерпретаціях переважає есенціалізм, то в 
соціологічній – конструктивізм.Соціологічний підхід до маскулінності 
має такі особливості: 1) визнання множинної маскулінності;  
2) можливість динаміки змін від одного типу до іншого; 3) можливість 
зміни соціальної структури. 

Наступний момент, пов'язаний з конструктом 
гегемонноїмаскулінності, – це особистісні якості чоловіка. "Справжній 
чоловік" упевнений і вміє приймати рішення. Обидві ці якості 
уособлюють собою силу, успішність, безстрашність [3]. 

Есенціалістичний підхід звертає увагу на те, що суть 
гегемонноїмаскулінності є деструктивною стосовно чоловіків, і це є її 
невіддільною та незмінною ознакою. Ідеться про те, що соціальні норми 
та очікування стосовно поведінки та сценарії успішності чоловіків є 
занадто обмеженими, що робить традиційні ідеали маскулінності 
недосяжними для більшості чоловіків. Це, у свою чергу, посилює чоловічі 
тривоги в разі невідповідності цим нормам та соціальну стигматизацію 
«неуспішних», «несправжніх» чоловіків. Отже, традиційне розуміння 
маскулінності сприяє та нормалізує деструктивні способи чоловічої 
самореалізації – через самообмеження, ствердження за рахунок 
підпорядкування інших, страх виглядати жіночним.  

Однією з найбільш значущих соціальних змін ХХ століття стало 
вирішення прав жінок і чоловіків, закріплене та гарантоване багатьма 
країнами на державному рівні. З огляду на це сучасна криза 
маскулінності пояснюється як реакція чоловіків на зростання конкуренції 
з боку жінок, як наслідок втрати безумовної влади та панування в 
багатьох сферах суспільного життя, закріплених за чоловіками упродовж 
тривалого історичного періоду. Ці процеси особливо помітні на прикладі 
трансформації гендерних уявлень, норм та ролей щодо праці, сім`ї та 
конструювання зовнішнього вигляду [2]. 

Сфера праці. Традиційно робота та зайнятість розглядається як 
важливий аспект чоловічої ідентичності, що набуває особливого значення 
в західних індустріальних капіталістичних суспільствах. 

Сімейна сфера. Зміна ролі чоловіка найбільш фундаментально 
пов’язана зі змінами гендерних позицій на ринку праці. Зайнятість жінок 
в оплачуваній трудовій сфері спричинила появу домогосподарств із 
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двома, хоча зазвичай нерівними, джерелами доходів. Це разом з 
проблемами працевлаштування та кар’єрного просування в умовах 
нестабільної економічної ситуації суттєво підриває позицію чоловіка як 
єдиного сімейного годувальника та послаблює владу чоловіка в родині. 

Соціальні канони зовнішності.Традиційно зовнішня привабливість 
визначається як важливіша для жінок. Проте кінець ХХ – ХХІ століть 
засвідчили поширення образів, які акцентують доглянутість, естетичність 
і сексуальність чоловічого тіла. 

Таким чином, криза маскулінності, як феномен ХХ століття, 
пов’язана з проблемами адаптації чоловіків до комплексу сучасних 
соціальних змін. Це великою мірою зумовлюється традиційними та 
консервативними за своїм змістом вимогами до маскулінності, що 
гальмують гнучке пристосування чоловіків до мінливого світу. 

Криза маскулінності, як феномен ХХ століття, пов’язана з 
проблемами адаптації чоловіків до комплексу сучасних соціальних змін. 

Дослідження природної маскулінності.Природна маскулінність 
пов'язана з відходом від жорстких "нормативів чоловіком", а відповідно, – 
прийнятністю відступів, включаючи різного роду страхи. Для більшості 
чоловіків робота не належить до пріоритетних. А значить, вони є носіями 
природної маскулінності. Дуже молоді чоловіки з вищою освітою тільки 
вступають у період "одягання обладунків" маскулінності, а тому готові 
доводити першість. Тут у наявності прояв гегемонноїмаскулінності [2]. 

Батьківство – універсальний таводночас найбільш мінливий і 
проблематичний аспект маскулінності.Батьківство, тобто наявність дітей, 
завжди вважалося обов'язковим показником «чоловічої сили» і 
компонентом чоловічоїідентичності.Холостяк, як правило, не вважався 
повноцінним зрілим чоловіком і не користувався відповідним 
статусом.На відміну від матері, якій дорогі всі її діти, чоловіча культура 
чітко розділяєзакононароджених і незаконнонароджених та синів і дочок. 

Традиційна батьківська роль передбачала захист та матеріальне 
забезпечення дітей, на батьків ніде не покладалися обов'язки з 
безпосереднього виходжування і виховання дітей. Якби варіювали 
індивідуальні батьківські практики, ці функції вважалися жіночими, 
невластивими і непотрібними чоловікам. 

Найпоширеніший транскультурний архетип батьківства – образ 
«відсутнього батька». У міфологічній свідомості батько – перш за все 
персоніфікація влади, прародитель і вищий духовний авторитет. Ці 
уявлення закріплюються в образах масової свідомості. Залежно від 
особливостей того чи іншого суспільства нормативний образ батька 
включає в себе кілька іпостасей: а) персоніфікація влади, б) годувальник, 
в) вищий дисциплінатор, г) приклад для наслідування синові, а іноді й 
безпосередній його наставник у військовій та суспільно- трудової 
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діяльності. Саме за цими критеріями суспільство оцінювало ступінь 
батьківської успішності і на них ґрунтується чоловіча самоповага. 

У новий час зміст батьківської ролі став змінюватися. Істотний 
вплинув на характер батьківства просторовий розділ праці та побуту, 
збільшення числа і сили впливу позасімейних чинників соціалізації 
(школа, суспільство однолітків, засоби масової інформації, Інтернет), а 
також безпосереднє втручання в сімейне життя держави. Для сучасних 
чоловіків емоційно-психологічні аспекти батьківства значно важливіші, 
ніж це було в минулому. 

І соціальне визначення, і суб'єктивне переживання батьківства 
залишаються внутрішньо суперечливими. Для багатьох чоловіків 
батьківство – свого роду пакетна угода, що передбачає емоційну 
близькість, соціальний захист та матеріальне забезпечення. 

Ускладнення структури і посилення плинності шлюбно-сімейних 
відносин викликало до життя нові батьківські ролі та ідентичності, яких 
раніше не знали або недооцінювали: рідні (біологічні) батьки, прийомні 
батьки, розведені батьки, одинокі батьки, неповнолітні батьки та ін. Ці 
категорії існували й раніше, але зустрічалися значно рідше, ніж зараз. 
Між тим кожна з них має свої власні соціальні та психологічні проблеми. 

Складну проблему являє собою символічне батьківство, коли має 
місце виховання явно «чужих» дітей. Потреба бути наставником, 
духовним гуру, вождем або майстром, який передає свій життєвий досвід 
наступним поколінням, притаманна зрілій маскулінності, і їй відповідає 
зустрічна потреба дітей та підлітків. Увесь цивілізований світ 
стурбований фемінізацією освіти і тим, як повернути у школу чоловіка-
вчителя. Однак ці спроби блокуються: а) низькою оплатою педагогічної 
праці, з якої поважаючий себе чоловік не може погодитися (для жінок ця 
робота традиційна і тому хоча б не принизлива), б) ідеологічною 
підозрілістю, в) батьківськими ревнощами; г) сексофобією і гомофобією, 
коли інтерес чоловіка до дитини автоматично викликає підозри в 
педофілії або гомосексуальності. Насправді діапазон можливих 
емоційних відносин між чоловіками і дітьми дуже широкий. 

Багато чоловіків повинні нести головну відповідальність з 
матеріального забезпечення родини. У той же час від батьків чекають 
активної участі у вирішенні побутових питань та вихованні дітей. 
Суперечливе поєднання традиціоналистськихта егалітарних установок 
призводить до суперечок і взаємних звинувачень між чоловіками і 
жінками. 

Оскільки авторитет батька в сім'ї сильно залежить від його 
позасімейної, соціопрофесійної успішності, будь-які соціально-
економічні негаразди, кризи, безробіття та ін. підривають становище 
чоловіка в сім'ї та його самоповагу. В умовах панування авторитарної 
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маскулінніськой ідеології ці труднощі переживаються особливо болісно, 
посилюючи всі інші чоловічі проблеми [4]. 

Розглянемо основні теоретичні підходи до розуміння маскулінності 
і місце батьківських ролей у цих концептуальних побудовах [5]. 

Біолого-еволюційний підхід. Основна думка представників даного 
підходу полягає в наступному: соціальна поведінка чоловіків є 
результатом їх природних біологічних схильностей, вироблених у 
результаті еволюційного процесу. Біолого-еволюційний підхід спирається 
на принцип природного відбору еволюційної біології і на принцип 
поведінки, обумовлений поведінковими механізмами або інстинктами. Ці 
механізми мали значення для виживання і закріпилися у структурах 
головного мозку представників популяції, які вижили завдяки їм. 

Психоаналітичний підхід (класичний психоаналіз). Психоаналітична 
теорія З. Фрейда стверджує, що індивідуальні відмінності, асоційовані з 
маскулінністю і фемінінністю, є результатом складного процесу рішення 
несвідомого конфлікту, характерного для раннього віку. Зріла особистість 
з цієї точки зору являє собою результат емоційного розвитку в дитинстві. 

Теорії соціалізації. Маскулінність як гендерна роль. З точки зору 
концепції гендерної соціалізації, існують значні відмінності між 
чоловіками і жінками як соціальними суб'єктами. Ці відмінності 
переважно є результатом процесу соціалізації, який формує жінок і 
чоловіків для різних, але взаємодоповнюючих ролей. Теорії соціалізації 
припускають, що дитина навчається поведінці і рис, відповідних дівчинці 
або хлопчикові, у родині, серед однолітків, у школі та інших соціальних 
інститутах, і в результаті засвоює гендерно-специфічні «відповідні» його 
статті, психологічні характеристики та моделі поведінку. Хлопчики 
засвоюють модель інструментальної нормативної маскулінності, що 
включає орієнтацію на освоєння позасімейних ролей [5]. 

Дотримання нормативу гегемонноїмаскулінності не сприяє 
успішній адаптації чоловіка в мінливому суспільстві. Завищені соціальні 
та особисті домагання («чоловік повинен бути завжди і всюди першим і 
головним») й установка на силове вирішення конфліктів («справжній 
чоловік завжди виступає з позиції сили») сприяє формуванню 
конфліктності й агресивності, які часто не відповідають індивідуально-
психологічних особливостям та можливостям реального чоловіка. Це 
особливо болісно виявляється у кризових ситуаціях, яких у сучасному 
мінливому світі стає все більше. Почуття, що він не виправдовує 
покладених на нього надій і очікувань, породжує в чоловіка синдром 
«нездійсненоїмаскулінності» і може сприяти посиленню депресивних 
настроїв, соціальної апатії, схильності до суїциду, виробленню стратегії 
«вивченої безпорадності» (відмова від активної боротьби з труднощами і 
використання своєї безпорадності як засобу експлуатації інших). 
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Комплекс негативних станів, пережитих чоловіками, орієнтованих 
на реалізацію нормативної маскулінності, був визначений як гендерно-
рольовий конфлікт. 

Традиційна гендерна ідентичність у сучасному мінливому 
суспільстві піддається величезним випробуванням, при цьому 
розмиваються багато гендерних норм і ролей. Багато чоловіків 
відчувають сильний дискомфорт, співвідносячи своє реальне «Я» з 
традиційними нормами маскулінності, і розуміють, що багато 
найгостріших проблем неможливо вирішити старими патріархальними 
способами [5]. 

Трансформації у сфері гендерних відносин, що відбуваються в 
останні десятиліття, сприяють формуванню моделі нової маскулінності, 
що включає риси модернізованої мужності [4]. Головна відмінна риса цієї 
нової моделі полягає в тому, що вона рівною мірою орієнтує чоловіків на 
самореалізацію у професійній і сімейній сферах. 

Зміни в новій моделі маскулінності стосуються й особливостей 
поведінки чоловіків у сфері сімейних відносин: чоловіче домінування і 
верховенство поступається місцем егалітарним тенденціям у поведінці. 
Особливо яскраво це виявляється у сфері дитячо-батьківських відносин. 
Якщо в рамках традиційної моделі маскулінності у відносинах з дітьми 
батько демонструє емоційну дистанційованість, невключеністьу 
повсякденні справи дітей, владність, суворість в оцінці їхніх вчинків і 
поведінки, то новий чоловік, навпаки, виявляє турботу про дітей, 
встановлює з ними довірчі дружні відносини, перебуває в постійному 
контакті, щоб розуміти проблеми та інтереси дитини і бути об'єктивним, 
але доброзичливим в оцінках вчинків дітей. 

У рамках нової моделі маскулінності виникають і нові моделі 
батьківської поведінки: 

– «відповідальний батько», активно включений у процес догляду за 
дітьми та їх виховання, проте вклад таких батьків у розвиток дітей 
менший, ніж у матерів. 

– «новий батько» як тип чоловіка, що розвивається, який не тільки 
бере на себе відповідальність за свою сім'ю, але ділить порівну з 
дружиною і домашні обов'язки, і обов'язки з догляду за дітьми, їх 
розвитком і вихованням. 
Батьківство – одна з головних чоловічих ідентичностей, а пов'язані 

з ним соціально-педагогічні практики – важливий елемент структури сім'ї 
та гендерного порядку. "Криза батьківства", з одного боку, – аспект кризи 
сім'ї, а з іншого, – кризи маскулінності. "Батько –це біологічна потреба, 
але соціальна випадковість". Біологічне батьківство і здатність до нього 
завжди вважалися одним з головних ознак маскулінності. 

Оскільки батьківство – необхідний компонент шлюбно-сімейних 
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відносин, його криза асоціюється насамперед з ослабленням сім'ї. 
"Криза батьківства" корениться не тільки в родині. 
Нормативний канон батька включає декілька іпостасей: 

1) персоніфікаціявлади; 
2) прародитель; 
3) джерело життя; 
4) годувальник; 
5) дисципліна тор; 
6) приклад для наслідування; 
7) безпосередній наставник в суспільно-трудової діяльності[6]. 

Фізична відсутність батька в сім'ї, його відстороненість від догляду 
за дітьми – не тільки наслідок його позасімейних обов'язків, але й засіб 
створення соціальної дистанції між ним і дітьми заради підтримки 
батьківської влади. 

Еволюція канону батьківства, з одного боку, відображає, а з 
іншого,– стимулює зміни в повсякденному житті. 

Почуття батьківства поряд з матеріальними компонентами 
(прожиток, захист та матеріальне забезпечення) передбачає 
емоційнублизькість здітьми. 

Новий стиль батьківства душевно збагачуєчоловіка,але водночас 
робитьйого більш уразливим. 

В очах дітей батько – сильний, сміливий, упевнений, рішучий, 
витривалий, активний і відповідальний чоловік, тоді як матері 
приписуються дбайливість, лагідність, ніжність, відповідальність, 
м'якість і активність. 

Сучасна психологія вважає найбільш сприятливим для розвитку 
дитини не авторитарний, а авторитетний стиль батьківства, що поєднує 
визначеність педагогічних вимог з повагою до автономії й особистості 
дитини. 

В супереч очікуванням багатьох психологів, вплив батьків і матерів 
на дитину звичайно не є полярним, між ними більше схожості, ніж 
відмінностей. 

Успішний батько –той,який добревиконуєзавдання, які підказують 
йому конкретні життєві ситуації. 

Індивідуальний стиль батьківської поведінки,як і маскулінності 
вцілому, не є справою вільного вибору, він корениться у глибинних 
властивостях особистості. Суспільство має ретельно вивчати і 
підтримувати будь-які чоловічі ініціативи, що сприяють формуванню 
відповідального батьківства. 

Висновки. Одним із базових понять чоловічих досліджень є 
поняття «маскулінність», що має принаймні три значення: маскулінність 
як система уявлень про ідеального «справжнього» чоловіка, нормативний 
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еталон мужчинності; маскулінність як описова категорія позначає 
сукупність поведінкових і психічних рис, якостей і особливостей, 
об’єктивно властивих чоловікам, на відміну від жінок; маскулінність як 
аскриптивна категорія, що позначає сукупність соціальних уявлень, 
настанов і вірувань про те, яким є чоловік, які якості йому 
приписуються.Батьківство – універсальний та водночас найбільш 
мінливий і проблематичний аспект маскулінності. 

Існує дві моделі маскулінності – традиційна і нова. Традиційна 
модель – у відносинах з дітьми батько демонструє емоційну 
дистанційованість. Нова модель –рівною мірою орієнтує чоловіків на 
самореалізацію у професійній і сімейній сферах. 
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ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Вступ.Проблема збереження репродуктивного здоров’я за своєю 
значущістю, масштабністю, перспективністю, стратегічним характером 
сьогодні є однією з найбільш актуальних, провідна роль у вивченні якої 
належить не тільки медицині, а й іншим галузям, перш за все психології, 
соціології, освіти, іншим відомствам та службам, науково-теоретичний 
здобуток яких стає генератором нових профілактичних, корекційних і 
терапевтичних технологій. 

Заслуговуючи на особливу увагу, репродуктивне здоров’я, спонукає 
до розгляду цієї важливої проблеми з різних аспектів із залученням ряду 
медичних, психологічних, соціальних, виховних, економічних та 
організаційних заходів. Тому допомога, спрямована на охорону 
репродуктивного здоров’я, повинна бути зорієнтована не тільки на 
забезпечення контролю за станом статевого розвитку та функціонуванням 
репродуктивної сфери, але й на популяризацію й пропаганду здорового 
способу життя і важливості цих аспектів для стану репродуктивного 
здоров’я в майбутньому, формування безпечної репродуктивної 
поведінки та адекватної репродуктивної мотивації, закладання основ 
відповідального батьківства як головних складових системи планування 
сім’ї та виховання дітей. 

Результати дослідження.Здоров’я та його невід’ємний компонент 
– репродуктивне здоров’я – значною мірою визначається умовами 
розвитку жінки на різних етапах онтогенезу, тому надання якісної та 
всебічної допомоги на всіх етапах її життя із залученням фахівців 
багатьох галузей, у тому числі психологів, є запорукою збереження та 
оптимізації репродуктивного здоров’я. Для успішної реалізації такої 
допомоги необхідним є проведення наукових досліджень з вивчення 
сучасного стану репродуктивного здоров’я, визначення основних 
факторів ризику його порушень, розробка науково обґрунтованих заходів 
профілактики та їх здійснення, залучення громадських організацій до 
збереження репродуктивного здоров’я, вивчення світового досвіду з цих 
питань. 

Питання, пов’язані з вивченням проблеми штучного переривання 
вагітності, стали предметом дослідження багатьох сучасних учених –  
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І. Братусь, В. Вустенко, О. Ісупової, А. Кушельова, О.Осколкова, 
А.Попова, Ф. Райс, Дж. Уілкне та ін. Питаннями ж штучного переривання 
вагітності, як медичної та соціальної проблеми в Україні, займалися такі 
вітчизняні науковці: Г.Крючов, Н. Ольшевська, О. Соловйов, та ін. Але 
слід зазначити, що все ж таки вітчизняною та зарубіжною наукою мало 
уваги приділяється саме вивченню та розробці питання соціальної 
профілактики штучного переривання вагітності. 

Загальноприйнятим є виокремлення на життєвому шляху людини 
особливих вікових періодів, на які припадають найбільш істотні зміни, 
коли організму висуваються підвищені вимоги, з якими він не завжди 
може впоратися, що, у свою чергу, може призвести до різноманітних 
розладів та перешкоджати повноцінному функціонуванню особистості. 
Одним з яскравих прикладів таких періодів є період початку статевого 
життя та вступ до шлюбу, особливо для жінок, під час якого відбуваються 
не тільки психофізіологічні перебудови організму, а й психосоціальні 
зміни особистісних орієнтацій, цінностей та установок. 

В умовах соціальної напруженості та розшарування суспільства, 
різкого падіння життєвого рівня населення та інших наслідків кризового 
періоду сьогодні саме молодь є однією з найбільш соціально уразливих 
груп населення, яка, з одного боку, є майбутнім будь-якої держави, її 
економічним, демографічним, культурним потенціалом, а з іншого боку – 
саме ця вікова категорія стикається з великою кількістю особливих 
проблем, що виникають внаслідок процесів входження в нове соціальне 
середовище та опанування нових соціальних ролей, бажання випробувати 
нові та часто ризиковані переживання, схильності до нездорового способу 
життя, що призводить не тільки до погіршення їх психічної та соціальної 
адаптації, а ставить під загрозу особисте загальне та репродуктивне 
здоров’я, а також й здоров’я всього теперішнього і наступного поколінь. 

Формування репродуктивного здоров’я – дуже складний та 
тривалий процес, тому що значною мірою визначається умовами 
розвитку жінки, починаючи ще з особливостей перебігу 
внутрішньоутробного періоду. Найбільш значне навантаження на 
репродуктивне здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь, 
оскільки в цьому віці відбувається бурхливий розвиток індивіда як на 
соматичному, так і на психічному рівнях з формуванням усіх 
функціональних систем організму, в тому числі репродуктивної, а також 
із становленням когнітивної, емоційно-ціннісної сфер та формуванням 
цілісної особистості. Саме в цей період відбувається активний розвиток 
репродуктивної сфери та формуються основи репродуктивної поведінки. 
З цього приводу стає зрозумілим, що одним із першочергових завдань 
сучасного суспільства є охорона здоров’я дівчаток та дівчат – майбутніх 
матерів, адже гармонійний розвиток у ранньому репродуктивному періоді 
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багато в чому визначає наступне життя жінки у фізіологічному, 
психологічному та соціальному аспектах [1, 11 – 13]. 

Стрімкі демографічні трансформації, що спостерігаються сьогодні 
на теренах більшості розвинених країн світу, створюють глобальні 
загрози репродуктивного характеру внаслідок згасання сили 
репродуктивної мотивації та значного зменшення чисельності тих, хто 
здатен реалізовувати дітородні наміри. Такий перебіг подій ставить під 
сумнів не тільки демографічні, але й соціально-економічні перспективи 
розвитку націй, адже в результаті постаріння населення невпинно 
зменшуватиметься й ліквідність нагромадженого людського капіталу – 
відбуватиметься його руйнація та знецінення. Це пояснюється тим, що 
разом із людиною морально застарівають і знання та навички, якими вона 
володіє. 

Звісно, це відбувається не завжди, проте, переважно саме до таких 
наслідків призводить швидке старіння населення, тим паче за відсутності 
виваженої освітньої політики.Затаких умов цілком ймовірним є 
деградація працересурсного потенціалу країни внаслідок обмеженої 
кількості молоді – власників та розпорядників прогресивного людського 
капіталу. 

Сталий розвиток суспільства будь-якої країни значною мірою 
залежить від стану громадського здоров'я нації, її демографічної 
перспективи, що визначається здатністю населення до простого 
відтворення [2]. 

Штучне переривання вагітності є складною проблемою, що є 
предметом аналізу багатьох наук. Розглянемо цю проблему в контексті 
демографічних понять народжуваності та репродуктивної поведінки.  

Народжуваність – масовий статистичний процес народження дітей 
у сукупності осіб, що складають покоління, або в сукупності поколінь – 
населенні [10, 118]. 

Народжуваність є соціальним процесом, що підкоряється дії 
соціальних сил і закономірностей, але розгортається у певних історико-
конкретних межах, що задаються дією біологічних, фізіологічних 
факторів. 

Біологічний потенціал народжуваності характеризує плідність. 
Плідність – здатність індивіда або шлюбної пари до відтворення 

потомства(запліднення, зачаття, виношування плоду і народження живої 
дитини) [10, 118]. 

Поняття плідності пов’язане з рядом інших понять, головним 
чином– з протилежною йому безплідністю. 

Безплідність означає, на противагу плідності, нездатність зрілого 
організму чоловіка або жінки до відтворення потомства [10, 119]. 

Безплідність може бути як природною, так і викликаною низкою 
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факторів, зокрема в жінки вона може бути наслідком штучного 
переривання вагітності. 

Заслуговуючи на особливу увагу, репродуктивне здоров’я, спонукає 
до розгляду цієї важливої проблеми з різних аспектів із залученням ряду 
медичних, психологічних, соціальних, виховних, економічних та 
організаційних заходів. Тому допомога, спрямована на охорону 
репродуктивного здоров’я, повинна бути зорієнтована не тільки на 
забезпечення контролю за станом статевого розвитку та функціонуванням 
репродуктивної сфери, але й на популяризацію й пропаганду здорового 
способу життя і важливості цих аспектів для стану репродуктивного 
здоров’я в майбутньому, формування безпечної репродуктивної 
поведінки та адекватної репродуктивної мотивації, закладання основ 
відповідального батьківства як головних складових системи планування 
сім’ї та виховання дітей [1, 11 – 13]. 

Проблеми репродуктивного здоров’я в останні десятиліття активно 
досліджуються представниками різних наук. Це насампередпов’язано з 
явищами глибинної трансформації гендерних моделей поведінки, що 
призвели до якісних перетворень у відносинах між чоловіками й жінками 
в інтимній сфері і наклали безпосередній відбиток на процеси 
відтворення в цілому. Таким чином, однією з причин соціально-
демографічної кризи сучасного соціуму є не лише зміна соціальних 
детермінант репродукції, установок, домінантних мотивів щодо 
дітонародження тощо, а і власне біосоціальна складова репродуктивної 
поведінки, безпосередньо пов’язана із суто фізіологічною спроможністю 
до якісного відтворення. Стан репродуктивного здоров’я нації 
визначається як невід’ємна складова здоров’я людини, що забезпечує 
сталий розвиток суспільства в цілому [6, 6 – 15]. 

Репродуктивне здоров'я – повне та належне фізичне, психічне й 
духовне здоров’я та соціальне благополуччя дітей та дорослих осіб 
репродуктивного віку та стану.  

Репродукція – процес відтворення та розмноження потомства, що 
забезпечує безперервність та наступність життя [8]. 

Багато дослідників наголошують на тому, що в пострадянському 
суспільстві зберігається тенденція до реалізації рольових функцій жінок в 
агресивних умовах. Подвійна зайнятість, перенавантаження емоційними 
стресами та легітимізоване суспільством негативне ставлення до пильної 
уваги до власного здоров’я (навіть обов’язкові профілактичні огляди 
сприймаються сучасними жінками як марна витрата часу) призвели до 
негативних наслідків, насамперед у сфері репродукції. Так, російські 
дослідники наголошують на наявності тенденції деструктивної 
експлуатації здоров’я, насамперед серед жінок, та формування девіантних 
стратегій поведінки у ставленні до заходів щодо його підтримки та 
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збереження [6, 6 – 15]. 
Формування репродуктивного здоров’я – дуже складний та 

тривалий процес, тому що значною мірою визначається умовами 
розвитку жінки, починаючи ще з особливостей перебігу 
внутрішньоутробного періоду. Найбільш значне навантаження на 
репродуктивне здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь, 
оскільки в цьому віці відбувається бурхливий розвиток індивіда як на 
соматичному, так і на психічному рівнях з формуванням усіх 
функціональних систем організму, в тому числі репродуктивної, а також 
із становленням когнітивної, емоційно-ціннісної сфер та формуванням 
цілісної особистості. Саме в цей період відбувається активний розвиток 
репродуктивної сфери та формуються основи репродуктивної поведінки. 
З цього приводустає зрозумілим, що одним із першочергових завдань 
сучасного суспільства є охорона здоров’я дівчаток та дівчат – майбутніх 
матерів, адже гармонійний розвиток у ранньому репродуктивному періоді 
багато в чому визначає наступне життя жінки у фізіологічному, 
психологічному та соціальному аспектах [13]. 

Якщо спиратися на твердження про те, що контрацептивна 
поведінка більшістю дослідників визначається як необхідна умова 
здорового способу життя та забезпечення репродуктивного здоров’я, стає 
зрозумілим, що ставлення до засобів контрацепції та умов їх застосування 
виступає детермінуючим фактором впливу на репродукцію в цілому.  

Яскравим показником ситуації, що склалася, є ставлення сучасних 
жінок до абортів як до виду контрацептивних заходів. І це в той час, коли 
світова спільнота визнає аборт найбільш цинічною зброєю масового 
знищення [5]. 

Репродуктивне здоров'я, як складова загального здоров'я, є 
важливим чинником забезпечення сприятливих демографічних 
перспектив країни, важливою передумовою формування її 
демографічного, а отже, й соціально-економічного потенціалу в контексті 
забезпечення її сталого розвитку, стратегічним завданням, що стоїть 
перед українським суспільством [8]. 

Рівень народжуваності на тій або іншій території у той чи інший 
період часу залежить від багатьох чинників. Одним із них, що відіграє в 
сучасних умовах головну роль, є репродуктивна поведінка. 

Репродуктивна поведінка – система дій і відносин, які призводять 
до народження визначеного числа дітей у родині або поза шлюбом 
[10,121]. 

Репродуктивна поведінка охоплює, з одного боку, дії та відносини, 
пов’язані зі здійсненням повного репродуктивного циклу й послідовною 
зміною репродуктивних подій, а з іншого, –дії та відносини, що 
перешкоджають настанню кожної ланки репродуктивного циклу. 
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У структурі дітородної поведінки ключовим моментом є потреба в 
дітях. Розрізняють три головні типирепродуктивної поведінки: 

– багатодітну (потреба у 5 і більше дітях); 
– середньодітну (потреба у 3 - 4 дітях); 
– малодітну (потреба у 1 – 2 дітях). 

На даний момент можна стверджувати, що Україна цілком 
перейшла на малодітну модель сім’ї.  

Серед усіх сімей із дітьми 72% складають сім’ї з однією дитиною, 
приблизно 24%– з двома дітьми, і лише близько 3% родин мають трьох і 
більше малюків [13]. 

Репродуктивна поведінка реалізується через репродуктивні 
установки. 

Репродуктивна установка – це психологічний регулятор поведінки, 
вона означає готовність до певного результату репродуктивної поведінки, 
прийнятність для особистості народження певної кількості дітей, 
відповідно, синів та дочок [10, 121]. 

Репродуктивна установка складена з трьох компонентів: 
– когнітивного (пізнавального); 
– афективного (емоційного); 
– поведінкового (спонукального). 

Сутність репродуктивної установки виявляє себе у взаємодії всіх 
трьох компонентів. 

Когнітивний компонент відображає орієнтації на ту чи іншу 
кількість дітей, на інтервали між їх народженням, установку на бажану 
стать дитини, на вагітність та її щасливе завершення. 

Емоційний компонентрепродуктивної установки складають 
позитивні та негативні почуття, пов’язані з народженням тієї чи іншої 
кількості дітей. 

Поведінковий компонент репродуктивної установки характеризує 
інтенсивність спонук до народження, потужність або слабкість 
репродуктивної установки [11]. 

Розрізняють дві групи репродуктивних установок. Першу з них 
формують переконання, якіпризводять до активізації народжуваності, а 
другу – ті, що пов’язані з практикою контрацепції. Длявиявлення та 
конкретизації установок обох груп застосовують інструментарій 
соціологічної науки. Проте поширені сьогодні підходи щодо проведення 
подібних досліджень мають ряд недоліків, що обумовлює дефіцит 
вірогідної інформації та перешкоджає визначенню пріоритетів 
демографічної політики в Україні [7]. 

Відомості про репродуктивні установки отримують при опитуванні 
виключно жінок. Емоції вимірюють, як правило, при вивченні 
репродуктивної мотивації, яка розкриває якісний бік потреби в дітях, її 
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зміст і виражає спонукальний компонент репродуктивної установки. 
Репродуктивна мотивація, або мотиви народження дітей, – це 

психічний стан особистості, який спонукає її до досягнення особистих 
цілей через народження певної кількості дітей [10, 122]. 

Під репродуктивною мотивацією варто розуміти такий 
психологічний стан людини, який спонукає її до досягнення особистих 
цілей шляхом народження певної кількості дітей. Вона виступає 
спонукальним компонентом репродуктивної установки, яка, згідно з 
нашим розумінням, являє собою певну понятійну систему, що знаходить 
відображення у конкретних діях індивіда, спрямованих на забезпечення 
народження бажаної кількості дітей або уникнення цього. Як психічний 
регулятор репродуктивної поведінки, подібні установки є 
концентрованим вираженням позитивних або негативних ставлень 
індивіда до різного роду репродуктивних проблем. Вони формуються під 
впливом широкого спектра факторів соціально-економічного та 
культурно-історичного характеру, можуть бути свідомо прийняті 
особистістю або навіяними їй з боку референтного оточення [7]. 

Вирізняють конструктивні та неконструктивні репродуктивні 
мотивації.  

Конструктивні репродуктивні мотивації включають бажання дати 
життя іншій людині з усією його унікальною неповторністю, 
проходження вагітності як способу належності до сімейної системи, як 
вираження взаємного бажання подружжя мати дитину, прагнення бути 
матір’ю під час психофізіологічної готовності жінки до материнства, а 
також потребу в турботі про дитину та відчуття радості материнства.  

Неконструктивні репродуктивні мотивації виявляються уставленні 
до вагітності як до прагнення мати істоту, яка реалізує мрії та плани 
матері, уникнення самотності, способу поповнення дефіциту любові до 
самої себе. До цих феноменів також відноситься мотивація вагітності як 
спосіб збереження відносин і утримання чоловіка в шлюбі, досягнення 
псевдо диференціації від батьківської сім’ї, вагітність як спосіб 
легалізації шлюбу, як основи для матеріальних та соціальних благ, 
вагітність заради збереження власного здоров’я [12]. 

Отже, репродуктивні мотивації розкривають якісні сторони потреби 
в дітях, її зміст, а також є важливим компонентом репродуктивної 
установки. У свою чергу, репродуктивна установка означає готовність до 
певного результату репродуктивної поведінки, бажаність для особистості 
народження того або іншого числа дітей, у тому числі – синів або  
дочок [9, 28 – 39]. 

Проблема аборту продовжує залишатися однією з центральних для 
жінок багатьох країн у їхніх спробах відстояти своє право на 
репродуктивні й сексуальні права. 
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Демографічна ситуація, що склалася в Україні, цілком обґрунтовано 
викликає занепокоєння як державних органів,так і широких верств 
населення, і є причиною досліджень багатьох науковців. Зокрема, 
дослідженням проблеми народжуваності в Україні займаються  
І.А. Курило, Є.М. Либанова, В.П. Пискунов, В.С. Стешенко [4, 45 –55]. 
Усталена тенденція зниження народжуваності спостерігається в Україні 
від 1952р., а від 1963р. рівень народжуваності в Україні не забезпечує 
навіть простого відтворення населення (пересічна містянка перестала 
народжувати достатню для цього кількість дітей з кінця 1950-х, а 
пересічна селянка – від початку 1990-х). Найбільш помітне зниження 
народжуваності (більш ніж на 20 тисяч дітей на рік) спостерігалося в 
1953, 1955, 1961-1965, 1973, 1977, 1985, 1987, 1989-1999-х роках. 
Адекватне зростання кількості народжених спостерігалося за цей період 
тільки в 1954, 1956-1958, 1966, 1970, 1983 та 1986-му роках[3].Останнє 
десятиліття в Україні хоча і характеризується підвищенням 
народжуваності(в 2000р. сумарний коефіцієнт народжуваності склав 
7,8%, а в 2008 р.зрісдо11,0%).У2013 році в Україні народилося 503,7 тис. 
дітей[3]. 

Це суттєво не вплинуло на загальну демографічну ситуацію країни. 
З 1995 року в країні спостерігається мінусовий приріст населення, що 
негативно впливає на економіку. За цих умов актуальним є вивчення 
репродуктивних установок населення, насамперед молоді, що дастьзмогу 
зрозуміти майбутній розвиток дітородної діяльності населення. 

Репродуктивні установки населення досліджують фахівці різних 
галузей, серед яких А.І.Антонов, Л.Є.Дарський, В.П.Кравець, 
Г.Г.Ващенко, В.М.Медков, І.О.Курило, Л.І.Слюсар, О.А.Грішнова,  
С.Ю. Аксьонова [12, 158-166]. 

Для різних історичних періодів пріоритетними були різні мотиви. 
Різними можуть виявитися і просторові складники репродуктивної 
мотивації. У минулому, коли в суспільстві переважала потреба в 
багатодітності й перевагу віддавали синам, пріоритетними були 
економічні репродуктивні мотиви. Заумов малодітності народження 
одного або двох дітей пов’язане передусім з психологічними мотивами. 
Слід також зазначити, що мотиви народження дітей значною мірою 
диференційовані етнічною належністю батьків, національною традицією, 
релігійними нормами. 

Висновки. Отже, репродуктивна мотивація, або репродуктивні 
мотиви, або мотиви народження дітей, –це психічний стан особистості, 
який спонукає її до досягнення особистих цілей економічного, 
соціального і психологічного характеру через народження певної 
кількості дітей. Мотив народжування характеризує сенс появи дитини 
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будь-якої черговості, а також певної статі. Розрізняють економічні, 
соціальні та психологічні мотиви народження дітей. 

Таким чином, маючи певний стан репродуктивного здоров’я, 
людиною через репродуктивну установку і репродуктивні мотивації 
здійснюється особиста репродуктивна поведінка. Це віддзеркалюється в 
повному або неповному репродуктивному циклі, який закінчується 
здійсненням або повного циклу (живонародженням для жінки), або 
контрацептивною поведінкою (абортом, мертвонародженням для жінки). 
Результат репродуктивного циклу безпосередньо впливає на подальший 
стан репродуктивного здоров’я людини. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ЯК СОЦІАЛЬНА 
ПРОБЛЕМА 

 

Вступ. Трудова діяльність для людини є не лише способом 
економічно забезпечити своє існування, але й фактом реалізації своїх 
здібностей (у тому числі творчих), залученням до суспільних цінностей. 
Робота дозволяє кожному громадянинові поважати себе, усвідомлювати 
свою індивідуальність, бути повноцінною частиною сучасного 
суспільства. 

Люди з інвалідністю є однією з найбільших уразливих груп в 
Україні, яка складає близько 2,5 млн. людей, або 5,2%, загальної кількості 
населення країни. Отже, напрямок професійної зайнятості людей з 
інвалідністю важливий для їх інтеграції в суспільство. 

Дослідження і публікації. Соціальний захист у сфері 
працевлаштування інвалідів досліджували В.С. Андреєва,  
М.А. Вігдорчіка, І.М. Сироту, Б.І. Сташківа, І.М. Терюханову,  
А.Г. Шевцова. 

Виклад основного матеріалу. Головне завдання у сфері 
професійної реабілітації – забезпечення конкурентоспроможності 
інвалідів на ринку праці та їх працевлаштування – залишається 
невирішеним. Кількість інвалідів працездатного віку перевищує 1,5 млн. 
осіб. Проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю при 
працевлаштуванні, можуть пояснюватися різними чинниками, зокрема:  
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– обмеженим доступом людей з інвалідністю до ринку праці 
(викликаного, наприклад, невідповідністю їхньої освіти та 
кваліфікації попиту на робочу силу);  

– обмеженою кількістю вакансій відкритих для шукачів роботи з 
інвалідністю, а також недостатньою кількістю спеціалізованих 
служб та робочих місць для людей з інвалідністю; 

– недосконалістю відповідного інституційного механізму 
працевлаштування людей з інвалідністю;  

– недостатньою співпрацею Державної служби зайнятості, Фонду 
соціального захисту інвалідів, професійних та навчальних 
реабілітаційних центрів, роботодавців та власне людей з 
інвалідністю, а також інших зацікавлених сторін;  

– відсутністю мотивації роботодавців щодо працевлаштування людей 
з інвалідністю; низькою активністю людей з інвалідністю щодо 
пошуку роботи у зв'язку з об'єктивними труднощами, пов’язаними з 
низьким рівнем заробітної плати, зневірою в ефективність служби 
зайнятості; недоліками професійного навчання людей з інвалідністю 
тощо [1]. 
Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові підходи 

до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів. У 
державній політиці стосовно осіб з інвалідністю останнім часом пасивні 
заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги, замінюються 
активними, пов’язаними із забезпеченням їхнього права на працю через 
надання рівних можливостей на ринку праці, створенням сприятливих 
умов оплачуваної роботи. 

Україна, як член Ради Європи, приєдналася до Соціальної хартії, 
яка визначає право громадян з інвалідністю на незалежність, соціальну 
інтеграцію та участь у суспільному житті. Держава зобов'язалась активно 
сприяти зайнятості інвалідів, професійно орієнтувати їх, залучати до 
роботи та створювати для них спеціальні робочі місця. 

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває у 
зв'язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рівнем 
зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві, оскільки для 
інвалідів мати роботу – це можливість підвищити соціальний статус, 
свою значущість, поліпшити добробут. Для суспільства працюючий 
інвалід – це розв'язання багатьох соціальних проблем. 

На сьогодні в Україні існують такі проблеми з досліджуваного 
питання: 

– не сформована державна політика з питань реалізації активних 
заходів інтеграції інвалідів у суспільне життя; 

– недостатньо створюється робочих місць для працевлаштування 
інвалідів; 
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– залишається низьким рівень працевлаштування інвалідів; 
– масштаби залучення інвалідів до підприємницької діяльності 

залишаються незначними; 
– тільки починає формуватися безбар’єрне середовище для інвалідів 

як головний засіб прискорення їх інтеграції в суспільне життя; 
– не забезпечується дотримання стандартів рівня життя для людей з 

інвалідністю через відсутність умов для ефективної реалізації 
їхнього права на трудову діяльність. 
Подолання наявних проблем має ґрунтуватися на створенні 

сприятливих соціально-економічних, організаційних та правових умов 
для реалізації права особи з обмеженими фізичними й розумовими 
можливостями на добровільну й посильну працю [2, 4 – 8]. 

Основними показниками інтеграції інвалідів у суспільство є 
кількість створених нових робочих місць для інвалідів та рівень 
зайнятості інвалідів [3, 151]. 

Для забезпечення трудової зайнятості інвалідів в Україні створене 
певне нормативно-правове підґрунтя, що включає низку Законів України: 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам», «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, які 
спричинили втрату працездатності», «Про закупівлю товарі та робіт і 
послуг на державні кошти», «Про поставку продукції для державних 
потреб» та інші. На сприяння працевлаштуванню інвалідів спрямовано 
Постанови Кабінету Міністрів України, зокрема: «Про організацію 
робочих місць та працевлаштування інвалідів», «Порядок сплати 
підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями штрафних 
санкцій до відділень фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції 
обліку та використання цих коштів», «Порядок формування та 
розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних 
потреб і контролю за їх виконанням» тощо. 

За даними державної статистичної звітності за 2013 рік, 39,0% 
інвалідів ( з них III групи – 71,6%) зайнято у видобувній та оборонній 
промисловості, виробництві електроенергії, газу та води. У сільському, 
лісовому господарстві та мисливстві працює 13,5% від усіх зайнятих 
трудовою діяльністю інвалідів ( з них III групи – 62,2%). У сфері оптової 
та роздрібної торгівлі, послуг зайнято 5,2% інвалідів ( з них III групи – 
69,9%). Тобто в названих видах матеріального виробництва працює 61,2% 
усіх зайнятих інвалідів. У невиробничий сфері найвищі показники 
зайнятості інвалідів у системі охорони здоров’я та соціальної допомоги – 
10,8% ( з них III групи – 68,1%), освіти – 7,8% ( з них III групи – 59,3%). 
У структурі працюючих інвалідів жінки становили менше половини – 
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44% ( з них III групи – 61,1%). Жінки-інваліди зайняті переважно в 
невиробничій сфері, зокрема в системі охорони здоров’я та соціальної 
допомоги. 

Значно менше їх у виробничій сфері. Зокрема, у видобувній, 
оборонній промисловості, виробництві електроенергії, газу й води жінки-
інваліди становлять 38,1% ( з них III групи – 61%); на будівництві – 
22,2% ( з них III групи – 66,2%) [4, 73]. Відтак основна частина інвалідів 
зайнята у виробничій сфері, переважно у видобувній, оборонній 
промисловості, виробництві електроенергії, газу, води, а також у 
сільському, лісовому господарстві та мисливстві, на будівництві, де 
працює 60-80% чоловіків-інвалідів. У невиробничій сфері найвища 
зайнятість інвалідів у системі охорони здоров’я та соціальної допомоги, 
освіти та державного управління та фінансової діяльності, де 60 – 75% 
працюючих – жінки-інваліди [5]. 

Отже, незважаючи на те, що в Україні прийнято низку нормативно-
правових актів щодо соціально-економічного захисту інвалідів, 
встановлено норматив для працевлаштування та штрафні санкції за його 
невиконання, рівень трудової зайнятості цієї категорії громадян 
залишається низьким. Основними причинами цього є як зовнішні, так і 
особистісні чинники. 

Зовнішні чинники зумовлені соціально-економічними умовами, 
зокрема повільним зростанням обсягів виробництва продукції у 
віддалених сільськогосподарських регіонах, високим рівнем безробіття 
серед здорових громадян. До них слід віднести наступні чинники: 
недосконалість і неузгодженість законодавства, особливо щодо 
професійної реабілітації дорослих інвалідів та забезпечення трудової 
зайнятості; відсутність єдиної державної структури з професійної 
реабілітації й працевлаштування інвалідів; недостатню кількістю 
реабілітаційних центрів для дорослих інвалідів, зокрема у промислових 
областях; незадовільне фінансування заходів з професійної реабілітації та 
зайнятості інвалідів. 

Особистісними чинниками є невідповідність професійної 
підготовки інвалідів попиту територіальних ринків праці, незадовільний 
професійно-кваліфікаційний рівень, що не відповідає вимогам 
роботодавців, особливо низький рівень їх трудової мотивації [6, 113].  

Для забезпечення гарантованих Конституцією та чинним 
законодавством України прав інвалідів на працю необхідно перш за все 
створити ефективну цілісну систему професійної реабілітації та 
зайнятості інвалідів, яка повинна включати підсистеми психологічної 
підтримки та професійної орієнтації інвалідів, професійного навчання та 
працевлаштування. 
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Система професійної реабілітації покликана формувати в інвалідів 
мотивацію до праці, сприяти обґрунтованому вибору чи зміні професії 
відповідно до стану здоров’я (види захворюваності, стану інвалідності), 
індивідуально-психологічних характеристик з урахуванням попиту 
територіального ринку праці на робочу силу за професійно-
кваліфікаційним складом, успішному оволодінню професією, 
спеціальністю та раціональному працевлаштуванню. Тобто робота має 
здійснюватися за двома основними напрямками: 

– сприяння підвищенню рівня трудової мотивації, обґрунтованому 
професійному вибору та досягнення високого рівня кваліфікації за 
професіями, спеціальностями, котрі потрібні підприємствам на даній 
території; 

– створення нормативно-правових, соціально-економічних, 
організаційних і фінансових передумов для забезпечення 
працевлаштування та зайнятості інвалідів. 

– Для цього необхідно: 
– формувати та розвивати цілісну багатопрофільну систему 

реабілітації, котра включатиме реабілітаційну індустрію та медичну, 
соціальну, професійну реабілітацію інвалідів; 

– створити на основі сучасних інформаційних технологій державну 
інформаційно-аналітичну систему з двох банків даних; один – про 
чисельність та характеристики інвалідності (вік, стать, нозологія 
захворювання, група інвалідності, професія, спеціальність, здібності, 
бажання); другий – про звичайні та спеціалізовані робочі місця для 
працевлаштування інвалідів; 

– удосконалити організаційну й управлінську структури у сфері 
професійної реабілітації (психологічної підтримки, профорієнтації, 
профнавчання) та працевлаштування; 

– сформувати розгалужену мережу реабілітаційних закладів; 
– розробити державні програми, стандарти щодо психологічної 

підтримки, професійної орієнтації, професійного навчання, 
працевлаштування та зайнятості інвалідів  
Зокрема, необхідно передбачати фінансування наукових 

досліджень, методичних розробок і проблем професійної реабілітації 
(психологічної підтримки, професійної орієнтації, професійного 
навчання), працевлаштування та зайнятості інвалідів різних вікових груп 
з урахуванням нозології захворювання [7, 31]. 

Висновки. Отже, розв’язати проблему зайнятості інвалідів в 
Україні в повному обсязі можна лише за умов стабільного економічного 
зростання. Але й нинішня робота з удосконалення нормативно-правового 
підґрунтя, створення єдиної державної організайно-управлінської 
структури з професійної реабілітації й працевлаштування інвалідів, 
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реалізація відповідних заходів у державних і місцевих програмах, а також 
підвищення трудової мотивації, професійно-кваліфікаційного рівня 
інвалідів та забезпечення перш за все належного фінансування всіх 
заходів сприятимуть підвищенню рівня їх зайнятості.  
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Вступ. Професійна діяльність соціального працівника є 
специфічним видом діяльності, спрямованої на соціальний захист особи 
як вищої цінності, на підтримку і зміцнення її етичного, психічного та 
фізичного здоров'я, різностороннього розвитку. Безпосередніми 
практичними завданнями соціальної роботи є поліпшення соціального 
самопочуття людини, удосконалення умов її життя, забезпечення гідного 
комфортного існування, тому сучасні вимоги до фахівців із соціальної 
роботи доволі високі. Вони мають одночасно поєднувати уміння і 
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менеджера, і психолога, і юриста, і медика. Компетентно виконувати ці 
завдання може професіонал високої кваліфікації, що володіє ґрунтовними 
фаховими знаннями, навичками впливу не тільки на самого клієнта, а й на 
його оточення, групи, на ситуацію в соціумі загалом. Разом з тим на 
перший план у діяльності соціального працівника виходить його 
культурний рівень та певні особистісні якості. 

Результати досліджень.Суттєвим підґрунтям нашого дослідження 
стали праці з професійної підготовки спеціалістів соціальної роботи 
Л.Г.Гуслякової, С.І. Григорьєва, В.І. Жукова, І.Г.Зайнишева, 
П.Д.Павльонка, М.В.Фірсова, Є.І.Холостової, А.Бойко, І.Григи. 
Дослідженню цінностей соціальної роботи присвячені наукові праці 
В.Г.Бочарової, С.І.Григорьєва, Л.Г.Гуслякової, Г.П.Мєдвєдєвої, 
Л.В.Топчого, М.В.Фірсова, О.Р.Ярської - Смірнової, І.Д.Звєрєвої, 
Н.П.Махової. Особливості професійно-особистісного розвитку, 
формування професійної компетентності та готовності до професійної 
діяльності розглядаються в роботах О.Р. Ярської-Смірнової,  
О.Г. Карпенко, І.І. Миговича, М.П.Лукашевича, А.А.Козлова, 
А.Й.Капської. 

Поняття «соціальна робота» увійшло в соціально-гуманітарну 
літературу наприкінці ХІХ ст. у відповідь на соціальну потребу 
суспільства у змістовому відображенні практичної діяльності людей, які 
допомагали бідним. Тому фундаментальними в соціальній роботі є 
принципи гуманності, соціальної справедливості та дотримання прав 
людини. Ці принципи означені в міжнародному визначенні соціальної 
роботи як професії.Зокрема, там зазначено: «Соціальна робота заснована 
на гуманітарних і демократичних ідеалах, і ці цінності є результатом 
поваги до рівності і гідності всіх людей» [1, 15]. 

З часу її виникнення професійна соціальна робота фокусує сою 
увагу на людських потребах та їхньому задоволенні. Права людини і 
соціальна справедливість служать мотивацією для професійних 
соціальних дій [4]. Визначення напрямів діяльності соціальних 
працівників, формування специфічних відносин між клієнтами і 
фахівцями, наповнення змісту соціальних програм великою мірою 
залежать від світоглядних та ідеологічних концептів, філософських 
категорій і принципів, що набули поширення серед професіоналів і 
засвоєні ними як складова фахової культури. Соціальний працівник у 
будь-якій зі сфер своєї діяльності так чи інакше пов'язаний з людиною, 
взаєминами між особою і колективом, між соціальними групами тощо. 
Уся його діяльність спрямована на удосконалення людських відносин 
[8, 67]. 

Вирішення фахівцем ціннісних протиріч на користь науково 
обґрунтованих професійно-етичних цінностей, які в сучасних умовах 
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можуть бути якнайповніше представлені системою гуманістичних 
цінностей, має як теоретичну, так і практичну значущість, оскільки 
визначає значення та зміст професійної соціальної роботи як особливого 
виду професійної соціальної діяльності на рівні теорії та ефективності 
соціальної роботи на практиці. Отже, засвоєння та присвоєння 
спеціалістом системи професійно-етичних цінностей є в сучасних умовах 
важливим фактором прямої та опосередкованої гуманізації суспільних 
відносин, необхідною умовою соціального прогресу. Внаслідок цього 
правомірними є особливі вимоги до професійнозначущих якостей 
особистості спеціаліста [6, 35]. 

Морально-етичний аспект діяльності людини пов'язаний з оцінкою 
самих цілей з точки зору їх бажаності, придатності й узагалі тих 
наслідків, які ця діяльність може мати стосовно людей, долі яких вона 
зачіпає безпосередньо чи опосередковано. Оскільки теоретичне знання 
прямо стосується практики, воно певним чином обґрунтовує практичну 
діяльність людини.  

Трудова діяльність людини є найбільш типовим і всеосяжним 
прикладом її практичної діяльності, у зв'язку з чим можна говорити про 
феномен професійної етики– однієї з фундаментальних теоретичних 
основ будь-якої професійної діяльності, яка являє собою науку про 
професійну мораль як сукупність ідеалів і цінностей, ідей про належне, 
етичних принципів і норм поведінки, що відображають сутність професії 
та забезпечують взаємини між людьми, що складаються у процесі праці і 
випливають зі змісту їхньої професійної діяльності [2, 204]. 

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

Уперше соціальний працівник і його клієнт зустрічаються 
внайтяжчі моменти життя клієнта, коли людині реально загрожує нещастя 
або воно вже сталося. Саме звернення в соціальну службу для клієнта є 
своєрідним випробуванням, оскільки для нього це може означати не 
тільки визнання появи проблеми, але і визнання особистої 
неспроможності її вирішити, що завжди є для особистості важким 
кроком. У цьому випадку від моральних якостей особистості соціального 
працівника залежить, чи зможе його клієнт здолати зневіру в самого себе 
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і свої сили, чи знайде він упевненість у собі, чи збереже почуття 
особистої гідності та повагу збоку свого оточення [3, 99]. 

Тому можна сказати що, специфіка клієнтів соціальних агенцій 
зумовлює високі вимоги до рівня професіоналізму соціальних 
працівників узагалі та їх етичної компетенції зокрема. Оскільки вони й 
без того зазнають значних страждань та утисків, остільки згубним може 
виявитись для особистості такого клієнта будь-який прояв 
некомпетентності чи непрофесіоналізму соціального працівника. 
Особливо болючими для клієнтів є такі прояви етичної некомпетентності: 
бюрократизм, тяганина, черствість, байдужість, несправедливість, 
невідповідність слів конкретним справам, зарозумілість, корупція та 
хабарництво. 

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

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

Моральна свідомість, як ідеальна сторона моралі, являє собою 
своєрідний сплав почуттів, уявлень, у якому специфічно виявляються 
найбільш глибокі, основоположні сторони людського існування – 
стосунки індивіда з іншими, з суспільством, зі світом у цілому. 
Специфікавиявляється у відповіднихпоняттях – добра і зла, 
справедливості, совісті, гідностітощо, у прагненні до вищихцінностей. 
Моральна свідомість соціального працівника повинна містити в собі три 
необхідні компоненти –моральні знання, моральні переконання та 
моральну потребу. 

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

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

– ті, що регулюють відносини між особистістю та суспільством; 
– ті, що визначають взаємовідносини між людьми. 

Моральні норми першого виду є основоположними в суспільстві. 
Вони сформовані у професійному обов’язку соціального працівника та 
покладають на нього добросовісне виконання своїх службових обов’язків. 

Моральні норми другого виду визначають права та обов’язки 
соціального працівника у взаємодії між окремими людьми, вони 
спрямовані на закріплення моральної рівності членів суспільства [3, 99].  

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

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

Моральні переконання вимагають від спеціаліста вміння 
подивитися на свою працю з точки зору інтересів справи, з'ясовувати 
співвідношення між корисним, що він робить для суспільства і клієнтів, 
та тим, що зобов'язаний зробити, визначають теоретичну і практичну 
підготовленість спеціаліста до професійної діяльності, виступають 
основою для його свідомого ставлення до своєї поведінки та дій у 
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практиці соціальної роботи, беруть участь у формуванні вольових якостей 
особистості та стійких форм морального реагування на навколишню 
дійсність.  

Однак моральні переконання мають також відносну самостійність, 
оскільки у практичній діяльності може виникнути ситуація, коли 
особистість діє всупереч своїм переконанням, оскільки ситуативно 
виникають причини, що є більш значущими, ніж особисті переконання. 

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

Моральна потреба– найвища ступінь моральної свідомості 
соціального працівника. Вона характеризується наявністю моральної 
потреби в дотриманні вимог професійної етики. Коли дотримання вимог 
професійної етики стає внутрішньою потребою людини, вона, відповідно 
до етичних принципів, організує свої вольові та емоційні якості, 
спрямовує зусилля на вирішення етично складних проблем саме з точки 
зору моральності. У цьому випадку дотримання вимог професійної етики 
стає стійкою якістю особистості, могутнім фактором, що мобілізує її для 
організації своєї поведінки і діяльності, справою совісті, честі та гідності 
[5, 158 – 179].  

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

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

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

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

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

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

3. Психолого-педагогічні якості, від яких залежить ефект особистої 
привабливості. Такими якостями є комунікабельність (уміння швидко 
налагоджувати контакт із людьми); емпатійність (вловлювання настрою 
людей, виявлення їхніх установок і очікувань, співпереживання); 
атрактивність (зовнішня привабливість особистості); красномовність 
(уміння гарно, майстерно говорити, ораторський хист) тощо [9]. 

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

Культура етичного мислення дає орієнтири для вирішення проблем 
взаємозв’язку з розумовим та інтуїтивним моментом у прийнятті 
морально виправданих рішень. Критерієм етичного мислення є 
теоретична здатність людини вирішувати ті проблеми, що виникають 
перед нею, правильно аналізувати ситуацію, що призвела до перешкод у 
діяльності. Культура етичного мислення складається з аналізу, критики та 
програми дій. Ці три елементи є суттю даного мислення. Культура 
етичного мислення справжнього професіонала в соціальній роботі 
виявляється в оптимальному поєднанні суспільного та особистого, 
творчого та звичного елементів поведінки, а також у застосуванні 
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інтелектуальних засобів у прийнятті моральних рішень у різних 
ситуаціях. 

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

Моральна культура особистості виявляється і в дотриманні правил 
етикету (правил, манер поведінки в міжособистісному спілкуванні, які 
прийняті в конкретному соціальному, професійному та побутовому 
середовищі). Збіг зовнішньої форми поведінки та її істинно морального 
змісту – відмінна риса етикету. Чемність, делікатність, уміння вислухати 
клієнта, співрозмовника, уміння володіти собою, самокритично 
оцінювати свої вчинки є суттю етикету соціального працівника [3, 99].  

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

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

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

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

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

справедливість, яка дозволяєпрацівнику своїсимпатії та антипатії 
відокремлювати від роботи з клієнтом: які б емоції та почуття не 
викликав клієнт у соціального працівника, ставлення до нього має 
базуватися на доброзичливості, повазі та розумінні; 

тактовність– якість, яка передбачає вміння дотримуватися міри, 
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визначених моральних норм, передбачати всі об’єктивні наслідки своїх 
вчинків або дій та їх суб’єктивне сприйняття клієнтом, колегами та 
іншими людьми; 

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

терпимість, що характеризує поважливе відношення до інтересів, 
переконань, вірувань, звичок клієнта і ґрунтується на стійкому навику 
сприймати людину такою, як вона є , на визнанні її права залишатися 
собою; 

повага, що дозволяє реагувати на проблему клієнта так, 
щобнадатийомувпевненість у здатностіподолатиїї; 

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

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

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

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

душевна теплота, що супроводжує повагою, інтересом та увагою 
до проблем клієнта та бажанням допомогти в їх вирішенні;  

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

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

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

терпіння, що допомагаєкожному клієнтувисловитися з проблеми,і 
соціальний працівник повинен дати йому цю можливість, зняти негативні 
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емоції і скерувати бесіду в конструктивне русло, щоб отримати і передати 
інформацію в повному обсязі, досягнути розуміння та кикликати 
мотивацію до спільної діяльності; 

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

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

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

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

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

творче мислення– невід’ємна характеристика соціального 
працівника;в соціальній роботі не існує абсолютно однакових ситуацій та 
ідентичних клієнтів, тому в кожному конкретному випадку соціальний 
працівник повинен, приймаючи рішення, зважати на найменші нюанси 
справи, щоб прийняти оптимальне рішення і досягти найкращого 
результату [1, 52 – 60; 4, 25 – 30; 5, 84 – 85]. 

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

Висновки.Соціальна робота більше, ніж інші професії, перебуває в 
межах морального вибору та етичної поведінки. Це зумовлюється 
передусім тим, що її об’єктом виступає людина, яка страждає у своєму 
життєвому просторі й обмежена в можливостях особистісного 
саморозвитку та у впливі на свої життєві обставини. 

Таким чином, морально-особистісні якості, безумовно є необхідною 
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умовою для ефективної діяльності соціального працівника. 
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Вступ. Одвічною мрією людства завжди було створення такого 

справедливого і прекрасного світу, у якому не буде ні суперечок, ні 
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розбратів, ні воєн. І це здавалося можливим – досить було лише 
перемогти всіх ворогів, створити правильні закони, знайти мудрих 
правителів. Але, як свідчить історія, конфлікти між людьми, соціальними 
групами, державами були невід’ємним атрибутом суспільства минулих 
часів, не є винятком з цього правила і сучасне суспільство. Сучасна теорія 
конфлікту часто розглядається як теоретичний протест проти 
домінування структурного функціоналізму, принципи якого (стабільність, 
стійкість, згода тощо) дуже контрастували з соціальною реальністю, 
багатою суперечностями, конфліктами та іншими потрясіннями. 

Конфлікти в сучасному суспільстві є породженням і виявом 
об’єктивно існуючих соціальних суперечностей, пов’язаних з проблемою 
нерівності можливостей людей у різних сферах життя. Нерівність 
можливостей визначається конкретними умовами –належністю до тієї чи 
іншої соціальної верстви, держави, регіону, організації, руху тощо. 
Конфлікти відбуваються, коли ситуація не відповідає духовним 
цінностям людей. 

Соціальна робота, як навчальна дисципліна, покликана вирішувати 
дуже важливі завдання з формування соціального працівника-
професіонала, серед яких – оволодіння уміннями з громадянських 
гуманістичних позицій аналізувати й оцінювати соціальні явища і 
конфліктні ситуації, компетентно визначати шляхи і способи 
оптимального вирішення соціальних проблем, а також знаннями методик 
моделювання і прогнозування соціальних процесів, що відбуваються в 
суспільстві, конкретних спільностях і малих групах. 

Результати досліджень.Дослідженню проблем сутності генезису та 
врегулюванню організаційних конфліктів присвячені праці як зарубіжних 
(Ч. Барнард, Р. Дарендорф, К. Вейк, Дж. Гелбрейт,  
А. Гоулднер, М. Крозьє, П. Лоуренс, У. Мастенбрук, Г. Саймон,  
Ф. Селзник, Л. Козер та ін.), так і вітчизняних учених (І. Б. Гурков,  
А. К. Зайцев, П. І. Бородкін, А. Г. Здравомислов, А. І. Пригожин,  
А. І. Кравченко, А. М. Чуміков, М. П. Гандзюк, В. Г. Грибан, Негодченко 
О. С., Л. М. Ємельяненко, Скібіцька Л. І., Пилипенко А. А., Пилипенко С. 
М., Отенко І. П., Семенченко А. В., Іванова О. Ю., Л. В. Долинскька, М. 
С. Дороніна, Л. В. Балабанова та ін.), які сформували ряд підходів до 
вирішення конфліктних ситуацій. Однак необхідно зазначити, що в їх 
роботах недостатньо вивченим є ряд питань, пов’язаних з аналізом 
природи, причин прояву та вирішення конфліктів, а також їх завчасним 
попередженням на сучасних підприємствах.  

Громадське життя немислиме без зіткнення ідей, життєвих позицій, 
цілей як окремих людей, так і колективів. Постійно виникають 
розбіжності і протиріччя сторін, що нерідко переростають у конфлікти. У 
даний час соціальні служби виконують такі функції: соціально-
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психологічну діагностику; аналіз і регулювання групових та особистих 
взаємовідносин; управління соціальними конфліктами. 

Імовірні результати конфлікту – це наслідки конфліктної 
взаємодії, пов’язані з досягненням учасниками конфлікту власних цілей. 
Логіка конфлікту примушує оцінювати вдалий результат конфліктної 
взаємодії як перемогу, виграш, а невдалий – як поразку, програш.  

Дійсно, більшість повсякденних конфліктів, у які залучені суб'єкти, 
відбуваються у сфері соціального оточення. Але багато причини 
соціальних конфліктів знаходяться поза її межами, у сфері суспільних 
відносин, соціальної політики. 

Сьогодні у практиці соціальної роботи можна зустріти всі 
чотиритипи конфлікту. Це: 

1) внутрішньоособистісний конфлікт; 
2) міжособистісний конфлікт; 
3) конфлікт між особистістю та групою; 
4) міжгруповий конфлікт [5]. 

Основна причина соціальних конфліктів полягає в дефіциті 
життєвих ресурсів, складності їх перерозподілу. Соціальна робота 
своєюголовною метою має не тільки задоволення інтересів певної 
частинисуспільства, але насамперед спрямована на розвиток і 
зміцненнясуспільства. У процесі соціальної роботи відбувається 
виявлення,попередження, оптимізація конфліктів на 
внутрішньоособистісному,міжособистісному, індивідуально-груповому 
рівні, а також на рівнііндивід – суспільство. 

Фахівець соціальної роботи надає допомогу підлітку із девіантною 
поведінкою вподоланні конфлікту, учасником якого він став. Виступаючи 
на боціпідлітка, захищаючи його потреби й інтереси, соціальний 
працівник часомзмушений вступати в конфліктні стосунки з іншими 
суб’єктамиконфлікту, представленими офіційними або неофіційними 
особами,установами. У процесі спілкування між клієнтом і 
соціальнимпрацівником може виникнути конфлікт, якщо з’явиться 
протиріччя міжцілями й потребами. Підліток із девіантною поведінкою не 
погоджується на зміни, тому що вонивимагають від нього значних зусиль, 
енергетичних витрат, відмови відобраної ним звичної моделі життя й 
способу мислення. Дії соціальногопрацівника спрямовані на зміни й 
досягнення перемін, тобто вонипервісно містять у собі можливість 
спротиву іншої сторони, можливістьвиникнення у процесі змін 
конфлікту. 

Конфлікт у соціальній роботі має загострене, нерідко до 
крайньоїмежі, протиріччя, яке і є джерелом конфлікту. А супересності 
виникаютьтам, де є така неузгодженість: 

- у знаннях, уміннях, здібностях, особистісних якостях; 
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- функціях керування; 
- емоційних, психічних та інших станах; 
- технологічних, економічних та інших процесах; 
- цілях, засобах, методах діяльності; 
- мотивах, потребах, ціннісних орієнтаціях; 
- поглядах, переконаннях; 
- розумінні, інтерпретації інформації; 
- очікуваннях, позиціях; 
- оцінках і самооцінках. 

У динаміці конфлікту можна виділити наступні періоди й етапи[7]. 
1. Латентний період (передконфлікт) містить такі етапи: 

виникненняоб’єктивної проблемної ситуації; усвідомлення об’єктивної 
проблемноїситуації суб’єктами взаємодії; спроби сторін розв’язати 
об’єктивнупроблемну ситуацію неконфліктними способами; 
виникненняпередконфліктної ситуації. 

2. Відкритий період часто називають конфліктною взаємодієюабо 
власне конфліктом. Він містить: інцидент; ескалацію 
конфлікту;збалансовану протидію; завершення конфлікту. 

Інцидент є першим зіткненням сторін, пробою сил, намаганнямза 
допомогою сили розв’язати проблему на свою користь. 

Ескалація полягає в різкій інтенсифікації боротьби опонентів. 
3. Завершення конфлікту полягає в переході від 

конфліктноїпротидії до пошуку розв’язання проблеми й припинення 
конфлікту збудь-яких причин. Основні форми завершення конфлікту –
розв’язання,урегулювання, загасання, усунення або переростання в інший 
конфлікт. 

Розв’язання конфлікту – це спільна діяльність його 
учасників,спрямована на припинення протидії й вирішення проблеми, яка 
призвеладо зіткнення. 

Важливе питання про критерії розв’язування конфлікту. На 
думкуамериканського конфліктолога М. Дойча, основним критерієм 
розв’язання конфлікту є вдоволеність сторін його результатами [8]. 

Відомий педагог В. М. Афонькова виділила такі критерії 
розв’язанняконфлікту: 
 припинення протидії; 
 усунення чинників, що травмують; 
 досягнення мети однією з конфліктуючих сторін; 
 Зміна позиції індивіда; 
 формування навички активної поведінки індивіда в 

аналогічнихситуаціях у майбутньому [2, 11]. 
Урегулювання конфлікту відрізняється від розв’язання тим, що 
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вусуненні протиріччя між опонентами бере участь третя сторона. Її 
участьможлива як за згодою протиборчих сторін, так і без їхньої згоди. 

Загасання конфлікту – це тимчасове припинення протидії 
зазбереження основних ознак конфлікту–протиріччя й 
напруженихстосунків. Конфлікт переходить із явної форми у приховану. 
Загасанняконфлікту звичайно відбувається в результаті таких чинників: 
 виснаження ресурсів обох сторін, необхідних для боротьби; 
 втратимотиву до боротьби, зниження важливості об’єкта конфлікту; 
 переорієнтації мотивації опонентів (виникнення нових проблем, 

більшзначущих, ніж боротьба в конфлікті)[11, 388]. 
Під усуненням конфлікту розуміють такий вплив на нього, 

урезультаті якого ліквідуються основні структурні елементи конфлікту. 
Результат конфлікту розглядають як результат боротьби зпогляду 

становища сторін і їх ставлення до об’єкта конфлікту. 
Результатами конфлікту можуть бути: 

– усунення однієї або обох сторін; 
– припинення конфлікту з можливістю його поновлення; 
– перемога однієї зі сторін (оволодіння об’єктом конфлікту); 
– розподіл об’єкта конфлікту (симетричний або асиметричний); 
– згода щодо правил спільного використання об’єкта; 
– рівнозначна компенсація однією зі сторін за оволодіння 

об’єктоміншою стороною; 
– відмова обох сторін від зазіхань на цей об’єкт; 
– альтернативне визначення таких об’єктів, які задовольняють 

інтереси обох сторін. 
4. Післяконфліктний період містить два етапи –

частковунормалізацію стосунків опонентів і повну нормалізацію їх 
стосунків. 

Часткова нормалізація стосунків відбувається в умовах, коли 
незникли негативні емоції, що мали місце в конфлікті. 
Етапхарактеризується переживаннями, осмисленням своєї 
позиції.Відбувається корекція самооцінок, рівнів домагання, ставлення 
допартнера. Загострюється почуття провини за свої дії в 
конфлікті.Негативні установки стосовно одне одного не дають 
можливості відразунормалізувати стосунки. 

Повна нормалізація стосунків настає при усвідомленні 
сторонамиважливості подальшої конструктивної взаємодії. Цьому 
сприяєподолання негативних установок, продуктивна участь у 
спільнійдіяльності, установлення довіри4. 

Розглянуті періоди й етапи можуть мати різну тривалість: 
бутиспресовані до декількох митей або можуть тривати десятиліття. 

Незважаючи на те, що підлітковий вік у психології ХХ століття 
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вивчався досить докладно, сучасні підлітки відрізняються від однолітків 
попередніх поколінь рядом соціально-психологічних особливостей. Серед 
них дослідниками відзначається підвищена конфліктність підлітків в 
умовах школи в цілому і в педагогічному процесі зокрема. Сучасні 
підлітки частіше стали демонструвати девіантну і навіть делінквентну 
поведінку. 

Кожне суспільство встановлює свої специфічні норми поведінки, 
які є загальноприйнятими, однак цілком природно, що суспільство не 
може бути наповненим абсолютними однодумцями, завжди є ті, які 
думають і діють інакше. Таку поведінку дуже часто вважають 
девіантною. 

Девіантна поведінка (від лат. deviato– відхилення) – система дій і 
вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або 
визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. 

Девіантна поведінка – це система вчинків або окремі вчинки, що 
суперечать прийнятим у суспільстві правовим і моральним нормам, вона 
є невід’ємною частиною суспільного життя, девіація завжди була і буде в 
житті соціуму в тих чи інших проявах [3]. 

Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не 
дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норм 
варіант поведінки в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення міри 
взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та 
групи. В основі відхилень у поведінці переважно лежить конфлікт 
інтересів, цінностей, розбіжність потреб, деформація засобів їх 
задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та прорахунки [3]. 

Дослідженню девіантної поведінки багато уваги приділяв Роберт 
Мертон. Головною причиною девіації він вважав розрив між цілями 
суспільства і соціально схвалюваними засобами здійснення цих цілей. 
Тому Р.Мертон, залежно від прийняття чи заперечення людиною цілей 
суспільства та соціально схвалених засобів їх досягнення, виділяє такі 
види девіантної поведінки: 

– конформізм – повне прийняття цілей суспільства і способів їх 
досягнення; 

– інноваційна – людина визнає цілі суспільства, але намагається 
реалізувати їх новими, нестандартними засобами (рекет, крадіжки, 
зловживання тощо); 

– ритуалізм – людина не визнає суспільні цілі та цінності, однак 
дотримується прийнятих «правил гри», діє відповідно до суспільних 
уявлень про припустимі засоби досягнення цілей; 

– ескейпізм (ретретизм) – відхід, втеча людини від соціальної 
дійсності, людиною не визнаються ані цілі, ані засоби їх досягнення 
(анархія, наркоманія, бродяжництво та ін.); 
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– бунт, заколот – відкидаючи суспільні цінності, цілі та засоби їх 
реалізації, людина активно їм протидіє, прагне замінити їх новими 
(тероризм, радикалізм та ін.) [9]. 

Існує три види психологічних детермінантів підліткової 
конфліктності: 

– детермінанти, пов’язані з психофізіологічними особливостями 
розвитку (перенесені травми мозку або інфекції, спадкові хвороби, 
відставання розумового розвитку, особливості нервової системи, 
зокрема процесів збудження і гальмування); 

– психологічні детермінанти – особливості особистості (статеві 
особливості, ситуація внутрішньо-сімейного розвитку, рівень 
самооцінки, акцентуації характеру); 

– соціальні детермінанти – фактори мікро- і макросередовища. 
Відповідно до визначення поняття «конфліктність» ці детермінанти 

включають соціальний досвід підлітка – соціальну некомпетентність 
(недостатній рівень способів соціального реагування), педагогічний 
менеджмент і, можливо, тип навчального закладу. 

Компоненти конфліктності мають наступний вигляд: 
– емоційний компонент (стан особистості в ситуації міжособистісної 

взаємодії, невміння керувати своїм емоційним станом в 
передконфліктних і конфліктних ситуаціях); 

– вольовий компонент (нездатність особистості до свідомої мобілізації 
сил і самоконтролю); 

– пізнавальний компонент (включає рівень сприйняття провокаційних 
дій опонента, суб’єктивність, невміння аналізувати і прогнозувати 
ситуацію); 

– мотиваційний компонент (відображає стан внутрішніх спонукаючих 
сил, які не сприяють адекватній поведінці в конфлікті і вирішенню 
проблеми); 

– психомоторний компонент (невміння володіти своїм тілом, 
управляти жестикуляцією та мімікою) [8]. 
Існують такі способи управління розвитком конфліктів [9]. 
1. Уникання конфлікту. Суб'єкти уникають обговорення 

конфліктних ситуацій, тому що проблема здається їм не такою вже 
важливою або вони відчувають сили змінити ситуацію, або не вірять, що 
зміни на краще можливі. 

2. Неформальна дискусія і рішення проблем.Більшість 
розбіжностей часто регулюється неформально. Це можливо в тому 
випадку, якщо більшість розбіжностей лежить у сфері повсякденного 
життя. Коли розбіжності вирішенідо більшого або меншого задоволення 
сторін або питання зняті через брак інтересу або здатності виробити 
єдину думку, конфлікт можна вважати завершеним. 
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3. Переговори–обговорення взаємовідносин сторін, що мають 
уявний чи реальний конфлікт інтересів. Суб'єкти конфлікту добровільно 
налагоджують комунікацію з метою пояснення своїх інтересів і потреб, 
обміну специфічними можливостями або вирішення одного чи більше 
важливих для них питань (наприклад форму взаємин у майбутньому або 
процедуру вирішенняспірних питань). Переговори є більш організованою 
і структурованою формою вирішення проблем, ніж неформальна 
дискусія. 

4. Медіація. Процес медіації включає участь прийнятної 
справедливої нейтральної "третьої сторони" (наприкладсоціального 
працівника), яка не має права приймати рішення. Її функції – допомагати 
протиборчим сторонам обрати добровільну, рішення в ході обговорення 
проблеми, яке задовольняє обидві сторони. Як і під час переговорів, у 
процесі медіації прийняття рішення надається учасникам конфлікту. 

Медіація –це добровільний процес, у якому конфліктуючі сторони 
готові прийняти допомогу "третьої сторони" для знаходження спільного 
рішення проблеми. Після переговорів та медіації в підходах до 
управління конфліктамизменшується контроль безпосередніх суб'єктів 
конфлікту над результатом, збільшується участь зовнішніх сил у 
прийнятті остаточного рішення і все частіше застосовуються підходи до 
управління конфліктами, засновані на ідеї "виграшу-програшу". Ці 
підходи можуть ділитися на здійснювані на рівні суспільства і на рівні 
особистості[6]. 

5. Адміністративне рішення. Якщо конфлікт відбувається в рамках 
організації, то з метою його погашення можна вдатися до 
адміністративного рішення. У цьому випадку "третя сторона", яка 
дистанційована від конфлікту, але не обов'язково є неупередженою, може 
винести рішення у конфліктній ситуації. В адміністративному рішенні 
робиться спроба знайти баланс між потребами організації і потребами 
окремих співробітників. 

6. Арбітраж–загальний термін, що позначає добровільний процес, у 
якому конфліктуючі сторони звертаються по допомогу до незацікавленої і 
нейтральної "третьої сторони" з проханням прийняти рішення щодо 
спірних питань. Результат рішення може мати форму консультації або 
зобов'язання. "Третьою стороною" в арбітражі може виступати 
соціальний працівник або група інших фахівців. Головною ознакою 
"третьої сторони" є те, що вона стоїть поза конфліктними відносинами. 

7. Законодавче рішення. Законодавчий підхід зазвичай 
використовується для вирішення конфліктів на рівні держави. 

8. Судове рішення. Судове вирішення припускає втручання в 
конфлікт сторони, що представляє закон і суспільно і є визнаним 
авторитетом, для прийняття рішення щодо конфлікту. У даному випадку 
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конфліктуючі сторони зазвичай наймають адвокатів, які представляють їх 
інтереси перед незалежною і нейтральною "третьою стороною" –суддею і 
присяжними, що представляють громадські інтереси і цінності. Суддя 
(або присяжні) зазвичай виносять рішення на підставі існуючого 
законодавства. Оскільки "третя сторона" представляє закон, то рішення є 
обов'язковим і підкріплюється загрозою покарання в разі його 
невиконання. 

9. Ненасильницька акція проводиться окремою особистістю або 
групою, яка вчиняє дії з метою змусити опонента вести себе потрібним 
чином. Дії, однак, не припускають застосування фізичного насильства і 
мінімального застосування психологічного тиску. 

10. Насильство.Підхід, що передбачає застосування фізичного 
насильства для вирішення конфлікту, є крайнім заходом. Його доцільно 
використовувати, коли інші підходи є нерезультативним. Прикладом 
такого підходу може служити початок військових дій з метою заволодіти 
ресурсами іншого боку[9]. 

Соціальний працівник, який прагне ліквідувати всякого роду 
відхилення у поведінці підлітка, повинен вибрати головним об'єктом 
уваги зовсім не правопорушення і навіть не дезадаптацію, а причини їх 
виникнення, у тому числі соціально-психологічні, що ведуть дитину із 
світу нормальних взаємин з людьми у світ ілюзорний, нерідко 
примітивний, кримінальний, а отже, – асоціальний. При цьому особливу 
увагу слід приділяти тому періодові життя дитини, протягом якого 
формується її особистість, коло моральних інтересів, сфера 
міжособистісних взаємин. 

У спілкуванні з підліткамиіз девіантною поведінкою соціальному 
працівникові важливо продемонструвати, що він зовсім не збирається 
абсолютизувати себе і свої можливості і завжди готовий взяти до відома 
досвід свого молодшого партнера по спілкуванню, тобто самого підлітка. 
Довірливі стосунки з підлітками виключають традиційні методи – 
повчання, моралізування, тотальний контроль, жорстку  
регламентацію [1]. 

Загальні рекомендації щодо взаємодії соціального працівника з 
підлітком із девіантною поведінкою. 

– Доцільно знати та використовувати в розмові з підліткамидуже 
виважені, емоційно нейтральні слова та вирази. До таких слівта 
виразів належать ті, які не є оціночними, не несуть погрози і не 
навіюють страх, а просто констатують сам факт подій. 

– Щоб раптом не спровокувати конфлікт, потрібно враховувати, що 
підлітки можуть мати різні погляди до того, що відбувається, бо 
вони мають сім’ї і на їх світобачення впливає позиція членів сім’ї. 
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– Доцільно заздалегідь обмірковувати, як саме ті чи інші ситуації, 
запитання, завдання можуть вплинути на підлітків із девіантною 
поведінкою, чиї батьки або родичі брали участь чи постраждали або 
навіть загинули внаслідок конфліктних подій. 

– Недоцільно ігнорувати дитячі зауваження або конфлікти, пов’язані з 
втратами близьких людей. 

– Краще демонструвати дітям розуміння та повагу до почуттів інших 
людей, вчити дітей тому, що кожна людина має невід’ємну 
внутрішню цінність. 

– З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним 
закладам у взаємодії з органами державної влади, батьківською 
громадськістю, неурядовими організаціями слід бути готовими 
гнучко реагувати на прояви тих чи інших тенденцій, застосовувати 
новітні дієві інформаційні та інші технології задля надання 
соціальної, психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх 
батькам. 

– Активізуйте роботу з формування навичок безпечної поведінки 
задля попередження випадків насильства, зокрема гендерного 
насильства. 

– Проводьте з підлітками соціально-психологічні тренінги зметою 
зниження ступеня агресивності, формування толерантності, 
попередження випадків насильства. 
Під час роботи з девіантними підлітками слід завжди пам’ятати, що 

дитина за підтримки соціального працівника може перетворитися на 
суб'єкта власного життя, здатного собі допомагати, долати труднощі, 
виявляти самоповагу і довіру до людей, а може перетворитися на пасивну 
істоту, залежну від зовнішнього керівництва й допомоги, не здатну на 
власний вибір і само покладання відповідальності, безпорадну, яка має 
лише приблизне уявлення про те, якою вона є, якою може бути, якою б 
хотіла б стати. Варто зазначити, що підліток прагне не стільки 
протистояти дорослим, скільки стати рівним йому. Він потребує уваги, 
розуміння дорослих. Учителі і батьки часто не приймають нову позицію 
дитини. У результаті між дорослими і підлітками зростає психологічний 
бар’єр, у прагненні здолати який багато підлітків використовують 
агресивні форми поведінки. 

Отже, одним із завдань соціального працівника, що контактує з 
девіантними підлітками, є створення атмосфери реальної співпраці і 
партнерства у стосунках з підлітками. Необхідно пам'ятати, що важкі 
підлітки є зовсім не пасивним об'єктом соціальної роботи – їх 
дезорганізуюча енергія дуже велика. У спілкуванні з такими підлітками 
соціальному працівникові доводиться, враховуючи особливості 
девіантного підлітка, реалізувати ті потреби, які обумовлені його 
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нинішніми перевагами і пристрастями. 
Соціальний працівник може не лише ініціювати, але й пробудити 

активність самого підліткаіз девіантною поведінкою, допомогти йому 
змінитися. Тут важливо перешкодити остаточній деградації особи 
неповнолітнього громадянина, не допустити моменту, коли асоціальна 
сторона його життя перетвориться на його суть, спосіб життя і думок 1. 

Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не 
дотримується вимог соціальної норми, вона обирає відмінний від цих 
норм варіант поведінки в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення 
міри взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, 
особистості та групи. В основі відхилень у поведінці переважно лежить 
конфлікт інтересів, цінностей, розбіжність потреб, деформація засобів їх 
задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та прорахунки [3]. 

Профілактика є складовою частиною будь-якої діяльності. Вона 
включаєкомплекс заходів, які мають за мету попередження погіршення 
стану об’єктадіяльності і запобігання виникненню проблем. Особливо 
профілактика єактуальною щодо вирішення певних соціальних проблем 
та подоланнянегативних соціальних явищ, запобігти яким часто простіше, 
ніж подолати їхнаслідки. 

У формуванні характеру та поведінки підлітка важливе значення 
відіграє вплив оточення, усі ті соціальні інститути, з якими взаємодіє 
дитина, групи й об’єднання, у які вона входить. 

Існують заходи запобігання девіантної поведінки підлітків. 
Важливе значення у процесі запобігання девіантної поведінки 
підлітківвідіграє створення чіткого механізму попередження, який 
повинен поєднати різні заходи впливу – на сім'ю, неформальне оточення, 
навчальний колектив– з метою усунення морально-психологічної 
деформації особи. 

Профілактика девіантної поведінки підлітків – комплекс заходів, 
спрямованих на попередження, подолання або нейтралізацію чинників, 
що спричиняють девіантну поведінку підлітків. 

Отже, розглянемо поняття «профілактики» та існуючі підходи 
допроведення профілактичної роботи. Таких підходів єдва – 
інформаційний та поведінковий. Інформаційний підхід передбачає 
наданняпросвітницької інформації з тих чи інших питань. Мета 
поведінкового підходу –розвиток соціальної та особистісної 
компетентності підлітка, формування внього навичок самозахисту, 
попередження виникнення проблеми (вивчаютьсялюди, їх психологічні 
особливості, проводиться аналіз причин їх поведінки). 

Необхідно зазначити, що особливу увагу в проведенні 
профілактичної роботислід приділяти саме поведінковому підходу. 

Домінантою у профілактичній роботі з підлітками також маєстати 
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формування в останніх навичок соціальної компетентності, що 
сприятимезасвоєнню норм адаптативної та позитивної поведінки, які 
дозволяють людинідотримуватись норм і правил, прийнятих у 
суспільстві, ефективно вирішуватипроблеми повсякденного життя. 

Працівникам соціальної сфери у процесі організації тапроведення 
профілактичної роботи із зазначеного напрямку можна 
такожрекомендувати робити акцент на формуванні таких життєвих 
навичок, як: 

– емоційно-вольові (самоконтролю); 
– інтелектуальні (самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і 

прийняття відповідальних рішень, критичне і творче мислення, 
усвідомлення життєвих цінностей); 

– соціальні (впевнена та гідна поведінка, ефективне спілкування, 
протистояння негативному впливу оточення, розв’язання 
конфліктів). 
Система роботи соціальних працівників з проблеми профілактики 

девіантної поведінки серед підлітків полягаєу виконанні наступних дій: 
1) веденні обліку (банку даних) важковиховуваних підлітків та 

школярів, які потребують допомоги, підтримки; організація 
відповідної психокорекційної роботи з ними; 

2) відвідування неблагополучних, проблемних сімей з метою виявлення 
причин неблагополуччя та надання консультацій; 

3) веденні картотеки: неблагополучні сім’ї; діти-інваліди;діти-сироти, 
позбавлені батьківського піклування;важковиховувані діти; 

4) проведенні консультацій з підлітками, батьками, вчителями; 
5) співпраці з правоохоронними органами, управлінням юстиції та ін; 
6) роботі з педагогічним колективом школи (ознайомлення з 

літературою з проблеми, бесіди, консультації з питань профілактики 
правопорушень серед підлітків)[3]. 
Надання соціально-психологічної допомоги підліткам девіантної 

поведінки практикується як в індивідуальній, так і в груповій формі. 
Спеціалісти у своїй практиці використовують тренінги для підлітків з 
девіантною поведінкою з метою зняття з них схильності до конфлікту, 
агресивності, жорстокості, а також для формування у них здорових 
звичок і норм поведінки.  

Девіантними підлітками, як клієнтами соціальної роботи, 
займається велика кількість соціальних служб. У своїй роботі з дітьми ці 
служби для більшої ефективності співпрацюють з медичними, виховними 
закладами, з правоохоронними органами, судом та іншими структурами. 

Робота з попередження конфліктів під час взаємодії підлітка із 
девіантною поведінкою і соціальним працівником може проводитися за 
чотирма основними напрямами: 
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- створення об'єктивних умов, що перешкоджають виникненню і 
деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій 
(доброзичливе, тепле, дбайливе, уважне відношення до своїх 
підопічних з боку соціального працівника, особистий приклад і 
приклад батьків);дана модель працюватиме, якщо робота буде 
збудована як з соціальними працівниками, так і з батьками, 
наприклад,тренінг «Толерантності» можна проводити і з 
соціалльними працівниками, і з батьками, і з підлітками; 

- оптимізація організаційно-управлінських умов роботи;не скупитися 
на похвали, схвалення, винагороди, заохочення у вигляді 
грамот,створення «ситуації успіху»; 

- усунення соціально-психологічних причин виникнення конфліктів; 
на даному етапі можна розробити правила, процедури вирішення 
яких-небудь спірних питань; 

- блокування особистих причин виникнення конфліктів;зразкова 
тематика тренінгів – «Тренінг спілкування», «Всі кольори, окрім 
чорного», «Я очима інших», «Я і ми», «Чужий серед  
своїх» [10, 65 – 68]. 
Отже, законодавча та методологічна бази соціальної роботи з 

підлітками-девіантами в нашій державі розвинені на достатньому рівні, 
однак для повноцінного їх функціонування дуже часто бракує 
матеріального забезпечення та повноцінного укомплектування соціальних 
установ спеціалістами. 

Також вагомою перепоною на шляху вирішення проблеми 
девіантної поведінки підлітків є байдужість дорослих. Тотальна 
зайнятість своїми справами, хай і важливими, не є виправданням у 
питанні виховання, адже діти для суспільства, а тим паче рідні сини та 
дочки для батьків повинні завжди мати пріоритет у спілкуванні. Дуже 
важливим моментом у суспільстві має виступити на сьогодні для 
сучасних батьків те, що діти мають бути забезпеченими не лише 
матеріальною підтримкою, а й моральною (розумінням, 
співпереживанням). Батьки повинні намагатися вкладати в дітей моральні 
цінності для того,щоб вони, виростаючи, ставали людьми «з людяним 
обличчям», лише за такої ситуації проблема девіації в суспільстві не буде 
так гостро стояти.  

Висновки.Отже, підсумовуючи, можна сказати, що оволодіння 
знаннями про особливості виникнення й перебігу конфліктів у соціальній 
сферіє актуальними для соціального працівника, що прагне досягти 
високого рівня професіоналізму, з одного боку, а з іншого,– допомогти 
підлітку із девіантною поведінкою у вирішенні його проблем. 

Одним із завдань соціального працівника, що контактує з 
девіантними підлітками, є створення атмосфери реальної співпраці і 
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партнерства у стосунках з підлітками. Необхідно пам'ятати, що важкі 
підлітки є зовсім не пасивним об'єктом соціальної роботи – їх 
дезорганізуюча енергія дуже велика. У спілкуванні з такими підлітками 
соціальному працівникові доводиться, враховуючи особливості 
девіантного підлітка, реалізувати ті потреби, які обумовлені його 
нинішніми перевагами і пристрастями. 

Соціальний працівник може не лише ініціювати, але й пробудити 
активність самого підліткаіз девіаньною поведінкою, допомогти йому 
змінитися. Тут важливо перешкодити остаточній деградації особи 
неповнолітнього громадянина, не допустити моменту, коли асоціальна 
сторона його життя перетвориться на його суть, спосіб життя і думок. 
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ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
 

Вступ. Сім’я – найдавніший унікальний інститут людської 
взаємодії. Унікальність сім’ї полягає в тому, що тісний союз кількох 
людей (чоловіка, дружини, дітей, а також батьків чоловіка чи дружини за 
умови їх спільного проживання) пов’язують моральні обов’язки. У цьому 
союзі люди прагнуть провести якомога більше часу в радісній взаємодії. 
Проте сім’я постійно знаходиться у процесі розвитку, в результаті цього 
виникають певні непередбачені ситуації, членам сім’ї необхідно на них 
певним чином реагувати. На поведінку членів сім’ї в різних ситуаціях має 
суттєвий вплив темперамент, характер та особистісні якості особи. Не 
дивно, що в кожній сім’ї між її членами обов’язково виникають різного 
роду сутички, суперечки, кризи, тобто конфлікти. Сімейні конфлікти 
існують стільки, скільки існують сім’ї.  

Важливу роль у розвитку сучасного українського соціуму відіграє 
саме сім’я, адже на період життєдіяльності родини припадає народження 
дітей, процес первинної соціалізації особистості, задоволення її 
фізіологічних та духовних потреб, реалізація значущих індивідуальних 
якостей. Одним словом, стан сім’ї визначає рівень майбутнього 
українського суспільства. Проте прогресивна динаміка сучасної родини 
пов’язана з численними об’єктивними й суб’єктивними труднощами, які 
спричиняють появу конфліктів, що часто руйнують сприятливий 
психологічний клімат сім’ї, негативно позначаються на здоров’ї членів 
родини, а нерідко – зумовлюють розлучення. Конфлікти в сім’ях є дуже 
вагомою проблемою, що й обумовило актуальність даної статті.  

 Дослідження і публікації. Проблему подружніх конфліктів 
розглядали М. Аргайл, Г. Васильченко, А. Волкова, А. Качарян,  
В. Лисенко, Т. Трапезнікова, Ф. Филлард, Г. Фурманов та інші. 

Виклад основного матеріалу. Сімейний конфлікт розглядається як 



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

 

207 
 

спосіб вираження і вирішення протиріч, які лежать в основі розвитку 
дуже складної системи під назвою сім’я. 

Сімейні конфлікти мають свої особливості, врахування яких 
необхідне при попередженні й подоланні таких конфліктів Перш за все 
сімейні конфлікти відрізняються особливим предметом, специфіка якого 
обумовлена унікальністю сімейних відносин. Найважливішою 
особливістю сімейних відносин є те, що їх основний зміст складають як 
міжособистісні стосунки (любов, кровна спорідненість), так і правові та 
етичні зобов’язання, обумовлені реалізацією функції сім’ї – 
репродуктивної, виховної, господарсько-економічної, організація 
дозвілля і відпочинку, комунікативної та регулятивної. 

Сімейні конфлікти відрізняються своїми причинами. 
Найважливішими з них є: 

– обмеження свободи активності, дій, самовираження членів сім’ї; 
– ненормативна поведінка одного або кількох членів сім’ї (алкоголізм, 

наркоманія і та ін.); 
– наявність протилежних інтересів, прагнень, обмеженість 

можливостей для задоволення потреби одного з членів сім’ї (з його 
точки зору); 

– авторитарний, жорсткий тип взаємостосунків, що склалися в сім’ї; 
– наявність важковирішувальних матеріальних проблем; 
– авторитарне втручання родичів у подружні відносини; 
– сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі та ін.  

М.І. Пірен виділяє наступні причини конфліктів у сім’ї. Він 
наводить чинники, які найчастіше призводять до конфліктів: коли ви 
надто багато чекаєте від партнера (партнерші), роблячи його (її) 
відповідальними за ваше особисте щастя; неправильно ставитеся до 
сексуальних потреб у подружньому житті; заздрите успіхам партнера 
(партнерші) в сімейному житті; несерйозно ставитеся до його (її) проблем 
і турбот; зневагою даєте зрозуміти: «ти вже не така велика цінність для 
мене»; даєте зрозуміти про його (її) зовнішню (внутрішню) 
непривабливість [1]. 

Особливості сімейних конфліктів виявляються в їх динаміці, а 
також у формах протікання. Динаміка сімейних конфліктів 
характеризується класичними етапами (виникнення конфліктної ситуації, 
усвідомлення конфліктної ситуації, відкрите протиборство, розвиток 
відкритого протиборства, вирішення конфлікту й емоційне переживання 
конфлікту). Але сімейні конфлікти відрізняються підвищеною 
емоційністю, швидкістю протікання кожного з етапів, формами 
протиборства (докори, образи, сварка, сімейний скандал, порушення 
спілкування та ін.), а також способами їх подолання (примирення, 
досягнення згоди, налагодження відносин на основі взаємних поступок, 
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розлучення та ін.). 
Істотною особливістю сімейних конфліктів є й те, що вони можуть 

мати тяжкі соціальні наслідки. Нерідко вони закінчуються трагічно. Дуже 
часто призводять до різних захворювань членів сім’ї. Особливо тяжкі 
наслідки сімейні конфлікти мають для дітей [2, 105 – 113]. 

На очах сім’я, як спільність, перестає існувати, та порятунок ще 
можливий. Подружжю потрібні буквально відчайдушні зусилля, щоб 
урятувати залишки поваги і взаєморозуміння. Коли ж це не вдається, 
сім’я скочується до сумнозвісної стадії скандалів. 

Важливо підкреслити: подружжю, яке дійшло до стадії 
психологічної війни, жити разом не тільки немає сенсу, а й небезпечно. 
Краще в таких випадках розлучатися і спробувати відновити власну 
здатність до доброти, теплих почуттів. Вони можуть стати в нагоді, а 
точніше просто необхідні в подальшому житті кожного. 

Ключову роль у сімейних стосунках відіграють подружні 
конфлікти. Вони частіше виникають через незадоволення потреб 
подружжя. З огляду на це виділяють основні причини подружніх 
конфліктів [3, 10]: 

– психосексуальну несумісність подружжя; 
– незадоволення потреби у значущості свого «Я», неповагу почуття 

гідності з боку партнера; 
– незадоволення потреби у позитивних емоціях (відсутність ласки, 

турботи, уваги, розуміння); 
– пристрасть одного з подружжя до надмірного задоволення своїх 

потреб (алкоголь, наркотики, фінансові витрати тільки на себе та 
ін.); 

– незадоволення потреби у взаємодопомозі і взаєморозумінні з питань 
ведення домашнього господарства, виховання дітей, у стосунках з 
батьками та ін.); 

– розбіжність у потребах щодо проведення дозвілля, захопленнях. 
Крім того, виділяють фактори, що впливають на конфліктність 

подружніх відносин. До них відносять кризові періоди в розвитку  
родини [4, 34]. 

Перший рік подружнього життя характеризується конфліктами 
адаптації один до одного, коли два «Я» стають одним «Ми». Відбувається 
еволюція почуттів, закоханість зникає, і члени подружжя з’являються 
один перед одним такими, які вони є. Відомо, що в перший рік життя 
родини імовірність розлучень велика – до 30% загального числа шлюбів. 

Другий кризовий період зв’язаний з появою дітей. Ще незміцніла 
система «Ми» піддається серйозному випробуванню. В основі конфліктів 
у цей період лежить: 

– погіршення можливості професійного росту подружжя; 
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– зменшення можливостей для вільної реалізації в особисто-
привабливій діяльності (захоплення, хобі); 

– можливі суперечливі погляди подружжя та їхніх батьків із проблем 
виховання дитини. 
Третій кризовий період збігається із середнім подружнім віком, що 

характеризується конфліктами одноманітності. У результаті 
багаторазового повторення тих самих вражень у подружжя настає період 
насичення один одним. Цей стан називають голодом почуттів, коли 
настає «ситість» від старих вражень і «голод» за новими. 

Четвертий період конфліктності стосунків подружжя настає після 
18 – 24 років спільного життя. Його виникнення часто збігається з 
наближення періоду інволюції, виникненням почуття самітності, 
пов’язаного з відокремленням дітей, що посилюється емоційною 
залежністю подружжя, їх переживанням з приводу можливого прагнення 
одного з партнерів до сексуального виявлення себе на стороні «поки не 
пізно». 

Значний вплив на ймовірність виникнення подружніх конфліктів 
справляють зовнішні фактори, а саме: погіршення матеріального 
становища багатьох родин; надмірна зайнятість одного з подружжя (чи 
обох) на роботі; неможливість нормального працевлаштування одного з 
подружжя; тривала відсутність свого житла; відсутність можливості 
влаштувати дітей у дитячу установу та ін. 

Перелік факторів конфліктності родини був би не повним, якщо не 
назвати макрофактори, тобто зміни, що відбуваються в сучасному 
суспільстві, а саме: зростання соціального відчуження; орієнтація на 
культ споживання; девальвація моральних цінностей, у тому числі 
традиційних норм сексуальної поведінки; зміни традиційного статусу 
жінки в родині (протилежними полюсами цієї зміни є повна економічна 
самостійність жінки і синдром домогосподарки); кризовий стан 
економіки, фінансів, соціальної сфери держави. Дослідження психологів 
показують, що у 80 – 85% родин є конфлікти. 15 – 20% фіксують 
наявність «сварок» з різних приводів. Залежно від частоти, глибини і 
гостроти конфліктів виділяють кризові, конфліктні, проблемні й 
невротичні родини [5, 6]. 

Кризова родина. Протистояння інтересів і потреб подружжя носить 
гострий характер і захоплює важливі сфери життєдіяльності родини. 
Подружжя займає непримиренні і навіть ворожі позиції по відношенню 
одне до одного, не погоджуючись ні на які компроміси. До кризових 
шлюбних союзів можна віднести ті, котрі чи розпадаються, чи 
знаходяться на грані розпаду. 

Конфліктна родина. Між подружжям існують постійні сфери, де 
їхні інтереси зіштовхуються, породжуючи сильні і тривалі негативні 
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емоційні стани. Однак шлюб може зберігатися завдяки іншим факторам, а 
також компромісним вирішенням конфліктів. 

Проблемна родина. Для неї характерне тривале існування 
труднощів, здатних завдати відчутного удару стабільності шлюбу. 
Наприклад, відсутність житла, тривала хвороба одного з подружжя, 
відсутність засобів на утримання родини, засудження на тривалий термін 
за злочин та ряд інших проблем. У таких родинах ймовірне загострення 
взаємин, поява психічних розладів в одного чи обох партнерів. 

Невротична родина. Тут основну роль відіграють не спадкові 
порушення у психіці партнерів, а нагромадження впливу психологічних 
труднощів, з якими зустрічається родина на своєму життєвому шляху. У 
партнерів відзначається підвищена тривожність, розлад сну, емоції з 
будь-якого приводу, підвищена агресивність та ін. [5, 8]. 

Конфліктна поведінка партнерів може виявитися у прихованій і 
відкритій формах. Показниками прихованого конфлікту є: 
демонстративне мовчання; різкий жест чи погляд, що говорить про 
незгоду; бойкот взаємодії в якійсь сфері сімейного життя; підкреслена 
прохолодність у стосунках. Відкритий конфлікт виявляється частіше 
через відкриту розмову в підкреслено короткій формі, взаємні словесні 
образи, демонстративні дії (грюкіт дверима, биття посуду, грюкотіння 
кулаком по столі), образа фізичними діями та ін. 

Розроблено багато рекомендацій з нормалізації подружніх взаємин, 
попередження переростання спірних ситуацій у конфлікти.  

 Проаналізувавши все вищевказане, можна більш детально, але 
стисло викласти основні правила вирішення конфлікту. 

1. Виявити предмет і джерело конфлікту. Часто буває підміна предмета 
у процесі конфлікту. 

2. Не розширювати предмет конфлікту, скорочувати число претензій, 
особливо емоційного характеру. Не можна розібратись у всіх 
проблемах відносин – треба з’ясувати головну, яка є стрижнем 
конфлікту (взаємна неприязнь, ділове суперництво або просто 
заздрість). 

3. Треба знати, як розвивається конфлікт. Він проходить три стадії: 
виникнення напруженості у відносинах – передвісник конфлікту; 
взаємна неприязнь виходить назовні, починаються сутички, 
припиняються особисті відносини; вирішення конфлікту. 

4. Необхідне уважне ставлення до обох конфліктуючих сторін – 
«ініціатора» і «звинуваченого». Треба з’ясувати, чого домагається 
ініціатор конфлікту – його цілі: ділові, самоствердження, амбіції, 
прагнення принизити іншу людину та ін.; ініціатор конфлікту 
повинен запропонувати позитивне вирішення, а не тільки 
покаральне. 
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5. Потрібна правильна оцінка обох сторін. Треба знати психологічні 
механізми оцінки (про що сказано вище). У конфлікті не повинно 
бути переможців, щоб конфлікт не розвинувся далі. 

6. Не можна переоцінювати досягнення одних і недооцінювати 
досягнення інших. Не можна одних весь час заохочувати, інших 
карати, а третіх просто не помічати. 

7. Особливу увагу треба виявляти до конфліктних осіб. У кожному 
колективі такі є, але потрібно не давати розквітнути їх злому началу.  
Науковці виділяють чотири типи конфліктних осіб. 

Демонстративний – частіше всього це холерики і сангвініки, яким 
властива бурхлива діяльність у найрізноманітніших напрямах, для них 
конфлікт, як для риби, вода, це життя, середовище існування. Вони 
люблять весь час бути на видноті, мають завищену самооцінку. 

Ригідний – люди цього типу не вміють перебудовуватися, тобто 
враховувати у своїй поведінці зміни ситуації й обставин, брати до уваги 
думки і точки зору оточуючих. Вони честолюбні, виявляють хворобливу 
образливість, підозрілість. 

Педант – особа «надточного типу», яка завжди пунктуальна, 
прискіплива, зануда, хоча і старанна, відштовхує людей від себе. 

Безконфліктний – особа, що свідомо уникає конфлікту, 
перекладаючи відповідальність в ухваленні рішення на інших (керівник 
на свого заступника), безпринципна. Тим часом конфлікт наростає, як 
сніжний ком, і звалюється на таку особу. Особливо це болісно і має 
негативні наслідки, якщо такий тип особи в керівника. 

1. Треба пам’ятати, що кожна людина – індивідуальність, і вміти 
прийняти точку зору іншого, а не розцінювати все «зі своєї 
дзвіниці». 

2. Чим ближче відносини, тим складніше в конфліктній ситуації. 
Особливо це виявляється у групі. Не заводьте суто особистих 
стосунків у колективі, яким керуєте. 

3. Не намагайтеся повністю переробляти, перевиховувати іншого, це 
невдячне заняття. Краще займіться самовихованням і психологічним 
аналізом своєї поведінки. 

4. Пам’ятайте, що у групі об’єднуються чоловіки й жінки, які мають 
свої суто чоловічі й жіночі особливості психології. У жінок своя, 
жіноча, логіка, яка відрізняється інтуїтивністю, ситуативністю й 
асоціативністю. Чоловіки ж віддають перевагу точному розрахунку, 
зіставленню фактів, логічному аналізу та раціональному підходу. 
Риси жіночого характеру – м’якість, доброта, слабкість, висока 
чутливість, емоційність, а у справжнього чоловіка в характері 
переважають самостійність, надійність, сміливість, схильність до 
ризику, твердість. Чоловіки й жінки по-різному чутливі до своєї 
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індивідуальності. Жінці подобається позитивна оцінка її зовнішності 
(включаючи одяг), емоційності, жіночності. Жінки дуже чутливі до 
тону розмови і манери поведінки людей. Чоловіки цінують у собі 
ділові якості, інтелект, здатність приймати оригінальні рішення, 
надійність і мужність. 

5. Необхідно накопичувати «багаж» позитивних знань про іншу 
людину, а не посилювати негативну домінанту, весь час її 
підживлюючи спогадами про негативні якості і вчинки. 

6. У соціальній групі необхідно стежити за проходженням інформації 
по можливості без спотворення. Народження чуток завжди 
бентежить людей і викликає непотрібні сутички. Якщо до людини є 
претензії, краще всього віч-на-віч спокійно з ним поговорити і все 
з’ясувати, перш ніж виносити на розсуд загалу. Найпозитивніше 
відношення людей – до публічної похвали, найбільш негативне – до 
публічного осуду. 
Окремо варто зупинитися на такому радикальному способі 

усунення подружніх конфліктів, як розлучення. На думку психологів, 
йому передує процес, що складається з трьох стадій: а) емоційне 
розлучення, що виражається у відчуженні, байдужості партнерів одне до 
одного, втраті довіри й любові; б) фізичне розлучення, що призводить до 
роздільного проживання; в) юридичне розлучення, що вимагає правового 
оформлення припинення шлюбу. 

Багатьом розлучення приносить порятунок від ворожості, обману й 
того, що затьмарювало життя. Звичайно, воно має й негативні наслідки. 
Вони різні для тих, хто розлучається, дітей і суспільства. Найбільш 
уразлива при розлучені жінка, у якої зазвичай залишаються діти. Вона 
більше, ніж чоловік, піддана нервово-психічним розладам. 

Висновки. Отже, конструктивність усунення подружніх 
конфліктів, як ніщо інше, залежить у першу чергу від уміння партнерів 
розуміти, прощати й потупатися. 
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ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СІМ`Ї 
 

Вступ. На даний час проблема сімейного насильства набула більш 
широкого масштабу та є однією з найбільших та найгостріших проблем 
суспільства. Обговорення проблеми сімейного насильства відбувається 
здебільшого в контексті «чоловік – насильник, жінка –жертва». Поряд з 
цим сімейне насильство є складним процесом, що має різні форми та 
прояви. 

Дослідження і публікації. Проблемі сімейного насильства 
приділяється достатньо уваги. Цю проблему досліджували такі 
дослідники, як Н. В. Аніщук, А. А. Бова, Н. Б. Болотіна, К. О. Брайцева, 
Т. Гурко, К. Джеклін, А. Ерхард, І. А. Жеребкіна, О. О. Здравомислова,  
С. Кесслер, Л. Кім, Л. Колберг, І. С. Кон, І. Г. Клецина, О. А. Кравцова,  
Т. Лакер, Ю. В. Лічман, О. В. Лисова, У. Маккенн, Е. Маккобі, 
Н. О. Рингач, О. М. Савчук, Н. Смелзер, А. А. Тьомкіна. 

Виклад основного матеріалу. Насильство в сім’ї – це не 
однобічний процес, а складна динаміка відносин між двома та більше 
активними агентами, у той час як практика обов’язкового реагування 
спрощується до звинувачення чоловіка-насильника та виправдання 
жінки-жертви [1, 46]. Домашнє насильство є однією з найбільш складних, 
суперечливих і латентних проблем у більшості сучасних суспільств. 

Насильство широко поширене у практиці повсякденного життя. 
Воно настільки звичне, що ми й не вважаємо насильство насильством, це 
норма. Причини звичайної жорстокості знаходяться в культурі нашого 
суспільства. Розглянемо ситуацію з емоційним насильством докладніше. 
Крик, як уже згадувалося, найбільш знайомий вид емоційного  
насильства [2]. 

У Законі України «Про попередження насильства в сім’ї» 
насильство визначається як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї 
відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і 
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральної 
шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю. Насильство в 
сім’ї може розглядатися за кількома векторами: чоловік – жінка, батьки – 
діти, дорослі діти – батьки, старші діти – молодші діти, член сім’ї – кілька 
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членів цієї ж сім’ї, член сім’ї – інші родичі, гомосексуальні партнери [3].  
Однією з передумов сімейного насильства є нерівномірний розподіл 

влади в сімейній системі. Сучасна українська сім’я є достатньо 
суперечливою з точки зору розподілу влади. Як свідчать дані 
соціологічних досліджень, з одного боку, прийняття рішень щодо різних 
аспектів функціонування родини відбувається найчастіше за участю як 
жінок, так і чоловіків, з іншого, – розподіл сімейних обов’язків 
залишається здебільшого традиційним.  

Одним із найбільш м’яких проявів нерівності в сім’ї є розподіл 
домашніх обов’язків. Незважаючи на зрушення у свідомості сучасних 
українців у бік егалітарних поглядів реальний розподіл сімейних 
обов’язків залишається нерівномірним і свідчить про низьку участь 
чоловіків як у веденні домогосподарства, так і у виконанні обов’язків 
щодо виховання та догляду за дітьми [1, 39]. 

Подружнє насильство являє собою різновид більш широкого 
соціального явища насильство в сім'ї, яке виступає одним із складових 
насильства в суспільстві в цілому. Насильство в сім'ї передбачає жорстоке 
поводження з будь-якими членами сім'ї. У свою чергу, саме подружнє 
насилля є складним феноменом і включає в себе два процеси – 
насильство чоловіків над жінками і насильство дружин над чоловіками.  

Уникнути «розмивання» меж кожної з визначених проблем можна, 
якщо дотримуватися наступного логічного ділення: насильство в 
суспільстві – насильство в сім'ї подружнє насильство – жіноче подружнє 
насильство. У результаті даного підходу виявляються чинники 
одностороннього розгляду проблеми насильства між подружжям, 
причини і форми жіночого подружнього насильства, специфіка 
протікання цього процесу [4, 12]. 

Жіноча подружнє насилля обумовлюється наступними причинами:  
1) як реакція на насильство з боку чоловіка, може виявлятися як 

самооборона, так і як цілеспрямоване завдання шкоди здоров'ю 
чоловіка через помсту;  

2) як реакція на розподіл сімейних ролей (зростання незалежності 
жінок у суспільному житті, в першу чергу в економічному плані, 
сприяє збільшенню конфліктів на побутовому ґрунті, що стосуються 
обов'язків кожного з подружжя з ведення домашнього господарства);  

3) як реакція на загальні умови життя (наприклад безробіття обох або 
одного з членів сім'ї, малий сімейний дохід і, як наслідок цього, 
низький рівень і якість життя; наявність хворих дітей або родичів, 
які потребують постійного догляду, ослаблення культури сімейного 
спілкування, нехтування правилами поважного тону, маніпулювання 
у взаєминах і т. д.) [4, 13]. 
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Як тільки справа стосується чоловіка, то відбирання заробітної 
плати в чоловіка, критика його роботи (починаючи від розміру заробітної 
плати і закінчуючи невтішними характеристиками його колег) 
виправдовуються необхідністю раціонального планування надходження 
та розподілу коштів, ведення сімейного бюджету. Приходимо до 
нескладної формули: «Незалежно від того, що чоловік робить стосовно 
жінки, – це його вина, незалежно від того, що жінка робить стосовно 
чоловіка, – це також його вина» [5, 16].  

Жінки схильні до подружнього насильства в усіх культурах без 
винятку, які вивчалися до теперішнього часу. Це веде багатьох 
професіоналів до висновку, що є щось біологічне щодо насильницьких 
жінок у сімейних ситуаціях. Дослідники тепер вивчають роль 
«територіального імперативу» як чинника в жіночому насильство проти 
чоловіків. Жінки бачать будинок як свою територію. Подібно до багатьох 
інших різновидів на планеті, ми, люди, ігноруємо відмінності, коли ми 
маємо досвід конфліктів на нашій власній території. Так, наукові 
результати показують, що насильство американських жінок не унікальне 
в нашій культурі і не вказує на особливу патологію серед американських 
жінок [6]. 

Незважаючи на широкий розмах існуючих досліджень з даного 
питання проблема домашнього насильства була спотворена і 
політизується «гендерними війнами». У більшості звітів, що стосуються 
сімейного насильства, йдеться про жінок, дітей і людей похилого віку 
членів сім'ї як жертви жорстокого поводження, при цьому накладається 
табу на сам факт можливості виникнення ситуації, де постраждалим буде 
чоловік [4]. 

У процесі дослідження Н. Шестакова були докладно з’ясовані й 
інші гендерні відмінності в позиціях та орієнтаціях злочинця та жертви 
(розподіл грошових коштів та господарських обов’язків, пріоритет 
дружини або чоловіка у вирішенні народження дитини, співвідношення 
житлових умов з реальністю, дошлюбне та позашлюбне статеве життя, 
зради, динаміка емоцій убивць дружин та чоловіків, якості подружжя, 
їхня ініціативність, мотиви вбивства, освіта і соціальний статус 
злочинців) [3, 19]. 

Доволі рідко розглядаються всі аспекти (об’єкти і суб’єкти, види) 
такого в цілому латентного явища, як подружнє насильство, а саме 
поняття часто-густо розуміється неоднаково, офіційна статистика є 
неповною, а емпіричні дані дещо різняться. При вивченні проблеми 
вживаються різні методи – аналіз кримінальних справ, інтерв’ювання і 
тестування, обстеження громадської думки.  

Проаналізований матеріал засвідчив, що в одних випадках і чоловік, 
і дружина можуть виступати як активна провокуюча сторона сімейного 
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конфлікту, в інших – власними діями або бездіяльністю (внаслідок 
соціальних, психологічних або біологічних причин) сприяти вчиненню 
правопорушень стосовно своєї персони або скоювати злочин як відповідь 
на агресію з боку партнера. Водночас чоловіки меншою мірою, порівняно 
з дружинами, схильні визнавати факти насильства проти них та 
повідомляти про це правоохоронні органи або звертатися по медичну 
допомогу [ 3, 15]. 

Зазначимо, що офіційні дані не відображають реального масштабу 
проблеми, оскільки велика кількість жертв насильства не звертається до 
міліції чи навіть до своїх близьких родичів, побоюючись розголосу чи 
помсти кривдника, через те що в теперішній час проблема жіночого 
подружнього насильства є не достатньо розробленою. Це в першу чергу 
обумовлено високим ступенем її латентності, а також відсутністю її 
єдиної теоретичної парадигми дослідження подружньої агресії [4, 4 – 5].  

Агресія та насильство з боку жінок – важлива складова цього 
процесу. Володіючи приблизно таким самим «насильницьким 
потенціалом», що й чоловіки, жінки виражають його дещо в інший 
спосіб. Агресія і насильство в сім'ї, що здійснюються жінками, – важлива 
складова динаміки цього явища. Подолання стереотипів про те, що жінки 
слабкі та пасивні вирішальний крок на шляху до розуміння природи 
насильства. Відмінна риса жіночої агресії полягає в тому, що найчастіше 
вона відбувається в сім'ї і спрямована проти всіх членів сім'ї, включаючи 
дітей  

Отже, можна припустити, що подружнє насильство і над жінками, і 
над чоловіками в Україні має латентний характер, а проблема не до кінця 
усвідомлена. У дисертаційному дослідженні Д. Шинкаренко здійснив 
крос-культурне порівняння проявів насильства в українських і польських 
сім’ях. Виявилося, що українські чоловіки частіше штовхають, 
намагаються вдарити, погрожують бійкою та вдаються до неї, а також 
частіше ігнорують, забороняють чи обмежують дії партнерки, 
використовують ненормативну лексику та дискредитують дружину.  

Якщо найбільш поширеною формою поведінки в конфлікті для 
польських чоловіків є бойкот, то для українців – вербальні образи. 
Загалом українки частіше, ніж польки, відчувають на собі прояви 
насильства. Разом з тим українські жінки самі значно більше 
застосовують образливу поведінку, ніж польки, вдаються до погроз і 
фізичного насильства. 

Сучасна українська сім’я є достатньо суперечливою з точки зору 
розподілу влади. Як свідчать дані соціологічних досліджень, з одного 
боку, прийняття рішень щодо різних аспектів функціонування родини 
відбувається найчастіше за участю як жінок, так і чоловіків, з іншого, – 
розподіл сімейних обов’язків залишається здебільшого традиційним [1]. 
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Зазначимо, що в Україні робота з протидії насильству в сім’ї 
реалізується також у рамках соціальної роботи з чоловіками, завданнями 
якої є : 

– зміна стереотипів ґендерної поведінки і виховання чоловіків у 
суспільстві; 

– усвідомлення чоловіками їх ролі в сучасній сім’ї та суспільстві; 
– привернення уваги громадськості до наявності ґендерних проблем 

чоловіків і до стану сімейного насильства в Україні [7]. 
Проте законодавство з питань попередження сімейного насильства 

стане ефективним інструментом захисту від насильства в родині лише за 
умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики 
насильства в сім’ї, плідного співробітництва громадських організацій та 
органів влади й місцевого самоврядування, а також активної протидії 
кожного з нас цьому принизливому для людської гідності явищу. 

Л. В. Крижна виокремлює дві підгрупи жінок-злочинців. Першій 
притаманні риси суб’єктивного характеру (неврівноваженість, емоційна 
нестійкість, розбещеність, аморальні погляди, важко пояснювана 
дратівливість, надмірно принизливе ставлення до членів сімейно-
побутового оточення та ін.). Іншу підгрупу складають жінки, які 
вчиняють злочини за наявності віктимної поведінки потерпілої сторони. 
Іноді це свідоме провокування, особливо при систематичному вживанні 
спиртних напоїв, знущаннях, образах, погрозах, інших фактах 
протиправної поведінки [3]. 

Деякі з дослідників вважають, що у шлюбі між чоловіком і жінкою 
настає стадія «боротьби між статями». Це може не являти проблеми в 
деяких родинах, де є згода в розподілі гендерних ролей, але для гнітючої 
більшості пар ці проблеми можуть бути постійним джерелом стресу. 
Один з найбільш значущих аспектів нерівності між партнерами, що 
призводить до насильницької «боротьби між статями», полягає в 
розходженнях і протиріччях, пов'язаних із професійними й економічними 
статусними позиціями чоловіків і жінок. За відносно низьких чи високих 
досягненнях жінок у професійній сфері, порівняно з досягненнями 
чоловіка, ризик насильства стосовно жінок різко збільшується. 

Якщо звернутися до проблеми насильства стосовно чоловіків, то 
дослідники відзначають співвідношення між статусом дружин і 
насильством. Імовірність грубого і насильницького стаівлення до 
чоловіків збільшується з більш високим статусом жінок. Таким чином, 
жінки, що займають більш високі владні позиції, виявляють насильство 
частіше, так само, як це роблять і чоловіки для підтвердження свого 
домінуючого становища. 

При розгляді феномена подружнього насильства правильно не 
тільки виділити його з усього комплексу домашнього насильства, але й не 
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поєднувати його один з одним у два процеси – насильства чоловіків над 
жінками і насильства дружин над чоловіками. 

За 10 місяців на Черкащині зафіксовано 41 злочин, скоєний на 
ґрунті сімейно-побутових відносин. З початку року дільничні інспектори 
міліції поставили на облік 1545 осіб, схильних до насильства в сім’ї. До 
адміністративної відповідальності за вчинення насильства в родині 
притягнено 1658 чоловіків. Проблема насильства з кожним роком стає 
гострішою саме через її прихований характер. Ми бачимо лише верхню 
частину айсберга офіційної статистики, яка не є досконалою через те, що 
наші жінки приховують акти знущання над ним.  

Висновки. Отже, насильство у сприйнятті українських громадян 
асоціюється передусім із насиллям фізичним (побиттям, знущанням) та 
сексуальним (сексуальним напруженням, експлуатацією). Морально-
психологічну шкоду класифікують як насильство значно рідше – лише 
40% громадян вважають так. Аналіз результатів соціологічних 
досліджень дає змогу виявити ієрархію проблем сьогодення в 
українському суспільстві (за зменшенням їх значущості): на перше місце 
виходить стурбованість рівнем матеріальної забезпеченості – 49% 
громадян; багатьох (23%) хвилює проблема майбутнього власних дітей, 
19% стурбовані станом особистого здоров`я, тоді як станом здоров’я 
близьких людей переймаються 14%, 9% стурбовані відносинами в родині. 
Серед інших відповідей мали місце такі проблеми: високі ціни на 
нерухомість – 8%, неналежна якість медичних послуг – 7%, відсутність 
власного житла – 7%, необхідність ремонту власної квартири/будинку – 
6% тощо  
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ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: 
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 
Вступ.Останнім часом в усьому світі зросла актуальність питань, 

пов’язаних із гендерною рівністю. Гендерна рівність передбачає рівний 
правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, 
що дозволяє особам обох статей брати однакову участь в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Аналіз проблем забезпечення рівних прав 
для жінок та чоловіків у сфері праці є актуальним, оскільки забезпечення 
як правової, так і фактичної рівноправності є важливим завданням 
сьогодення. 

У науковій літературі використовуються різні визначення поняття 
«гендерна рівність». Зокрема, гендерну рівність розглядають як: рівну 
оплату за рівну працю незалежно від статі; рівну можливість зробити 
будь-яку кар’єру не залежно від статі; рівну можливість вільно обирати 
професію незалежно від статі. Гендерна рівність – це співпраця та 
партнерство між чоловіками й жінками[6]. 

Гендерна рівність у сфері праці є основною цінністю між народної 
спільноти та одним з основних прав людини. Дослідженню проблем 
гендерної рівності присвячені наукові праці, авторами яких є: зарубіжні 

http://menalmanah.narod.ru/
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учені С. Бем, Д. Борош,Е. Вілсон, С. Волбі, Вольтер,Д. Дідро, Ф. Енгельс, 
Р. Коллінз, О. Коллонталі,І. Конт,К. Міллет, Мак Кі, Ш.-Л. Монтеск’є,  
Т. Парсонс, Р. Столлер, Симона де Бовуар, Хартманн, Шерріфста та ін.; 
російські та українські учені А. Арсеєва, Е. Атаманюк, В. Городяненко,  
В. Гуслякова, С. Губина, В. Денисова, І. Зверєва, О. Здравомислова, 
М. Єгорова, О. Кисельова, Л. Клименко, О. Клименко, О. Кошулько,  
О. Лисова, М. Лукашевич, Т. Марценюк, М. Майор,Є. Маказан,  
Л. Онопрієнко, О. Райцинец, Т. Розумей, М. Ромм,Т. Ромм, Т. Семигіна, 
О. Стрельник, А. Тьомкіна,М. Черная, Л. Чабан та ін. 

Жінки – соціально-демографічна група населення, що першорядно 
потребує соціальної допомоги (особливо в нашій країні). Цю допомогу вони 
потребують і в сфері працевлаштування, тому що саме жінки страждають від 
утисків прав і можливостей на роботі. Жінці, щоб досягти таких результатів у 
роботі, як у чоловіка, потрібно докласти більше зусиль. Жінки, крім роботи, 
значне навантаження мають при виконанні домашніхсправта є більш 
вразливими порівняно з чоловіками. 

Результати дослідження. Одна з гострих проблем гендерної 
нерівності – це жіноче безробіття. Рівень офіційно зареєстрованого 
жіночого безробіття на сьогодні значно перевищує частку чоловічого 
безробіття. 

Незалежно від економічного етапу чи типу соціально-економічного 
розвитку суспільства у професійній сфері зайнятості жінки стикаються з 
низкою серйозних проблем, що свідчать про їх нерівноправне становище 
порівняно з чоловіками. Гендерна дискримінація протягомусієї історії 
залучення жінок у суспільне виробництво була основною рисою розвитку 
ринку праці. 

На ринку зайнятості гендерна дискримінація виявляється: при наймі 
на роботу; в оплаті праці; просуванні по службі; у нестачі жінок на 
керівних і їх надлишок на виконавчих посадах нижчого і середнього 
рівня; наявності «чоловічих» та «жіночих» професій; у забороні на 
професії (в Кодексі про працю вказано ряд професій, займатися якими 
жінкам не рекомендується і допустимо лише у виключних випадках); у 
наявності різних систем підготовки кадрів для чоловіків і жінок; у 
сексуальній експлуатації (робота жінок у ролі сексуального об’єкта – 
фотомоделі, дівчат для супроводу), сексуальнихдомаганнях на робочому 
місці; у подвійній зайнятості жінок (втома від поєднання домашньої і 
професійної праці). 

Природа гендерної дискримінації на ринку праці може мати 
об’єктивний і суб’єктивний характер. Об’єктивний характер 
дискримінації жінок на ринку праці пов'язаний з їх сімейними і 
репродуктивними ролями. Жінки мають менше часу і можливостей для 
кар’єри, працювати без перерви, за жорстким графіком і виконувати 
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понаднормову роботу. Суб’єктивний характер дискримінації жінок 
пов'язаний з переконанням роботодавців у тому, що «жінка – гірший 
працівник», причому ця оцінка не має нічого спільного з професійними 
характеристиками конкретної жінки. Тому перевагу при прийомі на 
роботу надають чоловікам, при звільненні першою йде жінка, 
кар’єрнезростання для неї також обмежене [3, 144]. 

Економічна нерівність чоловіків і жінок підтримується системою 
гендерної нерівності на ринку праці. Насамперед це стосується сфери 
професійної зайнятості, можливості для самореалізації різними шляхами, 
серед яких чільне місце посідає кар’єрне просування сходинками 
бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. Службовими 
сходами просувають в більшості чоловіки: періодичність підвищення 
кваліфікації в середньому в усіх галузях економіки сьогодні складає для 
жінок 20 років, для чоловіків 13 років. Хоча рівень зайнятості чоловіків і 
жінок майже однаковий, але перевага надається чоловікам, бо чоловік 
вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, бо жінка більше часу 
приділяє сім'ї, використовує декретну відпустку, тому є невигідною для 
організації [2]. 

Жінки складають також значну частину працівників, зайнятих у 
маргінальній економічній діяльності, яка відбувається у своєрідних 
нішах, що виникли стихійно. Мова йде про неформальну зайнятість – 
торгівлю на стихійних ринках, «човникову» діяльність тощо. Жінки 
несуть на собі основний тягар соціальних втрат ринкових реформ і 
змушені розробляти альтернативні економічні стратегії. 

Аналіз вакансій у періодичних виданнях наочно доводить існування 
тенденцій дискримінаційного характеру в пропозиціях посад для жінок, 
більшість з яких належать до сфери сервісних послуг. Секретарі, 
бухгалтери, офіс-менеджери, продавці-консультанти, менеджери, 
офіціантки, прибиральниці, домогосподарки складають більшість 
вакансій для жінок. Практично всі роботодавці критеріями відбору 
потенційних працівників-жінок визначають модельну зовнішність та вік 
18 – 30 років, досвід роботи при цьому вимагається не завжди. Термін 
випробувального строку практично завжди знаходиться на граничній 
межі, передбаченій законодавством [1, 15]. 

Однією з характеристик сучасного ринку зайнятості є рівень оплати 
праці. Відповідно до Конституції України, Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації відносно жінок жінки мають рівні з чоловіками права 
на працю та рівну винагороду за неї. Проте значні гендерні відмінності в 
оплаті праці українців фіксуються впродовж усієї історії статистичного 
спостереження за рівнем заробітної плати.  

Рівень середньої заробітної плати жінок в Україні значно нижчий, 
ніж чоловіків, і коливається в межах 23 – 28%.  
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Жіноча зайнятість традиційно переважає у видах діяльності з 
найнижчими рівнями середньої заробітної плати – наданні комунальних 
та індивідуальних послуг, діяльності готелів та ресторанів, освіті, охороні 
здоров’я та соціальній допомозі, у яких жінки становлять переважну 
частку (60 – 83%) працівників.  

Водночас «чоловічими» видами діяльності залишаються 
високооплачувані галузі промисловості, транспорту та будівництва  
(61 – 79%). 

В усіх видах економічної діяльності, крім рибальства й рибництва, 
заробітна плата жінок не перевищує заробітну плату чоловіків. Найменшу 
заробітну плату, порівняно з чоловіками, отримують жінки, які працюють 
на підприємствах транспорту та зв’язку (77% від заробітної плати 
чоловіків), промисловості (69,2%), фінансової діяльності (69,6%), 
культури та спорту, відпочинку та розваг (63%) [5]. 

Істотні відмінності в розмірі гендерного розриву в оплаті праці 
простежуються і в регіональному аспекті: якщо для західних областей 
характерні менші гендерні відмінності в рівні заробітної плати, то в 
більшості областей сходу середня заробітна плата жінок не перевищує 
70% чоловічого аналога.  

Чинники гендерної нерівності в оплаті праці доволі різноманітні та 
мають різну природу – економічну, соціальну, психологічну, законодавчу. 
Безперечно, виконання репродуктивних функцій, хатня робота, догляд за 
хворими та літніми членами родини за відсутності розвиненої соціальної 
інфраструктури значною мірою перешкоджає кар’єрі жінки. Згідно з 
громадською думкою основними причинами того, що жінки частіше 
обіймають низькооплачувані посади, є їхня схильність до роботи в таких 
сферах, як освіта та культура, рівень оплати яких є дуже низьким, і 
відсутність достатнього часу через виконання сімейних обов’язків. 

Загалом можемо виділити такі основні причини нижчої оплати 
праці жінок: конкурентоспроможність жінок на ринку, що праці є 
нижчою за конкурентоспроможність чоловіків;схильність керівників-
чоловіків підвищувати по службі передовсім чоловіків;виконання 
сімейних обов’язків;схильність жінок бути виконавцями, а не 
керівниками;гуманітарні схильності жінок та інше [4, 36].  

Висновки. В Україні, незважаючи на існуючу законодавчу базу 
щодо недопущення дискримінації за ознакою статі, все одно існують 
бар’єри у просуванні жінок по службі, різна заробітна плата в жінок і 
чоловіків, сексуальні домагання на роботі та інші форми дискримінації. В 
Україні гендерна дискримінація є поширенимя вищем і потребує більшої 
уваги з боку державних органів влади. 

Проблеми гендерної рівності у сфері праці потребують вирішення 
на державному рівні, зокрема, – через забезпечення рівних прав чоловік 
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та жінок в оплаті праці, працевлаштуванні, виключення будь-якої 
дискримінації та закріплення відповідних норм у законодавчих актах та 
нормативно-правових документах.  

В Україні за роки незалежностібулаприйнята низка законів, указів, 
постанов про рівністьжінок і чоловіків. Але,незважаючи на всю 
законодавчу базу, гендерна нерівність все одно існуєй зараз. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЮНИМИ 
МАТЕРЯМИ 

 

Вступ. Упродовж останніх десятиліть однією з соціальних проблем 
сучасності є юне материнство. Особливість цієї проблеми полягає в тому, 
що одночасно мова йде про здоров’я, життя, долю дітей і тих жінок, для 
яких материнство стає чинником багатьох ризиків. Саме молоді матері – 

http://ukrstat/
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одна з найуразливіших в економічному, соціальному, психологічному, 
педагогічному аспектах соціально-психологічна підгрупа. З народженням 
дитини дівчата юного віку та їхні діти опиняються у складній життєвій 
ситуації, що, як правило супроводжується бідністю, обмеженістю 
можливостей для отримання освіти, професії, доступу до медичних та 
соціальних послуг, небезпекою захворювань, насильства, сексуальної 
експлуатації. Негативними наслідками ранньої вагітності та материнства 
стають економічна неспроможність дівчат самостійно забезпечувати 
безпеку та якість життя собі й своїй дитині, соціальна ізольованість, 
численні психологічні проблеми, дискримінація, небезпека для здоров’я 
та життя дитини, ризик відмови від неї [1, 2]. 

Підліткова вагітність у різних країнах світу, включаючи Україну, 
набуває тривожної поширеності. За даними експертів, кількість 
підліткових абортів у світі становить 2 – 4 млн. операцій на рік. 15 млн. 
немовлят народжуються мамами-підлітками; близько 60 тис. дівчат 
щорічно вмирають під час пологів та абортів. 

Дослідження і публікації. Теоретичне обґрунтування сучасних 
підходів до проблеми юного материнства та соціальної роботи з ними 
розкрито в дослідженнях А. Андрієвич, С. Ліс, Л. Понтон, С. Хетчер. 
Дослідженню проблем ранньої вагітності та материнства на 
міжнаціональному рівні присвячені праці П. Морлірса, А. Сантрока,  
Т. Тюремана. Розробкою питань щодо реалізації прав дітей, підлітків, 
зокрема юних матерів, займались Р. Балок, Б. Маккоун, Х. Троедсон,  
І. Фрай. Окремим напрямом вирішення цієї проблеми стає технологічне 
забезпечення соціально-педагогічної роботи з юними матерями. У 
роботах П. Кемерана, К. Криссмана, Ж. Скаллі, С. Свон,  
А. Пайн-Ендрюс, Д. Триселитис розкрито технології соціальної роботи з 
юними матерями та їхніми сім'ями. Можливості фостерного виховання 
(прийомного виховання) щодо юних матерів аналізували Д. Варен,  
А. Гилчрист, А. Стровер. 

Виклад основного матеріалу. В Україні, на відміну від західних 
країн, проблема юних матерів сприймається передусім як медико-
соціальна. У теорії та практиці вітчизняної соціальної педагогіки 
дослідження проблеми юного материнства перебуває на початковому 
етапі становлення. За виключенням поодиноких досліджень, наразі немає 
усталених наукових підходів щодо обґрунтування теоретико-методичних 
основ соціально-педагогічної роботи з юними матерями [2, 231]. 

Система надання соціальної допомоги молодим матерям та 
вагітним підліткам в Україні активно розвивається останніми роками, що 
певною мірою свідчить про зростання уваги до вищеозначеної проблеми з 
боку держави. 

По-перше, в Україні існує розгалужена система органів соціального 
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захисту, працівники яких надають допомогу соціально незахищеним 
верствам населення України, в тому числі малолітнім матерям 
(переважно це надання матеріальної допомоги у зв’язку із 
малозабезпеченістю, народженням та доглядом за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку).  

По-друге, ще з радянських часів функціонує система жіночих 
консультацій, які існують у кожній районній лікарні. Кваліфіковані 
лікарі-гінекологи надають професійну допомогу вагітним різного віку, 
проте найбільшу увагу звертають на ранню вагітність, як один з випадків 
підвищеного ризику для матері та майбутньої дитини. Також 
кваліфіковані фахівці проводять роботу щодо планування сім'ї, 
організації боротьби з абортами, проведення санітарно-просвітницької 
роботи з жінками фертильного віку, з дівчатками-підлітками щодо 
профілактики непланової вагітності, шкоди аборту для здоров'я жінки і 
майбутнього потомства [3, 21]. 

Можна стверджувати, що в Україні існує нормативна база для 
надання профілактичних послуг у галузі здоров'я матері та а дитини на 
основі міжгалузевого підходу. Розроблені національні медичні стандарти 
містять пункти, що стосуються профілактики порушень перинатального 
здоров'я.  

Поки Україна, як держава, може запропонувати майбутнім батькам 
безкоштовне відвідування шкіл материнства, які діють практично в 
кожній районній жіночій консультації. Але слід зазначити, що зміст 
їхньої роботи дуже часто не відповідає світовим стандартам [4, 82]. 

Так, наприклад, відсутній комплексний підхід у підготовці родини 
до майбутнього батьківства, тому що програми таких шкіл впроваджує в 
практику тільки лікар-гінеколог, а не фахівці різних галузей – лікарі, 
акушери, психологи, фізіотерапевти, тренери з фізичної підготовки; 
відсутнє розмаїття методів, що використовуються (всі заняття в таких 
школах проходять найчастіше тільки у формі лекцій, а не у формі 
практичних занять, методи, що використовуються, дуже обмежені й 
спрямовані на інформування батьків, а не на оволодіння необхідними 
навичками і вміннями для збереження вагітності, успішних пологів і 
грамотного догляду за немовлям); не заохочується активна участь 
чоловіків або близьких людей до допологової підготовки, не реалізується 
індивідуальний підхід до потреб кожної родини (майбутні батьки не 
мають можливості відвідати необхідну кількість занять, які їх найбільше 
цікавлять, реалізувати свої потреби у групових або індивідуальних 
формах роботи.  

Найчастіше приватні курси підготовки до материнства пропонують 
різні тематичні та практичні блоки відповідно до кожного періоду 
вагітності, пологів і післяпологового періоду [4, 83]. 
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Навчальний курс у 1-й половині вагітності у приватних школах 
батьківства в Україні "Ми – вагітні" допомагає майбутнім батькам 
створити найбільш сприятливі умови для формування дитини в по-
чатковому періоді розвитку та висвітлює такі питання:  

– способи корекції емоційних станів вагітних жінок; 
– фізіологію першої половини вагітності; 
– харчування вагітної жінки, режим дня, одяг, заняття фізкультурою, 

медичне обстеження, корекцію неприємних відчуттів; 
– попередження та засоби усунення симптомів токсикозу першого 

триместру вагітності, застудних та інфекційних захворювань, масаж, 
самомасаж, гімнастику; 

– психотерапевтичну роботу зі страхами; 
– роботу з гармонізації внутрішньосімейних стосунків.  

Навчальний курс у 2-й половині вагітності "Ми і наше маля від 
зачаття до 6 місяців життя" висвітлює такі теми: 

– вагітність і сімейні відносини; 
– фізіологічні та психологічні зміни в період вагітності, особливості 

способу життя, внутрішньоутробний розвиток дитини, можливість 
спілкування; 

– особливості поводження та прийоми самодопомоги у трьох періодах 
пологів основні пози, техніки дихання, прийоми масажу тощо; 

– відпрацювання поводження з вагітною, навчання взаємодії з 
партнером, оволодіння масажем для знеболювання і регуляції 
пологової діяльності; 

– можливі втручання в пологи, види знеболювання, взаємодію з 
лікарем, особливості післяпологовою періоду, попередження 
післяпологової депресії; 

– гімнастика для вагітних та жінок, що народили; 
– немовля (анатомічні та фізіологічні особливості, значення грудного 

вигодовування для мами та дитини) [4, 84]. 
По-третє, значна частина соціальної допомоги неповнолітнім 

вагітним та матерям, а також робота щодо профілактики раннього 
материнства здійснюється Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.  

Соціальний супровід таких матерів здійснюється, зокрема 
,спеціалістами «Служби соціальної підтримки сім’ї» ЦСССДМ [5]. 
Зазначені спеціалізовані формування здійснюють соціальну підтримку, 
соціальний супровід дітей та сімей, які знаходяться у складних життєвих 
обставинах і не можуть подолати їх самостійно. До таких клієнтів 
входять, у числі інших, сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
одинокі матері (батьки) ( в тому числі неповнолітні), яким потрібна 
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підтримка. 
Також ЦСССДМ з 8 вересня 2005 року створюють у своєму складі 

(відповідно до Постанови КМУ № 879) «Консультаційні пункти при 
пологових стаціонарах та будинках дитини. У Типовому положенні про 
цю установу, зокрема, зазначається, що «соціальний центр матері та 
дитини (далі – центр) – це заклад тимчасового проживання жінок на 
сьомому – дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від 
народження до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов'язку 
(далі – особи, що тимчасово проживають у центрі)». 

Основною метою діяльності центру є запровадження нових форм 
соціальної підтримки жінок та запобігання відмові батьків від 
новонароджених дітей. 

Основні завдання центру такі: 
- надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, 

правових, соціально-економічних та інформаційних послуг особам, 
що тимчасово у ньому проживають, та забезпечення їх харчуванням; 

- створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових 
умов для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб, що 
тимчасово в ньому проживають; 

- сприяння здобуттю особами, що тимчасово в ньому проживають, 
освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами 
центру, захист їх прав та інтересів [6]. 
Центр, відповідно до покладених на нього завдань, опікується 

такими питаннями: 
- забезпечує проведення попередньої співбесіди спеціаліста-психолога 

з жінками, які звертаються до центру, ознайомлює їх з правилами 
внутрішнього розпорядку та метою роботи працівників центру; 

- за домовленістю з керівництвом закладів охорони здоров'я 
організовує проведення спеціалістами центру психологічної 
діагностики та надання психологічної допомоги жінкам, що 
перебувають в акушерсько-гінекологічних, неонатологічних та 
педіатричних відділеннях; 

- на підставі діагностики розробляє план соціального супроводу осіб, 
що тимчасово проживають у центрі, де визначає форми і методи 
взаємодії з метою досягнення максимального ефекту в інтересах 
матері і дитини; 

- проводить соціальне інспектування (нагляд, контроль, аналіз та 
експертизу) умов проживання осіб після вибуття їх із центру; 

- проводить з особами, що тимчасово проживають у центрі, 
індивідуальні та групові корекційні заходи, надає 
психотерапевтичну допомогу, кваліфіковані консультації 
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(психологічні, педагогічні, медичні, правові), у разі потреби 
організовує їх госпіталізацію та клінічне обстеження; 

- забезпечує виконання індивідуальних програм адаптації, реабілітації 
та реінтеграції в суспільство осіб, що тимчасово проживають у 
центрі; 

- порушує клопотання про притягнення до відповідальності посадових 
осіб, винних у порушенні прав та інтересів осіб, що тимчасово 
проживають у центрі; 

- веде облік соціальної роботи з особами, що тимчасово проживають у 
центрі, готує статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали з 
питань, що належать до його компетенції. 
Після вибуття з центру особа, що тимчасово в ньому проживала, 

може бути взята (за її згодою) під соціальний супровід центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання [6].  

Протягом 2006 року в Україні було створено Центри «Матері і 
дитини» у Київській, Львівській, Херсонській, Хмельницькій, 
Чернігівській і Полтавських областях.  

Міжнародна практика соціальної роботи свідчить, що за 
психологічної підтримки та сприяння у розв’язанні певних соціальних 
проблем жінки, які виявили бажання відмовитись від новонародженої 
дитини, змінюють своє рішення і дитина залишається з матір’ю.  

Однією з проблем, що спонукають жінок до відмов, є відсутність 
умов для нормального проживання. З метою подолання цієї проблеми в 
Україні створюється мережа соціальних закладів, серед них – центри 
матері та дитини. Відкриття таких закладів соціального обслуговування 
дає змогу в ході здійснення роботи з реалізації права дитини на виховання 
в сім’ї вирішити одночасно кілька важливих завдань: тимчасово 
розв’язати проблему житла; забезпечити ефективну та постійну 
взаємодію соціальних працівників з жінкою; забезпечити належні умови 
існування новонародженої дитини під час розв’язання матір’ю складних 
життєвих обставин, які заважають нормальному функціонуванню сім’ї, 
тощо. 

Соціальний центр матері та дитини – це заклад тимчасового 
проживання жінок на сьомому–дев’ятому місяці вагітності та матерів з 
дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського 
обов’язку.  

За статистичними даними Міністерства охорони здоров’я України, 
кількість відмов матерів від новонароджених дітей 2009 року становила 
1549, 2010 року – 1246, 2011 року – 998. 

На сьогоднішній день суть соціальної підтримки жінок, які виявили 
намір відмовитися від новонародженої дитини, принципово змінює 
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погляд на жінку – від негативного до розуміння. Для неї створюється 
довготривала система соціальної підтримки через надання можливості 
стаціонарного перебування з дитиною до 18 місяців. 

Безумовно, розбудова мережі Центрів матері та дитини та 
забезпечення їх ефективної життєдіяльності потребує суттєвих 
матеріальних затрат та часу, накопичення досвіду роботи. Не випадково, 
що одним з перших міст України, де це започатковано, був Київ. Декілька 
років тому тут з'явилися перші школи консультантів із питань 
репродуктивного здоров'я. Їх було створено з ініціативи Української та 
Київської асоціацій планування сім'ї з метою надати підліткам усієї 
необхідної інформації з питань контрацепції, а головне – навчити їх 
здоровому способу життя. Програми навчання тут розраховані на людей 
різних вікових категорій. Наприклад, у 13 – 15 років дівчаток найбільше 
цікавлять питання взаємин статей, а в 17 – 21 багато хто вже готується до 
заміжжя, усвідомленого материнства. Групи у складі 25 чоловік 
отримують близько 90 годин різноманітної інформації залежно від віку та 
інтересів. Останнім часом спеціалісти відзначають нову приємну 
тенденцію: дедалі частіше разом із дочками на заняття приходять і їхні 
мами. Вони хочуть навчитися розмовляти з власними дітьми на ці 
делікатні теми. А отже, можна сподіватися, що в майбутньому цим сім'ям 
вдасться уникнути багатьох проблем [7]. 

Основною метою їх функціонування визначено попередження 
раннього соціального сирітства через відмови від дітей у пологових 
будинках. 

Основними завданнями КП є: запобігання відмові матері від 
новонародженої дитини; реінтеграція дітей віком до 3-х років з будинків 
дитини в сімейне оточення (рідні, опікунські, прийомні сім'ї, 
всиновлення, дитячі будинки сімейного типу); профілактика 
безвідповідального батьківства.  

Основні функції КП такі: співпраця з персоналом пологових 
будинків та жіночих консультацій для здійснення соціальної роботи з 
матерями, які мають намір відмовитися від своєї дитини, з персоналом 
будинку дитини для виявлення сімей, готових до співпраці з метою 
повернення дитини в сімейне оточення; встановлення причин відмови, 
вжиття заходів для їх усунення; надання комплексу соціальних послуг, 
спрямованих на збереження родинних стосунків між дитиною і матір'ю 
(сім'єю), на реінтеграцію дитини в сімейне оточення (рідні, опікунські, 
прийомні сім'ї, всиновлення, дитячі будинки сімейного типу); здійснення 
соціального супроводу жінки, яка має намір відмовитися від 
новонародженої дитини або змінила своє рішення, сім'ї, до якої 
повернули або влаштували дитину; розповсюдження соціальної реклами; 
проведення тренінгових занять для клієнтів КП.  



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

 

230 
 

Консультаційні пункти обслуговують жінок-породіль, які виявили 
намір відмовитися від народжених ними немовлят, а також членів їхніх 
сімей, сім’ї, які передають дитину до 3-х років на тимчасове влаштування 
до будинку дитини, дітей до 3-х років, які перебувають у будинках 
дитини, а також їхніх батьків, опікунів, близьких родичів [7]. 

Усі вищеперераховані заходи стосуються в повному обсязі 
неповнолітніх вагітних дівчат та неповнолітніх матерів. Так за 2006-й – 
перше півріччя 2014-го року консультативними пунктами в Полтавській 
області було надано допомогу 555 вагітним жінкам (у тому числі 22 
неповнолітнім) та 664 породіллям (49 неповнолітніх), яким було надано 
більше 2000 послуг. 

У Полтаві функціонує одразу дві «Клініки, дружні до молоді» 
(міська та обласна). Їх облаштування на базі поліклінічного відділення 
№2 дитячої міської клінічної лікарні та поліклініки обласної дитячої 
клінічної лікарні, забезпечення кадрами стало можливим також завдяки 
гранту Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ.  

Останнім часом проблеми надання допомоги юним вагітним або 
неповнолітнім матерям намагаються вирішувати не тільки державні 
соціальні служби, але й громадські об’єднання. Так, у Полтаві був 
створений «Християнський просвітницький центр «Центр допомоги 
вагітним» – міська некомерційна неприбуткова громадська організація, 
яка об’єднує на добровільних засадах та спільності інтересів громадян 
України [8]. 

Мета цієї організації – сприяння поширенню духовних надбань 
людства, захист інтересів своїх членів, провадження освітньої та 
просвітницької діяльності задля сприяння відродженню духовності 
суспільства, розвитку охорони здоров'я, науки, захисту материнства та 
дитинства, надання моральної та духовної допомоги вагітним жінкам, які 
опинилися в критичному становищі, матерям-одиначкам, дітям-сиротам, 
дітям, які залишились без батьківської опіки, батькам, опікунам та 
піклувальникам, які потребують соціальної, духовної підтримки та 
піклування, а також упровадження акцій милосердя, профілактика 
ризикованої поведінки серед молоді та інших верств суспільства. 

Найголовнішими завданнями є : 
- надання допомоги жінкам, що отримали духовно-емоційні травми 

внаслідок аборту;  
- сприяння створенню притулку для осіб, які потребують допомоги та 

захисту внаслідок проблем, пов'язаних з незапланованою вагітністю; 
- сприяння в організації підготовки і навчання викладачів шкіл-

інтернатів, дитячих будинків та інших дитячих та молодіжних 
закладів; 
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- сприяння розробленню та розповсюдженню серед молоді 
інформаційних матеріалів з питань збереження репродуктивного 
здоров'я, планування сім'ї, відповідального батьківства, охорони 
материнства та дитинства [8]. 
Висновки. Таким чином, ми бачимо, що в Україні активно 

функціонує та розвивається система соціальної роботи, спрямована на 
вирішення проблем неповнолітніх вагітних та неповнолітніх матерів, у 
якій беруть участь як державні, так і громадські організації.  
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ІНВАЛІДНІСТЬ: ГЕНДЕРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ 

 
Вступ. Розширення методологічних позицій жіночих досліджень та 

створення нової (гендерної) парадигми в соціальних науках як об’єкта 
досліджень дозволяє розглядати, по-перше, не тільки жіночий, а й 
чоловічий досвід, по-друге, – аналізувати поняття гендеру в 
мультикультуральній парадигмі, тобто вивчати специфіку гендерних 
проблем у різноманітних соціально-культурних та етнічних контекстах. 

Дослідження і публікації. В Україні гендерні дослідження активно 
впроваджуються такими авторами, як О. Балакірєва,  
Т. Журженко, О. Іващенко, А. Лантух, Є. Лібанова, О. Луценко,  
О. Макарова, І. Мироненко, С. Оксамитна, В. Онікієнко, М. Рубчак, 
Л.Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко, Ю. Якубова, О. Яременко та інші. 
Робіт, присвячених гендерним аспектам інвалідності, небагато. Це роботи 
О. Воробйової, Н. Данилової, Л. Індолєва, О.Р. Ярської-Смірнової. 

Виклад основного матеріалу. Достатньо часто трапляються 
випадки, коли суспільство ніби відмовляє людям з обмеженими 
можливостями у статевій приналежності, виділяючи їх з обсягу лише за 
однією ознакою – інвалідністю. Найпростішою ілюстрацією до цього є 
позначки на туалетах у громадських установах на Заході (Мал. 1). 

 

 
Мал. 1. Позначення громадських туалетів для жінок, чоловіків та 

інвалідів [5] 
 
Результати дослідження. Про «відсутність статі» або «знецінення» 

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

індивідом цінності, значення, змісту соціального об’єкта. Формуються 
соціальні атитюди на основі знань, стереотипів, переконань, а також на 
основі попереднього досвіду індивіда відносно даного об’єкта або даної 
ситуації. Однією з функцій атитюдів є визначення способу дії щодо 
конкретного об’єкта. Таким чином, атитюд включає набір уявлень про 
соціальну чи сексуальну роль людини в суспільстві та моделі поведінки 
оточення стосовно неї. 

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

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

У свою чергу, чоловіка наділяють іншими рисами, такими як сила, 
сміливість, незалежність. Для того, щоб здобути ці якості, 
передбачається, що чоловіку необхідно пройти безліч перешкод, у 
результаті чого він може отримати які-небудь ушкодження або травми, 
які будуть свідчити про його мужність і відвагу («шрами прикрашають 
чоловіка»). 

Розглядаючи ці аспекти, О. Воробйова провела дослідження, під час 
якого респондентам було запропоновано назвати асоціації, що виникають 
у них при використанні понять «жінка-інвалід» та «чоловік-інвалід». 
Результати показали, що серед асоціацій стосовно жінок з обмеженими 
можливостями виокремлювалися найбільш типові: бездітність, 
самотність, відсутність сім’ї, хвора, безпомічна. Тобто для більшості 
респондентів був характерним опис жінки-інваліда як одинокої, такої, що 
немає можливості створити сім’ю і працювати. Перераховуючи асоціації 
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образу чоловіка-інваліда, більшість респондентів називали наступні: 
безробітний, втрата працездатності, бідний, непотрібний. Отже, асоціації, 
що стосуються жінки-інваліда, орієнтуються на сім’ю, а стосовно 
чоловіка –на питання трудової діяльності. Іншими словами, установки 
відповідають традиційним гендерним ролям та ідеалам. Однак у цьому 
випадку соціальні атитюди до людей з обмеженими фізичними 
можливостями мають негативний характер, оскільки фактично 
позначають нездатність виконання ними гендерних ролей, що 
відповідають очікуванням: жінка-інвалід не може створити сім’ю та мати 
дітей, а чоловік-інвалід – не може бути повноцінним працівником та 
годувальником. Такий характер атитюдів тягне за собою певні взірці 
поведінки стосовно людей з обмеженими фізичними можливостями: 
уникнення спілкування з інвалідами, дискримінація інвалідів як на 
міжособистісному та груповому рівнях, так і на рівні держави. Робиться 
висновок, що для зміни соціальних атитюдів до людей з інвалідністю 
необхідна репрезентація позитивного образу інвалідності, в першу чергу 
в засобах масової інформації (ЗМІ). Образ інвалідності у ЗМІ повинен 
бути реалістичним і відображати проблеми і життя людей з обмеженими 
можливостями, орієнтуючись на повагу людської гідності, а не 
«екзотику» поведінки чи способу життя. Необхідне також створення 
програм, спрямованих на популяризацію концепції незалежного життя та 
рівності можливостей для інвалідів [2]. 

Суспільство фактично відмовляється визнавати зв'язок між 
гендером (статтю) та інвалідністю, тоді як гендер виступає одним з 
найважливіших факторів переживання людиною інвалідності. Про це 
свідчать дані статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я, які 
констатують наявність таких фактів, як, по-перше, те, що жінки з 
інвалідністю складають групу з найнижчим рівнем життя. Так, згідно з 
даними статистичної доповіді, присвяченої соціальному становищу жінок 
у Канаді, середній дохід жінки-інваліда у віці 15 –34 років становить 70% 
від середнього доходу чоловіка-інваліда, а у віковій групі 35 – 64 роки 
становив відповідно 56% від середнього доходу. По-друге, жінки з 
інвалідністю часто є жертвами жорсткого поводження. По-третє, у 
країнах третього світу дівчата з інвалідністю майже не представлені серед 
учнів шкіл, а серед дорослих жінок-інвалідів практично 100% є 
безробітними. Чоловіки, опираючись стигмі інвалідності, все ж можуть 
досягти очікуваного статусу, якому будуть відповідати домінуючі 
соціальні ролі, тоді як жінки в багатьох випадках не мають такої 
можливості. Стереотипні образи жіночності й інвалідності як пасивності, 
співвідносячись одне з одним, лише посилюють патріархатний образ 
конвенціальної фемінності, пропонуючи асоціації з жалем, безглуздою 
трагедією, болем тощо. І, попри на те, що демографічна реальність 
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характеризується перевагою серед інвалідів жінок похилого віку, подібні 
репрезентації мають більш негативний характер: жінки-інваліди 
вважаються неадекватними як для економічного виробництва (традиційно 
більш підходящого для чоловіків, аніж для жінок), так і для традиційно 
жіночих репродуктивних ролей. Таким чином, гендерна нерівність та 
дискримінація посилюється віком та фактором стану здоров’я. 

На перетині змістових полів популярних образів маскулінності й 
інвалідності утворюється рольова невідповідність і формуються 
конфліктуючі ідентичності. Саме цей конфлікт і потрапляє в центр уваги 
масової культури, що апелює до іміджу інвалідності у пошуку метафори 
слабкості, залежності, вразливості, втрати мужності і т. д., не враховуючи 
того факту, що життєва реальність людей з обмеженими можливостями 
досить часто сильно відрізняється від стереотипних репрезентацій.  

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

Будучи об’єктом соціального контролю і конструювання, гендерна 
ідентичність інваліда стає ресурсом боротьби з нормованими 
стереотипами. А це дуже важливо, оскільки гендерна ідентичність є 
однією з найбільш значущих складових соціальної ідентичності 
особистості. Підкреслені жіночність у жінок (слабкість, привабливість, 
фемінний стиль одягу) або маскулінність у чоловіків (спортивні, 
інтелектуальні досягнення, технології і механізми) – лише один із 
способів боротьби. Інший спосіб боротьби з «індивідуалізованим» 
дискурсом – це формування солідарності з пригніченими – інвалідами, 
іншими меншинами і жінками. Про тих, хто використовує стигму 
нещасного та нікому непотрібного «ваучера» для позиціювання себе як 
злиденного і жебрака, можна почути від інших інвалідів, що він (або 
вона) «зламався», «опустився». Для таких людей, що стоять з 
протягнутою рукою, гендерна ідентичність відходить на другий план, 
оскільки оточуючі в першу чергу повинні сприймати їх як нещасних 
калік. 
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Як ми вже говорили, гендерна ідентичність чоловіка й жінки з 
обмеженими фізичними можливостями суперечить традиційним 
уявленням про «справжню жінку» та «справжнього чоловіка». Зокрема, 
для жінки-інваліда, з особливо з яскраво вираженими фізичними вадами, 
проблематизованими виглядають такі характеристики, як сексуальність та 
фізична привабливість, у той час як для чоловіка з інвалідністю 
проблематичним є майже увесь спектр традиційних маскулінних рис та 
якостей, у першу чергу – незалежність, сила, активність та сексуальна 
агресивність. Саме цей аспект і ускладнює життя інвалідів, а особливо 
процес їх ідентичності. Стереотипне бачення світу інвалідності заперечує 
поняття «мужність», «сила», «краса» та «привабливість», наділяючи його 
слабкістю, безпорадністю і залежністю від інших. 

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

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

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

Згідно із західними дослідженнями Томаса Гершика і  
Адама Міллера маскулінності інвалідів (фізична інвалідність) було 
виокремлено такі стратегії вираження маскулінності: 

- Стратегія переборення відображається у зміні базових характеристик 
визначення гегемонної маскулінності, тобто, наприклад, 
перевизначення сфери реалізації чоловіка, зміні акценту з фізичної 
на емоційну сферу. «Я інвалід і я чоловік, я знаю, що можу робити». 
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Ця стратегія визначається авторами як продуктивна, але складна для 
реалізації, оскільки передбачає співставлення суперечливих понять. 

- Стратегія залежності передбачає прагнення наслідувати цінності 
гегемонної маскулінності. Інвалідність визначається як недолік, який 
необхідно перебороти і в результаті боротьби стати більш мужнім 
чоловіком. Дослідники розглядають цю стратегію як «сізіфову 
працю», оскільки вважають, що «прагнення дотримуватися вимог 
гегемонної маскулінності за відсутності можливостей веде до втрат і 
розчарування». 

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

- Визначення мужності передбачає поділ на військову мужність – 
гегемону, і громадську – яку-небудь іншу. Таким чином, 
передбачається, що в громадському житті існують інші засоби для 
вираження гегемонної мужності, наприклад знання, професійна 
зайнятість, яких немає на війні (мається на увазі у військових 
частинах, які безпосередньо беруть участь у воєнних діях).  
Індивід вимушений слідувати принципам агресивної  
маскулінності [3, 260 – 261]. 
Категорія неповноцінності розпадається на кілька напрямків 

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

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

«Справжня чоловіча реакція» на ситуацію інвалідності 
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розглядається в категоріях постійної боротьби – «війни» за кожний день, 
за кожний крок. Реалізація цієї стратегії дає можливість слідувати типу 
гегемонної маскулінності. Вибір цієї стратегії вимагає великої витримки 
та терпіння, значно більшої, ніж є у «звичайного» чоловіка. З цієї точки 
зору інваліди війни, які змогли «перемогти» свою недууг, визначаються 
як справжні чоловіки [3, 262 – 263]. Стереотипні образи жіночності, 
мужності та інвалідності, поєднуючись, лише посилюють існуючий 
традиційний образ, що пропонує асоціації з жалістю, безглуздою 
трагедією, болем та безтілесністю. 

Так гендерна ідентичність жінки-інваліда конструюється відповідно 
до традиційних гендерних ролей та уявлень. Однією з її складових стає 
зовнішня привабливість та краса. Відносно цього достатньо позитивною 
для переоцінки поглядів на жіночу інвалідність є практика підкреслення 
цих аспектів у журналах. Зокрема, аналіз спеціалізованих видань для 
людей з інвалідністю («Повір у себе», «Любомира», «Русский инвалид») 
показав, що епітети «чарівна», «гарна» в більшості випадків 
супроводжують згадування про жінку-інваліда, також ці характеристики 
часто-густо використовуються як демонстрація успішності переборення 
жінкою інвалідності. На підтвердження цього – показовий уривок з 
видання для жінок з обмеженими фізичними можливостями «Любомира»: 
«Незабаром Тетяна взяла участь у конкурсі «Міс Україна на візку», 
виборовши приз глядацьких симпатій… Сприйняли оплесками, як одну з 
найкрасивіших киянок» [1, 47]. 

У конструюванні гендерних біографій жінок з обмеженими 
фізичними можливостями зберігають своє значення й інші складові 
традиційного уявлення про справжню жіночість та традиційні гендерні 
ролі: «Жінка-берегиня», «Жінка-мати», «Жінка-дружина». Зокрема, 
одним із механізмів опору медікалістичному дискурсу інвалідності є 
виборювання права жінки-інваліда на материнство. Ця боротьба тим чи 
іншим чином простежується в життєвих біографіях жінок-інвалідів. «Усю 
вагітність Люда провела у візку. Їздила на ньому по квартирі, тягаючи за 
собою швабру, заїжджала у спеціально розширені двері ванної, терла 
неслухняними руками білизну, а потім підіймала випране бамбуковою 
палкою до балконної стелі. І весь час сперечалася з медиками поліклініки, 
які вимагали, щоб вона зробила аборт. «Такі не народжують», - 
переконували «спеціалісти»» [1, 44]. 

Варто зазначити, що певним проривом в інституціалізації проблем 
інвалідності та батьківства в академічних колах можна вважати 
дисертаційну роботу російського медика Н.Н. Угланової «Стан здоров’я, 
спосіб життя та репродуктивна поведінка інвалідів генеративного віку». 
[1, с. 44]. У ній, зокрема, зазначається, що медико-соціальна 
характеристика інвалідів репродуктивного віку характеризується 
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несприятливими для виконання репродуктивної функції компонентами: 
53,75% інвалідів не одружені, з їх числа розлучені – 17,24%; 76,57% 
інвалідів створили сім’ю до встановлення групи інвалідності. Почасти це 
пояснюється віком: 42,4% інвалідів утворюють вікову групу 35 років та 
старше. Причому негативну репродуктивну установку мають 86,5% 
інвалідів репродуктивного віку.  
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Вступ. Сучасні соціальні теоретики відзначають корінні зміни, що 
відбулися в суспільствах західного типу у сфері шлюбу та шлюбної 
поведінки. Одна з таких змін – зникнення злитості та суворої 
послідовності сексуальної, шлюбної та репродуктивної поведінки, 
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внаслідок чого ці сфери життя починаються автономізуватися. 
Дослідження і публікації. Питанням репродуктивної та шлюбної 

поведінки присвячені роботи А. Антонова, В. Борисова, Р. Зінурової,  
І. Прибиткової та ін.; питання репродуктивного здоров'я розглядаються в 
публікаціях В. Баннікова, Л. Матюхи, Н. Русанової, Н. Слободяника,  
Г. Степанової, Л. Хіміон та інших дослідників; проблемам сексуальної 
освіти присвячені дослідження С. Голода, І. Кона, О. Корегіна, Т. Резера 
та інших. 

Виклад основного матеріалу. Шлюбна та репродуктивна 
поведінка розглядається як складова демографічної поведінки. 
Демографічна поведінка являє собою систему взаємопов'язаних дій 
окремих індивідів, сім'ї, населення регіону тощо. Ці дії можуть бути 
спрямовані як на зміну, так і на збереження демографічного стану 
суб'єкта. Демографічна поведінка є результатом «взаємодії фізіологічних 
і психологічних характеристик індивіда, умов його життєдіяльності, а 
також духовних норм і цінностей оточуючих його груп і суспільства в 
цілому» [1, 330]. Перш ніж діяти, людина «репетирує» можливі ситуації у 
своїй уяві, «проектує» реакцію оточуючих людей, оцінює ймовірні 
наслідки своєї діяльності. Індивід сприймає реальність з точки зору, 
специфічної для тієї групи, до якої він належить. Однак для розуміння 
особливостей демографічної поведінки важливо взяти до уваги й те, що 
люди часто переймають взірці (стереотипи, уявлення) тих груп, членами 
яких вони не визнаються, у яких ніколи безпосередньо не брали участі  
[2, 217], але до яких прагнуть належати. Як правило, для тих, хто шукає 
можливість підвищити свій статус, пріоритетними є погляди – думки 
вищої соціальної групи, яка сприймається як еталонна. Особливо 
чутливою до перейняття моделі демографічної поведінки еталонних груп 
є молодь. 

Узагалі ж заходи, які стимулюють народжуваність, можуть бути 
розподілені на два типи: 

- безпосередньо спрямовані на стимулювання народжуваності, 
зокрема, надання жінкам тривалих післяпологових відпусток з 
частковою оплатою, виплата допомоги на дітей і т. д.; 

- опосередковано спрямовані на стимулювання народжуваності; до 
них, передусім потрібно віднести заходи щодо розвитку соціальної 
сфери – підвищення забезпечення населення житлом, удосконалення 
охорони здоров'я, розвиток мережі дитячих установ і т. д. 
Складовими демографічної поведінки є дітородна (репродуктивна), 

шлюбно-сімейна (матримоніальна), міграційна, вітальна (збереження 
здоров’я і життєздатності) поведінка.  

Шлюбність – це процес утворення шлюбних (подружніх) пар у 
населенні, який включає в себе укладання як перших, так і повторних 
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шлюбів. У поєднанні з процесами овдовіння та розлучуваності шлюбність 
визначає відтворення шлюбної структури населення. Її демографічне 
значення полягає в тісному зв'язку з відтворенням населення. Шлюбність 
є найважливішим демографічним чинником народжуваності, формування 
сімей та зміни сімейної структури населення. У демографії шлюбність 
вивчають переважно в рамках репродуктивного віку, а шлюбність жінок – 
частіше, ніж чоловіків. 

Під шлюбним станом розуміють стан особи стосовно інституції 
шлюбу, встановлюваний відповідно до звичаїв та правових норм країни. 
Шлюбний стан індивідів звичайно включає чотири градації: тих, хто 
ніколи не перебував у шлюбі; тих, хто перебуває у шлюбі; овдовілих; 
розлучених. У деяких країнах в особливі групи виокремлюють тих, хто 
перебуває в зареєстрованому та незареєстрованому шлюбі, або в першому 
чи повторному шлюбі, тих, хто проживає разом з чоловіком (жінкою) або 
окремо від нього (неї), тих, хто отримав офіційну санкцію суду на 
роздільне проживання (часто-густо – проміжний етап на шляху до 
розлучення) тощо [3]. 

Шлюбний вибір здійснюють, як правило, самі ті, хто бажає укласти 
шлюб. Їх головним мотивом є кохання, тому при виборі майбутнього 
чоловіка (жінки) домінують перш за все його особистісні якості. Проте 
посередницька діяльність, як і раніше, існує у вигляді публікацій 
шлюбних оголошень у газетах, у формі послуг шлюбних бюро. На 
розширення можливостей вибору шлюбного партнера спрямовані й різні 
заходи щодо організації дозвілля, молодіжного туризму тощо. 

Визначальний вплив на зміну меж і складу шлюбного кола справляє 
вік потенційного нареченого або нареченої. Диспропорція чисельності 
шлюбоздатних осіб у населенні за статтю, віком або соціальним статусом 
супроводжується звуженням шлюбного кола для осіб, що мають чисельну 
перевагу. У цьому випадку шлюбне коло поповнюється за рахунок осіб, 
котрих раніше не розглядали як потенційних шлюбних партнерів, іншими 
словами, слабнуть шлюбні переваги.  

На шлюбний вибір, або вибір шлюбного партнера в рамках 
конкретного шлюбного кола, справляє вплив сукупності 
найрізноманітніших критеріїв – економічних, соціальних, культурних, 
психологічних та антропологічних. Чим ширше коло потенційних 
партнерів, тим більшого значення набувають психологічні, культурні та 
антропологічні критерії вибору – вік, зовнішні дані, взаємна симпатія, 
спільність інтересів, гармонія темпераментів тощо [3, 126]. 

Репродуктивна поведінка тісно пов’язана з дітородною, під якою 
розуміють систему дій і відносин, які опосередковують народження, його 
відкладання або відмову від народження дитини. 
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Пасивна репродуктивна поведінка полягає в повному невтручанні у 
природний процес продовження роду, її розглядають як неминучий 
наслідок нормальних статевих стосунків. Активна репродуктивна 
поведінка, навпаки, передбачає втручання в цей процес, спрямований на 
розрив природного зв'язку між статевим актом та народженням дитини 
[3, 147]. 

Дітородна поведінка знаходиться під впливом поточних умов 
життя й умов минулих років. Поточні умови через повсякденні особисті 
чи сімейні ситуації сприяють реалізації потреби в дітях або, залежно від 
сформованих ціннісних орієнтацій, гальмують її. Умови життя минулих 
років визначають індивідуальну потребу в дітях, яка, на думку багатьох 
демографів, залишається незмінною впродовж усього життя окремої 
людини. 

Дослідження дітородної поведінки насамперед охоплює питання 
кількості дітей, віку, в якому народилася перша дитина, інтервалів між 
вступом до шлюбу і народженням первістка (протогенетичний інтервал), 
між першим і другим, другим і третім народженням (так звані 
інтергенетичні інтервали), кількості дітей, народжених у першому і 
кожному наступному шлюбі, кількості дітей в офіційно зареєстрованому і 
незареєстрованому шлюбі тощо. 

Поняття «демографічна поведінка» тісно корелює з системою 
демографічних установок, настанов, мотивів, потреб у шлюбі, сім’ї, дітях. 

Коротко розглянемо кожну з цих категорій. Зміст демографічної 
поведінки визначається демографічною установкою. Демографічна 
установка – це психологічний стан особистості, у якому виявляється її 
схильність – готовність до узгоджених дій, обумовлених позитивним або 
негативним ставленням до тих чи інших демографічних подій 
(народження певного числа дітей у тому чи іншому віці, взяття шлюбу, 
розлучення, міграції тощо). Демографічні установки формуються під 
впливом різноманітних чинників і виявляються через систему поглядів, 
міркувань, думок, емоцій особистості, які розкривають її позицію щодо 
зміни свого демографічного стану, а також обумовлюють вектор 
діяльності людини і при цьому мають відносно стійкий характер [4]. 

Для розуміння специфіки репродуктивних практик велике значення 
мають також категорії «репродуктивний вік» та "репродуктивний період", 
змістове наповнення яких можливе тільки завдяки медичним показникам 
людей, які мають намір здійснювати репродуктивні стратегії. 

Репродуктивний вік (генеративний вік) – це вік жінки, у якому вона 
здатна до дітонародження. Як правило, частка жінок репродуктивного 
віку в загальному числі населення досить стійка і складає 25 – 30%. 

Розрізняють три основні типи репродуктивної поведінки: 
- багатодітна (потреба у 5-ти і більше дітях); 
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- середньодітна (потреба у 3 – 4-х дітях); 
- малодітна (потреба у 1 – 2-х дітях). 

У демографічних дослідженнях активно розробляються категорії 
"репродуктивна мотивація" і "репродуктивна установка", що дозволяє 
виявляти психологічну націленість на певне число дітонароджень, на 
переважання подружніх орієнтацій на народження сина чи дочки, а також 
ставлення до контрацепції та штучних абортів. 

Репродуктивна мотивація розкриває якісні сторони потреби в 
дітях, її зміст, а також являє собою збуджуючий компонент 
репродуктивної установки. 

У свою чергу, репродуктивна установка, по суті, означає 
готовність до певного результату репродуктивної поведінки, бажаність 
для особистості народження того чи іншого числа дітей, у тому числі – 
синів або дочок. 

Розрізняють дві групи репродуктивних установок. Першу з них 
формують переконання, які призводять до активізації народжуваності, а 
другу – ті, що пов’язані з практикою контрацепції [1, 369]. 

Репродуктивна установка є ніщо інше, як психічний регулятор 
поведінки, схильність особистості, яка визначає узгодженість різного 
роду дій, зумовлених позитивним або негативним ставленням до 
народження певної кількості дітей. Вона складається з трьох компонентів 
– когнітивного (пізнавального), афективного (емоційного) та 
поведінкового (спонукального). Сутність репродуктивної установки 
виявляє себе у взаємодії всіх трьох компонентів. Когнітивний компонент 
відображає орієнтації на ту чи іншу кількість дітей, на інтервали між їх 
народженнями, установку на бажану стать дитини, на вагітність та її 
щасливе завершення. Емоційний компонент репродуктивної установки 
складають позитивні та негативні почуття, пов’язані з народженням тієї 
чи тієї кількості дітей. Поведінковий компонент репродуктивної 
установки характеризує інтенсивність спонук до народження, потужність 
або слабкість репродуктивної установки [3]. 

Теоретична розробка мотиваційних аспектів народжуваності 
ведеться у вітчизняній демографічній науці з початку 70-х років XX ст. 
Вибіркові дослідження репродуктивної мотивації стали можливими 
завдяки застосуванню соціологічних методів і подоланню емпіричної 
орієнтації на виявлення фактів народження великого числа дітей у сім'ї. 

Під репродуктивною мотивацією варто розуміти такий 
психологічний стан людини, який спонукає її до досягнення особистих 
цілей шляхом народження певної кількості дітей. Вона виступає 
спонукальним компонентом репродуктивної установки, яка, згідно з 
нашим розумінням, являє собою певну понятійну систему, що знаходить 
відображення в конкретних діях індивіда, спрямованих на забезпечення 
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народження бажаної кількості дітей або уникнення цього. Як психічний 
регулятор репродуктивної поведінки, подібні установки є 
концентрованим вираженням позитивних або негативних ставлень 
індивіда до різного роду репродуктивних проблем. Вони формуються під 
впливом широкого спектра факторів соціально-економічного та 
культурно-історичного характеру, можуть бути свідомо прийняті 
особистістю або навіяними їй з боку референтного оточення [5, 25 – 31]. 

Розрізняють економічні, соціальні і психологічні мотиви 
репродуктивні мотивації. Економічні репродуктивні мотивації пов'язані з 
намаганням особистості зміцнити благополуччя сім'ї, з підвищенням 
економічного стану батьків, з різноманітними пільгами, що надаються 
при народженні певного числа дітей. 

Соціальні репродуктивні мотивації сприяють збереженню або 
підвищенню соціального стану батьків, соціального авторитету і 
престижу індивідуальної спадкоємності роду і сім'ї. 

Усі психологічні репродуктивні мотивації можна умовно поділити 
на три групи. 

У першу групу входять мотиви, обумовлені потребою в наповненні 
свого життя смислом, потреби батьків у синовній або дочірній любові, 
повазі, бажання продовжити у дітях себе в цілому або якусь свою 
характерну рису, талант, особливу здібність, а також відкривати для себе 
невідомі досі сторони життя. 

Друга група репродуктивних мотивів обумовлена потребою 
піклуватися про свою дитину, любити її та в міру її зростання самому 
спрямовувати її розвиток, передавати свій життєвий досвід. 

У третю групу умовно можна об'єднати всі інші види 
психологічних репродуктивних мотивацій – бажання уникнути 
самотності у старості, намагання подружжя зміцнити шлюб та інші. 

Структура репродуктивних мотивацій в окремих людей неоднакова, 
але в основному вона являє собою ієрархію мотивів, які є характерними 
для тих чи інших історичних періодів, а в їх межах – тих чи інших 
регіонів, країн, міст тощо. У минулі часи, коли домінувала потреба в 
багатодітності і перевага віддавалася синам, провідними були економічні 
репродуктивні мотивації. 

Розповсюдження ж потреби в малодітній сім'ї урівнювало 
припустимість для батьків мати і синів і дочок; частіше – мати одну 
дитину (установка на єдину дитину). Це значить, що народження дітей 
перестало залежати від економічних мотивів і часто здійснюється 
всупереч їм. У зонах малодітності народження однієї або двох дітей 
пов'язано перш за все з психологічними мотивами. Вивчення 
репродуктивних мотивацій дозволяє визначити і посилити ті мотиви, 
вплив яких на даному етапі більшою мірою сприяє забезпеченню потреб 
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суспільства у відтворенні населення. 
Такий важливий елемент планування сім’ї, як вибір між кількістю 

дітей і їх якістю, був уперше проаналізований Г. Беккером. Він виявив, 
що кількість і якість взаємозамінні та пов’язані між собою складною 
нелінійною залежністю. Потреба в дітях історично змінюється не тільки у 
площині «збільшення – зменшення кількості дітей»; логічно припустити, 
що відбувається зміщення акценту з потреби «в певній кількості дітей» до 
потреби «в певній (як правило, високій) якості дітей». Через усвідомлення 
потреби у високій якості дітей послаблюється конкуруючий характер 
відносин між матеріальним забезпеченням сім’ї і потребою в дітях, адже 
підвищення матеріального добробуту стає підґрунтям для поліпшення 
якісних характеристик дітей. 

Дітородна установка має такі компоненти: 
 1) Установка дітності, яка включає: 

- установки на кількість дітей узагалі і певної статі зокрема; 
- установки на бажані інтервали народження дітей (між вступом до 

шлюбу і народженням первістка, між першим і другим, другим і 
третім народженням і т. д.); 

- установки на всиновлення (удочеріння); 
 2) Контрацептивні установки (запобігання і переривання вагітності, 

тобто обмеження числа дітей у сім’ї); до цієї ж групи можна включити 
і відкладання народження дитини)[6, 70]. 

Потреба в дітях – це найбільшою мірою інерційна частина 
репродуктивної поведінки, оскільки вона є результатом засвоєння 
репродуктивних норм, успадкованим репродуктивним досвідом 
попередніх поколінь. 

Як зовнішній засіб орієнтації репродуктивної поведінки 
особистості, репродуктивні норми являють собою принципи і зразки 
поведінки, пов'язані з народженням певного числа дітей і прийняті в 
різних соціальних і соціально-психологічних групах. Норми 
багатодітності, середньодітності або малодітності здатні перетворюватися 
у звичаї і традиції у зв'язку з усталеністю їх в ряді поколінь, з їх тривалим 
збереженням навіть після зміни умов і обставин, за яких вони виникли. 

Репродуктивні норми, як зовнішні засоби орієнтації репродуктивної 
поведінки особистості, являють собою принципи та зразки поведінки, 
пов'язані з народженням певної кількості дітей та прийняті в різних 
соціальних і соціально-психологічних групах. Вивчення репродуктивної 
поведінки проводиться за допомогою соціологічних і соціально-
психологічних методів при проведенні вибіркових опитувань населення. 

Важливою складовою є демографічна політика – система 
соціальних заходів, спрямованих на формування бажаної для певного 
суспільства усвідомленої демографічної поведінки населення. У рамках 
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соціології сім'ї перш за все йдеться про регулювання народжуваності, 
тому головне питання демографічної політики полягає в тому, як держава 
може вплинути на рішення про народжуваність, які приймаються на рівні 
сім'ї, для того, щоб їхній результат відповідав економічним і соціальним 
потребам суспільства. Цілі та завдання демографічної політики 
формулюються, як правило, у політичних програмах, у законодавчих та 
інших правових актах, у постановах, які визначають упровадження нових 
або розвиток чинних заходів політики. 

Збереження демографічного потенціалу і трудових ресурсів 
потребує створення відповідних інституціональних механізмів і 
сприятливого середовища в суспільстві для забезпечення дії факторів, що 
впливають на подолання демографічної кризи [7].  

Демографічна політика щодо народжуваності може здійснюватися у 
двох протилежних напрямах. Вона може бути націлена або на підвищення 
народжуваності (там, де спостерігається низький її рівень), або, навпаки, 
– на її зниження (там, де рівень народжуваності дуже високий). 

В Україні шлюбність обумовлюється і регулюється соціально-
культурними нормами, має юридичні, соціальні, економічні й 
інші аспекти. Її визначають за допомогою таких кількісних 
характеристик: 

– частка осіб у кожному поколінні, які вступали у шлюб; 
– вік укладення першого шлюбу; 
– частка осіб, що укладали повторний шлюб після розлучення чи 

овдовіння; 
– інтервал між розлученням чи овдовінням і повторним шлюбом. 

Як показники процесу шлюбності, найпоширенішими є коефіцієнти 
шлюбності, що засвідчують інтенсивність укладання шлюбів як у всіх 
групах населення загалом, так і в окремих групах шлюбоздатного 
населення, а також характеристики шлюбної структури населення в 
певний момент часу. На рівень шлюбності впливають юридичні чинники, 
особливо закріплення у правових нормах віку вступу в шлюб. У 
законодавствах різних країн шлюбний вік коливається в межах 12 – 22 
років. Особливе значення для процесу шлюбності мають юридична і 
релігійна допустимість розлучень і їхня процесуальна складність [65, 82]. 

Мотивація шлюбно-сімейної поведінки включає мотиви укладання 
шлюбу (пошуку шлюбного партнера), мотиви сімейного життя, мотиви 
розлучення та суттєво залежить від статі, віку, освіти, соціального статусу 
особистості, системи її життєвих цінностей та інших факторів. Потреба у 
шлюбі, сім’ї, як і потреба в дітях, також знаходиться на найвищому рівні 
ієрархії людських потреб. Як і інші соціальні потреби вищого рівня, 
потреби у шлюбі, сім’ї прямо не пов’язані з потребами нижчих рівнів. 

Мотиви укладання шлюбу можна згрупувати у п’ять типів: 
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1) шлюб, який базується на коханні; 
2) шлюб, в основі якого духовна близькість; 
3) шлюб, побудований на матеріальному інтересі (вигоді); 
4) шлюб через психологічну адекватність; 
5) шлюб з моральних міркувань [8]. 

Існують різноманітні комбінації вказаних типів. Зважаючи на те, що 
в масовій свідомості укорінилася престижність вибору відповіді 
«кохання, любов» на запитання щодо шлюбу і шлюбних відносин, а 
також деякі сумніви щодо щирості відповідей усіх респондентів, у 
дослідженні ми уникали у формулюваннях варіантів відповідей слів 
«любов», «кохання». Оскільки в індивідів можуть бути установки як на 
зареєстрований, так і на незареєстрований шлюб, певний інтерес 
представляє дізнатися наскільки різними є їх мотиви. 

Висновки. Демографічна ситуація в Україні залишається складною. 
Відсутні об’єктивні підстави призупинення існуючої тенденції 
скорочення дітонародження. У цій ситуації напрями демографічної 
політики держави мають спрямовуватися передусім на підвищення рівня 
та поліпшення якості життя населення. 
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ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА НАД ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В 
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД 
 

Вступ. Проблема дискримінації людей похилого віку в суспільстві 
набула особливого значення в останні роки. Дискримінація людей 
похилого віку виявляється в новій, невластивій для східного менталітету 
формі насильства над людьми похилого віку, що викликає необхідність 
комплексного вивчення даного явища й розгляду його як соціальної 
проблеми. Фокусування уваги на проблемах насильства над людьми 
похилого віку обумовлено недостатньою вивченістю аналізованого 
питання в суспільстві, необхідністю теоретичного розвитку й важливістю 
методологічної розробки нових, більш розроблених наукових підходів до 
осмислення проблем дискримінації над зазначеною категорією осіб. 

Дослідження і публікації. Глибокі традиції мають наукові 
дослідження проблеми геронтологічного насильства за кордоном. Серед 
них можна відзначити роботи Д. Вандемєєра, Р. Вульфа, М. Гудкіна,  
Р. Вульфа і До. 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 вразливість, 
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 



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

 

249 
 

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 , 
який визначив ейджизм як «процес систематичної стереотипізації й 
дискримінації людей через їхню старість» [1, 128]. 

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 
виявляються в дії або бездіяльності та включають недбалу поведінку, 
інтоксикацію і пряме фізичне насильство [2, 49].  

 Під непрямим насильством дослідники розуміють: 
1. обмеження юридичних, трудових і цивільних прав людей похилого віку; 
2. порушення припустимих меж у фармакотерапії (наприклад 

перевищення доз седативних або знеболюючих засобів, безконтрольне 
призначення препаратів без урахування їхньої доцільності й 
індивідуальних протипоказань для старих людей (антидепресантів, 
транквілізаторів, снодійних або інших психо-фармацевтичних засобів); 
перевищення строків тривалості прийому лікарських препаратів; 
несвоєчасний прийом ліків або відмова в них хворому та ін.); 

3. халатне відношення при догляді за старими людьми, яке здатне 
спричинити фізичні або психічні травми (відсутність профілактики 
пролежнів, порушення гігієнічних норм утримування, психологічна 
й соціальна ізоляція, тобто відмова в повноцінному спілкуванні, 
необхідних прогулянках, створення 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 вчені відносять: 

1) соціальну агресію (неповажне ставлення в суспільстві до старих 
людей, скоєння образливих, хуліганських дій стосовно них та ін.); 

2) психологічний терор (дезінформація, залякування, образи, знущання, 
підбурювання до суїциду); 
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3) економічне насильство (позбавлення фінансової волі, скоєння 
кримінальних дій – фінансовий шантаж, вимагання, злодійство, трудову 
експлуатація); 

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

5) позбавлення можливості реалізації гігієнічних вимог і потреб; 
6) позбавлення відпочинку або сну; 
7) позбавлення їжі та/або води; 
8) застосування прямої фізичної сили (жорстоке ставлення, 

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

9) відмова в необхідному лікуванні, позбавлення медичної допомоги 
(пасивна евтаназія); 

10) вбивство [3, 91]. 
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.» [3, 79]. 

Хоча проблема насильства в родині існує споконвіку, лише 
останнім часом на неї звернули серйозну практичне 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 Всесвітній програмі дій відносно 
інвалідів та Конвенції про права дитини. 

Незважаючи на брак 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, 
справжні масштаби різних видів насильства в родині визначити важко. 

У Німеччині 11,4% від загального числа всіх навмисних убивств 
припадає 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 старіше 60-ти років, 90% з яких 
становлять жінки [4, 83]. 

Відповідно до проведеного в США огляду, близько 6,9 мільйона 
дітей на рік зазнали жорстокого поводження (1500000 дітей – фізичного 
насильства) з боку своїх батьків, 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 
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мільйона осіб (переважно жінки старше 75-ти років). Серед дітей (3 – 17 
років) 80% здійснюють насильство, більше половини – жорстоке 
насильство стосовно своїх братів і сестер, а близько 10 – щодо своїх 
батьків, часом зі смертельним результатом. Переважна більшість дітей –
жертв убивства були вбиті своїми батьками чи іншими родичами. 
Встановлено, що і в розвинених, і в країнах, що розвиваються, половина, 
або більше всіх убивств, 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, представленій у Європейському Комітеті рівності між 
чоловіком і жінкою 1991 року, зазначалося, що особливу тривогу 
викликає той факт, що у випадках фізичного насильства 87% жертв та 
агресорів були 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, заснованою на 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 по юридичну допомогу, 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 по допомогу з огляду на соціально-
культурні чинники, свою фінансову залежність. 1991 року 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% заявили, що вони були жертвами сімейного 
насильства. Як чоловіки, так і жінки (89,8%) заявили, що більша загроза 
опинитися жертвою подібного насильства – у жінок [1, 76]. 

Згідно зі статистикою 1988 року, у Фінляндії більше 40% тяжких 
насильств стосовно жінок було скоєно їх подружнім супутником. 

На думку дослідницької групи, діти є нестриманими членами сімей; 
згідно з оцінками, в США більше 29 мільйонів дітей на 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 щодо 
батьків. Згідно зі статистикою Португалії, тільки 5% жінок повідомляють 
у відповідні органи про те, що вони піддаються сімейному насильству. 
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1992 року там було вбито 13 жінок у сім'ї та зареєстровано 12 спроб 
убивства. 

1991 року 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 Колумбії 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 щодо жінок. Попередні оцінки, що 
стосуються інших країн, виходять в основному з вторинних джерел, 
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 й 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 відрізняються. 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 різних регіонів країн, 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 жахіття, 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 грати підпорядковану роль 
при чоловікові, терпіти насильство, а психологічне насильство створює в 
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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 ярлик розлученої. Ці жінки 
– бранці в їхніх власних будинках. 

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 один одного. Діти 
ображають тих, кого ображають у родині інші. Економічна залежність, 
обмежена допомога з боку держави також сприяють 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 і 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 тільки-но вона спробує скористатися чиєюсь 
допомогою, інтенсивність насильства зростає. Дослідження показують, 
що при розриві жертвою відносин насильство часто зростає. 
«Національна статистика з кримінальних злочинів» показує, що майже у 
75% випадків застосування насильства між подружжям партнери були в 
розлученні або жили роздільно (Департамент юстиції США, 1983, 
Вашингтон). 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 нього, жертва 
вірить таким твердженням. Іноді така особа вистежує жертву або відбирає 
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в неї дітей, щоб спробувати повернути її. З цією ж метою він може 
скористатися допомогою родичів або друзів. 

Висновки. Таким чином, складається парадоксальна ситуація. При 
збільшені частки людей старшого віку в загальній структурі населення 
ставлення до них з боку представників молодших вікових категорій 
характеризується як упереджене, вороже, зневажливе. Такий тип 
взаємовідносин набув свого поширення в економічній, соціальній, 
загальнокультурній сфері. Вікові стереотипи негативним чином 
впливають на людей похилого віку. Головні проблеми полягають у тому, 
що людям похилого віку доводиться боротися з великою кількістю 
нав'язаних їм стереотипів поведінки, які немовби відповідають їхньому 
вікові.  
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Вступ. Сім’я все частіше перестає бути для чоловіка тією 
фортецею, де він може спокійно заживити рани після битв із негараздами 
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світу «по той бік муру». Беручи собі дружину, чоловік мріє про щасливу 
родину, жінку – берегиню домашнього вогнища і продовжувачів роду – 
дітлахів. Однак мрії розбиваються об жорстокі реалії життя. Що чекає на 
чоловіка у шлюбі і які заходи можуть допомогти йому захистити себе від 
власної сім’ї? 

Більше ніж 200 досліджень доводять, що чоловіки так само, як і 
жінки, стають жертвами цього соціального явища. Вважається, що не 
менше половини випадків агресивної поведінки в сім’ї спрямовано на 
представників сильної статі. Причиною замовчування реального стану 
речей є ставлення членів суспільства до чоловіків – жертв домашнього 
насильства як до слабких, таких, що не можуть побудувати стосунки в 
сім’ї за традиційною схемою «чоловік у домі господар», та таких, що не 
заслуговують на допомогу оточуючих, саме це й актуалізує більш 
детальний аналіз явища – домашнє насильство над чоловіками. 

Результати дослідження. Аналіз наукових джерел свідчить про те, 
що проблемі сімейного насильства присвячені праці таких дослідників, як 
Н. Аніщук, А. Бова, Н. Болотіна, К. Брайцева, Т. Гурко, К. Джеклін, 
А. Ерхард, І. Жеребкіна, О. Здравомислова, С. Кесслер, Л. Кім, 
Л. Колберг, І. Кон, І. Клецина, О. Кравцова, Т. Лакер, Ю. Лічман, 
О. Лисова, У. Маккенн, Е. Маккобі, Н. Рингач, О. Савчук, Н. Смелзер, 
А. Тьомкіна та ін. Дослідницька діяльність вищезазначених авторів 
проводилась у площині загальних причин та передумов виникнення 
родинного насильства, де в числі інших об’єктів розглядався і чоловік. 
Саме тому вважаємо феномен родинного насильства стосовно чоловіків 
досі маловивчений. 

Встановлено, що насильство – це умисні дії однієї або кількох осіб, 
що спричиняють шкоду іншій особі, порушують її права і свободи і 
відбуваються в умовах значної переваги сил тих, хто скоює ці дії, що 
унеможливлює самозахист особи, що страждає від цих дій. 

Насильство в сім`ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї 
стосовно іншого члена сім`ї, якщо ці події порушують конституційні 
права і свободи члена сім`ї як людини та громадянина і завдають йому 
моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психологічному здоров’ю [3]. 
Насильство в сім’ї розглядають і як складну динаміку відносин між двома 
або більш активними агентами. В оцінці домашнього насильства, як 
правило, не враховується унікальний характер сімейних відносин, де 
обидва партнери та інші члени сім’ї є активними учасниками відносин, 
які виявляють агресію, вербальну або фізичну [2]. 

Результати понад сотні досліджень демонструють високий рівень 
агресивності і насильства, що здійснюється жінками. Так, національні 
дослідження домашнього насильства в США 1975 року і 1985 року, 
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проведені М. Страусом, Р. Геллесом і С. Стейнметц, виявили приблизно 
рівний і навіть трохи вищий рівень насильства, що чиниться жінками 
стосовно чоловіків. Під насильством М. Страус і його колеги розуміли 
«дії, спрямовані на спричинення фізичного болю або травм незалежно від 
того, були в результаті насильства завдані травми і пошкодження  
чи ні» [2].  

Американські психологи опитали по телефону 400 чоловіків і 
з’ясували, що 29%, тобто майже третина з них, бодай раз у житті 
ставали об’єктами насильства з боку своїх дружин. Причому воно могло 
бути як фізичним, включаючи побиття чи навіть примусу до сексу, так і 
психологічним. В останньому випадку нещасні чоловіки ставали 
мішенню лайки, образ або постійної критики. Цікаво, що чим молодші 
чоловіки, тим частіше від них можна почути подібні скарги. 
Тридцятирічні американці повідомляли про подібні випадки набагато 
частіше, ніж 50-річні, як відзначають учені [4]. 

Щодо форм, яких набуває насильство в сім`ї, у різних дослідників 
цього явища існують певні розбіжності, але найчастіше розглядають 
фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. Іноді до 
цього списку включають також моральне насильство, але його досить 
важко відділити від психологічного [3]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити такі види домашнього 
насильства: фізичне насильство; сексуальне насильство; психологічне 
насильство; економічне насильство. Розглянемо та охарактеризуємо ці 
види більш детально. 

 Фізичне насильство. В опублікованій доповіді громадської 
організації «Олександра Хаус» (м. Блейн, Міннесота, США) фізичним 
насильством називають будь-яку насильницьку поведінку проти іншого 
члена сім’ї і роз’яснюють далі: «Фізичне насильство може виявлятись у 
вигляді ляпасів по обличчю, штовхання, биття ногами, подряпини, 
нанесення опіків, удушення, укусів, брутального хватання, кидання на 
нього предметів». У результаті фізичного насильства можуть бути 
пошкоджені зовнішні покрови тіла (синці, садна, порізи, подряпини, інші 
поранення), які можуть супроводжуватись ушкодженням внутрішніх 
органів [3].  

Фізичне насильство, скоєне жінками, найчастіше розглядається як 
жарт або емоційний спалах, а його жорстокі форми, аж до вбивства, 
сприймаються як самооборона. Але коли жінка «жартома» б’є свого 
партнера по обличчю, то її шанси стати жертвою насильства значно 
збільшуються. На думку М. Страуса, «щоб знизити насильство відносно 
дружин, для жінок важливо припинити робити те, що вони вважають 
«нешкідливими» ляпасами, щипанням або киданням предметів у 
чоловіка-партнера, який може оскаженіти й не стане слухати 
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виправдання» [6]. Автор розробив інструмент для вивчення домашнього 
насильства, – шкали тактики вирішення конфліктів (CTS – 2 Conflict 
Tactics Scales), виділив два типи фізичного насильства. Під легкими 
формами насильства розуміються перш за все поштовхи, шльопання, 
ляпаси, викручування рук та ін., а під важкими формами насильства – 
удари кулаками, ногами, предметами з метою травмувати партнера, 
вживання зброї, спроби задушити або обпалити партнера [7].  

Сексуальне насильство, згідно із Законом України «Про 
попередження насильства в сім`ї », – це «протиправне посягання одного 
члена сім’ї на статеву недоторканність іншого члена сім’ї». Воно включає 
будь-який сексуальний акт, або сексуальну поведінку, що нав’язується 
члену сім’ї проти його волі [3]. Установлено, що примус – сексуальне 
насильство: зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням 
фізичного насильства або із загрозою його застосування до потерпілого, 
або з використанням безпорадного стану потерпілого та інші 
насильницькі дії сексуального характеру, такі як оральний або анальний 
секс. Соціальні та культурні першопричини сексуальної 
агресії кореняться насамперед у жорсткій диференціації гендерних  
ролей [1].  

Проте дослідження припускають, що чоловіки переживають ті ж 
реакції на зґвалтування, що й жінки. Ці реакції включають депресію, 
злість, провину, самозвинувачення, сексуальні порушення, повторні 
переживання травматичної ситуації, думки про суїцид. Інші проблеми, 
характерні для таких чоловіків, – відчуття підвищеної вразливості, 
руйнування образу «Я» та емоційна дистанція від навколишнього світу. 
Чоловіки, які постраждали від зґвалтувань, не тільки не знаходять 
підтримки, якщо вирішують висунути звинувачення, – вони часто 
стикаються з негативним ставленням з боку своїх друзів, сім’ї та 
знайомих [8].  

Багато чоловіків, які стали жертвами насильства, відчувають згодом 
сексуальні проблеми. Вони відчувають себе не цілком нормальними через 
свою реакцію при зґвалтуванні і вважають, що вони не відповідають 
критеріям «мужності». Незручність, випробовувана чоловіками, яких 
зґвалтували жінки, а також переконання, що поліція не повірить їхнім 
розповідям, призводить до того, що про злочини такого роду майже 
нічого не відомо. Лише небагато чоловіків звертаються до лікарів з 
приводу, що виникли в результаті насильства сексуальних проблем, 
більшість вважає за краще не ділиться ними [10]. 

 У 71% випадків зґвалтування відбуваються над чоловіками у віці 
до 18 років; у 16,6% випадків – у віці 18-24 років, і в 12,3% випадків – у 
віці від 25 років і старше (Tjaden &amp; Thoennes, 2006) [8]. Можемо 
впевнено сказати, що сексуальне насильство є комплексною проблемою, 
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тому для психологів у цій галузі необхідна співпраця з різними 
соціальними, медичними, правовими структурами. 

Психологічне насильство. Більшість випадків насильства в сім’ї 
пов’язано з психологічним тиском і закріпаченням. Звичайній фізичній 
акції звичайно передує словесне знущання у вигляді лайки, що принижує 
людську гідність. Жертві буквально вселяють відчуття її марності, 
нікчемності, некомпетентності, непривабливості, неповноцінності. 

Цей вид насильства виражається в постійній критиці, образах, 
приниженнях. А також у вербальних образах, шантажі, погрозах 
насильства стосовно себе, жертві або іншим особам, залякуванні за 
допомогою насильства стосовно домашніх тварин або руйнуванні 
предметів власності, переслідуванні, контролі над діяльністю жертви, 
контролі над колом спілкування жертви, контролі над доступом жертви 
до різних ресурсів, примушенні жертви до виконання таких, що 
принижують її, дій. Психологічне насильство також є найбільш 
поширеним і присутнє практично у всіх випадках насильства в сім’ї. 
Періодично насильство веде до значних психологічних 
страждань, посттравматичного стресу, депресії, неминучого почуття 
страху, а іноді й до більш серйозних наслідків, – наприклад, до спроб 
самогубства. Психологічне насильство в законі виражено 
словосполученням «загроза застосування насильства». Під загрозою 
застосування насильства розуміється залякування, залякування жертви 
застосуванням фізичного насильства. Тобто це засіб впливу на психіку, 
спрямований на те, щоб змусити потерпілого підкоритися певним 
вимогам [9]. 

Деякі автори у психологічному насильстві виділяють вербальне та 
емоційне насильство. Вербальне або словесне насильство чиниться, 
наприклад, тоді, коли члену сім’ї докоряють буквально за кожний вчинок, 
критикують його особистість або ображають брутальною лайкою. 
Емоційне насильство може відбуватись взагалі без слів – за допомогою 
міміки, пози, поглядів – цього досить, щоб дати зрозуміти члену сім’ї, що 
він є недоумкуватим [3]. Прояви емоційного насильства можуть 
поглибити, в тому числі, тривогу, депресію, суїцидальні думки, 
наркотичну або алкогольну залежність та розлади харчової поведінки.  

Емоційний стан чоловіків, які зазнають або зазнали насильства, 
заважають їм нормально жити. У них формується невпевненість у собі, 
нездатність відстоювати власну точку зору. Часто різні розлади 
фізичного здоров'я. Додамо зняття стресу алкоголем і пов’язаний з цим 
алкоголізм, неврози та імпотенцію на цьому підґрунті. Але навіть якщо 
нічого цього не відбулося, чоловік, що пережив будь-яку форму 
насильства, перестає бути «підтримкою й опорою», втрачає справді 
чоловічі якості [5].  
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Найбільш розповсюдженими наслідками домашнього насилля, на 
думку більшості людей, становлять психологічні травми та стреси, що 
супроводжується погіршенням здоров’я.  

 Економічне насильство. Воно пов’язане з порушенням прав та 
інтересів члена сім’ї через позбавлення або обмеження його майнових 
прав. Воно включає в себе: позбавлення або обмеження одним із членів 
сім’ї іншого члена сім’ї можливості користуватись і розпоряджатись 
грошовими коштами, які він заробив, або які є їх спільною власністю; 
створення ситуацій, коли один з членів сім’ї вимушений просити гроші на 
утримання сім’ї або на власні потреби; дріб’язковий контроль за всіма 
витратами, вимога звітувати за них; пошкодження або знищення майна 
іншого члена сім’ї або їх спільного майна [3].  

Серед видів економічного насильства найбільш розповсюдженими, 
на думку експертів, є присвоєння доходу або майна іншої людини та 
позбавлення можливості задовольнити базові потреби (у їжі, одязі, ліках 
тощо). Ця форма насильства не підпадає під визначення правопорушення 
і не є дуже небезпечною. Вона створює передумови до безкарно скоєння 
психічного, фізичного та сексуального насильства, оскільки жертва стає 
залежною від свого кривдника [1].  

Висновки. Про насильство в сім’ї говорять у тих випадках, коли 
факти грубого і жорстокого поводження виявляються не одиничними, 
випадковими і ситуативними, а регулярними, систематичними і постійно 
повторюються. Результатом насильницьких дій може стати загроза життю 
і здоров’ю чоловіка.  

З’ясовано, що існують такі види насильства над чоловіками: 
- фізичне (побиття фізично сильнішою дружино з качалкою чи 

пательнею в руках, побиття родичами, знайомими, коханцями 
дружини за її намовою); 

- сексуальне (постійна безпричинна відмова в сексі, при тому 
вимагання зберігати вірність у стосунках; постійна сексуальна 
провокація відвертими нарядами, розфарбуванням, парфумами 
тощо); 

- психологічне (приниження, загрози з боку батьків (переважно тещі), 
родичів, сторонніх осіб, примусове одруження, заборони на 
навчання, роботу, образи, накручування оточення та дітей проти 
чоловіка, особливо накручування та психологічні маніпуляції над 
дітьми, постійне вимагання переваг і т. д.); 

- економічне (вимагання від чоловіка влаштуватися на кращу роботу, 
ходіння на низькооплатну роботу, аби вдома нічого не робити, 
забирання грошей у чоловіка в «бюджет сім’ї» (свої руки), «доїння» 
чоловіка на гроші та подарунки і т. д.). 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї соціальної 
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проблеми. Предметом подальших наукових розвідок може стати 
визначення причин жорстокого поводження з чоловіками, профілактична 
робота соціальних працівників, аналіз соціологічних досліджень. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ МАС-МЕДІА НА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

 
Вступ. Сучасна соціологія являє собою гігантський масив 

соціальних знань, дослідницьких технологій, методик, з допомогою яких 
вона охоплює особливий аспект суспільства – соціальну реальність, 
процеси і явища, соціальне життя людей, соціальні сфери. Цей масив 
невпинно поповнюється новими знаннями, швидкість приросту яких є 
досить високою.  

На сьогодні преса, радіо, телебачення стали невід'ємними 
частинами сучасного життя. Засоби масової комунікації є важливим 
елементом усієї системи суспільства, що й обумовлює актуальність цієї 
статті. 

Результати дослідження.Перш за все, необхідно сказати, що 
засоби масової інформації – це соціальні інститути (преса, радіо, 
телебачення, Інтернет), що забезпечують збирання, обробку та масове 
поширення інформації. 

Першим офіційним засобом масової інформації була газета. Свою 
назву вона отримала, ймовірно, від дрібної монети – ―gazzeta‖, яку у 
Венеції в ХVІ ст. платили за рукописне звернення про поточні події [1]. 

Газети, а тоді це були памфлети на актуальні теми, з’явилися в 
Європі на початку ХVІІ ст., будучи одним з наслідків ―друкарської 
революції‖ – появи друкарських верстатів, що зумовило радикальне 
здешевіння і різке зростання кількості друкованих видань.  

У 30-40-х роках ХІХ ст. більшість населення отримали доступ до 
друкованих новин. У розвинених країнах Європи і в США набула 
поширення дешева ―копійчана‖ преса. 

Носієм інформації, яка поширюється каналами преси, є 
віддрукований текст. Фіксування інформаційного тексту на 
матеріальному носії визначає ряд переваг такого способу подання 
інформації. 

За часом виникнення в системі засобів масової інформації другим є 
радіо, яке було винайдене на початку ХХ ст. Воно виявило недосяжну для 
преси здатність інтегрувати мешканців географічно та політично 
відокремлених територій. Продемонструвало унікальну здатність подачі 



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

 

262 
 

інформацію в будь-які віддалені райони. 
В Україні перша радіопередача вийшла в ефір 1924 року. В усьому 

світі почали впроваджуватися різні технічні нововведення. З 1950-х років 
набула массового поширення система ―FM-радіо‖, яка значно розширила 
можливості радіо мовлення. Незаперечним досягненням радіо було також 
залучення в контекст соціальної взаємодії сільського населення. Навіть у 
90-х роках ХХ ст., як з’ясували вітчизняні соціологічні опитування, воно 
було в сільській місцевості найпоширенішим джерелом інформування [2]. 

Отже, радіо стало першим міжнародним засобом масової 
інформації, за допомогою якого можна сповіщати без меж і без 
застосування особливо дорогої техніки для прийняття інформації. 

Проте найбільший ефект мало винайдення телебачення, епоха якого 
розпочалася з кінця 30-х років ХХ ст. Синтезуючи зображення і звук, 
воно забезпечило користувачам ширші комунікативні можливості, 
створило недосяжний для інших ЗМІ ―ефект присутності‖, ілюзію 
безпосередньої участі у важливих політичних та культурних подіях. 
Завдяки телебаченню світ став персоніфікованим, унаочненим: люди 
почали отримувати конкретну інформацію про те, що, де і як 
відбувається. 

У той час два головні винаходи відкрили еру сучасного 
електронного телебачення – кінескоп та іконоскоп [3]. 

1950 року в США був створений Національний комітет з 
телевізійного сигналу, який повинен був розробити стандарт кольорового 
зображення. 1953 рокутакий стандарт був затверджений і вже здійснив 
першу кольорову трансляцію. 

1955 року американська компанія ―Ампекс‖ презентує перший 
якісний аппарат відеомагнітного запису. В 60-ті роки американські, а 
потім і європейські країни стали використовувати запис для відкладеної 
трансляції новин, однаку 70-ті роки цей метод поступився ―живим 
новинам‖. Уті ж роки відеокамера і відеомонтаж стали активно 
використовуватися в телевізійній журналістиці. 

Розвиток кабельного телебачення нерозривно пов’язаний із появою 
супутникових технологій. Перші супутники з телевізійним обладнанням 
були запущені 1962 року в США. Спочатку сигнал із супутників 
передавався на наземні комплекси з наступним передаванням по ефіру чи 
кабелю. У 70-ті роки, після винайдення американцем Т.Хауердом 
компактного супутникового пристрою, з’являються ―супутникові 
тарілки‖, які запускаються в масове виробництво у 80-ті роки.  

Суть цифрового телебачення полягає в тому, що кожній одиниці 
відображення присвоюється свій код, відеосигнал переводиться в одиниці 
комп’ютерної інформації, а потім знову у відеосигнал. Головна перевага 
цифрового телебачення в тому, що воно забезпечує компресію сигналу і 
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дозволяє при компактному обладнанні передавати більшу кількість 
інформації. Крім того, воно дає більш високу якість відображення і більш 
високу швидкість передачі. 

Телебачення, як масово-комунікативний канал, має багато 
специфічних особливостей, а саме:  

1) можливість широкого одночасного охоплення аудиторії, можливість 
у зоні дії передавача проникати в будь-який куточок світу; таку 
особливість спеціалісти в галузі телебачення іноді називають його 
всеосяжністю; 

2) можливість застосування аудіовізуальних виражальних засобів, 
тобто наявність відображення, яке рухається, при цьому 
супроводжується звуком, сприяє тому, що телевізійні образи легко 
сприймаються більшістю телеглядачів; ця особливість телебачення 
називається екранністю; 

3) можливість прямого ефіру одночасно співставляти саму подію її 
відображення на екрані, що називається безпосередністю 
телебачення, вона тісно пов’язана із симультанністю телепередачі, 
тобто одночасністю спостереження і трансляції; названі дві якості 
мають велике значення для психологічного сприйняття телевізійної 
інформації, адже вся телепрограма, яка має аудіовізуальне 
оформлення і розгортається в режимі реального часу,обумовлює 
певну її достовірність і тим самим збільшує можливість 
інформаційного впливу на масову свідомість; 

4) значне збільшення можливості застосування різних способів 
заохочення і затримування уваги аудиторії за рахунок трансляції 
різноманітних розважальних телепередач; 

5) можливість технічного монтажу відеомагнітного запису творчо 
впливати на процес ―муміфікації‖, тобто запису прямої програми з 
можливістю наступного застосування при створенні іншої 
телепередачі з іншими акцентами, які переслідують інші цілі 
інформаційного впливу на аудиторію. 
З огляду на різноманіття виражальних засобів телебачення має 

можливість використовувати для досягнення максимального впливу на 
аудиторію увесь спектр як вербальної, так і невербальної інформації. 
Значення набуває не лише її зміст, але й те, як і ким вона подається. Саме 
тому телебачення надає перевагу персоніфікованим комунікаторам із 
високими показниками комунікативних якостей [4]. 

Однак за всіх досягнень телебаченню характерні й деякі недоліки, а 
саме: 

- для перегляду телепередач необхідно спеціально виділяти час, 
оскільки повноцінне споживання телевізійної інформації не 
можливо співвідносити із виконанням інших справ; 
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- телевізійну программу можна приймати лише в зоні дії передавача; 
- одночасне транслювання різними телевізійними каналами 

різноманітної інформації, ставить телеглядача перед необхідністю 
вибору того чи іншого каналу; 

- за всіх переваг наявності відеоряду надмірне захоплення 
видовищністю призводить до зниження якості інформації; 

- придбати телевізор може не кожен, адже коштує він чимало. 
Телекомунікації є невід’ємною частиною виробничої та соціальної 

інфраструктури України, призначені для задоволення потреб фізичних та 
юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних  
послугах [5]. 

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває такий засіб 
масової інформації, як Інтернет – потужна мережа комп’ютерів, з’єднаних 
в єдиний інформаційний простір. Він відкриває доступ до будь-яких 
розміщених у ньому баз даних (текстової, аудіо- чи візуальної 
інформації), надає змогу використовувати їх, обмінюватися даними, 
вступати в комунікацію з необмеженою кількістю осіб. До системи 
Інтернет підключені тисячі бібліотек, підприємств, органів управління. 

Висновки. Отже, доступність засобів масової інформації, 
зрозумілість знань про світ забезпечили можливість відносного 
вирівнювання різних за соціально-статусними критеріями та оцінками 
соціальних спільностей з приводу рівня інформованості про життя 
суспільства. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 В ЛІТНЬОМУ ВІЦІ 

 

Вступ. На думку деяких геронтологів, психічне вмирання 
прискорює фізіологічне, тому люди, яким вдалося довго зберегти 
психічну активність, продовжують свої зрілі роки і роки ранньої старості. 
Кожна людина сама вибирає і виробляє свій власний спосіб старіння. 
Дослідження показують, що гарне здоров'я і високий рівень соціальної 
активності знижують календарний вік. Доведено, що переважна більшість 
випадків передчасного старіння і смерті є наслідком неправильного 
способу життя та відсутності комунікативної взаємодії.  

Дослідження і публікації. На сучасному етапі вивчення етапів та 
стратегій старіння, проблем старості та особливостей життя людей 
похилого віку здійснюється дослідниками під різними кутами зору: 
психіатричний та психофізіологічний аспекти геронтології та геріатрії  
(Є. Авербух, Б. Греков, Я. Калин, Г. Лапіс, В. Фролькіс, Н. Шахматов та 
ін.), психологічні особливості розвитку особистості у похилому віці  
(Л. Анцифєрова, З. Бутуєва, Г. Вайзер, М. Єрмолаєва, О. Краснова,  
К. Аримбаєва та ін.), соціальна геронтологія (В.Чайковська,  
В. Альперович, А. Айріян, Б. Бреєв та ін.). До проблеми соціальної 
допомоги, підтримки та захисту людей похилого віку зверталися  
О.І. Холостова, А.Й. Капська, Б.Ц. Урланис, А.В. Мудрик,  
Р.С. Яцемирська, І.Г. Біленька та ін.  

Виклад основного матеріалу. Вихід на пенсію, тобто припинення 
активної професійної діяльності, звуження кола спілкування, настання 
помітної фізичної слабкості – усе це викликає комплекс психологічних, 
ціннісних, мотиваційних змін, які в кінцевому підсумку призводять до 
виникнення нового життєвого ритму. Але в багатьох людей виникає 
відчуття спустошеності, яке досить швидко долається, якщо життя літньої 
людини будується активно. Індивідуальна організація життєдіяльності 
людини, світ її захоплень, рівень активності, комунікативної взаємодії 
виявляється в її способі життя. 

Спосіб життя – це усталена система форм та видів 
життєдіяльності, повсякденної поведінки людей, яка пов'язана з їхнім 
здоров'ям і залежить від світогляду, установок, виробничих та побутових 
факторів [1, 21 – 23]. Спосіб життя – це широка категорія, що включає 
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наступне: індивідуальні форми поведінки; активність та реалізацію усіх 
можливостей у праці, житті та культурних звичаях; кількість і якість 
потреб людей, їх взаємостосунки, емоції та їх суб'єктивне вираження. 

Виділяють наступні типи людей залежно від переваги того чи 
іншого способу життя. 

1. Сімейний тип – націлений тільки на сім'ю, створення її 
благополуччя. 

2. Самотній тип – наповненість життя відбувається за рахунок 
власних спогадів. 

3. Творчий тип – уся його діяльність будується на основі творчості. Він 
не обов'язково повинен бути художником, може реалізувати свою 
творчість і на садовій ділянці. 

4. Соціальний тип – типовий пенсіонер-громадський, який займається 
будь-якими громадсько-політичними справами. 

5. Політичний тип – заповнює своє життя участю в політичному житті. 
6. Релігійний тип – присвячує себе вірі в Бога. 
7. Згасаючий тип – не зумів (або не захотів) компенсувати колишню 

повноту життя. 
8. Хворий тип – зайнятий не стільки підтриманням власного здоров'я, 

скільки спостереженням за протіканням хвороби. Природно, нами 
виділена неповна типологія літніх людей за сферами зайнятості. 
Вона може бути значно ширше [1]. 
Однією зі складових способу життя виступає життєва позиція. 

Власне, життєва позиція і впливає на вибір особистістю того чи іншого 
типу способу життя, а отже, окреслює основні риси комунікативної 
взаємодії. 

Група американських психологів на основі проведених досліджень 
виділила п'ять основних життєвих позицій літніх людей [2, 49]. 

1. «Конструктивна» позиція. Люди з такою позицією, як правило, усе 
життя були спокійними, задоволеними і веселими. Вони зберігають 
ці риси і в старості. Вони радісно ставляться до життя, не впадають у 
відчай через наближення смерті. Вони активні, прагнуть допомагати 
іншим. Зі своєї старості і нездужань трагедії не роблять, шукають 
приємного дозвілля і контактів з людьми. Такі люди швидше за все 
благополучно проживають свій останній період життя. 

2. «Залежна» позиція властива літнім людям, які все життя не дуже-то 
довіряли собі, були слабовільним, поступливими, пасивними. 
Старіючи, вони ще з великими зусиллями шукають допомоги, 
визнання, а не отримуючи цього, відчувають себе нещасними і 
скривдженими. 

3. «Захисна» позиція формується в людей, які наче «вкриті бронею». 
Вони не прагнуть до зближення з людьми, не бажають отримувати 
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від будь-кого допомогу, тримаються замкнуто, відгороджуючись від 
людей, приховуючи свої почуття. Старість вони ненавидять, 
оскільки вона змушує їх відмовлятися від роботи й активності. 

4. Позиція «ворожості до світу». Це – «гнівні старики», що 
звинувачують оточуючих і суспільство, винних, на їх думку, в усіх 
поразках і невдачах, яких вони зазнали в житті. Люди цього типу 
підозрілі, агресивні, нікому не вірять, не хочуть від кого-небудь 
залежати, відчувають відразу до старості, чіпляються за роботу як за 
рятувальний круг. 

5. Позиція «ворожості до себе і до свого життя». Люди з цією позицією 
– пасивні, без інтересів та ініціативи в старості, схильні до депресії і 
фаталізму. Вони відчувають себе самотніми і непотрібними, своє 
життя вважають невдалим, до смерті ставляться без боязні, як до 
позбавлення від нещасливого існування [2]. 
Процеси адаптації особистості до життя в старості можуть 

проходити принаймні у двох основних формах – активній і пасивній. У 
першому випадку йдеться про так звану «активну старість». Її 
проявами можуть бути: 

– творча старість – настає тоді, коли люди йдуть на заслужений 
відпочинок, і, відійшовши від професійної діяльності, продовжують 
брати участь у суспільному житті, вихованні молоді, займаються 
посильною працею, вони живуть повноцінним життям, не 
відчуваючи будь-якої неповноцінності; 

– соціальна пристосованість – цей тип відрізняється гарною 
соціальною і психологічною адаптацією. Але енергія цих 
пенсіонерів спрямована головним чином на влаштування власного 
життя – матеріальне благополуччя, відпочинок, розваги і самоосвіту, 
тобто на те, на що раніше їм бракувало часу;  

– сімейна старість – тип, у якому переважають жінки; люди 
знаходять головне застосування своїх сил у родині, оскільки 
домашня робота невичерпна, їм ніколи нудьгувати; проте 
задоволеність життям у них буває нижче, ніж у представників 
попередніх двох типів; 

– зміцнення здоров’я – до цього типу належать люди, сенсом життя 
яких стає турбота про зміцнення власного здоров’я, що не тільки 
стимулює достатньо різноманітні форми активності, але й дає певне 
моральне задоволення; однак ці люди часто схильні перебільшувати 
значення своїх справжніх і фіктивних хвороб; вони також можуть 
характеризуватися підвищеною тривожністю [3]. 
1963 року ВООЗ (всесвітня організація охорони здоров'я) 

запропонувала розділити всіх старих людей на наступні групи залежно 
від рівня їх активності: 
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– суспільно активні – фізично активні, самостійно ведуть домашнє 
господарство або допомагають сім'ї, продовжують професійну чи 
іншу трудову діяльність; 

– індивідуально активні – люди, здатні до елементарного 
самообслуговування, пересування в межах певної території; 

– неактивні – люди, не здатні до елементарного самообслуговування, 
пересування; нерухомі, приковані до ліжка, потребуючі постійного 

догляду 4. 
У літньому віці соціальна активність виявляється передусім у 

чотирьох основних сферах життя – трудовій, громадській, сімейно-
побутовій і соціокультурній.  

Показниками соціальної активності в похилому віці є, з одного 
боку, громадська і соціокультурна діяльність: постійна зайнятість в даних 
сферах може бути викликана тільки внутрішньою мотивацією і свідчить 
про активну життєву позицію індивіда. 

Що ж до двох інших основних сфер життя – трудової і сімейно-
побутової, то тут активність літніх визначається на підставі виявлення 
мотивів заняття цими видами діяльності і ставленням до них (емоційний 
компонент діяльності). Іноді трудова зайнятість літньої людини 
викликана необхідністю додаткового джерела засобів для існування. Така 
діяльність є вимушеною, «відчуженою», пасивною. Сімейно-побутова 
діяльність також не може вважатися активною, якщо вона вимушена і не 
приносить позитивних емоцій (наприклад, коли літню людину в сім’ї 
розглядають виключно як домогосподарку, не рахуючись з її власною 
думкою). Вимушена діяльність у літньому віці сприяє накопиченню 
негативних емоцій і погіршенню соціального самопочуття. У цьому 
випадку літня людина потребує пошуку інших форм вияву власної 
активності й коригування взаємин з оточуючими. Ці заходи спрямовані, 
зрештою, на зняття негативного ставлення до власної діяльності. 

У випадку, коли людина не виявляє належної соціальної та 
соціально-психологічної активності, говорять про розвиток так званих 
―пасивних‖ форм вияву старості, а саме: 

– агресивний тип – сюди можуть бути віднесені буркотливі престарілі, 
незадоволені станом оточуючого світу; вони часто критикують усіх і 
все, окрім самих себе, усіх повчають і тероризують оточуючих 
нескінченими претензіями; 

– зневірений тип – це люди, які самотні і сумні, зневірені в собі і у 
власному житті; вони не бачать ніякого позитиву, іноді 
звинувачують себе за дійсні та фіктивні втрачені можливості, не 
здатні позбутися сумних спогадів про життєві помилки, що робить їх 
глибоко нещасними; ці люди бувають дуже вразливими, часто 
ображаються. 
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На жаль, подібна пасивна старість зумовлює небажані зміни 
особистості людини, а отже, й негативні прояви в буденному житті. 

Спілкування є головним та пріоритетним механізмом адаптації й 
основою розвитку будь-якої особистості, оскільки, спілкуючись, люди 
похилого віку збагачують один одного інтелектуально, для них ідеал 
розвитку особистості стає різнобічним, гармонійним, а приклади його 
досягнення більш наочними. 

Одним з аспектів вияву комунікаційних процесів є взаємодія 
людини похилого віку із соціальним середовищем. О. Вороніна  
[5, 22 – 26] виокремлює чотири типи взаємодії – змагання, конфлікт, 
пристосування (адаптацію) й асиміляцію. Змагання учена розглядає як 
одну з форм боротьби за існування, що часто виявляється підсвідомо й 
переходить у конфлікт, коли набуває свідомих дій. Конфлікти переходять 
у пристосування, адаптацію й завершуються асиміляцією – 
взаємопроникненням.  

Вочевидь, певним показником нормальної адаптації є вияв 
комунікативних здібностей, оскільки адаптаційні процеси не проходять 
ізольовано, а завжди відображені в певній групі людей, яких об’єднує 
спілкування. Отже, одним із виявів соціальних аспектів життєдіяльності є 
комунікативна активність (взаємодія). 

Доцільно, на нашу думку, проаналізувати особливості спілкування 
та міжособистісні стосунки в неформальній групі. Необхідність 
створювати для людей літнього віку спеціальні умови, організовувати 
коло спілкування пов’язана з тим, що в цьому віці через певні обставини 
(хвороби, смерть друзів, переїзди) звужується коло людей, з якими 
людина спілкувалася раніше. Тому розширення та поглиблення 
спілкування стає головною умовою адаптації в людей похилого віку до 
процесу старіння та нових умов життєдіяльності. Проблема формування 
особистісних контактів ускладнюється тим, що багато літніх людей 
відчувають комунікативні труднощі. 

Ми поділяємо погляди К. Страшникової про те, що при зовнішніх 
контактах люди похилого віку не завжди готові налагоджувати нові 
знайомства й не завжди в цьому є пряма необхідність. Чимало з них 
пристосовуються до самотності й задовольняються поверховими 
формами спілкування. Психологи доводять, що існує специфіка взаємодії 
людей похилого віку між собою. Так, вони намагаються уникати 
розчарування у знайомстві, бачать дрібні деталі поведінки інших, які 
часто не відповідають їхньому ідеалізованому еталону. Люди похилого 
віку бояться бути незрозумілими, уникають розчарувань та емоційних 
потрясінь, невдач у спілкуванні, хоча потім від цього і страждають. 

Найбільш прийнятний у комунікативних труднощах психологічний 
вплив на людину забезпечує група. Намагання розширити коло 
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спілкування та модернізувати комунікативні навички людей похилого 
віку будуть ефективними, якщо у групах спілкування чи в дискусійних 
групах людина сама буде виявляти активність (не тільки отримуватиме 
інформацію, але й поставатиме її носієм). Взаємодія людей похилого віку 
має специфіку: розчарування в нових знайомих (помічають певні деталі в 
поведінці інших, які не відповідають їхньому ідеалізованому еталону), 
страх бути неприйнятими, побоювання розчарувань та емоційних 
потрясінь, труднощі у спілкуванні. 

Ми розглядаємо спілкування не тільки як одну з умов успішної 
адаптації, але і як соціально-психологічну реабілітацію в новому 
соціальному середовищі. Тоді спілкування постає не як природна потреба 
людини похилого віку, а як штучно організована й спеціально 
вибудувана.  

Разом із тим людина похилого віку прагне розширити межі 
звичного щоденного спілкування, відчути свободу, впевненість у собі, 
своїх силах. Тому з більшим бажанням відвідуються ті соціально-
культурні заходи, що надають їй максимальну свободу дій, – святкування, 
вечори відпочинку, ювілеї [6]. 

Аналіз суперечностей указує на необхідність реалізації сукупності 
умов на різних рівнях функціонування людини, а саме 7]: 

– індивідуальному рівні – досягнення внутрішньоособистісної гармонії, 
стану впевненості, зниження рівня тривожності, підвищення 
самооцінки, формування психологічної стійкості;  

– рівні мікрогрупи (мікросередовища) – досягнення гармонійної 
взаємодії між клієнтами соціального закладу, уникнення 
конфліктних ситуацій, створення умов для розширення кола 
спілкування, навчанні висловлювати правильно свої думки, 
розумінні інших на невербальному рівні, навчанні приймати точку 
зору інших; 

– рівні макросередовища – досягнення стану узгодженості 
можливостей літньої людини з можливостями макросередовища – 
відвідування церкви, музеїв, виставок.  
Зазначені рівні відображають сукупність соціально-психологічних 

умов, які впливають на адаптованість, а саме: 
– соціально-психологічну допомогу людям похилого віку, які 

знаходяться на початкових етапах входження в нове соціальне 
середовище шляхом надання індивідуальної допомоги соціального 
працівника; 

– налагодження взаємодії між клієнтами установи соціального 
обслуговування, які вже тривалий час знаходяться в закладі, та тими, 
хто тільки вступив до закладу соціального обслуговування на основі 
набуття й збагачення досвіду життєдіяльності останніх в агенції; 
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– взаємодії літніх людей з різними соціальними інституціями – 
організації екскурсій містом, відвідування театру, музею, виставок. 
Важливим показником активності в поважному віці є сфера 

соціальних контактів. Ступінь задоволеності соціальними взаєминами 
служить однією з базових детермінант відчуття щастя в цей період. Для 
певної частини літніх людей спілкування – це складна проблема („я всіх 
боюся‖, „я уникаю спілкуватися з людьми‖). Щодо оцінки поведінки 
обстежуваного контингенту такі реакції зрозумілі, адже з віком колишні 
соціальні зв'язки скорочуються, а переїзд у пансіонат спричиняє 
необхідність налагоджувати нові знайомства, нове коло спілкування, що 
відбувається не завжди успішно, і в цьому випадку людина відчуває 
самотність. Для жінок важлива допомога іншим людям, яка, очевидно, 
адекватна уявленню про жіночий стереотип поведінки: завдяки цьому 
вони відчувають власну потрібність. Чоловіки демонстрували ставлення 
до людей узагалі („люблю і поважаю людей‖), а також свої відносини з 
конкретними людьми, нерідко з протилежною статтю („люблю дружити 
постійно з певною людиною, зокрема з жінкою‖).  

Спільними для цієї демографічної групи є суттєві зміни у 
світовідчутті, ціннісних орієнтаціях і життєвих інтересах, які, у свою 
чергу, накладають відбиток на особливості комунікативної взаємодії у 
пізньому періоді життя. З роками поступово зменшується психічна 
енергія людини. Це виявляється в тому, що людям похилого віку важко 
відмовитися від старих звичок, вислуховувати та сприймати нові ідеї, 
використовувати у своїй професійній діяльності нові методи. Пенсіонери 
без особливого задоволення сприймають навколишні зміни. Декому 
необхідно більше часу для прийняття рішень, підготовки навіть до таких 
простих справ, як вихід з дому на прогулянку, до крамниці. 

У сформованих умовах зріє необхідність розвитку таких підходів до 
соціального захисту літньої людини, які змогли б забезпечити активізацію 
її духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу, самозбережної 
поведінки, соціокультурного розвитку. 

Соціальний працівник, оцінюючи стан літньої людини, повинен 
враховувати характер і міру її соціальної активності. Він покликаний 
спонукати літню людину до активності в доступних і бажаних формах. 
Основним завданням у вирішенні соціальних проблем осіб поважного 
віку є зміна статусу літніх людей, викликаних закінченням або 
обмеженням трудової діяльності, переглядом ціннісних орієнтирів, 
самого способу життя та спілкування, а також виникненням різних 
ускладнень як у соціально-побутовій, так і в психологічній адаптації до 
нових умов, та максимального подовження їхнього незалежного та 
активного життя в старості. 

Висновки. Таким чином, якщо суспільство буде готове до 
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прийняття подібної стратегії соціальної практики стосовно літніх людей, 
то результативність та суспільна корисність дедалі зростаючого числа 
літнього населення, без сумніву, помножаться багаторазово. Мова тоді 
може йти тільки про те, як і наскільки буде діяти чинник розвитку 
суспільства за рахунок його літніх членів. Однак першим і визначальним 
показником розвитку суспільства стане не кількість, а якість. 
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ВПЛИВ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ОСОБИСТІСТЬ 

 

Вступ. Після розпаду Радянського Союзу в умовах сучасного 
суспільства на території України можна відзначити послаблення впливу 
соціуму на світогляд та поведінку молоді. Саме це сприяє розвитку 
молодіжних субкультур у нашому суспільстві. 
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Субкультура – система цінностей, настанов, способів поведінки та 
життєвих стилів певної соціальної групи, що відрізняється від основної, 
домінантної в суспільстві, культури, хоч і пов’язаної з нею [1, 51].  

Зміст терміна «молодіжна субкультура» співпадає з описом 
субкультури загалом. Різниця полягає лише в тому, що до молодіжної 
субкультури належить молодь. Молодіжна субкультура – неформальні 
угруповання, які відображають ставлення певної групи молоді до 
процесів у суспільстві. У даних групах існують свої цінності, що 
різняться із загальноприйнятими. Слід відзначити також і специфічну 
манеру поведінки, стиль одягу та спілкування між учасниками групи. 

В Україні лише 2% молоді офіційно зареєстровані в молодіжних 
організаціях. Натомість понад 25,5% молоді перебувають у складі 
неформальних угруповань та об’єднань [1, 52]. Кожен представник певної 
субкультури прагне виразити свою індивідуальність, належність до 
певного угрупування. Тож більшість молоді в різних країнах все більше і 
більше намагаються прийняти певну субкультуру. Субкультура 
приваблює підлітків насамперед тому, що надає можливість 
продемонструвати власну позицію в соціумі. 

Зарібіжні і вітчизняні дослідження, які становлять основу 
загальносоціологічних теорій суспільства й культури, свідчать про те, що 
на такому рівні проблеми субкультур і їх молодіжних видів висвітлені 
недостатньо. У наукових працях Д. Дроздовського, О. Семашка,  
Е. Соколова, В. Степіна культуру визначенаяк один з найважливіших 
факторів розвитку суспільства і як система, що має різноманіття форми. У 
накових розробках М. Головатого, Т. Голобуцької, О. Голобуцького,  
В. Карп'яка, А. Керви, Н. Корпача, В. Куліка, В. Матвієнка, З. Сікевіча,  
М. Соколова, Н. Слюсаревського, Н. Череповської, Л. Шабанова,  
Т. Щепанської, О. Якуби розкривається соціальна сутність субкультур та її 
види, особливості й ознаки молодіжних субкультур, наведені їхні 
класифікації. 

Мета статті полягає в дослідженні рівня впливу молодіжних 
субкультур на особистість у сучасному суспільстві. 

Результати дослідження. Вивчаючи молодіжні субкультури, з 
метою їх кращого розпізнання наводять декілька їх класифікацій та 
типологій. Одна з таких типологій виглядає наступним чином:  

– романтико-ескапітські субкультури (хіпі, толкієністи, байкери);  
– гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери);  
– кримінальні (гопники, скінхеди);  
– анархо-нігілістичні (панки та інші) [2].  

Варто звернути увагу на парадокс молодіжних субкультур: з одного 
боку вони культивують протест проти суспільства дорослих, його 
цінностей і авторитетів, а з іншого, – покликані сприяти адаптації молоді 

http://www.cisr.ru/Sokolov.html
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до цього дорослого суспільства [3].  
Соціологічні дослідження свідчать про те, що в усіх країнах молодь 

середнього класу одягається, відпочиває і веде спосіб життя інший, ніж 
молоді люди з вищого та нижчого класів. Таким чином, базою для 
виникнення молодіжної субкультури став середній клас населення. У 
нашій країні також така тенденція зберігається. Переважна більшість 
молоді 18 – 22 років середньозабезпечених верств населення навчається у 
вищих навчальних закладах і, як правило, мешкає в гуртожитках 
(робітнича молодь вже в цей час працює або проходить армійську 
строкову службу). У середньозабезпечених молодих людей досить сильно 
виражена мотивація до досягнення кар’єри, вищий рівень амбіцій, вони 
більш романтичні та схильні до ідеалізації життя. 

На думку багатьох учених, молодіжній субкультурі сучасності 
властиві такі риси: 

1) Переважно дозвіллєво-рекреативна спрямованість. Поряд із 
комунікативною (спілкування один з одним) відпочинок та дозвілля 
виконують в основному рекреативну функцію (більшість 
старшокласників та студентів відзначають серед улюблених занять 
пасивний відпочинок), пізнавальна функція не реалізується зовсім 
або незначною мірою. Рекреативні орієнтації підкріплюються 
змістом сучасних теле- і радіопередач. 

2) «Вестернізація» (американізація) культурних потреб і інтересів. 
Цінності національної культури, як класичної так і народної, 
витісняються стереотипами масової культури, які орієнтовані на 
поглиблення цінностей "американського способу життя" в його 
примітивному відтворенні. 

3) Пріоритет споживацьких орієнтацій. Споживацтво проявляється як в 
соціокультурному, так і в інших сферах життя. 

4) Слабка індивідуальність та винахідливість культури. Вибір тих чи 
інших культурних цінностей найчастіше пов’язаний із груповими 
стереотипами, а також із престижною ієрархією цінностей в 
неформальній групі спілкування. Групові стереотипи і ієрархія 
цінностей пов’язані із статевою належністю, рівнем освіти, місцем 
проживання та навіть національністю. 

5) Позаінституційна культурна самореалізація. Дослідження довели, що 
відпочинок молоді здійснюється поза закладами відпочинку, 
найчастіше біля телевізора. Зазначимо, що сьогодні більшість 
молодіжних та підліткових телепередач є низькопробними. 

6) Відсутність етнокультурної самоідентифікації. Це пов’язано із тим, 
що народна культура (традиції, звичаї, фольклор) більшістю молоді 
сприймаються як глибокий пережиток минулого. 
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Серед причин, які сприяють залученню неповнолітніх до 
неформальних груп, можна назвати такі:  

– вікова потреба підлітків і юнаків у відособленні, автономізації, що 
проявляється у прагненні до самостійності, незалежності, пошуку 
можливості самореалізації, які є основними причинами виникнення 
різноманітних неформальних об’єднань;  

– захист у різних його проявах – психологічному, фізичному, 
моральному, матеріальному; відчуття захищеності, набуте в групі, 
підвищує самооцінку підлітка, упевненість у собі;  

– доступ до інформації, яку підліток не отримує в сім’ї чи школі;  
– емоційно насичене спілкування, отримання задоволення від групової 

діяльності;  
– чесність, відвертість, щирість відносин у групі ровесників;  
– можливість подолання внутрішнього конфлікту особистості та 

конфлікту в мікросоціумі, насамперед у сім’ї, тобто відсутність 
уваги й розуміння з боку дорослих посилює вплив формальних і 
неформальних колективів;  

– гедонізм (прагнення до отримання максимально сильних приємних 
відчуттів); 

– бажання підлітків компенсувати недоліки спілкування, які закладені 
в традиційних структурах навчальних закладів.  

– Серед найбільш поширених молодіжні субкультури готів, емо, 
скінхедів та ін.  
Коротко охарактеризуємо деякі з них.  
Молодіжна субкультура «готи» почала розвиватися ще наприкінці 

ХХ ст. й тісно пов’язана з музикою. Пісні характеризуються емоційністю, 
сумом, філософським, містичним змістом. Основне для готів – чорний 
колір вбрання та взуття на високій платформі; на шиї – їхній символ анк 
(символізує безсмертя), незасмагла шкіра, у деяких готів – пірсинг, 
шкіряні плащі, сітчаний одяг, у дівчат – чорна помада на губах тощо. 
Виділяють декілька видів готів: готи-андроїди (використовують багато 
гриму, полюбляють корсети, шкіряні ошийники, взуття на високих 
підборах), готи-язичники (одягають на себе довгі плащі, балахони, 
капюшони, не фарбують волосся), кібер-готи (найбожевільніші з готів: 
волосся червоного, зеленого, фіолетового, блакитного кольорів, одяг із 
різними гайками, гвинтами, мікросхемами), готи-романтики (єдині з 
готів, які не дотримуються чорного кольору, одягаються, як у 
середньовіччі, дивують нелегкими зачісками, готи-фетишисти (носять 
лише облягаючий одяг із латексу, роблять дуже яскравий макіяж) [4]. 
Готи захоплюються класичною літературою, кінематографом, 
різноманітними видами мистецтва, прагнуть до самовдосконалення. 
Смерть для гота – це не кінець життя, а продовження його. Напевно, тому 
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представники готичної субкультури захоплюються загробним життям, 
вампірами тощо. Існує думка, що готи – вічна депресія. Це частково 
правда, оскільки вони завжди роздумують про життя та смерть, черпають 
життєву енергію і з позитивних, і з негативних емоцій. Особливість готів 
полягає в тому, що вони нагадують про смерть, страждання, намагаючися 
віднайти в цьому естетику. Соціальна комунікація готичної субкультури 
досить налагоджена й не відзначається такими яскраво вираженими 
антисоціальними настроями.  

– Емокіди (від англ. emo, emotional – емоційний та kid – дитина). 
Традиційна зачіска – криве, рване пасмо волосся до кінчика носа, що 
закриває одне око, а на потилиці – коротке волосся, що стирчить 
урізнобіч. Емокіди носять одяг рожево-чорних тонів, із двоколірними 
візерунками та стилізованими значками, взуття – кеди. Чорний колір, 
який переважає в образі емокіда, виражає депресію, нещастя, 
відкинутість, рожевий, яскравий колір, навпаки, – радісні моменти в 
житті. Емоційність емокідів виявляється через крайнощі: горе і щастя, 
смуток і радість. Емокід – вразлива й депресивна людина. Через 
відчуття самотності вони схильні до самогубства, до заподіяння собі 
болю. Є декілька видів емокідів, серед яких слід відзначити тру-емо. 
Тру-емо – справжній ідеальний емокід, який веде здоровий спосіб 
життя (не курить, не вживає наркотиків, алкоголю); уникає 
сексуальних зв’язків; іноді – вегетаріанець.  

– Скінхеди (від англ. “skinhead” – голена голова, взуття – гріндерси 
(скінівські чоботи), коротка болонова курточка без комірця, підкочені 
джинси. Скіни зазвичай не носять ніякої зброї, проте в бійках 
використовують ремені з важкою пряжкою, намотані на руку. Терор 
скінів проявляється в постійному фізичному насильстві проти осіб 
неслов’янського походження. Слід пам’ятати, що цей рух приховує в 
собі величезну небезпеку для суспільства, а його вибух може 
відбутися в будь-який час.  

– Байкери. Для них характерна насолода свободою і швидкістю. 
Байкери – водії мотоцикла, люди різних професій і релігій. Їх об’єднує 
віра в одного кумира – швидкість.  

– Гіп-гоп (хіп-хоп). Ця субкультура складається з таких елементів:  
– читка (читання репу) – це уміння вимагає від майстра значно більше 

старань, аніж може видатися на перший погляд. Читання текстів має 
бути не монотонним, а таким, щоб запам’ятовувалося. Тому величезна 
увага приділяється правильному підбору риму, інтонації, алітерації;  

– брейк (бі-боїнг) – танцювальний елемент цієї субкультури. Описувати 
його надзвичайно складно. Це той випадок, коли краще один раз 
побачити, а побачити можна майже у всіх кліпах реперів;  

– графіті – оригінальні малюнки на стінах й інших поверхнях міста, які 
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зроблені балончиками з фарбою. Для графіті майже обов’язковою є 
присутність тексту в малюнку, хоча останнім часом спостерігається 
поступовий відхід від цього канону й перехід до суто живопису.  

До субкультури гіп-гопу зараховуються також і такі види спорту, як 
скейт-бординг, катання на роликових ковзанах, сноубординг, баскетбол, 
бейсбол та ін. Однак це спірне питання, тому що про зв’язок субкультури 
та цих видів самі спортсмени не говорять.  

Останнім часом з’являються раніше невідомі геймери, хакери, 
блогери. Геймери – це прихильники комп’ютерних ігор, які вбачають в 
іграх сенс свого життя. Найчастіше геймерами є підлітки. Водночас ігри 
позитивно можуть діяти на психіку дитини, вони розвивають швидкість 
реакції та швидкість думки, наполегливість та цілеспрямованість, навіть 
спритність. Американські дослідження доводять, що геймери, які 
прийшли в бізнес (відповідно, досить юні хлопці), демонструють небачені 
результати, оскільки бізнес для них – та ж гра. Блогери, хакери у 
реальному житті можуть виконувати звичайні справи, а 
самостверджуватися, декларувати й реалізувати свої ідеї через інтернет-
технології у віртуальній реальності. На перший погляд, названі групи 
важко назвати субкультурами: вони не мають таких виразних зовнішніх 
ознак і поведінки, як хіпі, панки, готи, емо або скінхеди. Однак 
відсутність зовнішніх проявів у кібер-субкультурах не заважає побачити в 
цих соціальних прошарках саме сучасні, нові молодіжні субкультури. 
Представники кібер-субкультур не мають такої ідейної спрямованості, як 
білі скінхеди або прихильники естетсько-романтичного світорозуміння, 
як готи, однак поведінкова орієнтація на віртуальність, опосередковану 
мультимедійними технологіями, більшою чи меншою мірою означає 
відхід від реального життя, тенденцію до самореалізації не в традиційній 
(віртуальній) формі, а в мові-сленгу, специфічних інтересах, 
відокремленні себе, групи однодумців від загалу, певних статусних 
відносинах. Кібер-субкультури, відповідно, мають і характерні ознаки. 
Насамперед це мультимедійна компетентність, інтелектуалізованість. 
Слід зазначити: якщо діяльність угруповань білих скінхедів, які 
сповідують націонал-расистські погляди або є футбольними фанатами, котрі 
організовують бійки, безчинства на стадіонах, однозначно асоціальна, а 
поведінка емо-кідів, готів – десоціальна, то діяльність тих же самих блогерів 
може бути як конструктивною, так і деструктивною [5]. 

Висновки. Молодіжна субкультура, як і будь-яка культура, у 
процесі свого розвитку реагує на змінні внутрішні і зовнішні умови свого 
існування. 

Зміни молодіжної субкультури від зовнішнього політичного 
чинника визначаються коливанням політичних режимів правління від 
жорсткого до м'якого і навпаки. Будь-які ліберальні суспільні зміни, що 
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межують зі вседозволеністю, супроводжуються бурхливим розквітом і 
розростанням феномена молодіжної субкультури. Будь-який режим 
жорсткої політики призводить до різкого зменшення кількості 
неформальних молодіжних об'єднань, часткового відходу молодіжної 
субкультури в андеграунд [6]. 

Разом з тим уміла молодіжна політика і відповідна соціальна та 
соціально-педагогічна робота з молоддю можуть направити вихід «пари» 
в необхідному для уряду напрямі. 

Традиційно вважається, що молодіжні субкультури відволікають 
молодь від вирішення суспільних та власних проблем, залучають її до 
нетрадиційних гуртів (малих соціальних груп). Багато людей упереджено 
ставляться до представників молодіжних субкультур, не знають, що 
більшість із них не має відношення до криміналу, сексуальної розбещеності 
та ін. Навпаки, це звичайні у спілкуванні підлітки, більшість із них митці-
початківці – музиканти, письменники, художники, обдаровані діти. Вони є 
противниками деяких чинних правил, тому збираються у групи, створюючи 
тим самим маленьку систему (зі своїм одягом та законами) на противагу 
системі великій.  

На сьогодні щодо субкультур існує дещо інша думка, не така 
однозначна й негативно забарвлена. Належність до тієї чи іншої 
субкультури – своєрідний спосіб продемонструвати дорослим свої 
погляди на життя. Зазвичай бажання належати до певної субкультури з 
віком зникає, а відтак до цього потрібно ставитися лише як до одного з 
етапів життя дитини. Слід відзначити, що майже всі підлітки проходять 
через певні групи – гуртки, секції, неформальні рухи. Водночас можна 
погодитися, що молодіжні субкультури є не лише сходинкою на шляху до 
індивідуального становлення молодої людини як члена міні-суспільства, 
не лише іспитом на здатність до адаптації в сучасних умовах виживання, 
на здатність до успішного становлення в існуючому суспільстві. 
Залежність від зовнішніх економічних чинників наступна: коливанням 
економічних хвиль відповідають і коливання молодіжної субкультури. 
Сплеск «гуманітарної» молодіжної субкультури (хіпі, рейдери) – 
показник економічного благополуччя суспільства: щойно життя без 
поневірянь перетворюється на норму, суспільство стикається з тугою 
буднів, «ситі» молоді люди починають шукати собі застосування за 
допомогою молодіжної субкультури. Хвилі економічного спаду, навпаки, 
призводять до стрімкого зростання «криміногенного» типу молодіжної 
субкультури (панки, гопники, скінхеди). В основі цього феномена можна 
назвати дві причини. По-перше, в періоди економічного спаду 
відбувається зубожіння і зниження життєвого рівня населення, 
збільшення кількості бідних сімей. По-друге, в періоди економічного 
спаду зростає безробіття. Це призводить до появи великої кількості 
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фізично здорових і сильних, таких, що не знають, чим себе зайняти, 
молодих людей. Вирішити проблеми «криміногенної» субкультури ми 
зможемо лише після того, як країна увійде в період економічного 
благополуччя [5]. 

Молодіжні субкультури – своєрідний експериментальний 
майданчик кожного суспільства, яке дозволяє собі їх мати [1]. У 
результаті цього з’являються пробні культурні моделі, які й становлять 
певний ціннісний досвід для всього людства та можуть увійти до складу 
майбутньої культури певного соціуму.  
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МЕТОД ІПОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ 
НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ 

 
Вступ. За даними МОЗ України, частота захворювання на 

церебральний параліч коливається від 1,6 до 4,2 випадка на 1 тисячу 
немовлят. Дитячий церебральний параліч посідає третє місце після 
вроджених деформацій і поліомієліту серед захворювань нервової 
системи в новонароджених. Вочевидь, залученню людей з такою 
патологією до праці та соціального спілкування має передувати низка 
заходів, найважливішим серед яких є фізична реабілітація [2, 5].  

На сьогодні існує багато методів реабілітації пацієнтів з ДЦП. 
Однак, на нашу думку, доцільно випробовувати ефективність 
малодосліджених методів, зокрема лікування верховою їздою. Перевагу 
застосування цього методу фізичної реабілітації вже неодноразово довели 
зарубіжні вчені й практики. Застосування іпотерапії дозволяє значно 
покращити не тільки фізичний, але й психологічний стан дітей із ДЦП. В 
Україні цей метод реабілітації є відносно новим, однак приклади 
застосування іпотерапії в системі комплексної реабілітації хворих на 
ДЦП указують його достатню ефективність [1].  

Поширеність випадків ДЦП в Україні, необхідність виконання 
положень державних програм у галузі фізичної культури і спорту 
інвалідів, недостатня розробленість у науковій літературі питань 
використання іпотерапії в реабілітації підлітків із наслідками ДЦП 
зумовлюють вибір даної теми. 

Результати дослідження. Іпотерапія – метод лікування, заснований 
на взаємодії людини з конем, що передбачає адаптацію способів 
пересування верхи до рухових можливостей кожного пацієнта [2]. У 
сучасній Європі іпотерапія почала розвиватися в останні чотири 
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десятиліття: спочатку в скандинавських країнах, потім – у Німеччині, 
Франції, Голландії, Швейцарії. Центри з лікувальної їзди верхи почали 
відкриватися в багатьох країнах. Так, у Великобританії працює близько 
700 груп іпотерапії, у яких оздоровлюється більш ніж 26000 людей із 
різноплановими патологіями. У Польщі працюють близько 60 подібних 
центрів [3]. В Україні застосування іпотерапії розпочалося з 1993 року в 
іпотерапевтичному центрі при Благодійному фонді О. Петрусевич у 
Києві. 

Іпотерапія має комплексний вплив на організм людини, покращує 
фізичний стан, нормалізує діяльність нервової системи, зміцнює 
впевненість у своїх силах. При верховій їзді у вершника задіяні 
практично всі групи м'язів. Людині, що сидить верхи на рухомому коні, 
доводиться постійно контролювати рівновагу, а це примушує 
синхронізувати роботу м'язів спини, тулуба і всіх інших м'язів, то 
розслабляючи, то напружуючи їх. У результаті в роботу включаються ті 
м'язи, які у знерухомленого інваліда бездіяльні, навіть не будучи 
ураженими [4]. 

Іпотерапія діє на організм людини через два основні фактори – 
психогенний і біомеханічний. Позитивний психогенний фактор 
обумовлений емоційним зв’язком і спілкуванням з твариною. У 
результаті відступає страх, підвищується толерантність до фізичних 
навантажень, з’являється впевненість у своїх силах, знижується 
агресивність, роздратованість, знімається комплекс неповноцінності, 
відступає депресія, виникає відчуття стабільності. Іпотерапію 
застосовують також для підвищення самооцінки, розвитку соціальної 
компетентності, мобілізації уваги, зняття депресивного фону в пацієнтів. 
Іпотерапія викликає позитивні емоції, переживання, що торкаються 
глибинних шарів підсвідомості. Це сприяє відновленню порушених 
нервових зв’язків, формуванню компенсаторних механізмів у проведенні 
нервових імпульсів. 

Коливання, що передаються від спини коня, який рухається в 3-х 
взаємно перпендикулярних площинах, мають середню амплітуду й 
викликають почергове напруження та відносне розслаблення м’язів 
тулуба вершників [3]. Слід зазначити, що біомеханічний фактор сприяє 
утворенню у хворих нових умовних рефлексів, розвитку рівноваги та 
координації, що відіграє важливу роль у реабілітації пацієнтів із 
наслідками ДЦП. При верховій їзді у вершників задіяні практично всі 
групи м’язів. Опора здійснюється насамперед на ступні, зафіксовані в 
стременах, що зберігають рухливість як мінімум у сагітальній площині й 
обмежують її у фронтальній. Цей фактор важливий у роботі з інвалідами, 
які мають асиметричні рухові розлади, зокрема хворі з ДЦП. 

Науковці також вказують на вплив низькочастотних коливань тіла 
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тварини на мускулатуру вершника, що сприяє зниженню патологічно 
підвищеного тонусу й зростанню обсягу довільних рухів у кінцівках. 
Дозовані навантаження на вестибулярний аналізатор, елементи тренінгу 
сприяють нормалізації його функції, що поліпшує статико-кінетичну 
організацію моторики. Нейрофізіологічно вплив згаданих коливальних 
рухів тварини під час руху на систему вестибулярного аналізатора 
вершника зводиться до посилення припливу імпульсів за його 
провідними шляхами. Наслідком цього є стимуляція глибинних структур 
головного мозку, що визначають функціональний стан вищих відділів 
нервової системи. Активація вищих відділів рухового аналізатора 
спричиняє зміну функціонального стану нейромоторного апарата, при 
якому стає можливим вплив на патологічні рухові стереотипи [2, 5]. 
Наявні ще два чинники, які сприяють зменшенню спастики. По-перше, це 
тепло – температура тіла коня на 2 – 3 градуси вища за температуру 
людського тіла. По-друге, відсутність внутрішньої напруги, яка іноді 
спостерігається в дитини при лікувальному масажі, оскільки в цьому 
випадку масажист регулює навантаження на м’язи. На коні дитина 
вибирає навантаження самостійно: вона росте поволі, плавно і постійно. 

Порівняно з традиційними методами відновного лікування 
іпотерапія має значні додаткові переваги. Як і лікувальна фізична 
культура, вона ґрунтується на використанні біологічної функції живого 
організму – функції руху, що має для людини не тільки біологічне, але й 
соціальне значення. Іпотерапія діє на організм як на єдине ціле і за своєю 
природою не локалістична. Цим пояснюється успішність її застосування 
при різних захворюваннях. Вона дозволяє відновити і навіть покращити 
фізичний стан осіб з обмеженими руховими можливостями, а також 
сприяє вирішенню конкретних психолого-педагогічних завдань та питань 
психосоціальної реабілітації та соціальної інтеграції осіб з церебральним 
паралічем. 

Основою оздоровчого впливу іпотерапії є природні рухи коня, що 
дозволяють вершнику організувати та систематизувати свої рухи. Можна 
виділити кілька факторів впливу іпотерапії на особу з церебральним 
паралічем. Одним з найбільш ефективних можна вважати координаторне 
навантаження. При посадці на коня формується певна схема фіксації тіла. 
Вершник утримується перш за все напруженням привідних м’язів стегна, 
що фіксує таз у сідлі чи безпосередньо на тілі тварини. 

У сучасній реабілітаційній практиці визначені такі основні 
напрямки використання іпотерапії з лікувальною, оздоровчою та 
соціально-педагогічною метою [1, 2, 5]: 

1. Лікувальна верхова їзда та вольтажування як метод педагогічної 
дії. Показана дітям та підліткам, у тому числі з порушеннями 
інтелектуального розвитку, дітям з порушеннями в поведінці, 
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труднощами в навчанні з метою педагогічної корекції. 
2. Верхова їзда для корекції різних рухових порушень, як-от: 

парези, паралічі верхніх та нижніх кінцівок, розлади координації рухів, 
примусові рухи та ін. В ортопедичній практиці були спроби застосування 
даного методу при корекції деформацій хребта та інших дефектів 
постави. 

3. Верхова їзда, як спорт серед інвалідів, як спортивна діяльність, 
що сприяє підтримці загальної фізичної активності та реабілітації 
особистості. Провідні спеціалісти у цій галузі – тренери з верхової їзди, 
що мають спеціальні знання та ліцензію для роботи з особами, у яких є 
особливі потреби. 

4. Іпотерапія як призначений лікарем відновно-гімнастичний захід, 
у якому на коні лежить роль живого тренажера. Застосовується в терапії 
рухових розладів на основі ураження центральної нервової системи, а 
також у комплексній реабілітації при деяких соматичних захворюваннях 
та в ортопедичній практиці. Провідними спеціалістами у цій галузі є 
методисти з іпотерапії, реабілітологи та інструктори лікувальної 
фізкультури. 

5. Іпотерапія як засіб відновлення здатності до пересування в межах 
післяопераційної реабілітації хірургічних хворих. У терапії внутрішніх 
хвороб вона використовується як елемент системи засобів лікування 
компенсаторних захворювань органів кровообігу, порушень обміну 
речовин, захворювань органів дихання при різного роду вегетативних 
дисфункціях. 

Фахівці вважають, що іпотерапія особливо ефективна в дитячій 
реабілітаційній практиці, зокрема в роботі з дітьми, які страждають 
порушеннями опорно-рухового апарату і психосоціального статусу, 
прискорюючи їх соціальну адаптацію [2]. Іпотерапія не обмежується 
терапевтичним аспектом, а й допомагає розкрити психологічні та 
адаптивні можливості людини з особливими потребами, розвиваючи у 
хворого здатність налагоджувати зв’язки та підвищуючи його 
самовпевненість. У цих можливостях адаптації та інтеграції в суспільне 
та соціальне життя й полягає потенціал іпотерапії. Іпотерапія дозволяє 
хворій особі оволодіти соціальними відносинами, відкрити для себе 
оточуюче середовище, виробити мотивацію до роботи. Взаємозв’язок 
людини з особливими потребами з конем створює багато нових 
психологічних аспектів існування, викликаючи бажання відкритися 
оточуючому світові.  

Висновки. Отже, використання коня є доцільно виправданим у 
системі психофізичної реабілітації, реадаптації та соціальної інтеграції 
осіб із наслідками ДЦП, що було враховано нами в подальшій 
дослідницькій роботі. 
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СУЧАСНІ ДАНІ ПРО МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ПОПЕРЕКОВИЙ 

ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА 
 

Вступ. Остеохондроз хребта є одним з найбільш поширених 
захворювань периферичної нервової системи і становить від 67% до 95%, 
яке зазвичай має прогресуючий перебіг, супроводжується періодичними 
загостреннями, обмеженням працездатності,зниженням реалізації 
життєвого потенціалу, погіршенням якості життя і, зрештою, призводить 
до інвалідності, що визначає її як світову медико-соціальну проблему  
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(С. М. Бубновський, 2006; В. А. Єпіфанов, 2004; О. А. Скоромець, 2011). 
Численні статистичні дані свідчать не лише про значну частоту 
захворювань, але й про відсутність тенденції до її зменшення. За 
данимиекспертів ВООЗ, в індустріально розвинених країнах 
захворювання досягає розмірів пандемій. У зв’язку з інвалідизуючими 
обмеженнями життєдіяльності особливого наукового та прикладного 
значення набуває рання профілактика та реабілітація хворих із хворобою 
остеохондрозу хребта. 

У системі реабілітаційних заходів при остеохондрозі поперекового 
відділу хребта поряд з медикаментозною терапією провідна роль 
належить фізичній реабілітації. Індивідуально підібрані комплекси 
лікувальної фізичної культури разом з іншими традиційними методами 
фізичної реабілітації сприяють відновленню функції,подовженню періоду 
ремісії, призупиняють прогресування захворювання та покращують 
психофізичний стан. 

На сучасному етапі реабілітаційний процес грунтуєтьтся на 
рекомендаціях із застосування різних засобів і методів копіювання 
клінічних проявів без урахування їхнього взаємозв'язку. Запропоновані 
методи впливу нерідко мають взаємовиключний характер. За даними 
великого наукового масиву, знання загальних механізмів відновлення і 
компенсації рухових функцій не дозволяє вирішити проблему 
повноцінного та ефективного відновлення даної категорії хворих. Це 
пояснює необхідність подальших науковообґрунтованих нових підходів у 
фізичній реабілітації, комплексного та диференційованого використання 
провідних засобів і методів, підібраних індивідуально для кожного 
пацієнта[6]. 

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

Фізичну реабілітацію для хворих з остеохондрозом поперекового 
відділу хребта багато авторів рекомендують починати з раннього періоду 
хвороби та проводити якомога довше (М.Є. Поліщук, 2001; Б.Р. Крук, 
201; M.R. Mira, 2006; V. Bronnikov, 2008). Достатня кількість наукових 
розробок присвячена використанню в даної категорії хворих лікувальної 
гімнастики (В.М. Мошков, 1982; А.Т. Сташкевич, 1997; Х.А. Мусалатов, 
2001; Б.Р. Крук, 2004), позиційної терапії, ортопедичних заходів та 
ортезів, класичного, точкового, сегментарного масажу (Б. Крук, 2004;  
І.К. Крутицький, 2006; Г.Ю. Лазарєва, 2007; S. Watanabe, 2006). В 
реабілітації спінальних хворих методам фізіотерапії, теплолікування 
(компреси, аплікації парафіну, озокериту, лікувальних грязей, ванни, 
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бані), ампліпульсотерапія, магніто-лазерне лікування, електрофорез із 
новокаїном, бальнеотерапія, ортопедичні технології, альтернативні засоби 
відводять в реабілітації значне місце (Л.П. Богданова, 2005;  
А.М. Витковський, 2006; A.F. DiMarco, 2006; K. Gstaltner, 2008). 

Вибір відновних методів раціональної спрямованості та 
обґрунтування їхньої регламентації здійснюються з урахуванням 
наступних критеріїв: причин та клінічних проявів захворювань; етапу 
реабілітаційного лікування; віку, статі, рівня фізичної підготовленості та 
наявності супутніх захворювань і патологічних синдромів; 
протипоказань; лікувальних завдань стосовно кожного хворого; засобів та 
форм для вирішення даних завдань; принципів педагогічного впливу 
фізичних вправ та дозування фізичного навантаження; клініко-
фізіологічної дії на організм; реакції організму на фізичне навантаження; 
анатомобіомеханічних особливостей хребта та нижніх кінцівок[1]. 

Основна мета фізичної реабілітації – створення потужного 
м'язового корсету, адаптація хворого до побутових і професійних 
навантажень. Засоби, спрямовані на відновлення біомеханіки 
поперекового відділу хребта, такі: реорганізація опорно-рухового апарату 
(вплив фізичних вправ на зв'язки, м'язи, кістково-сухожильні 
зчленування, ідеомоторні вправи); масаж зони ураженого ХРС; 
відновлення колишнього обсягу рухів в ураженій ланці (диференційовані 
вправи,фонофорез новокаїну, гідрокортизону, галантаміну, 
індуктоелектрофорез, мікрохвильова терапія, розтягування м'язів, 
точковий масаж); відновлення якомога повнішої цілісності рухового акту 
(фізичні вправи загального впливу, рефлексотерапія, вправи на фітболі, 
лікувальна гімнастика у воді). 

Важливими засобами лікування повинні бути відновні заходи, 
істотними складовими яких є різні форми лікувальної фізичної культури. 
Дозування фізичних навантажень для кожного хворого здійснюється 
індивідуально, завдяки обґрунтованим змінам таких параметрів, як-от: 
вихідного положення, темпу, амплітуди рухів, ступеня м’язового 
напруження, кількості й тривалості виконуваних вправ, інтервалів 
відпочинку, кількості вправ на розслаблення. Виконання малоамплітудних 
вправ низької інтенсивності тривалий час у повільному темпі з 
використанням постуральних вимог веде до відновлення та укріплення 
глибоких м'язів спини, які беруть участь у формуванні м'язового корсета  
(A. Rissanen, H. Kalimo, H. Alaranta, 1995; D. Kader, D. Wardlaw, F. Smith, 
2000; І.А. Лазарєв, 2002 та ін.).  

Вправи лікувальної фізичної культури при фізичній реабілітації 
остеохондрозу спрямовані на: корекцію вертеброгенних рефлекторних 
деформацій, формуванню постави; зміцнення паретичних м'язів тулуба й 
кінцівок, підвищення стабільності хребта; поліпшення психоемоційного 
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статусу. Головна увага приділялася вирішенню спеціальних завдань, 
тобто корекції деформації поперекового відділу хребта й відновлення 
оптимального динамічного стереотипу, закріпленню правильної постави. 
Перші заняття проводяться протягом 10–15 хвилин з чергуванням 
збільшення та зменшення навантажень, повторюючи кожну вправу до 
шести разів. 

Слід також використовувати спеціальні методики дихальних вправ, 
суворо чергуючи моменти вдиху і видиху. Велика ефективність для 
лікування остеохондрозу відзначена при проведенні занять у воді. 
Тривалість фізичних вправ поступово збільшують до 40 хвилин. 
Припиненняперіодугострого болю є сигналом до початку 
процедурилікувальноїгімнастики. Застосування комплексу лікувальної 
гімнастики не повинно викликати больових відчуттів, допускається в 
деяких випадках застосування новокаїнової блокади для знеболювання 
пошкоджених ділянок[4]. 

Ефективним методом реабілітації остеохондрозу поперекового 
відділу є також масаж, який підтримує нормальний тонус м'язів і зменшує 
м'язові контрактури. У гострому періоді захворювання масаж не 
рекомендують застосовувати або бути дуже обережним при окремих 
прийомах погладжування, легкої розминки, протее точковий масаж (по 
анальгезуючих рефлекторних точках) є результативним. 

Завдання масажу полягає у підвищенні температуриу глибоких 
м’язових тканинах, виявленні розсмоктувальної та анальгезуючої дії, 
сприянні швидкому відновленню функції даної ділянки тіла, зниженні 
тонусу натягування м'язів спини, збільшенні сили тих м'язів, які втратили 
свою функцію в результаті захворювання.Основною особливістю масажу 
при остеохондрозі хребта є тривалість процедури. У гострий період та 
при болі рекомендують щадний режим виконання прийомів. У період 
функціонального видужування з метою закріплення м'язів, здатних 
підтримувати спину у вертикальному положенні тривалий час, 
призначають більш сильніші маніпуляції[3]. 

На сьогодні фізіотерапія має велике соціальне значення і стала 
важливою складовою частиною спеціалізованої фізичної реабілітації для 
осіб з остеохондрозом поперекового відділу хребта. На всіх етапах 
реабілітації використовують різні методи фізіотерапевтичних засобів, які 
призначають з метою покращення крово-та лімфообігу, нормалізації 
обмінних і трофічних процесів в ураженому сегменті, активізації 
діяльності гормональної системи, стимуляції реактивності організму, 
зменшення больового синдрому,що збільшує тривалість ремісії, дозволяє 
знизити кількість та дози лікарських препаратів. Найбільш ефективними 
засобами фізіотерапії при остеохондрозі є: теплолікування (компреси, 
аплікації парафіну, озокериту, лікувальних грязей, ванни, бані), 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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ампліпульсотерапія, магніто-лазерне лікування, електрофорез із 
новокаїном[5]. 

Рефлексотерапія різних синдромів остеохондрозу хребта є сучасним 
методом лікування. Ця методика дає якісно нові потенційні можливості 
для лікування і профілактики захворювань нервової системи. У результаті 
експериментальних і клінічних досліджень встановлено, що за останні 10 
років рефлексотерапія (голкорефлексотерапія, мікроголкорефлексотерапія, 
мікроголкоаурікулотерапія, электроакупунктура) стала високоефективним, 
анатомічно й методично легкодоступним, фізіологічно адекватним 
методом лікування будь-яких больових синдромів хребетного 
остеохондрозу. Рефлексотерапія є ефективним методом лікування хворих 
з остеохондрозом поперекового відділу хребта на різних стадіях, що 
дозволяє значно зменшити строки госпіталізації, проводити лікування 
хворих в умовах стаціонару. При широкому застосуванні методів 
рефлексотерапії одержують гарні результати, що сприяють 
протирецидивному і профілактичному ефекту. 

Досягнутий позитивний реабілітаційний результат потрібно 
закріпити і в домашніх умовах. Пацієнтам рекомендується спати на 
жорсткому ліжку, систематично займатися лікувальною гімнастикою, 
плаванням, обмежувати прямовисні навантаження на хребет, відвідувати 
центри здоров’я[2]. 

Висновки. Таким чином, реабілітація осіб хворих з остеохондрозом 
поперекового відділу хребта – складний і достатньо тривалий процес, 
який передбачає не тільки відновлення повноцінної біомеханіки 
поперекового відділу хребта, покращення оптимального динамічного 
стереотипу та закріплення правильної постави, але й значне покращення 
повсякденного життя та створення комфортних умов для безболісного 
інтегрування до якісного життя. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ 
ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ 

 
Вступ. Розумова відсталість широко розповсюджена в усьому світі 

(1 – 3% населення). Приблизно 75% осіб, віднесених до розумово 
відсталих, мають легку відсталість. Інші, тобто ті, у кого IQ< 50, 
складають приблизно 4 на 1 000 населення 10 – 14 років. 

 За статистикою, в нашій державі налічується майже двісті 
п’ятдесят тисяч розумово відсталих дітей, які є соціально 
дезадаптованими, приреченими на існування поза суспільством, котре не 
вигадало для них способів інтеграції, зайнятості. 

Науковці відзначають позитивну динаміку в розвитку розумової 
відсталих дітей при правильно організованому реабілітаційному впливі в 
умовах спеціальних закладів. 

Фахівці дотримуються думки, що за умов адекватної та своєчасної 
фізичної реабілітації розумово відсталих підлітків інтелектуальна 
діяльність таких осіб може досягати достатнього рівня компенсації.  

Відтак важливою умовою вбачається вивчення причин виникнення 
розумової відсталості й розробка механізмів прискорення прояву 
психічних процесів, наближених до норми. 

Результати дослідження. Встановлено, що при профілактиці, 
лікуванні, реабілітації розумової відсталості найважливіша роль належить 
фізичним методам,оскільки вони є найбільш фізіологічно, патогенетично, 
клінічно ефективні [1]. 

Адаптивна фізична культура й адаптивний спорт займають одне з 
провідних місць у підготовці дітей та підлітків з вадами інтелекту до 
самостійного життя, сприяють корекції психофізичного розвитку і є 
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важливим засобом їх успішної соціальної адаптації та інтеграції. Тому на 
сьогоднішній день особливої актуальності набуває питання розширення 
рухової активності дітей цієї групи шляхом їх залучення до регулярних 
занять адаптивною фізичною культурою й адаптивним спортом. 

Напрямки реабілітаційної роботи з розумово відсталими підлітками 
є такі: удосконалення основних рухових функцій і сенсорної сфери; 
розвиток дрібної моторики кистей і пальців рук; покращення 
артикуляційній моторики; корекція окремих сторін психічної діяльності – 
удосконалення просторових уявлень і орієнтації, слухової уваги і пам’яті; 
розвиток різних видів мислення; корекція порушень у розвитку емоційно 
– вольової сфери; формування мовного дихання; зміцнення загального 
здоров’я; виховання точності, завершеності рухів; нормалізація м’язового 
тонусу з використанням для цього різноманітного за темпом і ритмом 
музичного матеріалу, рухових вправ; виховання зорово- моторної 
координації [2]. 

Специфіка проведення занять із фізичної реабілітації підлітків з 
розумовою відсталістю передбачала: постійний пошук індивідуальних 
підходів та диференційований підбір завдань; комбінований та ігровий 
характер занять; систематичне формування наслідувальної діяльності; 
розвиток довільної уваги; використання наочності; спостереження 
реабілітолога за внутрішнім станом дитини; моделювання ситуацій 
досягнення, позитивний емоційний настрій підлітків на заняттях; 
формування постійної потреби в набутих уміннях та навичках; 
підкреслення особистого успіху кожного, уникнення ситуацій змагання; 
підтримку підлітків у важкій ситуації; врахування особистісного росту 
відносно самих себе; створення ситуації успіху [3 – 7]. 

Одним з ефективних засобів фізичної реабілітації розумово 
відсталих підлітків є застосування адаптивного плавання. 

Програма адаптивного плавання включала в себе наступні розділи: 
– загальнорозвиваючі, спеціальні та імітаційні вправи на суші; 
– вправи, спрямовані на подолання водобоязній освоєння у воді; 
– дихальні вправи на суші і у воді; 
– вправи для вивчення техніки спортивних способів плавання; 
– ігри та розваги у воді. 

При розучуванні нових рухових дій з даним контингентом підлітків 
враховувалися наступні методичні вказівки: 

– Виконанню всіх перерахованих вправ передував неодноразовий 
показ їх у поєднанні з нескладними поясненнями реабілітолога, що 
допомагає створити правильне уявлення про вправу. При цьому 
показувати вправи необхідно не тільки на першому занятті, а й на 
наступних, бо розумово відсталі підлітки погано запам'ятовують їх 
назви. 
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– При переході до практичного виконання завдання протягом кількох 
перших спроб використовувався методичний прийом «проведення 
по руху», тобто спочатку всі рухи повинні виконуватися підлітками 
пасивно, за безпосередньої участі реабілітолога. 

– У зв'язку з тим, що у підлітків з даною патологією більше розвинене 
наочно- образне мислення, при поясненні завдань посилалися на 
явища навколишнього світу (наприклад, стрибати як зайчик, встати 
на носочки, як балерина, обертати руками, як млин і т.д.). 

– На етапі розучування рухових дій вимагали постійноїуваги і 
контролю з боку реабілітолога, боу процесі виконання вправи вони 
часто відволікалися, забували завдання і допускали багато помилок. 
Заняття з плавання має певну структуру і складається з трьох 

частин – підготовчої, основної та заключної.  
Підготовча частина заняття з плавання проводилася на суші, щоб 

організувати підлітків та підготувати їх до відносно складних вправ 
основної частини заняття. Заняття починалося з пояснення завдань, які 
будуть відпрацьовуватися. На суші виконувався комплекс 
загальнорозвиваючих і спеціальних корекційних фізичних вправ. 

Основна частина заняття містить вправи у воді, спрямовані на 
вирішення завдань цього заняття. Заняття відбувалося в ігровій формі. 
Так, за допомогою вправ та ігор підлітки звикали до води, освоювали 
елементи техніки нових плавальних рухів. Під час занять у басейні 
фахівцем з фізичної реабілітації коригувалися недоліки у фізичному 
розвитку та фізичній підготовленості, а також недоліки пізнавальних 
процесів, насамперед мислення в розумово відсталих дітей. 

Заключна частина заняття проводилася частково у воді та на суші. 
Вона передбачала приведення організму підлітків у відносно спокійний 
стан та підготовку їх до наступної діяльності. Досягається це поступовим 
зниженням обсягу фізичних навантажень, проводилися ігри і вправи на 
увагу та відновлення дихання, а також вільне плавання. 

Загальнорозвиваючі і спеціальні фізичні вправи на заняттях 
адаптивним плаванням застосовувались з метою: підвищення рівня 
загального фізичного розвитку; корекції наявних дефектів моторики і 
відставання у фізичному розвитку; виховання основних фізичних якостей, 
що визначають успішність навчання плаванню (координаціярухів, сила, 
швидкість, витривалість, рухливість у суглобах). 

Спеціальні та імітаційні вправи у підлітків з важкою розумовою 
відсталістю застосовувались для формування тих руховихумінь і навичок, 
якіпотімлягли в основу технікиплавання. 

Для освоєння гребкових рухів використовувалися різні обертання 
руками вперед і назад (типу «Млин») в початковому положенні стоячи і 
стоячи в нахилі, а також рухи ногами в положенні сидячи або лежачи на 
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гімнастичній лаві. Використовувались статичні вправи для ознайомлення 
з позою, у якій виконується ковзання (прийняти положення «ковзання», 
стоячи біля стіни, максимально витягнувшись і кілька разів напружвши 
м'язи тулуба, рук і ніг, зберігаючи при цьому правильне, симетричне 
положення). 

Висновки. Отже, плавання завдяки впливу водного середовища є 
важливим компонентом фізичного виховання підлітків, яке здатне розвивати і 
коригувати в розумово відсталих дітей фізичний розвиток, рухові можливості, 
сприяти підвищенню їх рухової працездатності, а також формуванню значної 
кількості умовно-рефлекторних зв’язків, що забезпечує активізацію психічних 
функцій, психомоторної та емоційно-вольової сфер. 

 
Список використаних джерел: 

1. Білоусова С.В. Методика проведення корекційних занять з фізичної 
культури з розумово відсталими дітьми у спеціальних дошкільних 
навчальних закладах : навч.-метод. посіб. [для студ. фак-ту фіз. 
культ.вищихнавч. закл.] / С.В.Білоусова. – Суми : СумДПУ ім. А.С. 
Макаренка, 1999. – 72 с. 

2. Бондар В.І. Передумови розвитку державної системи спеціального 
навчання дітей із психофізичними вадами / В.І.Бондар // 
Дефектологія. – 1997. – № 2. – С. 2 – 6. 

3. Бондар В.І. Спеціальне навчання дітей з вадами розумового та 
сенсорного розвитку : стан і перспективи / В.І.Бондар // Інтеграція 
аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин : зб. 
матеріалів наук.-практ. конф. – К., 1994. – С. 13 – 18. 

4. Григоренко В.Г. Теорія і методика фізичного виховання інвалідів / 
В.Г.Григоренко, Б.В.Сермеєв. – Одеса : 1991. – 88 с. 

5. Вісковатова Т. П. Психофункціональний стан дітей із затримкою 
психічного розвитку під впливом занять рухливими іграми /  
Т. П. Вісковатова // Молода спортивна наука України : збірник 
наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Львів : 
Українські технології, 2006. – Вип. 10. – Т. 3. –  С. 4.  

6. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних 
дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. пос. 
/ Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302 с. 

7. Лесько О. М. Рухливі ігри для молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку : навч. – метод.пос. / О. М. Лесько, В. Трач. – 
Л. : ЛДІФК 2004. - 88 с. 

8. Єдинак Г. Рухова діяльність у реабілітації школярів з обмеженими 
психофізичними можливостями / Г.Єдинак // Спортивний вісник 
Придніпров’я : наук.-теорет. журнал Дніпропетр. держ. ун-
туфіз.культ. і спорту. – 2004. – № 6. – С. 127 – 135. 



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

 

293 
 

9. Загальна психологія : підруч. / [за заг. ред. акад. С.Д. Максименка]. 
– Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с. 

10. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. 
/ С.Б.Кузікова. — Суми : ВТД «Університетська книга»,  
2006. – 384 с. 

 
 

Визір Вікторія Олексіївна, 
cтудентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров'я людини», 

Полтавський інститут економіки і права 
Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, 

д. пед. н., професор кафедри фізичної 
реабілітації і фізичного виховання, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 
 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПІСЛЯ МОЗКОВОГО 
ІНСУЛЬТУ 

 
Вступ. Мозковий інсульт є одним з найнебезпечніших судинних 

захворювань головного мозку, який щорічно вражає близько 6 млн. осіб в 
усьому світі, з них: 700 – 750 тис. – у США, понад 450 тис. – в Росії та 
більше 175 тис. – в Україні (Н.Є. Поліщук, 2003; Д.В. Гуляєв, 2003). 
Особливо актуальною ця проблема є в Україні, де розповсюдженість 
цереброваскулярних захворювань і смертність від них є одними з 
найвищих e Європі. Зростає кількість інсультів серед осіб працездатного 
віку.  

Переважна більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, 
стають неповносправними, а 20 – 25% з них до кінця життя потребують 
сторонньої допомоги в повсякденному житті. До праці повертається не 
більше 10 – 12%. За даними неврологічного відділення центральної 
районної лікарні міста Зінькова, протягом 2009 року з гострими 
розладами мозкового кровообігу у відділенні лікувалися 864 хворих, що 
складає 85,4%, від загальної кількості хворих із судинною патологією. 
Загальна кількість хворих, охоплених фізичною реабілітацією, складала 
607 осіб. Серед них 304 хворих – із наслідками перенесеного інсульту. 
Більшість із них можуть покращити втрачені функції ураженої сторони та 
організму в цілому після перенесеного мозкового інсульту.  

Питаннями відновлення рухових функцій у хворих, які перенесли 
мозковий інсульт, займалися багато вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Однак проблема реабілітації хворих з руховими 
порушеннями залишається недостатньо вивченою. В ряді вітчизняних 
методик відновного лікування хворих не враховуються сучасні дані про 
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механізми побудови руху та вироблення стійкої рухової навички, не 
конкретизовані методи фізичної реабілітації хворих в окремому періоді 
захворювання. До теперішнього часу не визначені терміни призначення 
різних засобів відновного лікування при різних за характером та тяжкістю 
мозкових інсультів, не визначено механізмів відновлення втрачених 
функцій, відсутні чіткі критерії оцінки ступеня рухових порушень та 
ефективності фізичної реабілітації, до кінця не встановлено ролі 
чинників, які впливають на процес відновлення втрачених функцій  
(А.С. Кадиков, 2003; В.А. Епифанов, 2006; Ю.М. Фурман, 2006). У 
зв’язку з цим удосконалення системи реабілітаційних заходів для осіб, які 
перенесли мозковий інсульт, оцінка ефективності фізичної реабілітації та 
можливість прогнозування результатів відновлення порушених чи 
компенсації втрачених рухових функцій є важливою науковою 
проблемою. Роль полягає в дослідженні рухових функцій осіб після 
перенесеного мозкового ішемічного інсульту, адекватному застосуванні 
засобів, методів фізичної реабілітації, розробці методики фізичної 
реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. 

Результати дослідження. Встановлено, що при лікуванні 
захворювань та пошкоджень нервової системи лікувальній фізкультурі 
відводиться значне місце. ЇЇ широко застосовують у лікуванні 
післятравматичних станів, уражень центральної та периферичної нервової 
системи судинного та інфекційного генезу.  

Фізичні вправи є сильним подразником центральної нервової 
системи і можуть змінювати нервові процеси в корі, впливати на їх якість. 
Це сприяє більш повноцінному функціональному відновленню рухової 
активності, скороченню термінів лікування, швидшій фізичній і трудовій 
реабілітації.[2; 7] 

Завдання лікувальної фізкультури при захворюваннях нервової 
системи такі: зміцнення організму хворого, покращення кровообігу 
уражених частин тіла, зниження паталогічно підвищеного тонусу 
паретичних м’язів і збільшення м’язової сили; усунення шкідливих 
співдружніх рухів – синергій і синкінезій; відновлення функціональної 
рівноваги між паретичними м’язами та їх синергістами; відновлення або 
підвищення точності рухів; відновлення або покращення нервової 
провідності від центру до периферії і від периферії до центру; усунення 
або послаблення тремору м’язів; відтворення і формування 
найважливіших рухових навичок, спрямованих на освоєння (навчання) 
побутових і трудових навичок, самообслуговування і пересування, 
підготовка до соціальної реабілітації. Фізичну реабілітацію для пацієнтів 
з наслідками мозкового ішемічного інсульту багато авторів рекомендують 
починати з раннього періоду хвороби. Раннє призначення ЛФК 
передбачає використання збережених функцій і новостворених, що 



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

 

295 
 

пристосовані до змінених умов неврологічного, соматичного та 
вісцерального статусу [4]. 

Використання спеціальних вправ за патогенетичним принципом у 
поєднанні з загальнозміцнюючою дією ЛФК дає значні результати. 
Засобами ЛФК при захворюваннях нервової системи є вихідні положення, 
масаж, спеціальні лікувально-гімнастичні вправи. У лікарняний період 
лікувальну фізичну культуру призначають у постільному (розширеному 
постільному) режимі, який поділяється на А (2а) і Б (2б). Протипоказана 
вона в суворо постільному режимі, при серйозних порушеннях серцевої й 
дихання, коматозному стані. Однак з перших днів, коли тонус м'язів 
уражених кінцівок не понижений і не перейшов у спастику, застосовують 
лікування положенням, що має велике значення в боротьбі з 
контрактурами ноги й руки, що формуються. Паралізованим кінцівкам 
надають положення, протилежне позі Верніке-Манна. Укладання 
уражених кінцівок проводять в положенні лежачи на спині і здоровому 
боці та через кожні 1,5 – 2 год змінюють розгинальне положення кінцівки 
на згинальне і навпаки. Лікування положенням переривається під час їжі, 
сну, масажу й лікувальної гімнастики. Його припиняють при появі болю й 
підвищенні еластичності м'язів. Лікування положенням здійснюється так. 
У положенні лежачи на спині паралізовану руку розгинають у ліктьовому 
суглобі, відводять у горизонтальній площині від тулуба вбік до кута 90° і 
між нею і грудною кліткою кладуть валик, що запобігає приведенню руки 
до тулуба. Далі плече повертають назовні, передпліччя – долонею догори, 
пальці випрямляють і розводять. Для збереження цього положення 
накладають лонгету від пальців до ліктя і на передпліччя кладуть мішечок 
з піском. Паралізовану ногу згинають під кутом 15 – 20° у колінному 
суглобі, куди підкладають валик. Стопу встановлюють під кутом 90° і 
впирають у вертикальний щит або кладуть в опірний ящик. На 
зовнішньому боці стегна кладуть довгий мішечок з піском або ногу 
вміщують у протиротаційну шину, щоб не підвищувалася еластичність, 
використовуючи панчохи, ватнички та ін. У положенні хворого на 
здоровому боці руку згинають у плечовому і ліктьовому суглобах і 
вкладають на подушку, а ногу згинають у кульшовому, колінному й 
гомілковостопному суглобах і вкладають на іншу подушку. 
Використовують також пляжну позу: здорова нога зігнута в коліні і 
спирається на п'яту, хвора нога ротована назовні, коліно зігнуте під 
прямим кутом, стопа зовнішньою частиною лежить на коліні здорової 
ноги. Це положення призводить до поступового зниження тонусу 
привідних м'язів стегна [3; 6]. 

Разом з лікуванням положенням на 3 – 4-й день хвороби в 
розширеному постільному режимі 2а розпочинають заняття ЛФК. Її 
завдання – підняття психоемоційного стану хворого,поліпшення функцій 
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серцево-судинної й дихальної систем, рухової та і шлунково-кишкового 
тракту,попередження застійних пневмоній, контрактур, пролежнів, 
атрофії м'язів і тугорухливості в суглобах ураженої кінцівки, стимуляція 
появи в них довільних рухів, підготовка до активного повороту на 
здоровий бік. Використовують лікувальну гімнастику, самостійні заняття 
5 – 6 разів на день у вигляді дихальних вправ, а надалі – пасивних рухів 
рукою, особливо кистю, що виконують з допомогою здорової. Комплекси 
лікувальної гімнастики складаються з простих активних і пасивних вправ 
для здорових і пасивних – для уражених кінцівок, а також з дихальних 
вправ і на розслаблення, пауз для відпочинку. Пасивні рухи починають з 
проксимальних відділів кінцівок, поступово переходячи до дистальних 
(плечовий – ліктьовий – променево-п'ястковий суглоби й суглоби пальців; 
кульшовий – колінний – гомілковостопний суглоби й суглоби пальців). 
Виконують вправи у повільному темпі, плавно з максимально можливою 
амплітудою, суворо ізольовано в кожному суглобі і повторюють спочатку 
3 – 4 рази, а згодом – 6 – 10 разів. Особливу увагу звертають на 
проведення пасивних рухів у плечовому суглобі паретичної руки, не 
допускаючи розтягнення його сумки. Для цього реабілітолог має 
фіксувати однією рукою плечовий суглоб хворого, а другою охоплювати 
зігнуту в ліктьовому суглобі уражену руку пацієнта і виконувати колові 
рухи, натискуючи вбік плечового суглоба, ніби вгвинчуючи головку 
плечової кістки в суглобову западину. Хворого навчають посилати 
вольові імпульси до активних рухів одночасно з пасивним розтягненням 
передпліччя, згинанням гомілки. Розширений постільний режим 2б 
призначається орієнтовно на третьому тижні захворювання [5; 6]. 

Завдання ЛФК такі: поліпшення загального тонусу хворого; 
розгальмування тимчасово загальмованих нервових клітин, зниження 
м'язового напруження в паретичних кінцівках, стимуляція відновлення 
активних рухів у них; протидія патологічним синкінезіям, атрофії м'язів, 
трофічним порушенням, вторинним деформаціям; переведення хворого в 
положення сидячи, підготовка нижніх кінцівок до переходу в положення 
стоячи. Комплекси лікувальної гімнастики складають з вправ для 
здорових частин тіла, пасивних рухів паретичними кінцівками, вправ на 
розслаблення, дихальних вправ, пауз для відпочинку. Виконують вправи з 
вихідних положень лежачи на спині, животі, боці. Заняття починають з 
вправ для здорових кінцівок, чергуючи їх з пасивними. Особливої уваги 
приділяють таким пасивним рухам: згинанню і супінації плеча; 
розгинанню і супінації передпліччя; розгинанню кисті і пальців; 
відведенню і протиставленню великого пальця руки; згинанню і ротації 
стегна; згинанню гомілки при розігнутому стегні; тильному згинанню і 
пронації стопи. Дія пасивних рухів краща, коли окремим сегментам 
кінцівок надають спеціальних вихідних положень. Так, пальці легше 
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розгинаються, якщо кисть зігнута; розгинання передпліччя ефективніше 
при приведеному плечі, супінація передпліччя буде повноціннішою, якщо 
лікоть зігнутий, а відведення стегна повніше в зігнутому положенні. У 
цьому і наступних режимах слід стежити за тим, щоби під час виконання 
вправ не виникали патологічні синкінезії. Можуть виникати такі 
недоцільні порочні співдружні рухи: згинання ліктя і приведення плеча 
при згинанні кисті чи пальців; згинання руки при згинанні ноги; ротація 
стегна назовні, випрямлення коліна і підошовне згинання стопи при 
ходьбі та ін. Зрозуміло, що краще попереджати синкінезії, 
використовуючи ретельне укладання кінцівок і правильне утримання їх 
при лікуванні положенням. Хворого потрібно навчити 
диференційованому напруженню окремих м'язів та м'язових груп, 
контролю за можливою появою співдружніх напружень та рухів у 
визначених м'язах. У випадках появи синкінезій використовують такі 
методичні прийоми: свідоме пригнічення імпульсів у мязових 
синкінезійних групах, загальмовування співдружніх рухів; фіксація 
лонгетою, еластичним бинтом одного або двох суглобів, у яких 
найбільше виявляються синкінезії; активне розслаблення синергічних 
м'язів. Досягнутий позитивний реабілітаційний результат потрібно 
закріпити і в домашніх умовах. Пацієнтам рекомендується спати на 
жорсткому ліжку, систематично займатися лікувальною гімнастикою, 
плаванням, обмежувати прямовисні навантаження на хребет, відвідувати 
центри здоров’я [4; 7]. 

Висновки. Таким чином, реабілітація осіб, що перенесли 
ішемічний мозковий інсульт, – складний і достатньо тривалий процес, 
який передбачає відновлення повноцінного фізичного стану. На основі 
проведених досліджень ми виявили, що лікувальну фізичну культуру 
доцільно застосовувати при інсультах, оскільки вона сприяє підвищенню 
загального тонусу організму, попередженню вкорочення м'язів і 
збереження нормальної рухомості в суглобах, відновленню об'єму, сили 
та якості руху, боротьбі з підвищеним тонусом, зменшенню ригідності 
м'язів та синкінезій і боротьбі з контрактурами,відновленню правильної 
спорідненої діяльності ослаблених і здорових м'язів, розвитку життєво 
необхідних навиків,боротьбі з деформацією кінцівок і хребта. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 
У ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 

 
Вступ. Переломи в ділянці ліктьового суглоба, на думку  

Х.С. Карнаєва (2009), Г.А. Баірова (2012), є найбільш частими та 
складними видами травм у загальній структурі ушкоджень опорно-
рухового апарата. Вони посідають перше місце серед 
внутрішньосуглобових ушкоджень. Ушкодження ліктьового суглоба 
зустрічаються досить часто, особливо в молодому віці, й можуть бути 
наслідком як прямого удару в ділянку суглоба, так і різкого повороту 
кінцівки. Ліктьовий суглоб для функції верхньої кінцівки є ключовим, і 
втрата його функції стає однією з причин тяжкої інвалідизації хворих 
(М. Н. Гончарова, 2002, В. І. Зоря, 2010). 

Усі пацієнти з пошкодженням кісток ліктьового суглоба, незалежно 
від того, є вони неускладненими чи ускладненими, потребують 
реабілітації. 

За сучасними науковими відомостями, комплексне лікування 
хворих із переломами кісток ліктьових суглобів включає медикаментозні, 
ортопедичні (консервативні та оперативні), фізіотерапевтичні заходи, 
спрямовані на призупинку прогресування патологічного процесу, 
профілактику розвитку незворотних проліферативно-деструктивних змін і 
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деформацій, на збереження функції та амплітуди рухів. Науковцями 
доведено, що при розвитку деформації, тугорухомості та анкілозах метою 
лікування є усунення деформації та відновлення функції ліктьового 
суглоба (А. Ф. Каптелін, 2007, Є. Т. Скляренко, 2005,  
В. І. Цимбалюк, 2006). 

Лікувальна фізична культура при ушкодженнях кісток ліктьового 
суглоба набуває особливої актуальності, оскільки при таких травмах 
ситуація ускладнюється необхідністю тривалої фіксації суглоба в 
певному положенні, що завжди веде до ослаблення та атрофії м'язів, 
розвитку контрактур. Це суттєво затримує реабілітаційний процес, робить 
його тривалим. Науковці стверджують, що важливо повністю завершити 
програму фізичної реабілітації, оскільки це значно зменшує шанс 
наслідків перенесеної травми в майбутньому (Г. Р. Гігінейшвили, 2008, 
С. Г. Гиршин, 2004, К. А. Дюбенко, 2007, І. Р. Трутяк 2007). 

Фізична реабілітація хворих із наслідками ушкоджень кісток 
ліктьового суглоба повинна бути комплексною і передбачати 
індивідуальність підходів, безперервність та етапність виконання її 
завдань. Проте питання комплексної фізичної реабілітації хворих із 
наслідками травм ліктьового суглоба залишаються недостатньо 
розкритими, що вимагає їх подальшого вивчення й удосконалення. 

Результати дослідження. Відновлення функції суглобів і всієї 
верхньої кінцівки в цілому значною мірою залежить від раціональної 
реабілітації. Відновне лікування в цей період було комплексним з 
урахуванням як загального стану організму, так і стану суглоба. Воно 
включало в себе медикаментозну терапію, функціональні та фізичні 
методи [4]. Курс відновного функціонального лікування, що включав 
лікувальну гімнастику і фізіотерапію, умовно розподілений на три 
періоди. На період постійної іммобілізації кінцівки основними булитакі 
завдання: усунення больового синдрому, покращення трофіки тканин, 
покращення лімфо-і кровообігу, ліквідація набряку, попередження 
атрофії м’язів, профілактика прогресування малорухомості та розвитку 
деформацій у суглобах. Іммобілізація здійснювалася за допомогою ортезу 
фіксованого при зігнутому під кутом 90° передпліччя. На другу добу 
після операції призначали активне згинання й розгинання кисті, 
розведення та зведення пальців, а також протиставлення першого пальця, 
вольове скорочення розгиначів і згиначів передпліччя, вправи для 
верхньої кінцівки, м’язів тулуба й нижніх кінцівок, дихальну гімнастику, 
знеболюючу терапію. За наявності набряку застосовували спеціальні 
укладки, магнітотерапію. На 5 – 7 день набряк значно зменшувався і 
суттєво не впливав на подальший процес реабілітації. Після зникнення 
больового синдрому знімали ортез та призначали на 15 – 30 хвилин 
заняття на апаратах пасивної розробки рухів. З моменту зняття гіпсової 
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іммобілізації починається постіммобілізаційний період. Це найбільш 
відповідальний період. Основне його завдання – максимальне 
відновлення амплітуди рухів у суглобі. У цьому періоді особливу увагу 
приділяли лікувальній гімнастиці, масажу м’язів травмованої кінцівки та 
фізіотерапії. У перші дні після припинення іммобілізації вправи 
виконували обережно і повільно, без зусиль. Кінцівку укладали на 
пластикову поверхню внутрішньою стороною плеча так, щоб воно щільно 
прилягало до площини. Для полегшення ковзання під кисть підкладався 
вовняний або шовковий шматочок матерії. Хворого навчали активному 
згинанню передпліччя. Розгинання відбувалося пасивно, причому хворий 
повинен навчитися максимально розслабляти двоголовий м’яз плеча. 
Спочатку для полегшення руху площина повинна бути нахилена, а через 
5 – 7 днів її встановлюють у горизонтальному положенні тадозволяють 
хворому робити не тільки активне згинання, але й розгинання. З 
відновленням амплітуди рухів і сили згиначів і розгиначів передпліччя 
пластикову поверхню забирають. За нашими спостереженнями, 
максимально ефективне відновлення рухів спостерігали при застосуванні 
комплексу вправ [3]. 

Опис вправи: 1. В.п.: сидячи за столом, передпліччя на столі на 
пластиковій поверхні. Згинання – розгинання руки в ліктьовому суглобі. 
Дозування: 4 підходи,10 разів. Темп середній.  2. В.п.: рука лежить на 
столі в нейтральному положенні. Пронація в зап’ястному суглобі – 
супінація в зап’ястному суглобі. Дозування: 4 підходи,10 разів. Темп 
середній. 3. В.п.: здорова рука підтримує хвору під плече. Згинання – 
розгинання в ліктьовому суглобі. Дозування: 4 підходи,10 разів. Темп 
середній. 4. В.п.: здорова рука підтримує хвору під плече. Максимально 
розігнути руку – затримати в цьому положенні. Дозування: 30 сек.,  
4 рази. Затримка на 5 – 7 сек.5. В.п.: здорова рука підтримує хвору під 
плече. Максимально зігнути руку в ліктьовому суглобі – затримати в 
цьому положенні. Дозування: 30 сек., 4 рази. Затримка на 5 – 7 сек. 

Поряд з активними самостійними вправами хворий щодня 
займається з методистом, який максимально відновлює амплітуду рухів у 
ліктьовому суглобі та контролює правильнехід індивідуальних занять. 
При виконанні рухів слід стежити, щоб скорочувалася група м’язів, що 
здійснює той чи інший руховий акт; антагоністи при цьому повинні 
зберігати розслаблений стан. При навчанні супінаційно-пронаційним 
рухам передпліччя методист пропонує хворому привести плече до 
грудної клітки, потім бере його кисть у свою, як при рукостисканні, і 
поступово, без ривків, розвертає передпліччя хворого назовні. Хворий 
намагається допомагати методистові, викликаючи активне напруження 
супінаторів. Коли методист повертає передпліччя у вихідне положення, 
хворий повинен напружувати пронатори. Заняття на апаратах пасивної 
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розробки рухів при відсутності набряку доводять до 1 години на день. З 
метою попередження утворення рубців, зменшення больового синдрому, 
набряку, покращення трофіки тканин застосовували електрофорез [2]. 
Для відновлення сили та працездатності м’язів призначали 
електростимуляцію в поєднанні з масажем. Електростимуляція була 
спрямована в першу чергу на відновлення м’язів, що сприяло 
покращенню функції всієї верхньої кінцівки і могло попереджувати 
рецидив деформації. Пізній постіммобілізаційний період триває до 
стійкого відновлення максимально можливої функції кінцівки [8].  

Серед методів важливе місце займає механо- і трудотерапія, вправи 
з предметами домашнього вжитку, навички самообслуговування. 
Проведення міостимуляції в русі, або під час механо- і трудотерапії, 
значно підвищує ефективність цих заходів, сприяє відновленню м’язової 
пропріорецепції, допомагає відновленню керованості кінцівки.  

Нижче наведемо комплекс активних вправ, що застосовуються в 
пізній постіммобілізаційний період відновлення ліктьового суглоба [6]. 

Опис вправи: 1. В.п.: сидячи на стільці перед дзеркалом, 
гімнастична палиця на стегнах. Катати палицю по стегнах.  

Дозування: 20 сек. Темп швидкий.  2. В.п.: палиця у руках, лікті 
притиснуті до тулуба. 1. Зігнути руки в ліктях, палицю до грудей. 
Дозування: 6 – 8 разів. Пружинисто, ритмічно. 3. В.п.: нахилившись 
уперед з палицею в руках. 1 – 4 рази. Згинання та розгинання рук у 
ліктьових суглобах. Дозування: 20 сек. Темп швидкий. 4. В.п.: палиця в 
руках над головою. Зігнути та розігнути руки в ліктьових суглобах за 
голову (до шиї). Лікті при згинанні набік. Дозування: 3 – 4рази. 
Пружинисто, ритмічно.5. В.п.: палиця одним кінцем стоїть на підлозі 
перед собою, хвора рука тримає її зверху (на рівні плеча). Зігнути руку до 
плеча, лікоть спрямований убік. В. п. Дозування: 34рази. Пружинисто, 
ритмічно. 6. В.п.: здорова рука підтримує хвору під плече. Згинання – 
розгинання в ліктьовому суглобі, лікоть спрямований униз. Дозування: 30 
сек. Після вправи повністю розслабити руку. 

Висновки.Таким чином, функціональний метод, що включає ранні 
активні та пасивні рухи з навантаженнями, які поступово збільшуються, 
масаж, фізіотерапевтичні методи, трудотерапію та загальнозміцнюючу 
терапіюзначною міроюзабезпечують позитивний результат лікування 
кісток ліктьового суглоба. 
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Вступ.Згідно із сучасними статистичними відомостями, кількість 
дітей із порушеннями опорно-рухового апарату нейрогенної етіології, 
включаючи ДЦП, сягає 65 – 97% (С. Бочкова, А. Жук, А. Семенович). 
Саме тому проблема фізичного виховання та реабілітації дітей із 
порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА) завжди була досить 
гострою. Насампередце стосується осіб, які страждають на ДЦП. 
Встановлено, що різні аспекти фізичної реабілітації таких дітей вивчені 
досить детально (Л. Бадалян, О. Мастюкова, К. Семенова, Є. Сологубов, 
О. Штеренгерц та ін.). Однак недостатньо дослідженими залишаються 
питання розробки ефективної системи корекційного фізичного виховання 
дітей з різними формами і ступенями тяжкості рухових порушень 
нейрогенної етіології, пов’язаних із ДЦП. На думку учених, порушення 
моторної сфери в таких дітей є основною проблемою, вирішення якої 
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дозволить їм швидше адаптуватися до навколишнього середовища та 
успішно реалізувати свій особистісний потенціал [1, 2 ]. 

Отже, розповсюдженість випадків ДЦП серед дитячого населення 
України, важливість пошуку шляхів оптимізації корекційно спрямованого 
фізичного виховання дошкільників із ДЦП указують на актуальність 
проведення відповідних досліджень. 

Результати дослідження. Сучасними дослідниками рухова 
активність розглядається як однин з важливих компонентів 
життєдіяльності та поведінки дітей і підлітків. Вона визначається 
соціально-економічними умовами та рівнем культури суспільства, 
залежить від організації фізичного виховання, індивідуальних 
особливостей, обумовлюється родом занять, кількістю вільного часу й 
характером його використання, доступністю спортивних та оздоровчих 
споруд і місць відпочинку для дітей і підлітків [1, 2]. Для дітей із ДЦП, 
крім усього іншого, «якісними» компонентами та лімітуючими 
чинниками рухової активності є: 

1) морфо-функціональний стан опорно-рухового апарату і нервової 
системи; 

2) рухові можливості дитини; 
3) рівень рухового розвитку (як якісний компонент – структура і 

складність рухів, так і кількісний – об’єм активного рухового 
запасу); 

4) стан вегетативного забезпечення рухової діяльності; 
5) психоемоційний стан і мотивація до активної діяльності; 
6) змістовність рухової діяльності. 

Отже, рівень рухової активності, з одного боку, обумовлений цими 
компонентами, а з іншого, – виступає безпосереднім чинником їх корекції 
у процесі спеціалізованої рухової діяльності. Так, діяльність різних 
систем організму дитини перебуває у прямій залежності від активності 
скелетних м’язів. Рухова активність стимулює обмін речовин та енергії, 
удосконалення всіх функцій і систем організму, а також підвищення його 
працездатності. Недостатність рухів, обмеженість рухової активності, що 
властиве для дітей із ДЦП, негативно впливає на й розвиток їх організму. 
Зокрема, явища гіпокінезії та гіподинамії справляють негативний вплив 
на формування мовлення, психічних функцій, інтелекту, сенсорних 
систем, а також поведінку дітей [3, с. 19]. 

Отже, під розвитком рухової активності в дітей із ДЦП потрібно 
розуміти збільшення її тривалості й обсягу на підставі якісних 
перетворень в організмі дитини та розробки привабливих для неї видів 
рухової діяльності. 

Під терміном «корекція» в педагогіці розуміють систему 
спеціалізованих і загальнопедагогічних заходів, спрямованих на 
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послаблення або подолання вад психофізичного розвитку і відхилень у 
поведінці дітей та підлітків. Разом із тим підкреслюється, що даний 
термін передбачає як виправлення окремих порушень, так і комплексний 
вплив на дитину з особливими потребами з метою досягнення 
позитивного результату в процесі її навчання, виховання й розвитку. 

На думку авторів [1, 2], корекційно-педагогічна робота серед дітей 
із ДЦП перш за все повинна спиратись на збережені функції дитини та 
спрямовуватись на попередження або зменшення ступеня виразності 
вторинних порушень, а також на стимуляцію компенсаторних механізмів 
організму дитини.Змістовність корекційно-розвивальної роботи серед 
дітей із наслідками церебрального паралічу, вибір засобів, методів і 
технологій зумовлюються насампередтяжкістю й особливостями вияву 
симптомокомплексу захворювання в кожному конкретному випадку. Від 
того, наскільки адекватно, індивідуально і правильно підібрано режим та 
зміст рухової активності, залежатиме кінцевий результат корекційної 
роботи. 

Як засвідчило вивчення літературних джерел, у практиці 
корекційної роботи серед дітей із наслідками церебрального паралічу 
існує необхідність поєднання педагогічних заходів із засобами відновно-
реабілітаційного впливу на організм, серед яких виокремлюють кілька 
напрямів: використання фармакологічних препаратів для покращення 
діяльності центральної та периферичної нервової системи та опорно-
рухового апарату; застосування хірургічно-ортопедичних методів, 
санаторно-курортного лікування, фізіотерапевтичних процедур, 
лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу тощо [1, 2]. 

У більшості випадків ефективність відновлення рухової сфери дітей 
із ДЦП визначається тяжкістю наявних морфо-функціональних порушень 
та адекватністю корекційних засобів.На думку С.О. Бортфельд і  
К.О. Семенової, головним завданням лікувальної фізичної культури є 
нормалізація м’язового тонусу [2, с.282]. В.В. Купина, А.В. Пчеляков та 
інші вважають, що вона перш за все є дієвим засобом підвищення рухової 
активності хворих, навчання їх самообслуговуванню та самостійному 
пересуванню навіть за наявності значних контрактур і деформацій. 
W.M. Phelps наголошує на важливості впливу на кожен м’яз і пропонує 15 
засобів залежно від стану хворого на ДЦП: 1) масаж, 2) пасивні рухи,  
3) рухи зі сторонньою допомогою, 4) активні рухи, 5) опір рухам, 6) умовні рухи, 
7) невпорядковані рухи, 8) комбіновані рухи, 9) відпочинок, 10) розслаблення, 
11) рухи в розслабленій позі, 12) вправи на рівновагу, 13) рухи у відповідь на 
подразник, 14) відтягування, хапання, розтискання, 15) правильне і 
вправне виконання рухів. 

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

До програми занять при всіх формах ДЦП деякі автори 
рекомендують включати ігри (малорухливі, рухливі, естафети, спортивні, 
атракціонні), які мають важливе виховне значення й уможливлюють 
емоційний спосіб закріплення рухових навичок, починаючи від 
індивідуальних рухових завдань і закінчуючи складними команднимита 
деякими спортивними іграми за спрощеними правилами. 
М.М. Єфименкопропонує будувати заняття у вигляді однієї великої 
тематичної гри, яка складається із взаємопов’язаних ігрових ситуацій, 
завдань, вправ, підібраних таким чином, щоб сприяти вирішенню 
поставлених педагогом корекційних завдань. 

До програми занять, розрахованої на дітей із ДЦП, як вважають 
К.О. Семенова, W.М. Сruicrshank, S. Karlson, крім фізичних вправ, варто 
включати психотерапію, вправи для розвитку мовлення, зорової та 
слухової функцій. Усі ці засоби досить ефективно використано в методиці 
кондуктивного навчання, розробленій в Угорщині провідним фахівцем із 
ДЦП М. Харі. Ця методика знайшла своє застосування в багатьох країнах 
світу.На особливу увагу заслуговує запропонована С.А. Холодовим 
методика формування навички ходьби в дошкільників із спастичними 
формами ДЦП. Автор довів, що використання розроблених ним 
додаткових засобів ручної опори у процесі поетапного навчання ходьби 
та її корекції значно оптимізують цей процес і прискорюють набуття 
дитиною можливості пересуватись, причому ефективність може 
варіюватись від здатності до самостійного пересування з певним засобом 
опори до практично впевненої ходи. 

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

Таким чином, узагальнення сучасних теоретичних і методичних 
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підходів до корекції порушень рухової сфери дітей із церебральними 
паралічами дозволить здійснити розробку експериментальної технології 
корекції порушень рухової сфери старших дошкільників із ДЦП, що має 
бути реалізованою в системі корекційноспрямованого фізичного 
виховання дітей. 

Висновки. Аналіз та узагальнення даних спеціальної науково-
методичної літератури дозволив з’ясувати, що проблема корекції рухових 
порушень, зумовлених церебральними паралічами, є актуальною, а її 
вирішення перебуває у сфері наукових інтересів фахівців різних галузей – 
медицини, реабілітації, корекційної педагогіки, спеціальної психології та 
фізичної культури. На сьогодні вивчено етіологію і патогенез ДЦП, 
розроблено різні класифікації цього захворювання, що дає можливість 
вчасно вживати застережних заходів. Однак, незважаючи на досягнення 
превентивної медицини, кількість дітей із діагнозом ДЦП у нашій країні 
постійно збільшується. 

Процес формування, розвитку й удосконалення рухів у дітей із 
ДЦП унаслідок значного ураження систем їх виконання, керування й 
вегетативного забезпечення може відбуватися лише в умовах спеціально 
організованого навчання, що передбачає створення відповідних 
організаційно-педагогічних умов, застосування методів і засобів 
корекційно-реабілітаційного впливу. 

Таким чином, зваживши на дослідження, які відображають стан 
проблеми розвитку рухової активності дітей із ДЦП, ми дійшли висновку, 
що технології, засоби, методи та форми, які дотепер застосовувались у 
практиці вирішення цієї проблеми, недостатньо ефективні та потребують 
подальшого вдосконалення. 
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ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВА ТЕРАПІЯ У ФІЗИЧНІЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

 

Вступ.Бронхіальна астма (БА) в дітей – одна з важливих проблем 
медицини, обумовлена високою поширеністю у світі [1, 2]. За останній 
час досягнуто значних успіхів у розробці різноманітних лікарських 
протиастматичних препаратів, однак результати терапії, яка може тривати 
в дитини протягом багатьох років, не завжди задовольняють лікаря, 
пацієнта і його батьків. Відзначається збільшення частоти алергійних і 
побічних реакцій на лікарські засоби, формування резистентності до 
різних препаратів [3, 4].Фізичнареабілітація сприяє відновленню функції 
зовнішнього дихання (ФЗД), нормалізації кровообігу, поліпшенню 
адаптаційних можливостей дихальної і серцево-судинної систем до 
фізичних навантажень, зміцненню мускулатури грудної клітини (і 
бронхоальвеолярного апарату) зі збільшенням рухливості хребта, ребер, 
діафрагми, підвищенню опірності організму, поліпшенню обмінних 
процесів, нормалізації функцій центральної нервової системи [5]. 

У реабілітації дітей з БА, крім медикаментозного лікування і 
засобів фізичної реабілітації, широко використовуються засоби і форми 
адаптивної фізичної культури (АФК). Заняття АФК і спортом – необхідна 
частина повсякденного життя хворих БА, що вирішує завдання їх 
соціальної інтеграції [1]. У нашій країні цій проблемі дотепер практично 
не приділялося уваги. У зв'язку з цимактуальними залишаються пошук і 
розробка нових науково-обґрунтованих і ефективних програм 
оздоровлення дітей з БА, відновлення їх працездатності, соціальної 
реабілітації й адаптації в суспільстві. На всіх етапах фізичної реабілітації 
дітей з БА широко застосовуються різні методики [4]. В основному вони 
спрямовані на поліпшення діяльності апарату дихання, але БА є 
захворюванням не тільки бронхолегеневої системи, й і усього організму, 
у першу чергу центральної і вегетативної нервової системи, тобто 
бронхіальна астма – це психосоматичне захворювання, тому комплексна 
фізична реабілітація повинна бути спрямована не тільки на корекцію 
порушень дихальної системи, а й на весь організм, зокрема на центральну 
і вегетативну нервову систему. У цьому аспекті велику роль могла б 
відіграти методика комплексної реабілітації з використанням 
танцювально-рухової терапії, однак відомостей про вплив танцювальних 
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вправ, дія яких спрямована на центральну і вегетативну нервову систему, 
емоційну сферу дітей, хворих БА, у літературі практично немає.  

У зв'язку з наростанням і поширеністю функціональних нервово-
психічних відхилень у дітей, хворих БА, постає серйозне питання про 
способи охорони психоемоційної сфери молодого зростаючого організму, 
що зазнає великого навчального навантаження вкомбінації з 
гіподинамією. В 60% дітей відзначається депресивний або 
субдепресивний стан. Це виражається у зниженому настрої, байдужості, 
втраті інтересу до життя, думках про власну неповноцінність. Вони 
зазнають значних труднощів у вербалізації своїх переживань (у багатьох 
із них одним з чинників, що провокують приступ, є емоційне 
переживання, незалежно від того, позитивне воно чи негативне). У цих 
дітей недостатньо розвинені здатності до вираження свого стану за 
допомогою символів, мова тіла залишається єдиною для вираження 
емоційного стану [1, 5 ].  

Метою дослідження є:розробити комплексну методику фізичної 
реабілітації дітей з БА із включенням танцювальних вправ і вивчити її 
вплив на корекцію особливостей розвитку дітей з БА та можливість їх 
соціальної інтеграції. 

Дослідження проводилося на базі санаторію в м. Моршині у 
відділенні для лікування дихальних шляхів. Для проведення 
експерименту були відібрані діти 10 – 14 років з хронічною формою БА 
(за медичними картками) –усього 40 пацієнтів. З них 20 отримували 
медикаментозне лікування, ЛФК, лікувальний масаж №10 – контрольна 
група (КГ). Основна група (ОГ) складалася з 20 дітей, які на тлі 
медикаментозного лікування займалися за оригінальною комплексною 
реабілітаційною програмою. Вона включала масаж, дихальну гімнастику, 
гімнастику на м’ячах, елементи хореографії, ігри, астма-школу, заняття з 
дихальними тренажерами в домашніх умовах.  

Результати дослідження. Спостереження за хворими тривали 
протягом року: проводилися дослідження ФЗД і вивчався перебіг 
захворювання, також аналізувалися медичні карти пацієнтів, проводилися 
бесіди з батьками. Результати віддалених досліджень показали, що в ОГ у 
75,4% дітей спостерігалася стійка ремісія бронхіальної астми, у 24,6% – 
напади почали мати епізодичний характер і проходили в більш 
згладженій формі (нестабільна ремісія), у КГ ці показники склали, 
відповідно, 36,7% і 63,3%. Наприкінці всього курсу зросла 
координованість рухів, зменшилася моторна незручність, діти стали 
більш упевнено володіти своїм тілом, набагато більший час могли 
виконувати вправи не відволікаючись. З'явилося бажання не тільки 
правильно виконувати завдання, але й допомагати іншим. Дані за шкалою 
"Важкість астми" не змінилися. На початку занять показник за цією 
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шкалою становив 52% від максимально можливого, наприкінці він 
залишився на цьому ж рівні, це пов'язано з невеликим часовим 
інтервалом, який займав увесь курс занять. Діти, відповідаючи на 
запитання, цієї шкали (наприклад "Як часто в тебе бувають загострення 
астми останнім часом?") мали труднощі в оцінці зміни стану свого 
здоров'я за даний період часу. Зміни за шкалою "Дистрес" були такі: на 
початку занять середній бал склав 76%, наприкінці – 83% від 
максимально можливої величини. Діти емоційно стали переживати свій 
стан як гірший, це не суперечить підвищенням показників за шкалами 
"Якість активного життя" і "Якість пасивного життя". Танцювальні 
вправи є фізичним навантаженням на організм. Це навантаження 
ретельно підібране і суворо дозоване, але воно перевищує звичайне 
фізичне навантаження цих дітей. Контролюється стресова ситуація, з 
якою дитина може впоратися. Це є позитивним чинником, тому що вчить 
організм адекватно реагувати на стресову ситуацію, що для дітей, які 
страждають БА, становить істотні труднощі (подібний стрес для 
організму створюється під час терапії гірським повітрям, коли дитині 
доводиться дихати сумішшю, збідненою киснем). За шкалою "Якість 
активного життя" до відвідування занять середній бал становив 82% від 
максимально можливої величини; після відвідування занять відповідний 
бал склав 88%. Діти почали одержувати більше задоволення від власної 
активності, вони з радістю виконували вправи [5]. 

Аналіз даних опитування "Якість життя" і спостереження за дітьми 
свідчать, що труднощі, які діти долають під час занять, підвищують їхню 
самостійність і впевненість у власних силах. Було виявлено, що в 
післяреабілітаційний період значна частина дітей ОГ – 48% (проти 20% 
КГ) – стали займатися фізичною культурою і спортом (плаванням, легкою 
атлетикою, футболом тощо), що, безсумнівно, є одним з позитивних 
результатів фізичної реабілітації. За шкалою "Якість пасивного життя" до 
астма-школи середній показник становив 78% від максимально 
можливого, після – він збільшився до 85%. Заняття, не пов'язані з 
підвищеною фізичною активністю, – читання, малювання, 
конструювання, інші улюблені захоплення – суб'єктивно стали 
переживати як ті, що приносять більше радості. Проведене дослідження 
свідчить про те, що методика з використанням танцювально-рухової 
терапії впливає на емоційну сферу дитини, що страждає БА, збільшуючи 
суб'єктивне переживання задоволення від активної діяльності. У 
результаті занять за цією методикою діти краще відчувають своє тіло, 
свої фізичні можливості. 

Висновки. 
1. Після закінчення експерименту в пацієнтів основної групи 

виявлене достовірне збільшення (р<0,05) середніх показників ФЗД 
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порівняно з вихідним рівнем: ОФВ1 зріс у середньому на 8,0%, МОШ25 – 
на 11,3%, МОШ50 – на 13,2%, значно покращилася прохідність бронхів 
дрібного калібру, про що свідчить підвищення МОШ75 на 13,8%. 
Динаміка середніх показників ФЗД у контрольній групі була менш 
значною і не достовірною (р>0,05): ОФВ1 зріс у середньому на 4,4%, 
МОШ25 – на 6,1%, МОШ50 – на 6,6%, МОШ75 – на 6,5%.  

2. Дослідження частоти серцевих скорочень, проведені після 
реалізації експериментальної програми, говорять про поліпшення в 
основній групі функціонального стану серцево-судинної системи 
порівняно з контрольною групою: спостерігалося менше збільшення 
максимальної ЧСС у середині заняття й більш швидке відновлення після 
фізичного навантаження.  

3. Аналіз даних анкети "Якість життя" і спостереження за дітьми 
свідчать, що заняття,згідно із запропонованою методикою фізичної 
реабілітації з використанням танцювально-рухової терапії, підвищують 
самостійність дітей і впевненість у власних силах, розширюють моторні 
можливості, що свідчить про їхню соціальну інтеграцію. Відбулося 
збільшення показників за такими шкалами: "Дистрес" – на 6%, "Якість 
активного життя" – на 6%, "Якість пасивного життя" – на 7%.  

4. В експерименті доведена ефективність і доступність розробленої 
нами методики комплексної фізичної реабілітації з використанням 
танцювальних вправ для дітей із бронхіальною астмою у віці 10 – 14 
років. Було виявлено поліпшення клінічної картини ів 60% дітей основної 
групи, тоді як у контрольній групі такі зміни спостерігалася лише у 47% 
клієнтів. Дослідження показали, що в основній групі в 75,4% дітей 
спостерігалася стійка ремісія, у 24,6% – напади почали мати епізодичний 
характер і проходили в згладженій формі (нестабільна ремісія). 
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ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Вступ. Студентська молодь становить науковий, культурний, 
оборонний потенціал України, генофонд нації. Збереження та зміцнення 
здоров’я студентів є складною культурно-освітньою, економічною і 
соціально-політичною проблемою, а підвищення рівня їхньої фізичної 
підготовки є найбільш актуальним завданням, яке гостро стоїть перед 
українськимсуспільством. 

За останні роки спостерігається збільшення кількості студентів, що 
мають відхилення у стані здоров'я, зокрема захворювання органів дихання. 
Патологія дихальної системи студентів в основному представлена хронічною 
пневмонією, хронічним бронхітом, пневмосклерозом, бронхіальною астмою, 
залишковими явищами після перенесеного плевриту, емфізема легень, 
компенсованими формами туберкульозу в стадії стійкої ремісії. Патологічні 
зміни, що виникають при хронічних захворюваннях дихальної системи, 
послаблюють дихальну мускулатуру і порушують бронхіальну прохідність[5]. 

Наукові дослідження і досвід показали, що дозоване фізичне 
навантаження ефективно протидіє ряду функціональних порушень різних 
органів і систем, які розвиваються. Регулярні оздоровчі тренування сприяють 
більш економній та повноцінній функціональній діяльності легенів. 
Адаптація до фізичних навантажень сприяє поглибленню дихання, робить 
його ритмічним, поліпшує газообмін, збільшує коефіцієнт використання 
кисню, підвищує ступінь насичення крові киснем[3].  

Аналіз даних науково-методичної літератури свідчить, що 
захворюванням органів дихання серед студентської молоді приділяється 
велика увага з боку науковців. Так, предметом досліджень М. О. Фоміна 
(2000) стали морфофункціональні особливості організму студентів при 
захворюваннях органів дихання. М. М. Амосов (2004),С. І. Присяжнюк 
(2008), Дж. Уілмор (1997) вивчалиетіологію, патогенез і клінічну картину 
досліджуваних хвороб.М. М. Булатова (2008), О. Д. Дубогай (2001) у 
своїхпрацях описали організаційно-методичні основи фізичного 
виховання студентів спеціальних медичних груп. М. О. Красуля (2002), 
А. Р. Сухарєв (2007) усвоїх роботах звернулиувагу на особливості 
фізичного виховання студентів спеціальних медичних групі з 
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захворюваннями органів дихання. 
У науковій літературі спостерігається недорозробленість проблем 

фізичного виховання студентів спеціальних медичних групі з 
захворюваннями дихальної системи. Практика свідчить, що робота у 
вищих навчальних закладах занадто відстає від потреб часу. Багато 
викладачів фізичного виховання не володіють необхідним рівнем знань 
щодо особливостей організації та методики роботи спеціальних медичних 
груп, виявляють пасивність та інертність у цій важливій роботі, 
помилково вважаючи її лише додатковим навантаженням[2]. 

Результати дослідження. Фізична культура широко застосовується 
в усі періоди, за всіх ступенів захворюваності органів дихання з 
урахуванням протипоказань як один із потужних засобів відновлювальної 
терапії. Цілеспрямоване застосування фізичних вправ сприяє 
відновленню порушеної рівноваги між основними процесами центральної 
нервової системи (збудженням і гальмуванням), створенню правильних 
кортиковісцеральних взаємозв’язків. За допомогою систематичних 
фізичних вправ створюється можливість переводити поверхневе дихання 
в більш глибоке, поліпшувати режим дихання при задиханні, збільшувати 
вентиляцію легень і газообміну, знижувати й ліквідувати гіпоксію. 
Фізичні вправи, викликаючи посилення крово- і лімфообігу, сприяють 
більш швидкому й повноцінному розсмоктуванню запального 
інфільтрату, утворюваного ексудату в легенях і в плевральній порожнині. 
Під їхнім впливом попереджуються патологічні зміни у бронхіальній 
системі типу склерозованих ателектазів, плевральних спайок, 
поліпшується дренажна функція бронхів, що полегшує виведення 
мокротиння; спостерігається значне морфологічне і функціональне 
збільшення можливостей організму, які виявляються у значному 
збільшенні об’єму грудної клітки, збільшенні легень і фізіологічних 
легеневих показників. Зізбільшеннямфункціонального стану органів 
дихання, серцево-судинної системи хворий студент набуває великої 
впевненості у своєму видужуванні. Так, застосування засобів фізичної 
культури в комплексній терапії органів дихання є клінічно 
обґрунтованим. Ефект, одержаний від їхнього застосування, не може бути 
досягнутий іншими засобами. 

Лікувальний масаж . Його лікарська дія виявляється за трьома 
основними механізмами – нервово-рефлекторним, гуморальним і 
механічним. При захворюваннях органів дихання основним е нервово-
рефлекторний механізм. Масаж урівноважує основні нервові центри 
ЦНС, збільшує її рефлекторну функцію, рефлекторно впливає на процеси 
дихання, вентиляції й газообміну. Масаж грудної клітки зміцнює 
дихальні м’язи, збільшує їх еластичність і рухливість, сприяє 
розсмоктуванню ексудату, ліквідує застійні явища в легенях і зменшує 
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розвиток спайок та інших легенево-плевральних ускладнень. 
ЛФК: 1) подальша нормалізація механіки дихання; 2) ліквідація ДН; 

3) підвищення тонусу ЦНС; 4) попередження ателектозів; 5) розсмоктування 
ексудоту; 6) виведення мокроти; 7) відновлення функціонального стану ССС та 
інших систем. 

ЛГ проводять у вихідних положеннях сидячи на стільці і стоячи. 
Використовують ті ж гімнастичні й дихальні вправи, що й при ліжковому 
режимі. Збільшується навантаження. Хворі виконують вправи для м’язів 
плечового пояса, кінцівок, хребта. Використовуються гімнастичні 
предмети і снаряди. Співвідношення дихальних і загальнотонізуючих 
вправ – 1:1, 1:2. Навантаження – малої і середньої інтенсивності. 
Збільшення ЧСС на 10 – 15 уд./хв. Темп – середній, амплітуда рухів – 
повна. Тривалість занять ЛФК – 15 – 30 хв. Метод проведення – 
індивідуальний або малогруповий. Крім того, використовують ходьбу по 
залу та на місці. 

Виявлено, що за допомогою систематичних фізичних вправ 
створюється можливість переводити поверхневе дихання в більш 
глибоке, поліпшувати режим дихання при задиханні, збільшувати 
вентиляцію легень і газообміну, знижувати й ліквідувати гіпоксію. 

Метою спеціальної медичної групи є повернення студентів до 
психофізичного стану перед захворюванням і розвиток фізичних якостей 
особистості; у випадку хронічного захворювання – поліпшення 
психофізіологічного стану організму, збільшення періоду тривалості 
ремісії; адаптація до навчального навантаження у вузі. 

Під час занять фізичними вправами в організмі людини 
відбувається комплекс морфологічних і функціональних змін, які 
обумовлюють значне розширення функціональних можливостей органів і 
систем та їхній взаємозв’язок з удосконаленням регулюючих організм 
систем, які впливають на збільшення діапазону компенсаторно-
адаптаційних реакцій. Унаслідок цього підвищується специфічна і 
неспецифічна стійкість, опір організму людини до дій різних 
несприятливих факторів зовнішнього середовища, покращується 
пристосовуваність до різних фізичних навантажень. Ця обставина є 
впливовим фактором на рівень здорової життєдіяльності в період 
навчання молодої людини у вищому навчальному закладі, що проходить 
на фоні важкої і напруженої розумової праці, яку виконує студент в 
умовах дефіциту часу цілком за різко зниженої рухової активності. 

Слід пам’ятати, що тільки комплексне лікування дає повне 
відновлення пацієнта. 

Висновки.Розроблена і впровадженаметодика фізичного виховання 
для студентів із захворюваннями органів дихання, що включає лікувальну 
гімнастику, лікувальний масаж, загартувальні процедури, дозволила 
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значною мірою поліпшити стан здоров’я досліджуваних студентів, що 
має велике соціальне й економічне значення. 

Доведено, що під час занять фізичними вправами в організмі 
людини відбувається комплекс морфологічних і функціональних змін, які 
обумовлюють значне розширення функціональних можливостей органів і 
систем та їхній взаємозв’язок з удосконаленням регулюючих організм 
систем, які впливають на збільшення діапазону компенсаторно-
адаптаційних реакцій. Унаслідок цього підвищується специфічна і 
неспецифічна стійкість, опір організму людини до дій різних 
несприятливих факторів зовнішнього середовища, покращується 
пристосовуваність до різних фізичних навантажень. 
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ПСИХОФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З 
АМПУТАЦІЙНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ КІНЦІВОК ЗАСОБАМИ 

АДАПТИВНОГО СПОРТУ 
 

Вступ. Ампутація кінцівки є важкою фізичною і психологічною 
втратою для хворого і надзвичайно відповідальною та серйозною 
операцією для хірурга. Вона супроводжується травмою периферичних 
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нервів з висхідною реакцією ЦНС, погіршує функціонування 
артеріальних і венозних судин з подразненням периваскулярного 
симпатичного сплетіння, змінює точки фіксації пересічених м’язів і, 
відповідно, – характер пропріоцептивної імпульсації, значно порушує 
статико-динамічний стереотип, що несе в собі потенційну загрозу 
виникнення різного роду ускладнень. Ще більше таких можливостей 
створює формування кукси: спочатку – на операційному столі, потім – 
при заживленні й підготовці до протезування, а пізніше – у процесі 
користування протезом. Як наслідок, ампутація кінцівки, крім втрати 
анатомічного сегменту, ускладнюється виникненням різного роду хвороб 
і вад кукси (Безсмертний Ю. О., 2006).  

Великий відсоток первинних ампутацій призначається внаслідок 
діабету, облітеруючого ендартеріїту та інших судинних захворювань 
(Мухін В. М., 2005). Ампутація кінцівок сприймається людиною як 
трагедія, є переломною подією на життєвій дорозі людини і може 
розглядатися як стресова ситуація та психологічна криза особи. Наявність 
важкого захворювання або фізичного дефекту є значним 
психотравмуючим чинником, здатним змінити нервово-психічний статус, 
життєвий стереотип і в цілому бути причиною дезадаптації особи. Втрата 
кінцівок, особливо в молодому та середньому віці, служить причиною 
розвитку вираженого емоційного і фізичного стресу, причому ознаки 
стресової реакції зберігаються вельми тривалий період після травми, 
ампутації, завершення первинного протезування [3]. 

Результати дослідження. Аналіз спеціальної літератури показав, 
що на сьогодні достатньо глибоко вивчено питання етіології та 
патогенезу ампутації кінцівок, достатньо висвітлено питання діагностики 
і лікування цього захворювання. Показання до ампутації або 
екзартикуляції можна розділити на дві групи – абсолютні й відносні. До 
абсолютних відносяться такі показання, коли є необоротні процеси й 
консервативні методи лікування не в змозі зберегти кінцівку, наприклад 
травматичний відрив кінцівки, гангрена, ушкодження двох третин м'яких 
тканин. Відносні показання – це такі показання, коли питання про 
ампутацію або екзартикуляцію кінцівки вирішується з урахуванням стану 
хворого в кожному конкретному випадку в індивідуальному порядку. 
Оперувати необхідно тільки в тому випадку, якщо травма або 
захворювання кінцівки загрожує життю хворого [2, 6]. 

Ампутацію необхідно закінчувати протезуванням. Термін його 
повинен бути максимально наближений до моменту ампутації. Хворого, 
якому належить ампутація кінцівки, необхідно підготуватися не тільки 
фізично, але й психологічно. Щоб реалізувати вимоги максимального 
наближення до протезування моменту операції, запропоновано метод 
раннього ходіння в постійному протезі.  
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Після ампутації для запобігання контрактури в випрямленому 
положенні кінцівку мобілізують гіпсовою лонгеткою або шинами. 
Знімати лонгет слід після повного загоєння рани. Через 3 доби після 
операції призначають УВЧ-терапію, а з 5-ї доби починають фантомно-
імпульсну гімнастику (хворий подумки згинає та розгинає кінцівку в 
відсутньому суглобі). Скорочення м'язів сприяє поліпшенню кровообігу 
та попереджає надмірну атрофію.  

Завдання відновного лікування в ранньому післяопераційному 
періоді (в середньому 3 –4 дні): профілактика можливих 
післяопераційних ускладнень; поліпшення крово- і лімфообігу в зоні 
операції з метою стимуляції процесів регенерації; профілактика 
гіпотрофії м'язів кукси і тугорухомості в суглобах вище ампутації; 
зменшення больових відчуттів; зниження психоемоційних реакцій.  

На 3-й день після операції проводять корекцію кукси становищем. 
Наприклад, вихідне положення лежачи на спині, оперована нога 
випрямлена в колінному суглобі, на зону якого рекомендується накласти 
мішечок з піском (для фіксації розігнути положення ноги). Вихідне 
положення – те ж, кукса фіксована в гіпсовій пов'язці.  

З 4 – 5-го дня при задовільному загальному самопочутті хворого 
переводять у вертикальне положення. У заняттях широко 
використовують загальнорозвиваючі вправи, а також вправи, спрямовані 
на поліпшення рівноваги та координації рухів. При односторонній 
ампутації хворих навчають пересуванню за допомогою милиць, при 
двосторонній – самостійного переходу в коляску і пересуванню в ній. 
Після зняття швів відновне лікування спрямоване на підготовку кукси до 
протезування. Для цього необхідно: відновити рухливість у 
проксимальному суглобі; нормалізувати м'язовий тонус кукси; зміцнити 
м'язові групи, що виробляють рух у суглобі; підготувати розташовані 
вище сегменти кінцівки до механічного впливу гільзи, кріплень і тяг 
протезів; удосконалювати м'язово-суглобове відчуття та координацію 
поєднаних рухів; удосконалювати форми рухових компенсацій.  

У міру зменшення болю, збільшення рухливості у збереженому 
суглобі в заняття лікувальної гімнастики включають вправи, спрямовані 
на зміцнення м'язів кукси. Наприклад, при ампутації гомілки слід 
зміцнювати м'язи-розгиначі колінного суглоба, при ампутації стегна – 
м'язи-розгиначі і відводні м'язи. У розвитку м'язово-суглобового відчуття 
і координації рухів має значення не стільки сама вправа, скільки методика 
його виконання. Так, відведення ноги в тазостегновому суглобі можна 
використовувати для збільшення рухливості в ньому (вправи ізотонічного 
характеру), для розвитку м'язової сили (вправи з обтяженням, опором, 
ізометричного характеру), для тренування м'язово-суглобового відчуття 
(точне відтворення заданого обсягу руху без зорового контролю) [1].  
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Засоби ЛФК відіграють провідну роль як у формуванні кукси, так і 
в підготовці її до протезування, у навчанні користуватися протезом. З 
перших днів після операції в заняття лікувальної гімнастики включають 
дихальні та загальнотонізуючі вправи, вправи для суглобів і м'язів 
здорової кінцівки, ізометричні напруження м'язів (для збережених 
сегментів кінцівки), рух кукси в полегшених умовах (відведення, 
приведення).  

Фізичні вправи, як засіб активної корекції, усувають дефекти 
постави шляхом зміцнення розтягнутих м'язів на боці опуклості. 
Зміцнення м'язів черевної стінки і сідничних м'язів зменшує нахил таза і 
змінює ступінь сколіотичної постави хребта. Враховуючи 
перевантаження здорової кінцівки, зокрема стопи, слід вводити в заняття 
лікувальну гімнастику, вправи, спрямовані на зміцнення м'язів стегна, 
гомілки і стопи (вихідне положення – лежачи, сидячи та стоячи). До 
тренування опорної функції кукси приступають на 2 – 3-й день після 
зняття швів: спочатку проводять легкі масажні похлопування та 
погладжування кукси, потім хворий у вихідному положенню – сидячи на 
ліжку – імітує осьове навантаження на площину ліжка, виконує імітацію 
ходьби, проводить самомасаж кукси (її опорної поверхні). Після 
постачання нижніх кінцівок протезами хворого навчають ходьбі [5, с. 203 
– 219].  

Загальні завдання відновного лікування на всіх етапах навчання 
пересуванню: адаптація до протезу, зміцнення м'язів кукси, тазового 
пояса; навчання управлінню протезом, тренування координації рухів; 
усунення контрактур (тугорухомості) усіченої кінцівки; зміцнення м'язів 
плечового пояса і верхніх кінцівок (користування милицями).  

На 1-му етапі хворого навчають стояти з рівномірною опорою на 
обидві кінцівки і на протезі. На 2-му етапі відпрацьовують техніку 
перенесення маси тіла з однієї ноги на іншу. На 3-му етапі виробляють 
рівномірні крокові рухи і ритмічну координовану ходу з однаковим 
просуванням вперед як здоровою, так і оперованою кінцівкою. Хворі 
освоюють ходьбу по похилій площині, повороти при ходьбі, пересування 
з подоланням різних перешкод, підйом і спуск по сходах і т. д. У заняття, 
крім фізичних вправ, вводять ігрові елементи й елементи спорту 
(волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу та ін.). 

Через 3 – 4 тижні після операції починають тренування стояння і 
ходьби на лікувально-тренувальному протезі, що полегшує перехід до 
ходьби на постійних протезах [4]. 

Висновки. Ампутація кінцівки є важкою фізичною і психологічною 
втратою для хворого і надзвичайно відповідальною і серйозною 
операцією для хірурга. Великий відсоток первинних ампутацій 
призначається внаслідок діабету, облітеруючого ендартеріїту та інших 
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судинних захворювань. 
Загальні завдання відновного лікування на всіх етапах навчання 

пересуванню наступні: адаптація до протезу, зміцнення м'язів кукси, 
тазового поясу; навчання управлінню протезом, тренування координації 
рухів; усунення контрактур (тугорухомості) усіченої кінцівки; зміцнення 
м'язів плечового пояса і верхніх кінцівок (користування милицями). 
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДСТАРТОВОГО 
ЕМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ 

 

Введение. Успешное выступление в соревнованиях зависит не 
только от високого уровня физической, технической и тактической 
подготовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. 

Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои физические, 
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технические и тактические способности, навыки и умения, а кроме того, 
вскрыть резервне возможности как обязательный элемент соревнования, 
спортсмену необходимо психологически готовиться к определенным 
условиям спортивной деятельности. Психологические особенности 
соревнований, закономерности, причины и динамика 
предсоревновательных состояний определяют высокие требования к 
психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе 
обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может бать растеряно 
в считанные минуты, а порой и секунды перед стартом или в ходе 
спортивной борьбы [3]. Поэтому следует особое внимание уделить 
вопросу возникновения предстартового эмоционального возбуждения. 

Результаты исследования. У спортсменов, длительное время 
занимающихся спортом, образуется система условно-рефлекторных 
связей, которая при известных условиях (мысль, разговор о предстоящей 
деятельности, привычная обстановка) активизируется независимо от воли 
и желания спортсмена, подготавливая организм к предстоящей 
двигательной деятельности. Предрабочие здвиги когут возникать задолго 
до этой деятельности, когда спортсмен в них еще не нуждается, потому 
условные рефлексы на рабочую обстановку или на представление о 
будущей деятельности «срабатывают вхолостую». Однако, возникая 
непосредственно перед соревнованием, они играют большую 
приспособительную роль [5]. 

Механизмы состояний, возникающих перед деятельностью, 
включают, помимо условно-рефлекторной, и психическую 
составляющую (эмоциональные и волевые процессы). Поэтому 
состояния, возникающие перед деятельностью, характеризуются не 
только изменениями вегетативних функций (повышением пульса, ритмом 
дыхания, обменом веществ), но и отражаются на проявлении 
двигательных качеств, технике движений, поведении спортсмена, его 
речи и т. д. [2]. 

Исследователи выделили ряд факторов, которые влияют на 
выраженность предстартового эмоционального возбуждения. К ним 
относятся следующие: 

1) уровень притязаний спортсмена, который определяет качество и 
степень возникающих реакцій; если уровень притязаний высок 
(например, спортсмен хочет попасть в сборную команду города, страны), 
то предстартовое волнение будет выражено сильне; важно, однако, чтобы 
уровень притязаний был адекватным имеющимся возможностям, то есть 
не превышал их, но был бы и не ниже, что можно наблюдать у лиц с 
эмоциональной неустойчивостью; эмоционально стабильные спортсмены 
оценивают свои возможности выше среднегоуровня; 

2) обстановка соревнования: торжественность и праздничность 
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соревнования, присутствие многочисленных зрителей усиливают 
предстартовое волнение спортсмена, вызывают бодрость, воодушевление 
или, наоборот, страх и боязнь; 

3) наличие сильних конкурентов: известно, что сильные суперники 
ожесточают спортивную борьбу, уменьшают уверенность спортсмена в 
успехе, а это, в свою очередь, вызывает дополнительные волнения; 
однако, если уровень мастерства участников соревнований имеет 
существенные различия, то у него будет меньшее предстартовое 
эмоциональное возбуждение [1; 5]; 

4) личные или командне соревнования: когда спортсмен выступает 
за команду, у него предсоревновательное волнение выражено сильнее; 

5) вид спорта: предстартовые сдвиги у представите лей разных видов 
спорта не одинаковы, хотя имеются и общие для всех моменты; в видах 
спорта, которые требуют от спортсмена хорошого концентрирования и 
моментального напряжения (прыжок в высоту и гимнастические упражнения 
на снарядах), показатели концентрации внимания значительно выше, чем 
перед плаванием или гонкой на лыжах; показатели переключения внимания 
были болем высокими у лыжников [4]; 

6) опит спортсмена, который обуславливает особенности 
передстартового волнения; исследования психолога В. Навроцкой 
показали, что у большей части из 800 опрошенных спортсменов 
предстартовое волнение уменьшалось в ходе спортивной карьеры и 
только у незначительной части увеличивалось; однако оценка степени 
предстартового волнения опытных и неопытных спортсменов должна 
происходить с учетом выбираемого показателя. У опытных спортсменов, 
по сравнению с неопытными, при предстартовом волнении наблюдается 
меньшая частота сердечних сокращений, но более высокие показатели 
тремора, вариативности двигательного темпа и концентрации внимания; 
это свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода в 
выборе показателей при оценке предстартовых изменений с учетом 
уровня подготовленности спортсменов; 

7) возрастные особенности: у юных спортсменов (14 –18 лет) перед 
стартом повышение пульса, артериального давления и мышечной силы 
более выражено, чем у взрослых [5]; 

8) индивидуальные особенности спортсменов: эмоционально 
возбудимые спортсмены демонстрируют большее предстартовое 
эмоциональное возбуждение, чем эмоционально невозбудимые; 
поскольку эмоциональная возбудимость у женщин выше, чем у мужчин, 
есть основания ожидать, что предстартовое эмоциональное возбуждение 
у спортсменок будет выше, чем у спортсменов [1]. 

Время возникновения передстартового возбуждения тоже зависит 
от многих факторов – специфіки деятельности, мотивации, стажа в 
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данном виде деятельности, пола и даже от развития интеллекта. 
Выраженное предстартовое возбуждение у квалифицированных 
спортсменов точнее приурочено к началу работы, чем у новичков.Также 
имеются различия в зависимости от пола спортсмена. 

Е. П. Ильин, А. Д Ганюшкин ранее доказали, что ранене предстартовое 
волнение возникает чаще у женщин, чем у мужчин, у юных спортсменов, 
чем у взрослых, у спортсменов с болем високим образованием, чем у 
спортсменов, имеющих среднее и восьмилетнее образование. Последнее 
связано с тем, что с развитием интеллекта повышается способность к 
прогностическому анализу предстоящей деятельности, а это сопровождается 
появленим эмоций. 

Очевидно, что слишком рано возникающее предстартовое 
возбуждение приводит к быстрой истощаемости нервного потенциала, 
снижает психическую готовность к предстоящей деятельности. Например, 
выявлено, что у боксеров, проигравших бои, предстартовое волнение более 
ярко развивалось уже в день первого взвешивания, когда до боя оставались  
1 – 2 дня. У победителей предстартовое возбуждение розвивалось болем 
своевременно (в основном перед боем). Конечно, ранене появление 
передстартового напряжения может возникать и вследствие того, что 
спортсмены плохо тренированы и чувствуют себя неуверенно. 
Неуверенность приводит к раннему напряжению, а ранене напряжение – к 
«перегоранию» и проигрышу [3]. 

Для некоторых видов спортивной деятельности оптимальным является 
возникновение эмоционального возбуждения за один-два часа до 
соревнований [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональная 
настройка перед спортивными соревнованиями естественна для каждого 
спортсмена, она и характеризует определенное состояние, которое 
возникает у спортсмена задолго или перед самими состязаниями. 

Предстартовое состояние характеризуется сложным комплексов 
взаимодействующих психических функций и переживаний спортсмена, 
их различной интенсивностью, качественными особенностями, 
содержанием, направленностью, устойчивостью.  

Так как предстартовое эмоциональное возбуждение часто возникает 
задолго до соревнований и может истощить нервную систему спортсмена, 
дезорганизовать его деятельность, требуется проведение мероприятий, 
направленных на уменьшение психической напряженности.  

 
Список использованных источников: 

1. Бабушкин Г.Д. Психология физического воспитания: учебно-
методическое пособие / [Бабушкин Г.Д., Бобровский В.А., 
Муравьев Ю.Б., Толмачев С.М.]. – Омск, 1997. – 167 с.  



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

 

322 
 

2. Всеволодова Ю.В. Феномен преодоления в психологической 
подготовке спортсменов / Ю.В. Всеволодова, В.В. Андреева // 
Теория и практика физической культуры. – 1999. – №10. – С. 17 – 21. 

3. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: 
[учебное пособие] / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Академия, 
2000. – С. 63 – 78. 

4. Захаров А. Д. Формирование состояния психической готовности 
лыжника-гонщика к соревновани: автореф. дис. канд. пед. наук / 
А.Д.Захаров. – М., 1970. – 20 с. 

5. Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер,  
2008. – 352 с. 

 

 
Калачевська Ольга Сергіївна, 

студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», 
Полтавський інститут економіки і права 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, 
к. пед. н., доцент, доцент кафедри  

фізичної реабілітації і фізичного виховання, 
Полтавський інститут економіки іправа Університету "Україна" 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ 
ФІТНЕС-ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 

 

Вступ. Поява інноваційних видів оздоровчої фізичної культури в 
Україні пов’язана з інтенсивним розвитком фізкультурно-оздоровчої 
роботи, передусім – з розвитком фітнесу. Оздоровчі фітнес-технології 
можна визначити як сукупність наукових способів, шляхів, прийомів, 
сформованих у певний алгоритм дій, що реалізовується в інтересах 
підвищення ефективності оздоровчого процесу, забезпечує гарантоване 
досягнення результату на основі вільного, усвідомленого й мотивованого 
вибору заняття фізичними вправами з використанням інноваційних 
засобів, методів, організаційних форм занять, сучасного інвентаря та 
обладнання [1]. 

Результати дослідження. Аналіз праць останніх років показує, що 
питанням розробки та впровадження фітнес-програм останнім часом 
стало надаватися багато значення [4, 5]. Охоплюючи різні форми рухової 
активності, фітнес задовольняє потреби різних соціальних груп населення 
у фізкультурно-оздоровчій діяльності за рахунок різноманітності фітнес-
програм, їх доступності та емоційності. Сучасний фітнес-ринок пропонує 
великий спектр фітнес-послуг. Загалом нараховується близько 200 різних 
оздоровчих програм з фітнесу. Така кількість фітнес-програм 
визначається прагненням задовольнити різні фізкультурно-оздоровчі 
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інтереси широких мас населення. Фітнес-програми класифікують за 
різними ознаками: аеробні та силові; «Mind and Bodi» (―Розумне тіло‖); 
різноманітні танцювальні види [4]. До аеробних та силових напрямів 
відноситься аеробіка, степ-аеробіка, силові та інтервальні класи з 
використанням малого обладнання (гантелі, бодібари, амортизатори), тай-
бо, кі-бо (аеробні тренування, у яких використовуються рухи східних 
єдиноборств). До групи ―Розумне тіло‖ належать йога, пілатес, 
каланетика, гірокінезис, стретчинг. Відмінність цієї групи полягає в тому, 
що всі рухи робляться свідомо, відбувається тісний зв'язок між тілом і 
розумом. На цих заняттях навчаються працювати обережно, весь час 
слухаючи своє тіло, у так званій ―зоні комфорту‖. 

Пілатес – комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і 
рухливість, один з найбезпечніших видів тренування. Тренування за 
системою пілатес використовують для відновної терапії після травм 
хребта. Каланетика – фітнес-гімнастика – комплексна система статичних 
вправ, спрямованих на розтягнення та скорочення м’язів. Каланетика 
включає вправи із різних видів східних гімнастик і спеціальні дихальні 
вправи. Гірокінезис – спеціальний комплекс вправ, спрямований на 
зниження м’язового напруження. Стретчинг – комплекс вправ, 
призначений для підвищення еластичності м’язів, рухливості суглобів [5]. 

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

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

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

 Заняття за напрямом ―Розумне тіло‖ також позитивно вплинуть 



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

 

324 
 

геометрію фігури, дозволять контролювати свої рухи, емоції, з 
обережністю ставитися до свого тіла, усвідомлювати себе у просторі. Під 
час занять значно покращується гнучкість тіла. Під час занять танцями 
розвивається витривалість, покращується координація рухів, відчуття 
ритму; вони дають гарне навантаження на м'язи, дихальний апарат, 
серцево-судинну систему.  

Фітнес для дітей і підлітків має ряд переваг порівняно із заняттями 
звичайною фізкультурою. Передусім це грамотно підібрана оздоровча 
програма з урахуванням віку дитини, рівня її розвитку та фізичної 
підготовленості. Безперечною перевагою фітнесу для дітей і підлітків є 
те, що ця форма фізичних навантажень є менш травматичною (тобто 
безпечнішою), ніж професійні тренування в секціях з видів спорту. 

Останнім часом з’являються універсальні фітнес-програми, які 
орієнтовані на дітей. Такі фітнес-програми приваблюють своєю 
доступністю, варіативністю навантаження, емоційністю й можливістю 
змінювати зміст занять залежно від інтересів та підготовленості дитячого 
контингенту. Серед дітей користуються великою популярністю і 
викликають інтерес такі фітнес-технології, як: ритмопластика – вправи, 
які сприяють вихованню естетичного смаку, відчуття ритму, виразності 
та культури рухів; танцювальна аеробіка – вивчення різних танцювальних 
стилів, використання елементів сучасної хореографії; стретчинг – вправи 
для розвитку гнучкості, вестибулярної стійкості; ―звіроробіка‖ – аеробіка 
наслідуванного характеру, весела і цікава для дітей, розвиває уяву і 
фантазію; черлідинг – поєднує в собі елементи шоу і видовищних видів 
спорту (танці, гімнастику й акробатику); крок-аеробіка – вправи для 
розвитку рівноваги, навчання правильній ходьбі, розвитку дрібної 
моторики, формування правильної постави. 

На сьогодні існують три різновиди програм оздоровчих занять  
[4, 5]. У першому передбачається використання вправ аеробного 
характеру, які виконуються безперервним методом впродовж 10 – 30 
хвилин з інтенсивністю 60 – 70% від МСК. Вважається, що найбільш 
ефективні аеробні вправи низької або помірної інтенсивності, тобто такі 
навантаження, у виконанні яких задіяно дві третини м'язів.  

У другому випадку програми передбачають використання вправ 
силового та швидкісно-силового характеру з інтенсивністю навантаження 
до 80 – 85% максимальної, а інтервали роботи складають від 15 секунд до 
3 хвилин і чергуються з періодами відпочинку такої ж тривалості. Такі 
заняття проводяться за допомогою колового методу [3]. У третьому 
випадку в програмах використовується комплексний підхід, який 
передбачає використання різноманітних вправ, що перераховані вище.  

За даними літературних джерел [1 – 5], науковцями та практиками 
віддається перевага використанню фізичних навантажень аеробної 
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спрямованості. У зв’язку з тим, що основною метою фітнес-програм є 
досягнення оздоровчого ефекту, вони повинні передбачати створення 
умов для гармонійного розвитку всіх систем організму та фізичних 
якостей дітей і підлітків. Наприклад, О. Андрєєва [1] займалася 
програмуванням фізкультурно-оздоровчих занять для дівчат-підлітків з 
урахуванням фізичного здоров'я та пропонувала впровадити її у 
позаурочних формах навчання. Виходячи з необхідності 
цілеспрямованого удосконалення координаційних здібностей дівчат,  
Г. О. Жук [2] розроблено систему занять аквафітнесом з дітьми, з 
урахуванням тілобудови та біологічного віку.  

Науковці у сфері фізичної культури та спорту [3] вважають, що 
оптимальною структурою занять оздоровчої спрпямованості є структура, 
де виділяють три частини – підготовчу, основну, заключну. У таку 
структуру фізкультурно-оздоровчої програми входять наступні 
компоненти: розминка; аеробна частина; силова частина; компонент 
розвитку гнучкості (стретчинг); заключна частина. Ефективність 
оздоровчих програм для дітей і підлітків багато в чому залежить від таких 
складових, як кількість занять (періодичність), тривалість (обсяг), 
спрямованість взаємодії, послідовність виконання вправ, дозування 
навантаження. Критерієм правильного дозування фізичного 
навантаження є зростаюча втома. Однакові за обсягом навантаження 
повинні повторюватися 3 – 4 рази на тиждень. Наступне виконання вправ 
повинно бути через 48 – 72 години [5].  

Різносторонність спрямованості фізкультурно-оздоровчих занять 
обумовлена численними мотивами та різноманітними інтересами дітей і 
підлітків. Хоча будь-який вид оздоровлення потребує певного зусилля, 
тут, на відміну від спорту, усвідомлення необхідності та користі занять 
повинно забезпечуватися задоволенням. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури дозволив 
визначити ряд проблемних питань. По-перше, рівень рухової активності 
та фізичної підготовленості підлітків в останні роки має тенденцію до 
зниження, причиною чому є як техногенні фактори, так і низька 
зацікавленість школярів у заняттях фізичною культурою. По-друге, 
існуючих підходів до програмування фізкультурно-оздоровчих занять з 
підлітками недостатньо, що викликає необхідність урізноманітнення 
засобів фізичного виховання підлітків, у тому числі з використанням 
засобів оздоровчого фітнесу. По-третє, існує необхідність оновлення 
змісту програми фізичного виховання школярів шляхом введення 
оптимальних видів рухової активності, що відповідають їх інтересам.  
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В СИСТЕМІ ВІДНОВЛЕННЯ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ З 

ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
 
Вступ. В останні десятиріччя особлива увага приділяється проблемі 

соціальної та фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів засобами 
адаптивного фізичного виховання та спорту з метою відновлення їхнього 
здоров’я, залучення до суспільно-корисної діяльності. Повне відновлення 
працездатності інвалідів та їхнє повернення до попередньої професійної 
діяльності спостерігається винятково рідко. У зв’язку з цим проблема 
фізичної та психологічної реабілітації цих інвалідів набуває особливої 
гостроти. 

Висока напруженість сучасної підготовки спортсменів-інвалідів, 
особливі обсяги тренувальних і змагальних навантажень потребують 
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створення оптимальних педагогічних умов для їхнього ефективного 
функціонування як основних суб’єктів спортивної діяльності. 
Актуальність здійснення відповідних наукових досліджень визначається 
передусім характером і глибиною функціональних обмежень спортсменів 
із порушеннями психофізичного розвитку та передбаченою необхідністю 
нівелювання дії факторів, що зумовлюють порушення психологічного 
здоров’я, погіршення їхнього соматичного стану, забезпечують 
уникнення ризику травмування та вторинної „інвалідизації‖. Це виключає 
можливість застосування традиційних підходів до визначення змісту всієї 
програми підготовки спортсменів-інвалідів і заходів відновлення їхньої 
працездатності. Тому питання фізичної реабілітації в системі відновлення 
працездатності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів є 
актуальними.  

Мета даного дослідження полягає в адаптації сучасних підходів до 
управління працездатністю спортсменів-інвалідів високої кваліфікації та 
дослідженні можливостей застосування методів фізичної реабілітації для 
відновлення працездатності спортсменів із порушеннями психофізичного 
розвитку в спорті інвалідів. 

Результати дослідження. Дослідження проводилось у чотири 
етапи на базі Полтавської обласної реабілітаційно-спортивної школи-
інвалідів, Спортивного клубу "Спартак", Полтавського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру.  

У відділенні плавання Полтавської обласної реабілітаційно-
спортивної школи інвалідів у співпраці з адміністрацією та 
кваліфікованими тренерами-викладачами було проведено динамічне 
спостереження та обстеження 11 плавців із порушеннями зору високої 
кваліфікації, з яких 3 МСМК, 4 МС, 4 КМС. Вік спортсменів – від 17 до 
23 років. Гострота зору всіх обстежених спортсменів знаходиться в 
діапазоні 0,06 – 0,1% на краще око з корекцією.  

Згідно із завданнями дослідження спортсменів було розподілено на 
дві групи методом випадкової вибірки: до складу основної групи увійшло 
6 плавців із порушеннями зору; до складу групи контролю було включено 
5 спортсменів без порушення зору. 

 Згідно з класифікаційними критеріями всі учасники дослідження 
відносяться до спортсменів високої кваліфікації. 

Статистична обробка отриманих даних проводилася з 
використанням статистичного пакету Statgraphics Plusfor Windows. 

Встановлено, що проведення обстеження спортсменів із 
порушеннями зору потребує посиленої уваги до вербального сприймання 
сліпих і слабозорих як ключового каналу отримання інформації. Це 
пояснюється тим, що запас абстрактно-словесних знань сліпих і 
слабозорих є недостатньо наповненим адекватним конкретно-предметним 
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змістом, а словесно-логічні форми пізнання переважають над чуттєвими, 
а відсутність або суттєве послаблення зорового контролю за руховою 
діяльністю зумовлює компенсаторне посилення функцій збережених 
сенсорних систем і домінування м’язового чуття в управлінні рухами.  

Проведення діагностичних обстежень передбачало врахування 
таких особливостей роботи з незрячими та слабозорими спортсменами:  
1) перцепція сліпих і слабозорих якісно відрізняється від перцепції зрячих 
осіб; 2) початковий контакт зі спортсменами з вадами зору 
встановлюється за допомогою дотику руки; 3) під час проведення 
досліджень необхідно звертати увагу на власну інтонацію голосу, 
артикуляцію, зокрема чіткість і розбірливість вимови, адже спортсмени з 
порушеннями зору сприймають за голосом, що є для них провідним 
джерелом отримання інформації; 4) у приміщенні не має бути зайвих 
шумів, що заважатимуть вербальному сприйманню інформації; 5) до 
початку дослідження необхідно перевірити точність розуміння 
спортсменом інструкції; 6) для незрячих спортсменів доцільно 
застосовувати прийом аудіювання інструкцій і тестових завдань або їх 
запис шрифтом Брайля; 7) приміщення, де відбувається тестування 
слабозорих плавців, має бути належно освітленим; 8) матеріали тестових 
завдань необхідно роздрукувати збільшеним шрифтом; 9) особи з 
порушеннями зору виконують завдання повільніше від здорових 
спортсменів. Тому специфічною особливістю роботи зі спортсменами з 
вадами зору є врахування особливостей їхньої просторової перцепції. 

Для оцінки рівня тривожності використовували опитувальники  
Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна, які дозволяють виявити рівень особистісної 
та ситуативної тривожності. Методика складається з двох частин, одна з 
яких забезпечує дослідження особистісної тривожності, друга – ситуативної 
тривожності. Спортсменам пропонувалися два опитувальники, кожен з яких 
складався з 20 тверджень і 4-х видів відповідей. Пропонувалося закреслити 
відповідну відповідь залежно від того, як випробуваний почуває себе 
звичайно та на момент проведення діагностичного дослідження. 

Результати дослідження розташовувались у діапазоні від 20 до 80 
балів: чим вищий показник, тим вищий рівень ситуативної або 
особистісної тривожності: до 30 балів – низький (1 з порушенням зору,  
4 – без порушення зору); 31 – 44 бали – помірний (2 – з порушенням зору, 
1 – без порушення зору) ; 45 балів і більше – високий (3 – з порушенням 
зору, 0 – без порушення зору).  

Тренувальна та змагальна діяльність спортсменів із порушеннями 
психофізичного розвитку високої кваліфікації пов’язана з постійними 
високими функціональними та психоемоційними навантаженнями, які 
доводиться долати основним суб’єктам спортивної діяльності не тільки у 
тренувальному процесі та під час участі у змаганнях, а й у побутовій, 
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навчальній та інших соціально значущих сферах діяльності. Таким чином, 
вважаємо, що ситуації, які пов’язані з участю у спортивній діяльності, 
зумовлюють динаміку нервово-психічного напруження спортсменів, а 
проведення відповідних досліджень дозволяє вживати превентивні заходи 
щодо попередження негативного впливу на результат. 

Відповідно до сформульованих принципів, визначеної мети, 
завдань, умов, специфічних суб’єктів впливу нами запропоновано 
експериментальну методику комплексного застосування фізичної 
реабілітації для відновлення працездатності плавців високої кваліфікації 
із порушеннями зору в спорті інвалідів, згідно з якою протягом трьох 
місяців експерименту контрольна та основна групи тренувалися 
одночасно з однаковим навантаженням і виконували однакові 
рекомендації тренерів щодо відновлення працездатності.  

Виходячи з розподілу навантаження в передзмагальному мезоциклі, 
в основній та контрольній групах спортсменів був застосований комплекс 
відновлювальних процедур: Vitrum ® Superstress та вуглеводні суміші 
(основна та контрольна групи); сауни (основна та контрольна групи); 
гіпоксітерапія (основна та контрольна групи); масаж (основна та 
контрольна групи); самонавіювання (основна та контрольна групи); «Ice 
bath» (крижані ванни) після кожного тренування у воді (тільки для 
спортсменів основної групи). 

Одним із дієвих засобів зміцнення здоров’я та виховання характеру 
в усі часи та в усіх народів були і залишаються заняття фізичною 
культурою та спортом. Фізичні вправи допомагають формуванню 
необхідних у житті вмінь і навичок, сприяють відновленню і розширенню 
діапазону рухової активності, сприяють формуванню багатьох 
позитивних рис характеру. Найбільш часто інвалідності набувають люди, 
робота яких пов’язана з максимальними фізичними навантаженнями й 
екстремальними ситуаціями. При вимушеному обмеженні фізичних 
можливостей пріоритет цінностей цих людей, як і раніше, спрямований 
на активну фізичну діяльність, і спорт допомагає їм у самореалізації 
(останнім часом збільшується кількість параолімпійців). 

Систематичне проведення змагань національного та міжнародного 
рівнів у спорті інвалідів актуалізувало увагу вчених до досліджень нових 
наукових проблем, пов’язаних із різними аспектами корекційної роботи зі 
спортсменами із порушеннями психофізичного розвитку в системі їхньої 
підготовки. Підтверджено підвищену увагу з боку держави до розвитку 
спорту інвалідів як відносно нового соціокультурного феномена 
зумовлена поліфункціональністю його впливу на особистість 
спортсменів. Саме спорт є однією з типових соціальних моделей життєвої 
боротьби особистості за власне місце в суспільстві, ареною для 
самоствердження, самореалізації та публічної демонстрації власної 
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активної життєвої позиції, утвердження перемоги людського духу над 
проблемами буття. 

Висновки. У процесі дослідження здійснено аналіз сучасних 
підходів до управління працездатністю спортсменів високої кваліфікації 
та проведено експериментальне дослідження можливостей застосування 
методів фізичної реабілітації для відновлення працездатності спортсменів 
із порушеннями психофізичного розвитку в спорті інвалідів.  

На підставі теоретичного аналізу та констатувального експерименту 
розроблено інтегральну методику оцінки ефективності експериментальної 
методики відновлення працездатності плавців високої кваліфікації з 
порушеннями зору в системі їхньої підготовки та участі у змаганнях. 
Результати практичного впровадження методики у передзмагальному 
періоді підготовки плавців із порушеннями зору високої кваліфікації, 
вихованців Полтавської обласної реабілітаційно-спортивної школи 
інвалідів, дозволило підтвердити її ефективність. 

Встановлено також, що під час планування змісту підготовки та 
участі спортсменів у змаганнях необхідно враховувати й гігієнічні 
фактори, що здатні мати як позитивний, так і негативний вплив на 
працездатність спортсменів і протікання у них відновних процесів після 
тренувальних і змагальних навантажень. 

Отже, отримані результати вказують на перевагу 
експериментальної методики комплексного використання методів 
фізичної реабілітації із включення процедури «Ice bath» для відновлення 
працездатності плавців із порушеннями зору високої кваліфікації у 
передзмагальному періоді підготовки порівняно з традиційною. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 
Вступ. Дитячий церебральний параліч – важке захворювання 

головного мозку, що проявляється в різних психомоторних порушеннях 
при провідному руховому дефекті. Статистичні дані свідчать про 
зростання захворюваності ДЦП як у всьому світі, так і в Україні. 
Основними методами реабілітації пацієнтів з ДЦП є фізична реабілітація, 
медикаментозні, хірургічно-ортопедичні заходи. Актуальним є питання 
розробки ефективних програм фізичної реабілітації із застосуванням як 
традиційних, так і нетрадиційних методів і засобів реабілітації. 

Результати дослідження. У реабілітації хворих з різними формами 
ДЦП все більш міцні позиції займають методи так званої сенсорної 
корекції. Сенсорна кімната була розроблена в Голландії на початку 80-х 
років. Сенсорна кімната – це своєрідний тренажерний зал, де корекція 
порушених рухових функцій ефективно потенціюється синхронною 
можливістю гасіння нескорочених примітивних тонічних рефлексів, 
корекцією процесів сприйняття, уваги тощо. Сенсорна кімната 
укомплектовується залежно від реабілітаційних цілей, до складу її 
устаткування обов’язково входять: «сухий» басейн, гідроматрац із 
підігрівом, стереоскопічне мобільне панно з різними картинками, стенд 
для вироблення навичок маніпулятивної активності, тонкої моторики та 
стимуляції тактильної чутливості («русалочий хвіст») [1].  

Описана обстановка сенсорної кімнати, з одного боку, відволікає 
пацієнта від усвідомлення того, що він лікується, пробуджуючи 
позитивний мотиваційний настрій на активне виконання того чи іншого 
реабілітаційного завдання, а з іншого боку, вона створює адекватні умови 
для руйнування існуючих патологічних функціональних систем і 
формування нових, більш фізіологічних. До методів сенсорної корекції 
належить так званий звуковий промінь – особливий тренажер, що впливає 
на пацієнта за принципом зворотного зв’язку. Він складається з 
генератора звукових коливань і сенсора, що направляє ці коливання у 
вигляді «звукового променя» або конуса на хворого. 128 видів звуків, 
вироблених генератором, поділяються на музичну і шумову шкалу. Тут 
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можна почути гру різних музичних інструментів і цілих оркестрів, спів 
птахів, шум дощу, постріли з автомата й багато іншого. Дитина сама 
вибирає найцікавіший для себе звуковий ряд, після чого починається 
процес власне тренування. Поріг чутливості сенсора настільки низький, 
що будь-який рух пацієнта, який перебуває в зоні звукового конуса, 
викликає зміни звучання – за силою, тембром, висотою, чіткістю тощо. 
Правильно виконане рухове завдання «витягує» звук із сенсора, 
неправильне його виконання обумовлює повне «мовчання»  
останнього [2].  

Створюється ігрова ситуація, де дитина не тільки «видобувач» того 
чи іншого звучання, а ще й «аранжувальник» і «звукорежисер». Вона 
переключає домінанту свідомості з нудних і часом нелегких рухових 
вправ на активний інтерес до забавного атракціону і вже самостійно 
контролює правильність своїх дій за допомогою слухового аналізатора на 
основі зворотного зв’язку [5].  

Лікувальний навантажувальний костюм «Аделі» є водночас м’яким 
ортопедичним апаратом і навантажувальним тренажером, який впливає 
на корекцію пропріоцептивної імпульсації в корі та підкірці головного 
мозку. Це нормалізує функції ушкоджених структур мозку, які 
контролюють моторику. Як ортопедичний апарат він сприяє 
одномоментній корекції пози тулуба і нижніх кінцівок, виведенню 
суглобів у максимально можливе фізіологічне положення, виконуючи 
функції еластичного фіксуючого каркаса. Впливає на усунення 
сколіотичної деформації хребта, лордозу і кіфозу, патологічних 
згинальних установок у тазостегнових, колінних та гомілковоступневих 
суглобах. Як навантажувальний костюм, він допомагає гасити патологічні 
рефлекси й дозволяє дати дозоване навантаження на необхідні м’язи, 
посилюючи вплив лікувальних гімнастичних вправ. Потужна 
пропріоцептивна імпульсація стимулює ЦНС і сприяє активації її 
діяльності у всіх напрямках – від розвитку психо-мовних і фізичних 
функцій до нормалізації судомної активності на ЕЕГ. Однак варто 
пам’ятати, що при активних епілептиформних судомах застосування 
костюма може викликати їхнє посилення [2]. 

Дельфінотерапія – новий напрямок реабілітації, що працює в 
Україні в останні десять років. Це альтернативний, нетрадиційний метод 
психотерапії, де в центрі психотерапевтичного процесу перебуває 
спілкування людини й дельфіна. Це спеціально організований процес, що 
відбувається під наглядом ряду фахівців – лікаря, ветеринара, тренера, 
психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога). У психотерапії 
беруть участь спеціально навчені тварини, які мають «хороший 
характер». Дельфінотерапія має два напрямки: перший – вільна взаємодія 
із твариною з мінімальною участю фахівців; другий – спеціально 
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організоване спілкування. Використання дельфіна обумовлене такими 
його природними особливостями, як поєднання унікальних фізичних 
даних і високого інтелекту, потреба у спілкуванні, здатність до 
міжвидового спілкування, використання невербальних засобів 
спілкування, ігрова поведінка, а також особливе ставлення людини до 
дельфіна [3].  

Нейро-розвиткова терапія (Бобат-терапія) розроблена Бертою і 
Карелом Бобатами. Метою відновного лікування дітей за цією методикою 
є стимуляція нормального моторного розвитку й профілактика 
виникнення контрактур і деформацій. Основою підходу є застосування 
спеціальних положень тіла дитини, прийомів догляду за нею, які 
контролюють сенсорні стимули до нервової системи. Вони 
використовуються як для зниження спастики м’язів, патологічних 
рефлексів і патологічних рухових моделей, так і для створення 
нормального м’язового тонусу, реакцій рівноваги і правильних рухових 
моделей. Дитина є пасивним реципієнтом нейро-розвиткового лікування.  

1954 року чеський лікар Вацлав Войта, який багато років працював 
у Мюнхенському центрі ДЦП, запропонував основні моделі 
рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та 
запропоновані як метод терапії – рефлексна локомоція, або, на ім’я 
автора, Войта-терапія. Принципом Войта-терапії є вплив не тільки на 
рухову сферу, а й на все тіло – на сенсорну, вегетативну та психічну 
системи. Основним завданням методики є формування рухових навичок, 
відповідних віку дитини. Для вирішення цього завдання використовують 
рефлекси повзання і повороту. Практичним результатом Войта-терапії є 
формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії 
визначається за допомогою Войта-діагностики та клінічних даних.  

Войта-терапія, як метод реабілітації дітей з руховими 
порушеннями, може бути реалізований при частому повторенні вправ 
протягом тривалого часу (3 – 4 рази на день по 20 – 30 хвилин протягом 
не менше одного року), і через це розрахований на інтеграцію батьків у 
процес реабілітації. Батьки проходять період навчання у Центрі 
реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим 
проведенням вправ удома. Войта-терапевт періодично проводить 
корекцію комплексу вправ під час консультацій або повторних курсів 
реабілітації в Центрі. Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі 
рефлексу та ручному впливові на зони ураження. При введенні Войта-
терапії як реабілітаційної методики доцільно використовувати її 
самостійно. Насамперед це пов’язано з розрахунком адекватного 
навантаження. Войта-терапія несумісна з електропроцедурами та 
електростимуляцією м’язів [3, 4]. 

Арт-терапія – це лікування за допомогою залучення дитини з ДЦП 
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до мистецтва. При цьому дитина навчається спілкуватись з навколишнім 
світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та 
звукові засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, 
потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні 
для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього 
середовища. 

Основна увага при проведенні корекційної арт-терапії приділяється 
ставленню дитини до своєї діяльності, своїх малюнків, гри на музичних 
інструментах тощо. Арт-терапію, як методику корекції, доцільно 
використовувати в комплексі функціонально-системної медико-
соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. 
Застосування арт-терапії підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє 
сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, арт-
терапія дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування 
емоційної сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних 
властивостей збережених функціональних систем [4]. 

Висновки. Реабілітація дітей із церебральним паралічем полягає у 
створенні сприятливих умов для фізичного та соціального розвитку. 
Система фізичної реабілітації дітей із ДЦП повинна бути комплексною та 
базуватися на використанні традиційних і нетрадиційних методів 
реабілітації. 
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ДОЗОВАНА ОЗДОРОВЧА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ ЗДОРОВ’Я 

 
Вступ. В останнє десятиріччя реєструються суттєві відхилення у 

фізичному розвитку та стані здоров’я дітей і підлітків. Дані науковців 
свідчать, що значна частина українських школярів мають відхилення у 
стані здоров’я. Отже, розробка програм фізкультурно-оздоровчої 
спрямованості із застосуванням оздоровчої ходьби, як доступного і 
природного виду локомоцій, є актуальним науковим завданням. 

Результати дослідження. Позитивний вплив ходьби на фізичний та 
психічний стани людини підкреслювався протягом усіх історичних 
періодів. Ще давні філософи звертали свою увагу на те, що під час 
прогулянок у голові людини виникають тільки яскраві думки. Ходьба, як 
засіб збереження здоров'я, була внесена в медичні трактати уже в ІV ст. 
до н.е. Діоклес рекомендував ще в ті далекі часи здійснювати перед 
сходом сонця прогулянки на 1 –2 км. Арістотель і Платон створили 
особливі школи, у яких співбесіди та лекції проводили лише під час 
ходьби. Французький філософ Ж.-Ж. Руссо писав: «Ходьба пожвавлює й 
одушевляє мої думки». Залишаючись у спокої, я майже не можу думати, 
необхідно, щоб моє тіло перебувало в русі, тоді розум теж починає 
рухатися» [1]. 

Відомий у світі пропагандист здорового способу життя Поль Брегг 
уважав, що ходьба – королева фізичних вправ. На його думку, жодний 
інший спосіб навантаження не здатен досягти такої гармонії мускулатури, 
циркуляції крові й активізації роботи всіх органів і систем людського 
організму, як ходьба [2]. 

Статистичні дані засвідчують велику популярність ходьби як виду 
фітнесу в усьому світі. Так, у США нею займаються більше 50 млн. осіб, 
у Канаді – близько 40%. Велика кількість прихильників оздоровчої 
ходьби проживає в Південній Америці, у Європі, особливо в 
скандинавських країнах. У Японії, де тривалість життя одна з найбільших 
у світі, досить ефективно функціонує спеціальна програма ходьби 
«Кожен день – 10 000 кроків». Популярними є пішохідні походи в різних 
умовах, зокрема й гірських.  
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Американський кардіолог П. Уайт вважає, що ходьба, помірна 
фізична праця чи інші фізичні вправи гальмують процеси вікової 
інволюції, оскільки оздоровча ходьба є засобом підвищення фізичної 
активності людини. 

Дослідження психолога Енн Флетчер із Майамського університету 
засвідчують, що 10-тижнева програма аеробних вправ зменшує депресію, 
роздратованість і покращує імунні реакції [3]. У книзі доктора Кеннета 
Купера науково обґрунтовано важливість фізичних навантажень аеробної 
спрямованості для зміцнення здоров’я. Ходьба, як самостійна фізична 
вправа, є ефективним лікувально-профілактичним та відновлювальним 
засобом, використовується для активізації органів кровообігу, дихання та 
обміну речовин. 

Ходьба – найприродніший вид руху та найдоступніший вид 
фізичних вправ. Залежно від швидкості розрізняють наступні різновиди 
ходьби: повільна ходьба (швидкість до 70 крок/хв.) – вона в основному 
рекомендується хворим, для здорових людей цей темп ходьби майже не 
дасть тренувального ефекту; ходьба із середньою швидкістю в темпі 71 – 
90 крок/хв. (3 – 4 км/год.) – вона в основному рекомендується хворим із 
серцево-судинними захворюваннями, тренуючий ефект для здорових 
людей невеликий; швидка ходьба в темпі 91 – 110 крок/хв. (4 – 5 км/год.) 
– вона дає тренуючий ефект на здорових людей; дуже швидка ходьба в 
темпі 111 – 130 крок/хв. 

Існує значна кількість програм оздоровчої ходьби, які відрізняються 
за обсягом та інтенсивністю, тривалістю занять, рівня фізичного стану. У 
наукових роботах [1, 2] подано норми оздоровчої ходьби для дітей і 
студентів з ослабленим здоров’ям. Також науковці розробили 
рекомендації щодо техніки виконання вправи, методики тренування, 
контролю та самоконтролю. Оздоровчу ходьбу рекомендується починати 
з малого навантаження, поступово збільшуючи швидкість і тривалість 
занять. Як і за будь-якого тренування, слід дотримуватися заповіді: 
«Тренуйся, але не перетренуйся». Краще збільшити тривалість ходьби, а 
не її швидкість [2]. 

Ходьба дає дуже потужний тренуючий вплив. Вона дає роботу 
майже всім м'язам, задовольняє потребу в русі, дозволяє диференціювати 
навантаження, не потребує особливих умов. Залежно від темпу і виду 
ходьби енерговитрати під час неї зростають від 3 – 8 до 10 –12 разів. 

У стані спокою людина витрачає в середньому 1,5 ккал/хв. енергії. 
Під час ходьби зі швидкістю 5 –6 км/год. людина вагою 54 кг витрачає  
4,2 ккал./хв., 72 кг – 5 ккал/хв., 90 кг – 6,1 ккал/хв. Витрати енергії під час 
звичайної ходьби збільшуються не менше ніж в 3 – 4 рази.  

Тренувальний ефект ходьби визначається частотою пульсу. Частота 
серцевих скорочень у процесі ходьби, яка використовується в оздоровчій 
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фізичній культурі для ефективного впливу на серцево-судинну систему, 
повинна бути в межах 65 – 80% від максимальної частоти серцевих 
скорочень для кожного віку . 

При проведенні занять варто враховувати той факт, що 
психофізіологічні особливості дітей мають значний вплив на коливання їх 
фізичної працездатності як протягом дня, так і тижня. Тому врахування 
динаміки фізичної працездатності при організації фізкультурно-
оздоровчих занять молодших школярів у групах продовженого дня 
допоможе підвищити їх оздоровчий ефект. Використання оздоровчої 
ходьби для молодших школярів доцільно як під час уроків, так і в групах 
подовженого дня 2 рази на тиждень у вигляді пішохідних переходів, 
цільових прогулянок або екскурсій. Особливо це доречно в міжсезоння. 

Пішохідний перехід – прогулянка, метою якої є певне фізичне 
навантаження та формування навичок правильного ходіння. Для 
пішохідних переходів розробляються спеціальні маршрути (затверджені 
директором школи) з визначенням часу, відведеного на них, і 
навантаження. Урізноманітнити пішохідні переходи можна рухливими 
іграми, спостереженнями, збиранням природного матеріалу [3]. 

Цільова прогулянка – прогулянка (орієнтовна довжина маршруту – 
2,5 км) до якогось об'єкта, щоб знайти відповідь на конкретне питання 
(наприклад, до парку, щоб дізнатися, яких птахів там можна побачити або 
яких дерев там більше, тощо). Тобто метою прогулянки є не тільки 
фізичне навантаження, а й певні знання. Залежно від місцезнаходження 
об'єкта прогулянку можна збагатити рухливими іграми. Бажано вести 
щоденник цільових прогулянок і екскурсій. Цільова прогулянка, як і 
екскурсія, передбачає підготовчу роботу (вихователь відвідує обраний 
об'єкт, готує учнів до сприйняття матеріалу, нагадує відповідні правила 
поведінки) [4]. 

Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури [1] показав, 
що для того, щоб досягнути оздоровчого ефекту, у заняттях оздоровчою 
ходьбою необхідно дотримуватись певних правил: фізичне навантаження 
повинно плануватися у відповідності з можливостями тих, хто 
займається; заняття мають бути систематичними (регулярними), з 
поступовим підвищенням навантажень. 

Основною перевагою оздоровчої ходьби є її ефективність при 
вираженій природності та доступності техніки її виконання. Ходьба легко 
дозується, що дозволяє здійснювати точний облік і контроль фізичного 
навантаження. Залежно від тривалості й інтенсивності ця вправа показана 
всім, незалежно від віку і статі. Заняття оздоровчою ходьбою не 
вимагають спеціальних умов, мають велике оздоровче значення і, як 
правило, проводяться на свіжому повітрі у будь-яку пору року та зручний 
час. Важливою особливістю є те, що правильна ходьба не призводить до 
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перенапруження функціональних систем організму, що особливо 
актуально для дітей. Під час ходьби фази скорочення м'язів чергуються з 
фазами їх розслаблення, що забезпечує тривалу підтримку функцій 
нервових центрів і тренування серцево-судинної та інших систем 
організму [3]. 

З набутим досвідом і розвитком тренованості в людей, котрі 
займаються оздоровчою ходьбою, з'являється бажання чергувати 
звичайну ходьбу з прискореною і ходьбою швидким кроком. Це свідчить 
про позитивний ефект занять та бажаність їх перебудови – перехід від 
ходьби з рівномірною швидкістю до ходьби зі швидкістю змінною. 
Навантаження можна поступово збільшувати за рахунок швидкості 
пересування, збільшення дистанції, ускладнення маршруту. 

Оздоровчу ходьбу рекомендується починати з малого 
навантаження, поступово збільшуючи швидкість і тривалість занять. Як і 
за будь-якого тренування, слід дотримуватися заповіді: тренуйся, але не 
перетренуйся. Краще збільшити тривалість ходьби, а не її швидкість. 

Висновки. Оздоровча ходьба є невід’ємною складовою частиною 
оздоровчого тренування, що позитивно впливає на всі функції організму. 
При побудові занять оздоровчою ходьбою необхідно враховувати 
фізичний стан, фізичну підготовленість та індивідуальні особливості 
організму. Дозування вправ повинні підбиратися таким чином, щоб 
сприяти підтримуванню здоров’я, при цьому акцент повинен робитися на 
індивідуальних рекомендаціях і на самоконтролі за фізичним станом 
людини. 
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КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

Вступ. У структурі патології дитячого віку захворювання органів 
дихання посідають одне з перших місць. Захворювання органів дихання, 
особливо хронічні, завдають велику шкоду організму дітей. Зростання 
поширеності бронхо-легеневих патологій серед дітей, тяжкість, 
тривалість та рецидивний перебіг захворювань висувають завдання, 
пов’язані зі створенням комплексу ефективних реабілітаційних заходів.  

Система реабілітаційних заходів для пульмонологічних хворих 
реалізується в лікарнях, диспансерах, санаторіях. Кожний із цих закладів 
вирішує завдання процесу реабілітації різноманітними, доступними йому, 
засобами. Проте питання фізичної реабілітації дітей із бронхо-легеневими 
захворюваннями із затяжним перебігом не знаходять достатньо повного 
вирішення, що й зумовило вибір теми дослідження. 

Результати дослідження. Аналіз літературних джерел [1 – 4] 
показує, що в реабілітації дітей з патологію дихальної системи завжди 
застосовують лікувальну фізкультуру (ЛФК) з обов’язковим урахуванням 
особливостей захворювання. Лікувальну фізичну культуру при 
захворюваннях органів дихання застосовують на всіх етапах реабілітації 
хворих [1]. Лікувальна дія фізичних вправ виявляється у вигляді чотирьох 
основних механізмів, серед яких при розвитку дихальної недостатності на 
перший план виступає механізм формування компенсації та тонізуючого 
впливу, а надалі – механізм трофічної дії, нормалізації функцій. Фізичні 
вправи підвищують тонус ЦНС, сприятливо впливають на нервово-
регуляторні механізми управління вегетативними функціями організму, 
посилюють моторно-вісцеральні рефлекси, активізують органічні 
взаємозв'язки між рухом і диханням [2]. 
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Здатність людини довільно керувати компонентами дихального 
акту, змінюючи глибину, частоту і тип дихання, співвідношення фаз 
вдиху і видиху та їх тривалість, дає можливість виробити за механізмом 
умовних рефлексів повноцінне дихання. З іншого боку, м'язова діяльність 
може зруйнувати ненормальні умовні рефлекси, що виникли внаслідок 
захворювання. У тих випадках, коли в легенях є суттєві незворотні 
анатомічні зміни, вправи забезпечують більш раціональну компенсацію, 
що в результаті систематичних тренувань оптимального поєднання 
дихання і рухів закріплюється й автоматизується [4]. 

При патології легенів, крім нервово-рефлекторного, у покращенні 
діяльності системи дихання виразно виявляється і гуморальний шлях. В 
його основі лежать подразнення дихального центру біологічно активними 
речовинами і продуктами обміну, що утворюються при м'язовій 
діяльності і постачаються кров'ю у мозок [3].  

Покращення нервово-гуморальної регуляції дихання, зміцнення 
дихальної мускулатури, зростання рухливості грудної клітки і діафрагми 
нормалізують дихальний акт і забезпечують оптимальну вентиляцію. Це 
разом із збільшенням кількості функціонуючих альвеол і легеневих 
капілярів, що виникає під дією фізичних вправ, посилює газообмін у 
легенях, підвищує насичення артеріальної крові киснем, усуваючи або 
зменшуючи гіпоксемію. Завдяки цьому інтенсифікуються відновні, 
обмінні та трофічні процеси у тканинах, стимулюється регенерація, 
прискорюється розсмоктування ексудату в легенях і плевральній 
порожнині, що запобігає утворенню спайок. Одночасно зменшується 
навантаження на систему кровообігу, збільшуються її функціональні 
резерви, знижується можливість розвитку недостатності кровообігу [4]. 

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях органів дихання в 
дітей є широке застосування спеціальних дихальних вправ. 
Використовують вольове кероване статичне, динамічне і локалізоване 
дихання. Перше втягує в роботу дихальні м'язи і сприяє нормалізації 
відношення вдих-видих; друге – поєднує дихання з рухами і посилює 
вдих або видих; третє – посилює дихальні рухи у визначеній ділянці 
грудної клітки й одночасно обмежує її в іншій частині. Хворих навчають 
довільної зміни частоти, глибини і типу дихання, подовженого видиху, 
який може додатково збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх 
сполучень [3]. 

У заняття часто включають статичні дихальні вправи з дозованим 
опором, який робить руками реабілітолог. Так, для опору при 
діафрагмальному диханні він тисне руками в ділянці краю реберної дуги, 
ближче до середини грудної клітки, верхньогрудного дихання – у 
підключичній ділянці, верхньогрудного та середньогрудного дихання – у 
верхній частині грудної клітки, нижньогрудного дихання – у ділянці 
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нижніх ребер. З цією ж метою використовують надувні іграшки, м'ячі, 
вкладання на ділянку підребер'я живота мішечка з піском від 0,5 – 1 кг [4]. 

Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже важливим є 
вибір правильного вихідного положення хворого, що дозволяє посилити 
вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній, нижній або середній її 
частині. Найбільш вигідним є положення стоячи, тому що грудна клітка і 
хребет можуть переміщуватися у всіх напрямках і життєва ємність 
легенів досягає найбільших величин. У положенні сидячи, при якому 
хребет утворює дугу, переважає нижньобокове і нижньозаднє дихання, а 
при прогнутій спині – верхньогрудне дихання. У положенні лежачи на 
спині чи животі переважають рухи ребер нижньої частини грудної клітки, 
на боці – вона рухається вільно на боці, що протилежний опірному. Для 
посилення рухів нижньої частини грудної клітки в будь-якому вихідному 
положенні треба підняти руки на голову або вище, а верхньогрудного 
дихання – покласти руки на талію. 

У випадку накопичення мокротиння і гною в бронхах застосовують 
дренажні положення, що сприяють відтоку вмісту бронхів у трахею, 
звідки воно евакуюється під час відкашлювання. Залежно від локалізації 
патологічного вогнища хворим надають відповідні різні дренажні 
положення, при яких зона ураження має знаходитись вище біфуркації 
трахеї, що забезпечує оптимальні умови для відтоку вмісту бронхів [1]. 
Ефект дренажних положень підвищується, якщо під час видиху 
реабілітолог натискує на відповідну ділянку грудної клітки, проводить 
вібраційний масаж або легке постукування по ній. Разом зі статичними 
дренажними дихальними вправами, які здебільшого проводяться перед 
початком заняття протягом 5 – 15 хвилин, застосовують динамічні 
дренажні дихальні вправи. При побудові комплексів лікувальної 
гімнастики і самостійних занять слід передбачати вправи на зміцнення 
дихальних м'язів і розслаблення. 

Отже, фізичні вправи при правильній методиці їх виконання 
сприяють нормалізації функції зовнішнього дихання. В основі цього 
механізму лежить перебудова патологічно зміненої регуляції дихання. За 
рахунок довільного регулювання дихальним актом досягають 
рівномірного дихання, належного співвідношення вдиху та видиху, 
необхідної глибини дихання, формують оптимальний стереотип повного 
дихання, повноцінне розправлення легень і максимально можливу 
рівномірну їх вентиляцію. У процесі систематичного тренування при 
поступовому збільшенні дозування спеціальних і загальнорозвиваючих 
вправ досягають відновлення функції дихання на рівні, необхідному для 
виконання м'язової роботи. Нормалізація газообміну відбувається за 
рахунок впливу не тільки на зовнішнє, але й на тканинне дихання. 
Поліпшення оксигенації крові при виконанні фізичних вправ нормалізує 
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обмінні процеси в органах і тканинах усього організму [1]. 
При такому підході до застосування засобів ЛФК вони 

розкриватимуть потенційні функціональні резерви, тренуватимуть 
механізми саногенезу, створюватимуть новий стереотип життєдіяльності 
органів і систем, що стали неповноцінними внаслідок хвороби, тобто 
забезпечуватимуть відновлення і реабілітацію хворих на бронхо-легеневі 
захворювання. 

Висновки. Лікувальну фізичну культуру при захворюваннях 
органів дихання в дітей слід застосовувати на всіх етапах фізичної 
реабілітації. При виборі методики і форми занять ЛФК, визначенні 
режиму рухової активності дітей потрібно ретельно оцінювати 
функціональний стан органів дихання та системи кровообігу. Слід 
широко використовувати спеціальні дихальні вправи, вольове кероване 
статичне, динамічне та локалізоване дихання.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЖОВЧОВИВІДНОЇ 

СИСТЕМИ 
 

Вступ. Функціональні розлади жовчовивідних шляхів є одними з 
найпоширеніших серед біліарної патології. Властива їм різноманітність 
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клінічних проявів, тривалість перебігу з періодами затяжних загострень, 
можливістю трансформації функціональних порушень в органічну 
патологію, часте залучення в патологічний процес суміжних органів, 
погіршення якості життя й обмеження працездатності хворих 
зумовлюють надзвичайно важливе значення лікування та реабілітації 
хворих із цією патологією не тільки в медичному, а й у соціальному 
аспекті. 

Результати дослідження. За даними літератури, встановлено, що в 
розвитку запальних і функціональних захворювань жовчовивідної 
системи основну роль відіграють: наявність в організмі хронічних вогнищ 
інфекції (тонзиліт, гайморит, аднексит та ін.); нервово-психічна 
травматизація, що призводить до дисфункції вегетативної нервової 
системи; нерегулярне харчування; гіподинамія, запори; вагітність; 
порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз); 
захворювання органів травлення (гепатит, панкреатит, виразкова хвороба, 
неспецифічний виразковий коліт та ін.); утворення літогенної жовчі, 
дуоденальна і біліарнопанкреатична гіпертензія; спадкова схильність [4]. 
Фізична реабілітація хворих з патологією жовчовивідної системи є 
складною, багатофакторною та одночасно впливає на різні патогенетичні 
ланки запальних та дискінетичних порушень жовчовивідної системи. 

У фізичній реабілітації широкого поширення одержав принцип 
етапності. В основу його покладений критерій проведення лікувально-
відновних заходів у визначених установах реабілітації. У лікуванні 
хворих з патологією біліарної системи виділяють стаціонарний, 
поліклінічний та санаторно-курортний етапи фізичної реабілітації, які 
розрізняються між собою завданнями, обсягами і змістом заходів, 
тривалістю реабілітації й організаційних форм роботи з хворими [3]. 
Фахівці з фізичної реабілітації рекомендують застосовувати при наявній 
патології такі засоби фізичної реабілітації: ЛФК, лікувальний масаж, 
фізіотерапію, працетерапію, механотерапію .  

За даними ряду авторів [1, 2], ЛФК найчастіше застосовується у 
формі лікувальної гімнастики, ранкової гігієнічної гімнастики, 
самостійних занять, прогулянок. Засобами ЛФК є загальнорозвиваючі, 
дихальні вправи, спеціальні вправи для м’язів живота, спортивно-
прикладні вправи (ходьба, прогулянки на лижах, веслування, плавання та 
ін.), ігри (бадмінтон, волейбол, теніс). У літературі є рекомендації щодо 
застосування поряд з фізичними вправами природних чинників – 
сонячного опромінювання, повітряних ванн, водних процедур 
(обтирання, душі, купання у водоймах) тощо [4].  

Для корекції моторно-евакуаторних розладів жовчовивідної 
системи і ліквідації запального процесу в жовчному міхурі 
використовують масаж, спеціальні дієти, лікування голодом, прийом 
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мінеральних вод, фізіотерапію, психотерапію відповідно до форми 
дискінезії [1 – 5]. 

Відомо, що лікувальний масаж сприяє оптимальному 
збалансуванню процесів збудження і гальмування, нормалізації 
регулюючої функції ЦНС і поліпшенню діяльності ВНС, що позитивно 
впливає на функцію жовчовивідної системи. Лікувальний масаж 
рекомендують при стиханні загострення процесу для нормалізації 
діяльності вегетативної нервової системи, ліквідації застою жовчі й 
запобігання утворення жовчних каменів, стимуляції тонусу жовчної 
протоки при гіпокінетичній формі дискінезії і зменшення спазму при 
гіперкінетичній формі, поліпшення крово- і лімфообміну в печінці, 
органах травлення, активізації моторно-евакуаторної функції кишок. 
Протипоказаннями для проведення масажу живота є гострий холецистит, 
гнійний процес у черевній порожнині, наявність грижі, каменів у 
жовчному і сечовому міхурах, період менструації й вагітності. 

З літературних джерел [2, 5] відомо, що при захворюваннях 
жовчовивідної системи застосовують сегментарно-рефлекторний масаж. 
Його застосування базується на механізмі вісцеро-сенсорних, вісцеро-
моторних та вісцеро-вісцеральних рефлексів. Больові подразнення, які 
надходять по симпатичних волокнах від внутрішніх органів у спинний 
мозок, збуджують чутливі клітини даного сегмента. Встановлено, що 
шляхом впливу фізичних факторів на поверхню тіла у визначених 
рефлекторних зонах можна впливати на внутрішні органи, трофічні й 
обмінні процеси в них, секреторну, моторну й інші функції організму. 
При сегменторно-рефлекторному масажі застосовують основні прийоми 
класичного лікувального масажу. Для впливу на печінку та жовчний 
міхур масажують паравертебральні зони спинномозкових сегментів (С3 – 
С4, D6 – D10), рефлексогенні зони правої половини грудної клітки і 
підчеревну зону [2].  

Деякі автори рекомендують застосовувати самомасаж живота в 
домашніх умовах. Самомасаж включає різні прийоми – погладжування, 
розминання, розтирання, вібрацію кінчиками пальців. Масаж печінки і 
жовчного міхура на стаціонарному етапі фізичної реабілітації має щадний 
характер, у період ремісії – тонізуючий. 

Багато дослідників при хронічних та функціональних 
захворюваннях травної системи приділяють увагу дозованій ходьбі [1]. 
При ходьбі посилюється кровообіг в організмі, особливо в малому тазі і 
кишечнику, посилюється обмін речовин і виведення шкідливих продуктів 
обміну, що попереджує відкладання їх у тканинах, тренуються всі 
системи організму. При ходьбі витрачається велика кількість калорій, що 
сприяє зниженню ваги.  

Дихальні вправи, як засіб оздоровлення і реабілітації хворих при 
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захворюваннях жовчовивідної системи, завжди привертали увагу вчених. 
Спеціальні дихальні вправи змушують функціонувати велику частину 
легень, збільшуючи тим самим кількість кисню, що надходить у кров. На 
думку ряду авторів [3], при патології біліарної системи в комплекси ЛФК 
необхідно включати статичні та динамічні дихальні вправи, які 
спрямовані на посилення вентиляції і газообміну в легенях, на зміцнення 
основних і допоміжних дихальних м'язів, нормалізацію й 
удосконалювання механізму дихання. Діафрагмальне дихання поліпшує 
кровообіг в органах черевної порожнини, посилює перистальтику кишок. 

Отже, основну увагу у програмі фізичної реабілітації слід приділити 
поєднанню засобів лікувальної фізичної культури. Пропонується також 
вирішення проблеми активної участі хворих у подальшому 
реабілітаційному процесі шляхом організації самостійних занять у 
вільний від роботи час [3].  

З фізіотерапевтичних засобів з метою відновлення скорочувальної 
функції жовчного міхура проводять електростимуляцію з використанням 
синусоїдально-модульованих та діадинамічних струмів, низькоінтенсивну 
лазеротерапію [4]. Рекомендують такі процедури: діатермію, 
індуктотермію, парафін, озокерит, УВЧ-терапію на ділянку жовчного 
міхура при запальному процесі. На всіх етапах відновного лікування і в 
будь-яку фазу захворювання (загострення або ремісії) спеціалісти 
рекомендують застосовувати мінеральні води. 

Існують спроби лікування хворих з дискінезією жовчовивідної 
системи із застосуванням голкорефлексотерапії, яка сприяє нормалізації 
сили, рівноваги та рухливості основних нервових процесів центральної 
нервової системи. Внаслідок цього коригується діяльність сфінктерного 
апарата жовчовивідної системи. 

Висновки. Захворювання жовчного міхура і жовчовивідних шляхів 
належать до досить поширених захворювань органів травлення.  

Фізичну реабілітацію хворих з патологією жовчовивідної системи 
слід розглядати як комплексну проблему, що містить у собі клінічний, 
соматичний, психологічний, соціальний аспекти в їхньому цілісному 
уявленні й нерозривному зв'язку. У системі фізичної реабілітації 
застосовуються всі засоби фізичної реабілітації – ЛФК, лікувальний 
масаж, фізіотерапія та ін.  
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Вступ. За даними Українського центру "Інваспорт", кількість 
інвалідів у нашій державі становить понад 2,5 млн. осіб, а за даними 
Міністерства освіти і науки України, – 5,9 тис. школярів страждають на 
депривацію слуху, і останнім часом спостерігається тенденція до 
збільшення кількості інвалідів зі слуху. Сьогодні значно зріс інтерес до 
проблеми допомоги дітям з функціональними та органічними вадами 
розвитку, в тому числі дітей з порушеннями слуху.  

Відомо, що ураження функції слухового аналізатора призводить до 
цілого ряду вторинних відхилень, серед яких і затримка в розвитку 
рухової сфери. Порушення слуху, за даними дослідників, є причиною 
цілої низки вторинних відхилень, насамперед порушення мови, що 
обумовлює утруднення процесу оволодіння всіма видами рухових 
навичок. Характеризуючи фізичний розвиток глухих і слабочуючих 
підлітків, багато авторів відзначають, що втрата або порушення слуху в 
дитячому віці уповільнюють природний процес фізичного розвитку [2, 3]. 

Недостатній фізичний розвиток, зниження силової витривалості 
м'язів, які формують ортоградну позу, зниження м'язової рецепції, 
порушення моторики й координації є причинами розвитку порушень 
постави в підлітків із порушенням слуху. Глухота супроводжується, за 
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результатами деяких досліджень, недостатньою функцією 
вестибулярного апарату, що призводить до порушення координації рухів. 
Рівень розвитку рухової сфери глухих багато в чому обумовлений 
низькою активністю їхнього вестибулярного апарата, і навіть незначні 
порушення в роботі вестибулярного апарата можуть призвести до 
вагомих змін у розвитку рухового аналізатора глухих підлітків.  

У слабочуючих дітей переважає гальмівний тип нервової системи 
над збудливим. Зусилля спеціалістів спрямовані на пошук нових форм і 
методів навчання та виховання, спрямованих на корекцію фізичного 
розвитку цієї групи дітей [1]. 

Результати дослідження. Аналіз наукових досліджень, педагогічні 
спостереження та проведені обстеження фізичного стану нечуючих 
підлітків виявили значне відставання в показниках швидкісно-силових 
якостей і різних проявах координаційних здібностей. Вправи швидкісно-
силового характеру (біг, стрибки, метання) у «Програмі виховання і 
навчання глухих дітей дошкільного віку» (1991) займають велику частину 
як основні види руху, що відносяться до розряду життєво важливих 
рухових вмінь і навичок. Необхідно навчити нечуючих дітей правильно і 
впевнено виконувати ці рухи в умовах, що змінюються в повсякденному 
житті. Доцільність використання вправ швидкісно-силової спрямованості 
підтверджується двома теоретичними положеннями: 1) до базових видів 
координаційних здібностей відносяться ті координаційні прояви, які 
необхідні при прояві будь-яких дій (ходьба, біг, стрибки, навчальні та 
побутові дії); 2) підвищення рівня однієї фізичної здатності тягне 
позитивні зміни інших («позитивний перенос») [5].  

Методика швидкісно-силової спрямованості навчального процесу 
спирається на принцип зв'язаного розвитку координаційних і 
кондиційних фізичних здібностей. Для посилення корекційного впливу 
методика включає вправи для розвитку рівноваги, активізації психічних 
процесів і порушень слухової функції, вправи виконуються під ритмічні 
удари барабана, бубна. Спочатку звук сприймається дітьми через слух і 
зір, а потім – тільки на слух. Засобами розвитку швидкісно-силових 
якостей у корекційному процесі на фізкультурному занятті є різні види 
бігу, стрибки, метання, вправи з м'ячами (набивними, волейбольними, 
тенісними). Основні методи – ігровий і змагальний – включають 
естафети, рухливі ігри, повторні завдання, сюжетні ігрові композиції, 
кругову форму організації занять. Стрибкові вправи виконуються в 
основній частині заняття. 

Для розвитку швидкісно-силових якостей у другій половині 
основної частини заняття краще використовувати комплекс вправ з 
набивними м'ячами вагою 0,5 – 1 кг в парах: кидки м'яча зверху, знизу, 
від грудей, стоячи спиною до партнера, з положення сидячи, лежачи на 
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грудях і спині, кидки ногами з вихідного положення стоячи і сидячи. На 
початковому етапі для розвитку сили рук, у тому числі дрібної моторики, 
і швидкісно-силових якостей необхідні полегшені умови, використання 
не м'ячів, а поролонових кубиків. Вправи з ними досить різноманітні і з 
задоволенням сприймаються дітьми, як-от: стискання кубика руками, 
ногами, притискання його до підлоги руками і ногами, піднімання кубика 
ногами вгору сидячи і лежачи, кидки кубика з вихідного положення 
стоячи (обличчям, спиною), сидячи (обличчям, спиною ногами), лежачи 
(на грудях і спині), швидкий біг за кубиками з різних вихідних положень 
після кидка та інші вправи, що вимагають орієнтування у просторі, 
точності й координації рухів [4]. 

Для підвищення емоційності та підтримки інтересу до 
фізкультурних занять використовується кругова форма їхньої 
організації, яка сприймається дітьми як гра, оскільки має сюжетну 
основу. Вправи добираються для комплексного розвитку фізичних 
якостей. Кількість вправ на станції, їх інтенсивність та інтервали 
відпочинку регулюються відповідно до індивідуальних можливостей 
дитини. Час проходження всіх станцій 4 – 5 хв., відпочинок між 
колами 1 – 1,5 хв., кількість кіл 1 – 3. Вирішувати завдання розвитку 
функції рівноваги й корекції вестибулярних порушень доцільно в 
одному занятті, відводячи кожної вправи приблизно однаковий час – 
по 15 хв. Добре освоєні і безпечні вправи (ходьба, стійки) спочатку 
виконуються з відкритими очима, потім із закритими (від 2 до 8 – 10 
кроків). Усі вправи, пов'язані з корекцією і розвитком рівноваги, 
виконуються зі страховкою, підтримкою, допомогою. Вправи в 
метанні на точність з м'ячами різного діаметра, ваги та матеріалу є 
сильним подразником вестибулярного аналізатора, тому що 
доводиться закидати голову назад, напружувати зір, координувати 
рухи, зберігати стійкість, тобто включати в роботу різні сенсорні 
системи. Кожне заняття обов'язково містить елементи навчання 
програмним видам фізичних вправ. З трьох занять на тиждень по 30 – 
40 хв. (залежно від віку) два слід відвести розвитку переважно 
швидкісно-силових якостей, одне – корекції вестибулярних порушень і 
розвитку функції рівноваги [1, 5]. Важливою педагогічною умовою 
корекції рухової сфери дітей із порушеннями слуху є гуманно 
орієнтована та корекційно-розвивальна спрямованість навчально-
виховного процесу з фізичного виховання цих дітей. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про 
актуальність проблеми рухових дій у підлітків з вадами слуху – 
порушення координаційних здібностей. У даний час постійно 
підвищується інтерес до проблеми освіти дітей з вадами слуху. Для 
корекції психофізичного розвитку слабочуючих дітей використовують 



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

 

349 
 

спеціально дібрані вправи з урахуванням їх індивідуальних особливостей. 
Педагогічні спостереження та проведені обстеження фізичного стану 
нечуючих дітей дошкільного віку виявили значне відставання в 
показниках швидкісно-силових якостей і різних виявах координаційних 
здібностей.  

Вправи швидкісно-силового характеру (біг, стрибки, метання) 
займають велику частину, як основні види руху, що відносяться до 
розряду життєво важливих рухових вмінь і навичок. Засобами розвитку 
швидкісно-силових якостей у корекційному процесі на фізкультурному 
занятті є різні види бігу, стрибки, метання, вправи з м'ячами (набивними, 
волейбольними, тенісними). Основні методи – ігровий і змагальний – 
включають естафети, рухливі ігри, повторні завдання, сюжетні ігрові 
композиції, кругову форму організації занять. Стрибкові вправи 
виконуються в основній частині заняття. Для підвищення емоційності та 
підтримки інтересу до фізкультурним занять використовується кругова 
форма їхньої організації, яка сприймається дітьми як гра, бо має сюжетну 
основу. Вправи добираються для комплексного розвитку фізичних 
якостей. Цілеспрямоване проведення занять з фізичного виховання у 
школах для слабочуючих дітей вимагає розробки спеціальних методів 
навчання і контролю, які повинні враховувати особливості фізичного, 
функціонального і психічного розвитку школярів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЛФК І МАСАЖУ ПРИ ВАРИКОЗНІЙ 
ХВОРОБІ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

Вступ. Варикозна хвороба є найбільш поширеним захворюванням 
судин нижніх кінцівок. В Україні частота виявлення хворих із варикозною 
хворобою поверхневих вен нижніх кінцівок досягає в середньому 17%. 
Значна тривалість лікування, тяжкість клінічного перебігу варикозної 
хвороби, виражені функціональні, органічні та косметичні порушення, 
висока частота тимчасової втратити працездатності хворих даної 
нозології потребують розробки нових програм фізичної реабілітації. 

Результати дослідження. Аналізуючи різні підходи до фізичної 
реабілітації осіб з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, ми визначили, 
що основним засобом фізичної реабілітації виступають фізичні вправи. 
Суттєва роль у попередженні подальшого розвитку варикозного розширення 
вен належить саме лікувальній фізкультурі. До засобів ЛФК відносяться 
суворо дозовані фізичні вправи, застосовані на фоні природних факторів, 
масаж, мануальна терапія. До форм ЛФК належать процедура лікувальної 
гімнастики, ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна ходьба, тренувально-
оздоровчі заходи, самостійні заняття фізичними вправами за завданням, 
механотерапія, гімнастика у воді. 

Заняття лікувальної фізкультури не повинні викликати хворобливих 
відчуттів і збільшення набряклості ніг. Після заняття необхідно відпочити 
в положенні лежачи з піднятими ногами. У стадії декомпенсації 
лікувальну фізкультуру проводять в основному лежачи, іноді – сидячи, 
рекомендована тривалість заняття 10 – 20 хвилин 2 рази на день. За 
наявності трофічних виразок виключаються активні рухи в прилеглому 
(звичайно гомілковостопному) суглобі.  

Лікувальна фізкультура поліпшує венозний і лімфатичний відтік, 
нормалізує артеріальний приплив, підвищує фізичну працездатність 
хворого, поліпшує периферичний кровообіг у нижніх кінцівках, підвищує 
тонус вен, ефективність "м'язових насосів". Завдяки лікувальній фізичній 
культурі зменшуються дистрофічні зміни в тканинах ураженої  
кінцівки [2]. 

Сучасний погляд на лікувальну дію фізичних вправ ґрунтується на 



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

 

351 
 

виділенні чотирьох основних механізмів їх дії – тонізуючого і трофічного 
впливів, формування компенсації та нормалізації функцій. Фізичні вправи 
у процесі їх виконання стимулюють взаємопов'язані трофотропні й 
енерготропні впливи. При фізичних вправах значно збільшується приплив 
крові в коронарну систему, збільшується кількість функціонуючих 
капілярів, посилюються окисно-відновні процеси, що призводить до 
поліпшення трофічних процесів у тканинах ураженої кінцівки. Фізичні 
вправи сприяють покращенню зовнішнього дихання та насичення крові 
киснем, посилюють скоротливу функцію міокарду, сприяють розвитку 
колатерального кровообігу серцевого м’яза [1].  

Лікувальну фізкультуру при варикозному розширенні вен на 
поліклінічному та санаторно-курортному етапах лікування призначають 
за щадним, щадно-тренуючим і тренуючим руховими режимами. 

Завдання ЛФК на щадному руховому режимі – покращення 
периферичного кровообігу та обмінних процесів в уражених кінцівках, 
відновлення повноцінної регуляції кровообігу. Застосовуються такі 
засоби ЛФК: гімнастичні вправи для нижніх кінцівок, дихальні вправи, 
загальнорозвиваючі вправи, спеціальні вправи динамічного та статичного 
характеру, вправи на розслаблення. Форми ЛФК – ранкова гігієнічна 
гімнастика, дозована ходьба, плавання. Тривалість занять 10 – 20  
хвилин [2].  

Завдання ЛФК на щадно-тренуючому руховому режимі – це 
підготовка хворого до фізичного навантаження, покращення кровообігу 
та обмінних процесів в ураженій кінцівці, загальнозміцнююча дія на 
організм хворого. Засоби ЛФК – це загальнорозвиваючі вправи, 
спеціальні вправи для ураженої кінцівки, вправи у статичному 
напруженні та розслабленні м’язів, динамічні вправи з великою 
амплітудою. Форми ЛФК – це ранкова гігієнічна гімнастика, урок 
лікувальної гімнастики, самостійні заняття, плавання, ближній туризм, 
дозовані прогулянки [1].  

Завдання ЛФК на тренуючому руховому режимі – покращити 
кровообіг відновити обмінні процеси в організмі, покращити функції 
серцево-судинної системи, підвищити працездатність м’язів нижніх 
кінцівок, психоемоційний вплив. Засоби лікувальної фізкультури – 
загальнорозвиваючі вправи, вправи на розслаблення, вправи статичного 
та динамічного характеру, дозована ходьба, плавання, туризм, прогулянки 
на лижах, дозовані прогулянки, теренкур, рухливі ігри. 

До спеціальних вправ, рекомендованих при варикозній хворобі, 
фахівці відносять: вправи для нижніх кінцівок, що виконуються в 
положенні лежачи з горизонтальним і піднятим положенням ніг, з 
великою амплітудою рухів у тазостегнових і гомілковостопних суглобах; 
дихальні вправи з акцентом на збільшення амплітуди рухів діафрагми; 
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вправи з опором для м'язів гомілки і стегна (з використанням гумових 
бинтів і стрічок); ходьбу.  

Головне завдання обліку лікувального впливу фізичних вправ при 
варикозній хворобі –виявлення змін у стані хворого та в розвитку 
патологічних процесів з метою правильного планування і своєчасного 
коригування добору і методики вправ. Методи обліку залежать від 
захворювання і використовуваних засобів лікувальної фізичної культури. 
Вони повинні давати можливість визначати вплив фізичних вправ у 
процесі їх виконання, після виконання та в результаті тривалого 
застосування [3]. 

Масаж – це сукупність спеціальних прийомів механічного 
дозованого впливу на тіло людини, які здійснюються руками або 
спеціальними апаратами з лікувальною або профілактичною метою. 
Тривалість процедури масажу при варикозному розширенні вен нижніх 
кінцівок 20 – 25 хвилин. Масаж застосовують щодня. Курс масажу 
складається з 15 – 20 сеансів і повторюється регулярно через 1,5 – 2 
місяці. Масаж і самомасаж ніг рекомендують виконувати два рази зранку 
і ввечері. Масажують стегно, колінний суглоб, гомілку, Ахіллове 
сухожилля і стопу.  

Стегно масажують від колінного суглоба до пахової зони в 
положенні: сидячи боком на ліжку, масажована нога випрямлена на 
ліжку, а інша опущена вниз; сидячи на стільці або на підлозі; лежачи 
боком на килимі. Порядок виконання прийомів масажу наступний: 
поглажування, вижимання, поглажування, розминка, поглажування, 
потряхування, поглажування, розтирання, поглажування. Ударні прийоми 
протипоказані. 

Колінний суглоб масажують сидячи на ліжку або килимі 
випрямивши ногу. Порядок виконання прийомів масажу наступний: 
поглажування, розтирання, поглажування, активні рухи і поглажування. 
Гомілку масажують від кісточок до колінного суглоба в положеннях: 
сидячи, нога зігнута в коліні, розгорнута назовні, п'ята лежить на коліні 
іншої ноги; сидячи, зігнувши ногу в коліні, спираючись п'ятою у що-
небудь. Порядок виконання прийомів масажу наступний: поглажування, 
розминка, поглажування, вижимання, поглажування, потряхування, 
поглажування. 

Самомасаж стопи проводять у тому ж вихідному положенні, що й 
при масажі Ахіллового сухожилля, причому окремо масажують п'яту, 
підошву, тильну поверхню стопи, а іноді й пальці. Прийоми самомасажу 
наступні: поглажування, розминка, поглажування, розтирання, 
поглажування. Наостанок виконують поглажування всієї ноги (у 
положенні стоячи, масажована нога зігнута в колінному і тазостегновому 
суглобах, стоїть на табуретці) від голеностопу до паху. Усі прийоми 
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самомасажу виконують по 4 рази, потім масажують іншу ногу. Після 
самомасажу рекомендується 3 – 5 хвилин спокійно полежати з 
витягнутими й піднятими ногами. 

Самомасаж Ахіллового сухожилля проводять від п'яти до середньої 
третини гомілки в положенні сидячи, п'ята пацієнта лежить на коліні 
іншої ноги, стегно розгорнуте назовні. Прийоми самомасажу наступні: 
поглажування, розтирання, поглажування, рухи в гомілковостопному 
суглобі в усіх напрямках, проглажування [3].  

Висновки. Істотна роль у попередженні подальшого розвитку 
варикозного розширення вен належить лікувальній фізкультурі, що має 
такі механізми дії: тонізуючий і трофічний впливи, формування 
компенсації, нормалізація функцій. Лікувальна фізична культура на 
санаторно-курортному етапі лікування призначається за щадним, щадно-
тренуючим, тренуючим руховим режимами. У фізичній реабілітації 
хворих з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок також широко 
застосовують різні види масажу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ 
ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ З 

АСОЦІАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 
 

Вступ. Одним із завдань сучасної школи є розробка й реалізація 
спеціальних освітньо-виховних програм підростаючого покоління, що 
передбачають систему заходів запобігання, подолання, корекції 

http://www.coolcooldeath.com/varikoznoe_rashirenie_ven.htm
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=????????%20?
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асоціальних відхилень у поведінці підлітків, які навчаться в 
загальноосвітній школі. Пріоритетним завданням є своєчасна та якісна 
профілактика девіантної поведінки неповнолітніх, що є умовою 
зміцнення та збереження нормального стану особистісного розвитку 
підлітків. 

Результати дослідження. Девіантна поведінка підлітків 
поділяється на дві великі категорії. По-перше, це поведінка, що 
відхиляється від норм психічного здоров'я та припускає наявність явної 
або прихованої психопатології. По-друге, це антисоціальна поведінка, що 
порушує соціальні та культурні норми, особливо правові. Коли такі 
вчинки порівняно незначні, їх називають правопорушеннями, коли 
серйозні і караються у кримінальному порядку, – злочинами. Відповідно, 
говорять про делінквентну (протиправну) і злочинну поведінку [4]. 

У ході аналізу літератури ми встановили, що підставою для 
включення фізичного тренування до програми корекції емоційно-
поведінкових порушень у підлітків є те, що, як вважається на даний час, 
життєздатність організму визначається її енергопотенціалом. Фізичні 
вправи, які є засобом фізичного виховання, мають велике значення для 
підтримки високої продуктивності мозку, регуляції всіх фізіологічних 
систем і формування оптимального психофізіологічного стану особи [2].  

Встановлено, що фізичні навантаження мають цілу низку 
позитивних психологічних ефектів – збільшують розумову активність, 
наполегливість, упевненість, емоційну стійкість, успішність, здатність до 
самоконтролю, пам’ять, ефективність роботи, відчуття благополуччя. Під 
впливом фізичних навантажень зменшується відчуття гніву, тривожності, 
збентеженості, депресії, ворожості, страху, напруженості, кількості 
помилок під час роботи, головного болю [3]. 

Визначено, що регулярне виконання фізичних навантажень 
пов’язане з тривалим зниженням рівня депресії. Тривалі фізичні 
навантаження сприяють зниженню рівнів агресивності, тривожності, 
депресії і фобій. Адекватні фізичні навантаження зумовлюють зниження 
таких показників стресу, як нервово-м’язове напруження, ЧСС у спокої, 
вміст деяких гормонів [1]. Водночас фізичні навантаження розглядаються 
як засіб профілактики захворювань, зумовлених стресовими ситуаціями, 
підвищуючи психологічну витривалість.  

Науковці до засобів реабілітації функціонального стану підлітків 
також відносять: аутотренінг; психологічні впливи; фізіотерапевтичні 
реабілітаційні заходи; масаж і самомасаж; гіпноз; лікувальну фізкультуру; 
заняття оздоровчим спортом; зміну характеру діяльності [5]. 
Охарактеризуємо деякі з них. 

Аутогенне тренування було запропоноване для лікування неврозів 
J. Shultz. В основі наявних зараз численних модифікацій аутогенного 
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тренування лежить застосування 6 стандартних вправ першого ступеня. 
Вони сприяють появі й поглибленню відчуття важкості, тепла й холоду, 
спокою в певних ділянках тіла, що призводить до релаксації, на тлі якої 
відбувається самонавіювання з допомогою спеціально розроблених 
формул. Ці формули враховують скарги й патологічні відхилення, 
притаманні пацієнту. Лікувальна ефективність аутогенного тренування 
пояснюється як впливом релаксації, так і цілеспрямованим 
самонавіюванням на її фоні [3].  

Шульц розрізняє нижчий і вищий ступені тренування. Аутогенне 
тренування потребує значних затрат часу. Щоб його скоротити, 
поєднуються сеанси навіювання і самонавіювання. У даний час аутогенне 
тренування застосовується як з лікувальною, так і з профілактичною, 
психогігієнічною метою.  

Нервово-м’язова релаксація – це система спеціальних вправ для 
розслаблення різних груп м’язів. Метою цього тренування є зняття 
м’язового тонусу, який прямо пов’язаний з різними формами негативного 
емоційного збудження – страхом, тривожністю, хвилюванням тощо. В 
основу методики нервово-м’язової релаксації покладена прогресивна 
м’язова релаксація за Джекобсоном. Техніка релаксації полягає у 
відпрацюванні здатності до довільного розслаблення поперечносмугастих 
м’язів у спокої. Як правило, цей вид корекції проводиться 1 – 3 рази на 
тиждень і самостійно – 1 – 2 рази на день по 30 – 60 хв. Курс навчання – 
від півроку до року і більше. 

Як відомо, психофізична гімнастика розроблена А. Л. Гройсманом 
на основі хатха-йоги. Психосоматичні вправи – це сукупність вправ і 
технік комплексної нервово-психофізичної дії на організм людини. 
Сучасними науковими дослідженнями встановлено зв’язок між тонусом 
скелетних м’язів та центральною нервовою системою. Так, повне 
розслаблення знижує до мінімуму психічну активність, викликає 
сонливість, сприяє підвищенню дії уявних образів. Цей ефект 
використовується в аутотренінгах, психотерапії. Підвищують тонус 
сигнали слабкої й середньої потужності, тоді як сильні спричиняють 
пригнічення нервової діяльності.  

Натуропсихокорекція. У медицині доцільність виділення 
лікувального впливу природи, як самостійного психотерапевтичного 
методу, визнається не всіма спеціалістами. Водночас значущість 
натуропсихокорекції збільшується тим стрімкіше, чим більше значення 
для людини періоду урбанізації й науково-технічного прогресу набуває 
спілкування з природою. Наприклад, у Японії почуття любові до 
прекрасного, в першу чергу до природи, цілеспрямовано розвивають у 
людині з дитинства. Психокорекційний вплив природи може виявлятися у 
відновленні порушених відносин і установок особистості, які лежать в 
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основі багатьох розладів у нервово-психічній сфері. Досягнутий 
сприятливий ефект може призвести до таких змін відносин особи з 
довколишнім середовищем, які викличуть конструктивні зміни первинної 
конфліктної ситуації. Крім того, зменшення виразності симптомів може 
обумовити зміни самосприйняття, самооцінки, що також сприяє 
відновленню внутрішньої психодинаміки особистості [4]. 

Висновки. Отже, перераховані елементи слід ураховувати при 
створенні комплексних програм корекції емоційно-поведінкових 
порушень підлітків з асоціальною поведінкою у школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП 
 

Вступ. ДЦП є поліетіологічним захворюванням, що виникає 
внаслідок ураження нервової системи під час вагітності, у пологах або в 
ранньому неонатальному періоді. Щорічно реєструється близько трьох 
тисяч діагнозів ДЦП, встановлених уперше в житті. Різноманітність форм 
ДЦП і різних клінічних проявів цього захворювання зумовлює 
необхідність диференційованого підходу до вибору засобів і методів 
фізичної реабілітації, що вказує на актуальність обраної теми. 

Результати дослідження. Аналіз даних літератури показує, що на 
сьогодні за наявності рухових розладів у дітей з ДЦП використовують 
велику кількість методик фізичної терапії, як вітчизняних, так і 
закордонних авторів. Медичні засоби лікування є лише додатковими при 
ДЦП, перше місце посідають засоби адаптивного фізичного виховання – 
фізичні вправи як єдиний універсальний спосіб відновлення функцій, 
вироблення компенсацій, поліпшення трофіки і зміцнення організму, а 
також як єдиний спосіб закріплення досягнутого ефекту від інших засобів 
лікування. 

Цікаву методику пропонують B. Bobath и K. Bobath [5]. На думку 
цих авторів, патологічні механізми рухових порушень при захворюванні 
ДЦП пов’язані з наявністю нередукованих тонічних рефлексів стовбура 
мозку, патології антигравітації. Вони вважають, що, перш ніж навчати 
дитину з ДЦП нормальним рухам, необхідно змінити патологічний 
руховий стереотип. При цьому основним прийомом є позиціювання дітей 
у позу ембріона, у якій виробляється правильна реакція опори. Поза 
ембріона, за В. і К. Bobath, має велике значення для нормалізації схеми 
тіла і рухів. Додатково автори рекомендують включати в комплекс вправи 
з розвитку реакції рівноваги й опори. Методика В. і К. Bobath 
використовується в усьому світі, бо вона унікальна в застосуванні. 
Автори зазначають, що нормальному рухові повинен передувати 
нормальний м’язовий тонус. Для досягнення цієї мети терапевтичні 
зусилля повинні бути спрямовані на релаксацію, зниження м’язового 
тонусу.  
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Методика Н. Каbath [6] рекомендується для дітей старшого віку, які 
страждають атонічною формою ДЦП, вона ставить за мету вироблення 
масових рухів за допомогою певних прийомів активізації мотонейронів 
спинного мозку (здійснюють скорочення м’язів), що базується на 
досягненні максимальної рухової реакції шляхом. 

Для дітей з ДЦП молодшого віку, з якими не вдається встановити 
контакт, а також при роботі з дітьми старшого віку, але із затримкою 
психічного розвитку, рекомендується методика V. Vojta [7], яка полягає у 
виробленні активно-рефлекторних або активних рухів зі спеціальних 
початкових положень, коли частина кінцівки фіксується. На початку 
відновлення рухи можуть виконуватись пасивно. Окремо проводиться 
тренування рухів руками і ногами, потім одночасно виконуються з 
додатковою допомогою рухи верхніми і нижніми кінцівками та вправи в 
положенні лежачи на животі (при цьому голова повинна бути повернута 
вбік руки, яка виконує рух). V. Vojta звертає особливу увагу на те, що 
починати відновлення потрібно тоді, коли в дітей із ДЦП ще є зворотність 
рефлексів. 

Особливу увагу необхідно приділити системі нейрофізіологічної 
реабілітації пацієнтів з ДЦП, яка розроблена проф. В. І. Козявкіним [3]. 
Система нейрофізіологічної реабілітації складається з двох підсистем 
інтенсивної корекції та стабілізації з потенціюванням ефекту. Підсистема 
інтенсивної корекції триває два тижні і здійснюється за індивідуальними 
програмами. Основою цієї підсистеми є полісегментарна корекція хребта, 
великих суглобів та м’язів. Підсистема стабілізації та потенціювання 
ефекту триває від 3 до 18 місяців і спрямована на активацію внутрішніх 
мотивацій, оптимізацію біомеханічної моделі руху, розвитку м’язового 
корсета та соціально-побутову адаптацію. В. І. Козявкін [3] в основу своєї 
системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації поклав методику 
біомеханічної корекції хребта і великих суглобів, скеровану на усунення 
функціональних блокад хребетно-рухових сегментів і нормалізацію 
біомеханіки рухів. Проведення корекції в поєднанні з рефлексотерапією, 
мобілізуючою гімнастикою, спеціальною системою масажу та іншими 
елементами мультимодальної реабілітаційної концепції призводить до 
створення нового функціонального стану в організмі дитини з 
активізацією внутрішніх компенсаторних і адаптаційних можливостей.  

К. О. Семенова пропонує методику ЛФК для дітей перших двох 
років життя і старших, але з важкими формами ДЦП. Методика 
ґрунтується на знаннях про закономірності рухового розвитку здорової 
дитини і механізмів формування рухової патології в дітей із ДЦП. 
Важливим, на думку автора, є розвиток мовної, зорової й слухової 
функції в процесі занять. Також К. О. Семеновою [4] був розроблений 
метод динамічної корекції із застосуванням рефлекторно-
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навантажувального пристрою «Гравістат», який одночасно із засобами 
ЛФК використовується для корекції рухових порушень у дітей з 
патологією ЦНС від трьох років. 

Для дітей з ДЦП молодшого віку і дітей із затримкою психічного 
розвитку корисна гімнастика за методикою І. Ботта і П. Ботта (Франція) 
[4], яка полягає в пересуванні тільки після нормалізації м’язового тонусу. 
Передусім застосовуються вправи для виховання утримання голови і 
тулуба. Використовується велика кількість фіксуючих пристроїв, 
апаратів, меблів. Тільки після налагодження правильної роботи м’язів, 
навчання збереженню рівноваги автори рекомендують переходити до 
стояння і ходьби. 

Створена С. А. Бортфельд [1] лікувальна гімнастика поєднується з 
педагогічними заходами, важливу роль автор відводить використанню 
рефлекторних механізмів. Ефективним є поєднання пасивного 
розтягування напруженого м’яза з одночасним стимуляційним масажем, 
що застосовується перед ортопедичними позиціюваннями.  

Одним з ефективних засобів фізичної реабілітації в боротьбі зі 
спастичністю є гідрокінезотерапія, яка дозволяє розслабити м’язи, 
виробити рефлекторні зв’язки, загартувати та зміцнити організм у цілому 
. Також ведеться розробка та експериментальне обґрунтування методики 
навчання плаванню і програми педагогічного та біомеханічного контролю 
для занять дітей з ДЦП. 

Завжди одним з основних засобів зменшення спастичності були 
вправи на розтяг спазмованих м’язів за допомогою фіксованих 
позиціювань, туторів, шин [1]. 

Ефективним засобом зняття спастики та нормалізації тонусу м’язів 
у роботі з неврологічними пацієнтами є описана Knott та Voss методика 
пропріорецептивного нейром’язового проторення, яка з успіхом 
використовується і в Україні. Популярними в Україні стають рекреаційні 
ігри та заняття, запропоновані західними фахівцями. Вони є ефективним 
засобом не лише відновлення моторних функцій, а й соціалізації дитини 
через гру.  

Висновки. Необхідно чітко усвідомлювати, що таке захворювання, 
як церебральний параліч вимагає постійного систематичного впливу на 
рухову функцію з урахуванням порушень та потреб конкретної дитини, 
тому виникає необхідність застосування засобів фізичної реабілітації не 
лише в умовах реабілітаційного центру або лікарні, а й в умовах сім’ї.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК В 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ 

ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
 

Вступ. В Україні зареєстровано близько 5 млн. чоловік, хворих на 
виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Часто хворіють 
люди працездатного віку, що зумовлює стійку втрату працездатності [1]. 
Незважаючи на сучасні високоефективні фармакологічні противиразкові 
препарати лікування виразкової хвороби залишається складним науковим 
завданням. У зв’язку з цим специфічне значення в комплексному 
етапному лікуванні виразкової хвороби відіграють методи та засоби 
фізичної реабілітації, що мають здатність оптимізувати медикаментозну 
терапію, збільшувати тривалість ремісії. 

Результати дослідження. Реабілітація хворих на виразкову 
хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки – одна з важливих медико-
соціальних проблем гастроентерології, тому ми проаналізувати різні 
програми фізичної реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та 



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

 

361 
 

дванадцятипалої кишки, зокрема в умовах санаторно-курортного 
лікування. Метою таких програм є: поліпшення моторики шлунка та 
дванадцятипалої кишки, зменшення агресивності шлункового соку, 
зникнення диспепсичних явищ, ліквідація ознак запалення оболонки 
стравоходу та дванадцятипалої кишки; поліпшення психоемоційного 
стану та якості життя хворих. Завданнями програми фізичної реабілітації 
хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки є: 
зникнення больового синдрому; стимуляція трофічних і репаративних 
процесів у шлунку і дванадцятипалій кишці; усунення порушень функції 
травного апарату, що виникають при виразковій хворобі. 

Складовими комплексних програм фізичної реабілітації хворих на 
виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки в умовах 
санаторно-курортного лікування є: лікувальна фізична культура, 
бальнеотерапія; пелоїдотерапія; апаратна фізіотерапія [2]. 

Виразкова хвороба пригнічує та дезорганізує рухову активність 
хворого – неодмінну умову нормального формування та функціонування 
будь-якого живого організму. Тому лікувальна фізична культура (ЛФК) є 
дуже важливим елементом відновлювального лікування хворих із 
виразковими процесами. У комплекс санаторно-курортної реабілітації 
включають лікувальну фізкультуру. Лікувальну фізичну культуру 
застосовували у таких формах: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна 
гімнастика, лікувальна ходьба. Протипоказанням до призначення ЛФК є 
свіжа виразка в гострому періоді, кровотеча, пенетруюча виразка, гострий 
перивісцерит, різке звуження пілоруса. 

Для хворих на виразкову хворобу ЛФК застосовують у період 
затишшя або при нерізкому загостренні. Завдання лікувальної фізичної 
культури при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки такі: 
нормалізація тонусу центральної нервової системи; поліпшення 
психоемоційного стану; активізація кровообігу та лімфообігу; активізація 
обмінних та трофічних процесів у шлунку, дванадцятипалій кишці; 
стимуляція регенеративних процесів і прискорення загоєння виразки; 
зменшення спазму м’язів шлунка; нормалізація секреторної і моторної 
функції шлунка та кишечнику; попередження застійних явищ та 
спайкових процесів у черевній порожнині.  

Слід пам'ятати, що скарги хворого не завжди відповідають 
анатомічним змінам слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, 
а прогресування виразки може відбуватися при повному суб'єктивному 
благополуччі. У зв'язку з цим відсутність або наявність болів, а також їх 
інтенсивність не дають можливості судити про глибину, величину 
виразки, тенденції її до збільшення, проникнення в суміжні органи, 
процесу загоєння. При неускладненій виразковій хворобі больовий 
синдром є єдиним її клінічним проявом, проте він не може бути мірилом 
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анатомічного стану виразки; затихання болів, яке нерідко настає вже 
після короткочасного перебування хворого у стаціонарі, не є критерієм 
зменшення виразкового процесу. Така своєрідність клінічного перебігу 
виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки утруднює 
використання ЛФК. Тому при лікуванні хворих на виразкову хворобу 
необхідно щадити ділянку живота і дуже обережно, поступово включати 
до занять ЛФК вправи для м'язів черевного преса. Варто поступово 
активізувати руховий режим хворого за рахунок зростаючого загального 
навантаження при виконанні більшості вправ, у тому числі в 
діафрагмальному диханні та для м'язів черевного преса. 

Методика занять ЛФК залежить від форми захворювання 
(загострення, початок ремісії, ремісія). У гострому періоді захворювання 
за наявності болів призначають суворий постільний режим. Хворий 
уникає рухів, щадить ділянку живота, дихання в нього переважно грудне. 
У період вираженого больового синдрому ЛФК протипоказана. У 
комплексне лікування хворих на виразкову хворобу ЛФК включають тоді, 
коли починають стихати явища загострення, через 2 – 5 днів після 
припинення гострого болю. 

У розширеному постільному режимі використовують легкі для 
виконання, прості гімнастичні вправи для малих і середніх м'язових груп 
із невеликою кількістю повторень у положенні лежачи і сидячи. Рухи у 
великих суглобах варто виконувати спочатку з укороченим важелем і 
невеликою амплітудою в полегшених вихідних положеннях. Показані 
статичні дихальні вправи, що посилюють процеси гальмування в корі 
головного мозку. Виконувані у вихідному положенні лежачи на спині з 
розслабленням усіх м'язових груп, ці вправи можуть викликати у хворого 
дрімотний стан, сприяти зменшенню болів, усуненню диспептичних 
розладів, нормалізації сну. Виключаються вправи для м'язів черевного 
преса і будь-які вправи, що призводять до підвищення 
внутрішньочеревного тиску. Проте вже на перших заняттях необхідно 
навчати хворого черевного дихання при невеликій амплітуді коливань 
черевної стінки. 

За поліпшення загального стану хворого і в разі наявності ознак 
загасання загострення руховий режим активізують, збільшують загальне 
навантаження, призначають палатний режим. Усі вправи виконуються з 
поступово зростаючим зусиллям для всіх м'язових груп (за винятком 
м'язів черевного преса), з неповною амплітудою, у повільному і 
середньому темпі. Вихідні положення – лежачи, сидячи, стоячи в упорі на 
колінах. Вправи для корпуса, що викликають напруження м'язів 
передньої черевної стінки, слід використовувати з великою обережністю: 
допускаються короткочасні легкі та неповні повороти тулуба, піднімання 
таза в положенні лежачи на спині при зігнутих ногах, піднімання грудної 
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клітки з опорою на лікті та деякі інші. Поступово (під суворим 
контролем) поглиблюється діафрагмальне дихання. Хворого вчать 
вольовому керуванню дихальними рухами, спрямованими на збільшення 
тривалості дихальних фаз та інтервалів між ними, що сприяють 
активізації окисно-відновних процесів і підвищенню тонусу всього 
організму. При уповільненій евакуаторній функції шлунка в процедуру 
лікувальної гімнастики необхідно включати вправи лежачи на правому 
боці, при помірній – на лівому боці [3]. Виключаються повні розгинання, 
різкі повороти і нахили тулуба вбік, підняття і відведення прямих ніг, що 
призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску. У цей період 
хворим рекомендується масаж, малорухливі ігри, ходьба в повільному 
темпі. Моторна щільність процедури лікувальної гімнастики – середня, 
тривалість заняття – до 15 хвилин. 

При зникненні болів та інших ознак загострення призначається 
вільний руховий режим. Загальнорозвиваючі вправи урізноманітнюються, 
збільшується кількість їх повторень. Вправи для всіх м'язових груп зі 
зростаючим зусиллям виконують із різних вихідних положень. У заняття 
включають вправи з невеликими обтяженнями, більш складні 
координаційні вправи, дозовану ходьбу, вправи в киданні та ловлі м'ячів, 
рухливі ігри. Призначають більше вправ для м'язів черевного преса, що 
поєднуються з дихальними і вправами в розслабленні. Діафрагмальне 
дихання періодично здійснюється з максимальною глибиною. 
Інтенсивність навантаження – середня. Тривалість процедури лікувальної 
гімнастики – 20 – 25 хвилин. Важливу роль відіграють вправи 
прикладного характеру, їх включають у режим дня. Такі вправи 
дозволяють підвищити емоційний рівень хворих, відновити адаптацію до 
фізичного навантаження. 

 В умовах санаторію, де хворі на виразкову хворобу лікуються в 
період ремісії, обсяг та інтенсивність занять ЛФК збільшуються. 
Тривалість процедури лікувальної гімнастики доводять до 25 – 35 хвилин. 
У заняття включають вправи для всіх м'язових груп і суглобів, вправи з 
дозованим навантаженням для м'язів черевного преса, рухливі ігри та 
елементи деяких спортивних ігор. Широко використовують прогулянки, 
плавання, катання на велосипеді, ходьбу на лижах, теренкур.  

Висновки. У відновлювальному лікуванні хворих на виразкову 
хворобу специфічне значення має лікувальна фізична культура. Фізична 
реабілітація хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої 
кишки повинна здійснюватися в трьохетапній системі стаціонар – курорт 
– диспансер. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Вступ.Мотивація розглядається науковцями як сукупність 

різновидів спонукань, що породжує, стимулює та регулює активність 
суб’єкта (К.А. Абульханова-Славськая, В.Г. Асєєв, А.О. Артюшенко,  
Г.Б. Горська та ін.). Мотиваційну складову особистості утворюють 
потреби, мотиви та мета діяльності. Сучасні фахівці розглядають 
мотивацію навчальної діяльності учнів як ключовий компонент 
психологічного забезпечення досягнення результату в навчанні, у тому 
числі – у фізичному вихованні (П.К. Дуркін, Є.Л. Ільїн та ін.).  

Водночас науковці та практики стверджують, що традиційна 
система навчання школярів в умовах середніх загальноосвітніх шків, як 
правило, негативно позначається на стані здоров'я дітей і підлітків. 
Перенапруження функціональних систем, зниження розумової та 
фізичної працездатності, виражена втома, порушення постави, часта 
захворюваність – це далеко не повний перелік побічних ефектів, що є 
характерними для стандартно-нормативної освітньої парадигми  
(О. Бірюкова, М. Василенко, Є. Приступа та ін.). У Національній доктрині 
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розвитку фізичної культури і спорту визначено завдання державної 
політики України щодо забезпечення оптимальної рухової активності 
учнів у повсякденному житті, підвищення ролі фізичної культури у 
формуванні здорового способу життя і зміцненні здоров'я, удосконалення 
системи фізичного виховання в закладах освіти всіх рівнів. Шляхи 
залучення дітей до систематичних занять фізичними вправами 
досліджувалися у фундаментальних наукових роботах з фізичного 
виховання (А. Віндюк, В. Зациорський, Л. Макаренко, Б. Шиян та ін.). 
Ними встановлено, що одним з актуальних питань підвищення 
ефективності навчання з фізичного виховання молодших школярів є 
передусім формування їхнього позитивного ставлення до занять.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання 
формування мотивації в навчальному процесі розглядалися здебільшого в 
теоретичному контексті. У розробці цієї проблеми брали участь видатні 
психологи, зокрема Л. Виготський, Д. Ельконін, М. Леонтьєв,  
К. Платонов та ін. Окремі особливості формування мотивації в 
навчально-виховній діяльності школярів відображені в наукових працях 
С. Корнієнка, В. Лозової.  

Отже, в науковій літературі розглянуто різні підходи до вивчення 
структури мотивів навчальної діяльності, однак недостатньо 
дослідженими залишаються питання щодо методичних і практичних 
підходів до формування мотивації молодших школярів до занять 
фізичними вправами, що вказує на актуальність проведення відповідних 
досліджень. 

Результати дослідження. Мотиваційна сфера особистості суб’єкта 
фізкультурної та спортивної діяльності розглядається дослідниками як 
група соціальних потреб, що характеризують його ставлення до 
особистого вчителя (тренера) та самого процесу занять у цілому. На тлі 
домінуючої потреби формується мотив, який детермінує діяльність 
суб’єкта в конкретний момент. У спортивній діяльності мотив 
утворюється на тлі співвіднесення потреб спортсмена з власними 
можливостями та особливостями конкретного виду спорту, що забезпечує 
формування відповідної мотивації [1, 6]. Отже, мотивацію фізкультурної 
та спортивної діяльності розуміють як особливий стан особистості 
спортсмена, сформований у результаті взаємодії групи мотивів, власних 
потреб і можливостей. Саме мотивацією пояснюється націленість 
діяльності суб’єкта на досягнення мети. На думку учених, мотивацію 
необхідно розглядати не лише як стан спрямованості фізкультурника або 
спортсмена на досягнення конкретної мети, але і як процес наближення 
до неї. У свою чергу, мета – це усвідомлений кінцевий результат, на який 
у конкретний момент спрямовані дії спортсмена, що пов’язані з 
діяльністю, підпорядкованою задоволенню його потреб. З психологічної 
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точки зору мета є мотиваційно-стимулюючим змістом свідомості, що 
сприймається спортсменом як очікуваний у найближчому майбутньому 
результат його діяльності. 

Ключове місце в дослідженнях особистості суб’єктів фізкультурної 
та спортивної діяльності посідає проблема потреб. Виникнення потреби, 
як відчуття необхідності чогось, указує на порушення рівноваги людини з 
оточуючим середовищем. Психологічно це пов’язано з появою відчуття 
внутрішнього напруження, певного дискомфорту, якого можна позбутися 
тільки за умови задоволення потреби. Саме тому потреба є пусковим 
механізмом активності суб’єкта, який спрямовується на пошук способів її 
задоволення [2, 3, 6]. Отже, потреби розглядаються як базисна основа, на 
якій вибудовується поведінка та психічна діяльність суб’єкта.  

У мотиваційній сфері діють усвідомлені, напівусвідомлені та 
неусвідомлені внутрішні потреби. До усвідомлених відносяться потреби, 
що пов’язані з точними уявленнями суб’єкта фізкультурної та спортивної 
діяльності щодо того, чого він прагне досягти. Неусвідомлені потреби 
виявляються у вигляді різних потягів, в основі яких лежать суб’єктивні 
відчуття того, що чогось не вистачає, однак суб’єкт фізкультурної та 
спортивної діяльності немає уявлення проте, що необхідно зробити для 
зменшення напруження, яке виникло під впливом цих неусвідомлених 
потягів. Необхідно зазначити, що, на відміну від потреб, мета спортивної 
діяльності є завжди усвідомленою та розглядається дослідниками як 
кінцевий «продукт» процесів мислення, за допомогою яких суб’єкт 
фізкультурної та спортивної діяльності намагається в ідеальній формі 
розв’язати протиріччя між вимогами діяльності, її конкретними умовами 
та власними можливостями, здатністю адаптуватися до цих умов і вимог. 
Саме тому мета фізкультурної та спортивної діяльності є регулятором 
активності суб’єкта, що визначає вибір конкретних засобів досягнення 
бажаного результату. 

Оскільки фізкультурна діяльність відноситься до різновиду 
соціальної діяльності, до основних соціальних потреб фізкультурників і 
спортсменів учені відносять:  

- потребу належати до певної соціальної групи та відігравати в ній 
конкретну соціальну роль відповідно до уявлень особистості щодо 
ієрархії групи;  

- потребу в самоствердженні, що задовольняється за умови реалізації 
спортсменом значущих соціальних контактів;  

- потребу інформаційну – потребу в науковій, технічній, тактичній 
інформації, що необхідна для вирішення тренувальних 
завдань;соціальна сторона цієї потреби характеризується 
пізнавальною активністю та діяльністю суб’єкта, спрямованою на 
пошук нової інформації;  
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- потребу у фізичному вдосконаленні, що поступово перетворюється 
на звичку, трансформується у творчу рухову діяльність, підґрунтя 
для формування потреби спортсмена досягнути найвищого 
результату [2, 5].  

За даними наукової літератури встановлено, що трактування 
мотивів навчальної діяльності в роботах психологів має дуже широке 
значення. Це і мотиви як потреби, потяги, спонукання, схильності  
(X. Хекхаузен), і як психічні процеси, стани, властивості особистості 
(К.К. Платонов), і як предмети зовнішнього світу (О. М. Леонтьєв), і як 
наміри, уявлення, ідеї, почуття, переживання (Л.І. Божович). Тому 
доречно буде визначити мотиви навчальної діяльності як усі фактори, що 
обумовлюють вияви навчальної активності (Є.П. Ільїн), або як 
спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності  
(А.К. Маркова). На думку А.К. Марковой [4], мотиви можна поділити на 
дві великі групи – пізнавальні та соціальні. Пізнавальні мотиви 
безпосередньо пов’язані з навчальною діяльністю, нею генеруються та 
первинно в неї закладені. Ця група мотивів може бути поділена на кілька 
підгруп: 

1) широкі пізнавальні мотиви, які складаються з орієнтації школярів 
на оволодіння новими знаннями;вони також різняться за рівнями; ці рівні 
визначаються глибиною інтересу до знань – до нових цікавих фактів, 
явищ, або інтерес до істотних властивостей явищ, до перших дедуктивних 
висновків, інтерес до закономірностей у навчальному матеріалі, до 
теоретичних принципів, до ключових ідей тощо; 

2) навчально-пізнавальні мотиви, які складаються з орієнтації 
школярів на засвоєння способів здобування знань – інтереси до прийомів 
самостійного набуття знань, до методів наукового пізнання, до способів 
саморегуляції навчальної роботи, раціональної організації своєї 
навчальної праці; 

3) мотиви самоосвіти, які складаються зі спрямованості школярів на 
самостійне вдосконалювання способів здобування знань. 

Ці підгрупи можуть мати як позитивний, так і негативний зміст, 
тобто бути як соціально-корисними (досягнення нових обріїв для 
людства, нових наукових знань), так і нейтральними [4, 6]. 

Дослідження розкривають проблему виховання інтересу до 
фізичної культури в молодших школярів та етапи його розвитку. На 
думку учених, для формування інтересу до занять фізичною культурою і 
спортом потрібно сформувати мотивацію, яка передбачає виникнення 
низки потреб та їх станів (пробудження бажань, інтересів, схильностей та 
ін.), до яких входить й інтерес (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов). 

Формування потреби до фізичної культури і фізичного 
вдосконалення в дітей 7–10 років є аспектами проблеми розкриття 
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мотивації занять фізичною культурою та спортом у школярів. Важливу 
роль у формуванні інтересу до занять фізкультурою відіграють батьки. 
Таким чином, рівень професійної майстерності вчителя фізичної культури 
та тренера залежить від уміння формувати в дітей мотиви до занять 
фізичними вправами, які виконують важливу регулюючу функцію. 

Висновки. За даними літератури встановлено, що фізкультура та 
спортивна діяльність є потужним фактором формування мотиваційної 
сфери її суб’єктів. Враховуючи, що тренувальний процес підпорядковані 
єдиній меті – досягненню найвищого (індивідуально можливого) 
результату, фахівці розглядають мотивацію фізкультурної та спортивної 
діяльності як мотивацію змагальної діяльності або мотивацію досягнення. 
Мотиваційна сфера фізкультурників і спортсменів розглядається як 
рушійна сила, що визначає спрямованість особистості на досягнення 
найвищого рівня результату діяльності. 

Встановлено, що мотивація учнів до занять фізичними вправами 
багато в чому залежить від педагогічної кваліфікації наставників, уміння 
ними застосовувати, відповідно до особистісних рис характеру молодої 
людину, ті чи інші важелі впливу на свідомість учнів. 
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ 

 
Вступ. Ожиріння– це хронічне обмінне захворювання, основним 

патологічним механізмом якого є надмірне накопичення жирових 
відкладень. Актуальність її визначається в першу чергу високою 
поширеністю, оскільки в індустріально розвинених країнах майже 
половина населення має надлишкову вагу тіла, а майже чверть – ту чи 
іншу ступінь ожиріння. За даними фахівців (П. Н. Боднар, 2007;  
Г. Ф. Генделека, 2012), підтвердженими упродовж десяти років, на 
поширеності ожиріння особливо позначився науково-технічний прогрес, 
що спричиняє зниження обсягу рухової активності та порушення режиму 
харчування. Ожирінням вважається перевищення норми маси тіла більш 
ніж на 10 – 15%. Виділяють чотири ступені ожиріння. При I ступені 
ожиріння надлишок маси тіла складає 15 –30%, при II ступені – від 30% 
до 50%, при III ступені – від 50% до 100%, при IV ступені – 100% і 
більше. Ожиріння класифікують на первинну і вторинні форми. Первинне 
ожиріння, або аліментарне, позначуване також термінами просте, 
екзогенно-конституційне, аліментарно-обмінне, обумовлено тим, що 
кількість енергії, що надходить з їжею, перевищує її витрати. Безсумнівна 
роль спадково-конституційної схильності до ожиріння, зниження 
фізичної активності, вікових, статевих, професійних чинників, деяких 
фізіологічних станів (вагітність, лактація, клімакс). Вторинним називають 
ожиріння, розвинене в результаті гіперфагії або порушення обміну 
речовин на ґрунті порушення функції ендокринних залоз, гіпоталамуса 
або півкуль головного мозку [1]. 

Незважаючи на значну кількість запропонованих методик, що 
зосереджують основну увагу на збалансованому низькокалорійному 
харчуванні чи медикаментозному лікуванні, відомо, що коригуючий 
ефект значно зростає при комплексному поєднанні дієтотерапії та 
фізичних навантажень. Однак рекомендації щодо характеру та 
оптимальних режимів фізичних навантажень для нормалізації маси тіла 
при ожирінні недосконалі та фрагментарні, а наукові підходи до 
технології зниження маси тіла недостатньо обґрунтовані, що зумовлює 
актуальність роботи, спрямованої на розробку комплексної програми та 
визначення найбільш раціональних режимів, застосування різних методів 
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та засобів реабілітації при ожирінні. 
Результати дослідження. При комплексній фізичній реабілітації 

хворих з ожирінням застосовується комплекс методів, найважливішими 
серед яких є фізичні вправи, дієта і масаж. Головну роль у профілактиці 
та лікуванні ожиріння відіграє рухова активність. Тому необхідно 
дозувати обсяг навантаження з урахуванням віку, стану здоров'я, фізичної 
підготовленості. З цією метою застосовуються такі форми ЛФК: 
лікувальна гімнастика (з залученням великих м'язових груп) та дозована 
ходьба в поєднанні з дихальними вправами. Основний період 
призначений для вирішення всіх інших завдань лікування і відновлення. 
Крім лікувальної гімнастики, хворим рекомендують дозовану ходьбу і 
біг, прогулянки, спортивні ігри, активне використання тренажерів. 

Надалі фізичні вправи спрямовані на те, щоб підтримати досягнуті 
результати реабілітації, при цьому використовують біг, плавання, 
велосипед, взимку – ходьбу на лижах. Одним з важливих чинників 
профілактики та лікування ожиріння є правильне дихання, щоб жири 
звільнили вкладену в них енергію, вони повинні піддатися окисленню. У 
хворих з ожирінням використовуються фізичні навантаження переважно 
аеробного характеру і тривалі за часом. Застосовують ранкову гігієнічну 
гімнастику, лікувальну гімнастику, вправи на тренажерах, теренкур, 
дозовану ходьбу, спеціальні фізичні вправи в басейні, плавання у 
відкритих водоймах, біг, туризм, веслування, катання на велосипеді, 
лижах, ковзанах, рухливі та спортивні ігри. Необхідною умовою 
успішного лікування хворих на ожиріння є правильний режим рухової 
активності. Основними лікувально-відновними заходами при ожирінні є 
збільшення енергетичних витрат, обмеження харчування і загальне 
зміцнення організму [3,4]. 

Заняття лікувальною гімнастикою проводяться у вигляді 
макроциклів, які поділяються на два періоди – вступний, або підготовчий, 
та основний. Для більшої ефективності різні форми лікувальної 
гімнастики чергують протягом дня [3]. Тривалість кожної процедури 
лікувальної гімнастики – від 5 до 45 – 60 хв. При виконанні вправ 
використовують гімнастичні предмети і снаряди – медицинболи (1 – 4 кг), 
гантелі (1 – 3 кг), еспандери і т.д. Біг є ефективним засобом тренування 
серця і всього організму. Під час бігу в роботі бере участь велика 
кількість скелетних м'язів і це стимулює функції органів, значно 
підвищуючи енергетичний обмін. Бігове заняття будується наступним 
чином: перед бігом проводиться розминка (10 – 15 хвилин), потім 
дозований біг 5 – 6 хвилин плюс ходьба (2 – 3 хвилини); потім відпочинок 
(2 – 3 хвилини), і так 2 – 3 рази за всі заняття. Плавання розвиває 
витривалість, підвищує життєві функції організму, як показали 
дослідження, витрата енергії при одній тільки підтримці тіла на воді 
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перевищує обмін спокою в 2 – 3 рази і більше. У момент плавання 
витрата енергії збільшується. Величина його залежить від швидкості 
плавання, величини дистанції, температури води та інших факторів. 

У комплексному лікуванні ожиріння заняття на тренажерах 
займають істотне місце. Найкращі результати у зниженні маси тіла у 
хворих екзогенно-конституційним ожирінням I ступеня дають вправи на 
тренажерах (велотренажер, гребний велоергометр, тредміл). Хворим з II 
ступенем ожиріння, що мають функціональні зміни серцево-судинної 
системи або ознаки міокардіодистрофії,раніше займалися фізичною 
культурою або спортом, при супутній гіпертонічній хворобі не вище I A 
стадії або артеріальній гіпертензії у віці до 40 років під час занять на 
тренажерах рекомендують фізичне навантаження, стрімкий приріст ЧСС 
на 75% від вихідної частоти серцевого ритму (у спокої). При цьому слід 
5-хвилинні навантаження чергувати з 3-хвилинними паузами для 
відпочинку. Тривалість заняття – 30 –90 хв. Курс – 18 – 20 процедур. 
Заняття на тренажерах доцільно поєднувати з лікувальною гімнастикою, 
спеціальними фізичними вправами в басейні для впливу на м'язи 
черевного преса й іншими формами рухової реабілітації. У процесі занять 
обов'язкові система контролю за станом здоров'я і самоконтроль. З цією 
метою вимірюють ЧСС та АТ, оцінюються показники самопочуття і 
проводяться функціональні проби (проба Мартіне, ВЕМ, дихальні проби 
Штанге, Генчі та ін.). 

Завдання масажу при корекції маси тіла–поліпшення крово-і 
лімфообігу в тканинах і органах, зменшення жирових відкладень в 
окремих зонах. Методика масажу залежить від особливостей тіла пацієнта 
і можливостей проведення даного виду масажу. Якщо пацієнт не може 
лежати на животі (через великі відкладення жиру), то його укладають на 
спину, підкладаючи під голову валик або подушку. Масаж починають з 
нижніх кінцівок, починаючи з стегна, переходячи на гомілку і стопи. 
Застосовують прийоми погладжування, розтирання, розминкуй вібрацію. 
Слід особливу увагу приділяти місцям переходу м'язів у сухожилля. 
Закінчується масаж нижніх кінцівок охоплюючими погладжуваннями по 
всій поверхні нижніх кінцівок від стопи до тазу. Якщо хворий може лягти 
на живіт, то сеанс загального масажу починають зі спини, потім 
переходять на шийний відділ ззаду, спину, таз. Усі прийоми треба 
проводити з акцентом на розминання, особливо бічні сторони спини. 
Потім робити масаж кінцівок. Далі хворий перевертається на спину. 
Масажується ліва нога по передній поверхні, потім ліва рука – від плеча, 
до пальців кисті. Потім переходять на праву ногу, масажуючи її по 
передній поверхні. Після цього переходять на праву руку. Завершують 
сеанс масажем грудей і живота. На животі всі рухи роблять за 
годинниковою стрілкою. Наприкінці струшують нижні і верхні кінцівки. 
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Інтенсивність і тривалість процедур поступово збільшують від 15 до 60 
хвилин. Після процедури необхідний пасивний відпочинок протягом 15 – 
30 хвилин. Курс лікування – 15 – 20 процедур [2]. 

Мета лікувального харчування – мобілізація жирів з жирових депо, 
зниження збудливості харчового центру (апетиту) й гальмування синтезу 
жирів в організмі з легкозасвоюваних вуглеводів. Важливе місце в 
лікуванні та реабілітації при ожирінні займає раціональне харчування з 
обмеженням жирів і вуглеводів. Кількість жиру в добовому раціоні 
знижують до 0,7 – 0,8 г / кг, при цьому мають бути присутні рослинні 
жири (1,3 – 1,4 г / кг), різко обмежують кількість вуглеводів – до 2,5 – 2,7 
г / кг (добова норма 5,2 – 5,6 г / кг), насамперед за рахунок виключення 
цукру, хліба, кондитерських виробів, солодких напоїв. Кількість білків у 
їжі підвищують, що попереджує втрати тканинного білка, підвищує 
енерговитрати за рахунок засвоєння білків, створює відчуття ситості. 
Рекомендується наступний розподіл добової калорійності: сніданок – 
25%, другий сніданок – 10%, обід –35%, полуднування– 10%, вечеря – 
20% [5]. Від звичного харчового режиму до нового переходять поступово, 
тривало змінюючи характер харчування, а не тимчасово обмежуючи 
вживанням певних продуктів. Кількість споживаної їжі та її калорійність 
зменшують таким чином, щоб у хворих не було відчуття вираженого 
голоду, щоб лікування не викликало різкої слабкості й нервового 
роздратування. 

Висновки. Ожиріння є проблемою цивілізації внаслідок 
гіподинамії та переїдання, воно викликає функціональні порушення 
систем організму, сприяє виникненню багатьох клінічних ускладнень, які 
негативно впливають на стан здоров'я і тривалість життя, а також 
призводить до розвитку діабету, артеріальної гіпертонії, атеросклерозу, 
дегенеративних захворювань серця, деяких захворювань печінки і нирок, 
легенів, шкіри, кістково-суглобової системи, жовчнокам'яної хвороби, 
подагри. Для подолання даного захворювання найбільш ефективними 
засобами фізичної реабілітації є ранкова і лікувальна гімнастика, масаж та 
дієтотерапія. 

У даному випадкупропонується комплекс методів фізичної 
реабілітації– занять лікувальною фізкультурою у вигляді макроциклів. 
При цьому доцільно використовувати фізичне навантаження середньої 
інтенсивності, що сприяє посиленій витраті вуглеводів і активізації 
енергетичного забезпечення за рахунок розщеплення жирів. Комплекс 
лікувальної фізкультури включає в себе дозовану ходьбу, дозований біг, 
плавання, заняття на тренажерах. Одним із методів фізичної реабілітації 
при ожирінні є масаж, завдання якого поліпшення крово-і лімфообігу в 
тканинах та органах, зменшення жирових відкладень в окремих зонах. 
Одне з важливих місць у лікуванні та реабілітації при ожирінні займає 
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раціональне і збалансоване харчування з обмеженням надмірної кількості 
жирів і вуглеводів. Лікування ожиріння і подальше збереження 
нормальної маси тіла – це лікувальний захід, який проводять протягом 
усього життя. Сам хворий повинен брати активну участь у збереженні та 
покращенні свого здоров'я. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 
ПРОГРАМ ПРИ ДИСКОПАТІЇ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

 
Вступ. Дископатія шийного відділу хребта − розповсюджена, 

докучлива хвороба. Про причини виникнення дископатії досі не існує 
однозначної думки. У всіх існуючих теоріях розвитку дископатії 
фігурують два фактори – декомпенсація в трофічних системах і локальні 
перевантаження хребта. Більшість досліджень визначають травматичну 
теорію виникнення цього захворювання, але зустрічаються також інші – 
спадковість, прямоходіння, порушення обміну речовин, інфекції, 
недостатнє кровопостачання хребетного стовпа, різноманітні аномалії 
будови хребта та інші [1]. 
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На сьогоднішній день існують сучасні малотравматичні методики 
лікування, які дозволяють якомога швидше зняти гостру симптоматику 
даного захворювання та проводити цілеспрямовану ефективну фізичну 
реабілітацію. Основними елементами фізичної реабілітації пацієнтів з 
дископатією є застосування лікувальної фізичної культури та 
фізіотерапевтичних процедур. 

Результати дослідження. Аналіз доступних нам літературних 
джерел показує, що процес реабілітації при дископатіях полягає в 
руйнуванні стійких патологічних зв’язків через формування нової 
системи зв’язків, які наближаються до норми. Механізм функціональних 
перетворень на заняттях фізичної реабілітації складається з мобілізації 
складових функціональної системи, яка відповідає за виконання рухових 
реакцій. Метою реабілітації є в найкоротший час зменшити ушкодження, 
неповносправність та максимально відновити функції та можливості 
пацієнта для досягнення найвищої з можливих якостей життя [4]. 

Реабілітація хворих з руховими розладами при дископатії шийного 
відділу хребта потребує цілеспрямованого застосування різноманітних 
засобів фізичної реабілітації (фізичні вправи, прийоми розтягування 
м’язів, тракційна терапія, фізіотерапевтичні методи та ін.). Обсяг 
навантаження кожного з цих засобів залежить від характеру та локалізації 
ураження, загального стану пацієнтів, періоду захворювання. Програма 
фізичної реабілітації може бути ефективною у разі послідовного 
виконання таких принципів як: ранній початок; тривалість та 
безперервність; комплексність; досягнення тривалої ремісії.  

Для успішного проведення фізичної реабілітації необхідні клініко-
функціональна оцінка загального стану пацієнтів та діагностика 
порушень окремих рухових функцій, визначення ступеня та характеру 
дефекту. На цій основі – вибір адекватної програми для усунення 
виявлених розладів. 

Мета реабілітації залежить від важкості вихідних морфо-
функціональних порушень і полягає в повному відновленні або 
компенсації порушених функцій, повній ресоціалізації хворих. Завдання 
фізичної реабілітації мають бути індивідуальними, досяжними, 
визначеними в часі та такими, що піддаються вимірюванню, тому 
необхідно формулювати їх з урахуванням усіх особливостей [3]. 

Цікавим і корисним методом реабілітації при дископатії шийного 
відділу хребта є статичне витягання на петлі Гліссона, яке передбачає 
статичне утримання голови в положенні сидячи на стільці від 10 до 20 хв. 
Але існує також динамічний витяг на петлі Гліссона. Динамічне 
витягання на петлі Гліссона проводиться протягом 10 хвилин. Пацієнту, 
який сидить на кріслі, на голову одягається петля, яка з’єднується з 
верхнім кінцем троса. Вихідний напрямок цього кінця троса співпадає з 
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вертикальною віссю хребта. Відхилення троса в будь-який бік викликає 
зміну кута витяжіння шийного відділу хребта, тому для запобігання 
збільшенню навантаження на хребетні структури кінець троса співпадає з 
вертикальною віссю хребта. Витягування здійснюється вантажем, який 
знаходиться на стійці. Початкова вага складає 4 кг, що дорівнюває вазі 
голови та є пороговою безпечною вагою, яку рекомендують 
використовувати низка авторів [2].  

Поєднання фізичних вправ та витягання на петлі Гліссона дозволяє 
одночасно розвантажити стиснуті хребтово-рухові сегменти та 
відновлювати амплітуду рухів плечового поясу. При виборі фізичних 
вправ, спрямованих на зміцнення м’язово-зв’язкового апарату шийного 
відділу хребта, доцільно керуватися наступним положенням: фізичні 
вправи не повинні викликати дискомфорту чи больових відчуттів та 
повинні виконуватись до появи відчуття болю. 

Запропоноване динамічне витягання на петлі Гліссона відрізняється 
від звичайного статичного витягу перш за все тим, що пацієнт виконує 
комплекс вправ. За допомогою такого поєднання двох засобів фізичної 
реабілітації можна досягти максимального лікувального ефекту. Під час 
витягання дещо збільшується міжхребцевий простір, зменшується тонус 
напружених м’язів, розтягуються м’які тканини, зменшується біль. Під 
впливом такого навантаження покращується кровообіг м’язів, суглобів та 
інших структур хребетно-рухового сегмента, одночасно зміцнювались 
одні групи м’язів та розслаблювались інші групи м’язів верхнього 
плечового поясу. 

При дископатії шийного відділу хребта показана також 
постізометрична релаксація. Її мета – сприяти збільшенню обсягу та 
зменшенню болючості пасивно-активних рухів в одному чи декількох 
хребцях, збільшенню довжини раніше спазмованих вкорочених м’язів та 
збільшенню їх сили. Загальна постізометрична релаксація 
характеризується двома фазами – фазою активного напруження та фазою 
пасивного розтягу [1, 2]. 

У фазі активного напруження реабілітолог фіксує певні частини 
тіла пацієнта, після чого пацієнт, напружуючи певні м’язи, намагається 
подолати протидію та провести рух, тим самим створюючи ізометричне 
(статичне) м’язове напруження. Сила напруження м’язів складала 50 – 
60% від максимально можливого. Пацієнт здійснює рух у напрямку, 
протилежному до того, який викликає обмеження та болючість, тобто у 
здоровий чи менш болючий бік. Тривалість процедури – 4–5 хвилин, 3-4 
повторення. Проводиться постізометрична релаксація для розгиначів, 
згиначів, згиначів шийного відділу хребта вправо та вліво, поворотів 
голови праворуч та ліворуч. 

При дископатії показані фізіотерапевтичні процедури, дія яких є 
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протизапальною та знеболювальною, а саме: світлолікування (лампою 
Sollux); лазеротерапія; діадинамічний струм, інтердин (електрофорез) чи 
магнітотерапія; пришкірна електрична стимуляція нервів (TENS) [3, 4].  

Внаслідок дії червоного випромінювання лампи Sollux на нервові 
закінчення виникає відчуття тепла. Вироблене тепло сприяє покращенню 
кровопостачання шкіри за рахунок розширення судин, зменшенню 
больових відчуттів та тонусу напружених м’язів, покращенню процесів 
метаболізму.  

Головною метою застосування лазеротерапії є знеболювальна та 
протизапальна дії. Протибольова дія лазерного випромінювання 
пов’язана з покращенням кровообігу в тканинах та збільшенням відтоку 
лімфи з місць, у яких розвинувся запальний процес. 

Основною метою діадинамічного струму є протибольова дія, що 
виражається у підвищенні порогу відчуття болю. Також діадинамічний 
струм сприяє розширенню кровоносних судин та зниженню тонусу 
напружених м’язів.  

Пришкірна електрична стимуляція нервів – це аплікація електродів 
на шкіру, головною метою якої є зменшення болю через вибіркову 
стимуляцію нервів. Використовують TENS також для стимуляції 
скелетних м’язів. Знеболювальна дія полягає в активації механізмів 
нервової системи, які контролюють відчуття болю. Ефект зменшення 
больових відчуттів з’являється через 20 хвилин та утримується протягом 
кількох годин після проведення процедури [4]. 

Висновки. Більшість науковців схиляються до думки про 
застосування комплексної програми фізичної реабілітації при дископатіях 
шийного відділу хребта з використанням різноманітних засобів, які 
сприяють зменшенню внутрішньодискового тиску, розвантаженню 
хребта, корекції рухових дисфункцій та зменшенню больових відчуттів у 
хворих.  
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відділу хребта / Л.М. Ціж // Молода спортивна наука України : зб. 
наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2005. – Вип 9. – 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ЗАГАРТОВУВАННЯ ДІТЕЙ  

 
Вступ. Одним із засобів, що дозволяє зміцнити здоров’я дітей, є 

загартовування, яке набуває особливого значення в сучасних умовах. 
Засоби загартовування є необхідними для досягнення й підтримки 
стабільного рівня здоров'я дітей із різним рівнем фізичного стану в 
умовах збільшення кількості різноманітних захворювань. 

Результати дослідження. Теоретичний аналіз даних сучасної 
літератури дав змогу з’ясувати, що загартовування – це система 
загартовуючих заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму 
людини до цілого ряду несприятливих дій зовнішнього середовища і 
можливого розвитку захворювань. Загартування є системою тренування 
вироблених у процесі еволюції механізмів пристосування до добових, 
сезонних, періодичних або раптових змін температури, освітленості з 
тим, аби вони не викликали в людини різких відхилень у фізіологічних 
процесах, унаслідок яких можливий розвиток захворювання. 
Удосконалення механізмів загартовування здатне запобігти 
несприятливій дії різних метеотропних чинників, здатних призвести до 
виникнення патологічних процесів [1]. 

Загартовування – це уміле вдосконалення фізіологічних механізмів 
захисту й адаптації організму. Воно дозволяє використовувати приховані 
можливості організму, мобілізувати в потрібний момент захисні сили, 
запобігти небезпечному впливові на нього небезпечних і шкідливих 
факторів середовища. Під час загартовування слід дотримуватись таких 
принципів, як: систематичність використання всіх процедур, поступовість 
збільшення сили їхньої подразнюючої дії, послідовність їхнього 
проведення, урахування індивідуальних особливостей людини й стану її 
здоров'я, комплексність дії природних факторів [2]. 
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Існує кілька методів загартовування: загартовування повітрям, сонцем, 
водою. Загартовування передбачає цілеспрямоване використання штучно 
створених холодових дій з метою тренування всіх захисних механізмів 
терморегуляції, що забезпечує підтримку температури тіла на відносно 
постійному рівні незалежно від зовнішнього середовища. Загартовування 
холодом викликає в організмі два види ефектів – специфічний і 
неспецифічний. Специфічний ефект полягає в підвищенні стійкості 
організму до холоду, тобто до тієї дії, яка використовувалася у процесі 
загартовування. Неспецифічний ефект полягає у зміцненні організму, 
підвищенні його стійкості і до деяких інших дій, наприклад до недостачі 
кисню.  

Система загартовування передбачає підготовку організму до переходу 
від одного сезону до іншого, тренування його захисних і пристосувальних 
механізмів до такої міри готовності, аби вони могли оптимально протистояти 
змінам умов довкілля, властивим даному періоду року. 

На думку ряду науковців, [3] режими загартовування мають бути 
різними: початковий – тренування інформаційної функції організму і 
подальше її удосконалення; термічні дії спрямовані на залучення до 
діяльності переважно фізичної форми терморегуляції, практично не 
зачіпаючи хімічну; оптимальний – тренування фізичної та хімічної форми 
терморегуляції; спеціальний – максимальне тренування фізичної форми 
терморегуляції та підвищення активності функціонування її хімічної 
форми. 

Розрізняють пасивне та активне загартовування. До пасивного 
загартовування відносять адаптацію до клімато-географічних умов 
регіону, при цьому ефективність його невелика. Активне загартовування 
передбачає систематичне використання штучно створюваних 
температурних дій, що суворо дозуються. До нього відносяться всі 
спеціальні процедури, наприклад сонячні і повітряні ванни, купання [1]. 

Загартовування може бути загальним або місцевим. При загальному 
загартовуванні температурний подразник діє на всю поверхню тіла, 
наприклад при купанні, душі, сауні. При місцевому загартовуванні 
температурній дії піддається лише обмежена ділянка поверхні тіла 
(наприклад, ножні ванни). Воно використовується для загартування 
певних ділянок тіла або коли загальне загартування неможливе з якихось 
причин. 

У науковій літературі описано різні форми загартовування, які 
традиційно ділять на дві групи – традиційні, нетрадиційні. До 
традиційних форм загартовуючих процедур у дитячому віці відносять 
процедури, що засновані на використанні природних чинників – сонця, 
повітря або води.  

Загартовування сонцем. Перед процедурою слід у затінку прийняти 
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повітряну ванну. Не слід приймати сонячні ванни більше 1 разу на день, 
їхня тривалість спочатку має бути 5 –10 хв., поступово (по 3 – 5 хв.) 
збільшена до 30 – 40 хв. Сонячні ванни рекомендується приймати через 
1,5 години після їжі, після них є корисним обливання холодною водою 
(+16 –18°С) або купання та добре розтирання рушником. Загартовування 
сонцем протипоказано при вираженому атеросклерозі, при активній 
формі туберкульозу легень, гіпертонії І і ІІ ступенів, базедовій хворобі. 

Загартовування повітрям. Повітря чинить вплив практично на всі 
функції організму – покращує роботу серцево-судинної, дихальної, 
травної, видільної, інших систем організму. Особливо його вплив 
помітний на стані центральної нервової системи. Вплив повітря на 
організм складається з його температури, вологості, швидкості рухів. 
Дітям основної медичної групи вихідний рівень температури повітря 16 – 
18 градусів, для підготовчої та спеціальної медичних груп – від 20 до 22 
градусів.  

Загартовування водою. Вода – загальновизнаний засіб 
загартовування. Висока ефективність дії води на організм пояснюється 
тим, що її теплоємність у 28,7 разу вища, ніж теплоємність повітря. Ефект 
дії води зумовлений її температурою, швидкістю руху, мінеральним 
складом, механічним впливом. Позитивно на організм людини впливають 
різні водні процедури – обтирання, обливання, душ, купання .  

Останнім часом особливою популярністю користуються заняття 
аквааеробікою, які з’явилися на основі концентрації оздоровчого 
плавання та інших видів рухової активності. Заняття аквааеробікою є 
ефективним засобом загартовування дітей проти різких температурних 
коливань, які підвищують стійкість організму до простудних 
захворювань. Регулярні заняття аквааеробікою призводять до змін у 
системі терморегуляції і можуть бути визнані загартовуючою 
процедурою, що сприяє адаптації до холоду [4]. 

Аквааеробіка включає елементи плавання, синхронного плавання, 
різноманітні ігри та естафети у воді й відзначається полегшеними та 
комфортними умовами виконання вправ, можливістю загального й 
локального впливу на організм та іншими можливостями оздоровчого 
характеру. На відміну від інших видів фізичних вправ, аквааеробіка 
забезпечує більш високий оздоровчий ефект у процесі систематичних 
занять у воді, сприяє загартовуванню та підвищенню опірності організму 
впливам температурних коливань. Особливо значний її оздоровчий і 
зміцнюючий вплив полягає у попередженні викривлень хребта, 
гармонійному розвитку практично всіх м’язових груп, ліквідації явищ 
підвищеної збудливості. Аквааеробіка є ефективним засобом формування 
правильної постави та зміцнення м’язового корсету людини. Крім того, 
рухова активність у водному середовищі сприяє активізації обмінних 
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процесів, удосконаленню систем терморегуляції. Покращується 
діяльність серцево-судинної, дихальної, нервової, травної систем, 
підвищується розумова працездатність. 

Висновки. Загартовування організму – це формування й 
удосконалювання функціональних систем, спрямованих на підвищення 
імунітету організму, що в остаточному підсумку призводить до зниження 
простудних захворювань. Загартовування дітей дає подвійний 
позитивний результат – зниження захворюваності і підвищення корисної 
зайнятості батьків на виробництві, що має не тільки соціальне, але й 
істотне економічне значення. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ 
 

Вступ. Популярність оздоровчого фітнесу в останні роки заснована 
на його відмінних рисах – ефективності, доступності, емоційній 
забарвленості, зовнішній привабливості. Спеціалісти нараховують 
близько 200 різновидів оздоровчих програм. Можливості їх застосування 
широкі, діапазон вправ великий і під наглядом досвідченого інструктора 
вони є сильним комплексним засобом і методом як у оздоровчій, освітній, 
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так і у виховній роботі з розвитку особистості людини [2]. 
Результати дослідження. Оздоровча аеробіка має значну кількість 

різновидностей: аеробіка високої інтенсивності (High impact) – заняття з 
використанням стрибків і бігу, рекомендовані особам з високим рівнем 
фізичного стану; аеробіка низької інтенсивності (Low impact) – заняття з 
переважним використанням ходьби, рухів із напівприсідами і випадами; 
фанк-аеробіка (Fank) – вид занят, для якого характерна особлива техніка 
рухів (пружиняча ходьба) і більш вільна пластика рук; сіті або стріт-джем 
(Sity street-jem) – у заняття включаються складні хореографічні вправи 
танцювального характеру, що поєднуються в композиції за типом вільних 
вправ; степ-аеробіка (Step-up) – заняття із використанням спеціальних 
платформ із регулюванням висоти підйому; слайд-аеробіка (Slide) – 
заняття із використанням спеціальних доріжок; фітбол-аеробіка (Fitbol) – 
заняття із використанням великого спеціального м’яча, на якому 
виконуються вправи сидячи, лежачи; пілатес (Pilates) – програма вправ 
безударного навантаження; аеробоксінг або тай-бо (Aeroboxing, Tae-bo) – 
різновид аеробіки з елементами боксу та його східних єдиноборств; 
аквааеробіка (Aqua-aerobics) – заняття, що проводяться у воді (басейні) 
різної глибини; фітнес, силова аеробіка (Fitness, Workout) – заняття, у 
яких у вступній частині використовуються танцювальні аеробні рухи, в 
основній – вправи силової спрямованості. 

Оздоровча аеробіка за змістом програм класифікується на такі 
групи: 1) програми без предметів і спеціальних пристосувань (високої і 
низької інтенсивності High impact, Low impact, Sity street, Aqua-aerobics); 
2) програми з використанням предметів і спеціальних пристосувань (з 
обтяженнями, гантелями, амортизаторами Step-up, Fitbol); 3) програми 
змішаного типу (Aeroboxing, каратебіка, Fitness, Workout) [1]. 

Збільшується роль фізичних вправ у зміцненні здоров’я, 
профілактиці різних захворювань, організації відпочинку, продовженні 
життя і творчої активності. З’являються нові види оздоровчих занять, 
одним із яких є фітбол-аеробіка – комплекс спеціальних вправ на м’ячі 
різного розміру з використанням додаткових предметів (гантелей, степ-
платформ, гімнастичних палиць). «Фітбол» у перекладі з англійської 
означає ―м’яч для опори‖, який використовується з оздоровчою  
метою [1]. 

Вправи, що виконуються на м’ячах, мають оздоровчий ефект, який 
підтверджується досвідом роботи спеціалізованих реабілітаційних, 
медичних центрів. За рахунок вібрації та амортизаційній функції м’яча 
покращується обмін речовин, кровообіг і мікродинаміка в міжхребцевих 
дисках і внутрішніх органів, що сприяє розвантаженню хребта, 
мобілізації його відділів, корекції лордозів і кіфозів, тренуванню 
вестибулярного апарата, активізації моторно-вісцеральні рефлексів [1, 2]. 
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Вправи верхи на м’ячі завдяки своїй фізіологічній дії сприяють 
лікуванню таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, неврастенія, 
астено-невротичний синдром, покращують функціональний стан серцево-
судинної системи. Це єдиний вид аеробіки, де під час виконання фізичних 
вправ включаються руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний 
аналізатори, що в геометричній прогресії посилює позитивний ефект від 
занять на фітболі. 

М’яч за своїми властивостями багатофункціональний і може 
використовуватися в комплексах вправ фітбол-аеробіки як предмет, 
снаряд або опора. Комплекси вправ на фітболі, залежно від поставлених 
завдань і підбору засобів, мають таку смрямованість: для зміцнення м’язів 
рук і плечового пояса; для зміцнення м’язів черевного преса; для 
зміцнення м’язів спини і таза; для зміцнення м’язів нижніх кінцівок і 
зведення ступні; для збільшення гнучкості і рухливості суглобів; для 
розвитку функції рівноваги і вестибулярного апарата; для формування 
правильної постави; для розвитку спритності і координації рухів; для 
розвитку танцювальних здібностей; для розслаблення і релаксації. 

Велика кількість і різноманітність вправ на фітболах потребує 
їхньої впорядкованості, класифікації, що дозволить застосовувати їх в 
оздоровчих технологіях. Класифікація технологій з фітбол-аеробіки за 
метою має такий вигляд: формування й удосконалення рухових 
здібностей, поліпшення загального фізичного розвитку; профілактика й 
корекція різних захворювань (опорно-рухового апарату, дихальної та 
серцево-судинної систем, внутрішніх органів); розвиток музикально-
ритмічних і творчих здібностей з метою рухової рекреації, відпочинку і 
розваг. 

Відповідно до педагогічної класифікації фізичні вправ фітбол-
аеробіки поділяють на такі групи: гімнастичні вправи – різновиди ходьби, 
бігу, стрибків, загальнорозвиваючі вправи; основні (базові) вправи 
аеробіки (мarch – марш, кроки на місці, step-touch – приставний крок, 
knee-up - коліно вгору, lunge – випад, kick – викид ноги вперед, jack 
(jamping jack) – стрибки ноги нарізно-разом, v-step – руки вгору), що 
поєднані у блоки і комбінації; танцювальні вправи й елементи ритміки, 
хореографії, сучасних танців; вправи лікувальної фізичної культури, 
спрямовані на профілактику і корекцію різних захворювань; рухливі і 
музичні ігри; вправи з інших оздоровчих і спортивних видів фізичної 
культури. 

Існує така класифікація загальнорозвиваючих вправ із фітболу з 
використанням предметів [37]: м’яч як масажер; м’яч як опора (під спину, 
руки, ноги, бік, живіт); м’яч як предмет; м’яч як перепона (переступання, 
перестрибування – вперед, назад, вліво, вправо); м’яч як обтяження в 
руках, ногах, на голові; м’яч як амортизатор, тренажер рук, ніг, рівноваги; 
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м’яч як орієнтування.  
Ефективним лікувальним, профілактичним і найбезпечнішим видом 

оздоровчого тренування є вправи за системою пілатес. Пілатес – це 
безпечна програма вправ без ударного навантаження, що дозволяє 
розтягнути й зміцнити основні м’язові групи та дрібні ослаблені м’язи в 
логічній послідовності. Будь-які інші вправи не надають настільки м'якої 
дії на тіло, одночасно зміцнюючи його. Методика пілатес була 
розроблена німецьким фізіотерапевтом Джозефом Хубертом Пілатесом. 
Спочатку він називав розроблений метод Contrology, оскільки основним 
правилом системи є контроль роботи всього тіла за допомогою  
дихання [1]. 

Головна відмінність пілатесу від інших видів оздоровчого 
тренування – зведена практично до нуля можливість травм і негативних 
реакцій. Pilates укріплює м'язи-стабілізатори, що виконують роль 
своєрідного корсета, фіксуючи нормальне положення тіла (постави, 
внутрішніх органів). Фізіотерапевти, спортивні лікарі рекомендують дану 
систему як реабілітаційну програму, у тому числі й тим, хто переніс 
травми хребта. Особливо необхідні вправи за системою Пілатеса жінкам, 
оскільки дозволяють значно зміцнити м'язи низу спини, преса і таза, що 
істотно послабшали в допологовий і післяпологовий період. 

Пілатес розвиває координацію, покращує гнучкість, вчить рухатися 
красиво і граціозно. Заняття пілатесом корисні людям будь-якого віку і 
статі, усім, хто хоче добре виглядати і бути у відмінній формі. Несхожі 
один на одного вправи вимагають незвичайно точного плавного без пауз 
виконання, а отже,– високої концентрації на тому, що виконується. 
Вправи пілатес багатопланові, включають у роботу велику кількість 
м'язів одночасно, вимагаючи правильної техніки виконання, а кількість 
повторень при цьому може бути мінімальною. Рухи в системі пілатес 
м'яко розтягують м'язи, роблячи їх довшими і стрункішими, у роботу 
включаються дуже глибокі м'язові групи. 

Для того, щоб отримати максимальну користь від занять за 
системою пілатес, необхідно знати і дотримуватися наступних  
принципів [2]: 

1. Релаксація. Заняття розпочинається із розслаблення. 
2. Дихання. Необхідно навчитися вдихати повітря у спину, в зону 

малих ребер. Повітря не повинно розширювати передню частину 
грудної клітини і надувати живіт, замість цього потрібно 
сконцентрувати увагу на заповнення нижньої частини легень. 
Повинно виникнути відчуття роздутості спини. Ця форма 
глибокого дихання дозволяє нахилятися і рухатися, не обмежуючи 
об’єму вдихуваного повітря. Повітря, що надходить, насичує 
киснем задіяні у вправах м’язи. Під час видиху організм 
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позбавляється непотрібних газів і шкідливих сполук, свідомість 
світлішає, підвищується витривалість. 

3. Концентрація. Пілатес постійно потребує усвідомлення того, що 
відбувається в тілі, зосередження на кожному русі. Це розвиває 
кінестетичне відчуття, відчуття тіла, усвідомлення того, яке місце у 
просторі займає кожна частина тіла і за що вона відповідає. 
Завдання пілатесу – забезпечити взаємодію, спільну роботу, 
встановити взаємозв’язок тіла і свідомості (пілатес – одна із 
фітнес-програм "Body&Mind"). 

4. Центрування. Фундаментом та основним компонентом виконання 
вправ за системою пілатес є зона джерела енергії. Джосеф Пілатес 
назвав цю зону ―каркасом міцності‖ (поперечні м’язи живота). 
Саме в цій зона бере початок енергія, яка використовується для 
виконання вправ. Зона живота виконує функцію підтримки хребта і 
всіх життєво важливих органів. Втягуючи м’язи цієї зони можна 
значно покращити поставу, знизити або запобігти розвитку 
хронічних захворювань, полегшити болі хребта і шиї, покращити 
загальний стан самопочуття. 

5. Координація. Оволодівши правильним диханням, слід навчитися 
координувати свої рухи, ―знаходити своє тіло у просторі‖. Це стане 
тренінгом для тіла і розуму, оскільки такий процес є стимулятором 
так званого спілкування. 

6. Точність і контроль. У методиці пілатеса існує певна послідовність. 
Основна вимога – рухи повинні бути точними, плавними. 
Необхідна точність досягається завдяки постійному фізичному 
контролю тіла.  

7. Плавність. Грація при виконанні вправ з’являється тоді, коли один 
рух плавно поєднується з іншим. Кожний рух і вправа має певну 
точку початку і завершення. Завдання полягає в тому, щоб зробити 
ці точки нерозривними, в єдиній цілісності заняття. Рухи не 
закінчуються, кінець однієї вправи є продовженням наступної. 

8. Витривалість. Пілатес допоможе збільшити витривалість тіла. Це 
досягається поступовим збільшенням інтенсивності тренувань. Усі 
вправи пілатеса спрямовані на підвищення ефективності роботи 
дихальної, лімфатичної та серцево-судинної систем. 

9. Ізоляція. Одну із навичок, яку необхідно засвоїти, – тренуватися не 
створюючи напруження в зонах, що не знаходяться в розробці в 
даний момент. 

10. Регулярність. Для того, щоб досягти значних результатів, 
необхідно займатися регулярно (не менше 3-х разів на тиждень). 
Заняття за системою пілатес виявляють оздоровчий ефект за 
трьома напрямками – гарне самопочуття, тілесна гармонія, 
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душевний комфорт. 
Висновки. Оздоровчий фітнес – це складне, багатогранне, 

поліфункціональне соціальне явище, яке можна розглядати як процес і 
результат поліпшення фізичного удосконалення людей, підвищення рівня 
їх фізичної дієздатності і стану здоров’я, як керовану систему та 
специфічний продукт наданих населенню оздоровчих, рухових, 
видовищних послуг. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІПОТЕРАПІЇ ПРИ ФІЗИЧНІЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 

Вступ. Дитячий церебральний параліч ( ДЦП ) – це група 
патологічних синдромів, які виникають унаслідок родових або 
післяродових уражень мозку, що виявляються у формі рухових, 
розмовних і психологічних порушень. Багатофакторність етіології та 
патогенезу цього захворювання ( ДЦП ) ускладнюють ефективність його 
лікування. Серед порушень опорно-рухового апарата дитячий 
церебральний параліч є найбільшим захворюванням дитячого віку, 
оскільки може призвести до інвалідності. ДЦП означає групу порушень 
рухових функцій мозку, що з'явилися під час порушення в 
новонародженому віці. Ці порушення не прогресуючі, тобто з'являються з 
моменту народження дитини та існують протягом усього життя. Рухові 
порушення часто представлені слабкістю в певній групі м'язів, через що 
порушена ходьба, рухи руками або, наприклад, закидається шия; також 
можливі так звані гіперкінези – різкі стереотипні рухи в руках, ногах, 
мімічній мускулатурі, які важко контролюються хворим. Крім фізичних 
та звичних економічних негараздів, дітей-інвалідів турбують проблеми 
спілкування, дефіцит інформації, самотність, проблеми здоров'я та 
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соціальної адаптації. Cистема порушень психічних та фізичних функцій 
організму, що зумовлена церебральним паралічем, вимагає раннього 
діагностичного і корекційно-розвивального втручання [1, 2]. 

Як показали численні дослідження, особливість дії фізичного 
навантаження на організм при верховій їзді полягає в тому, що фізична 
активність самого їздового супроводжується значним статистичним 
компонентом ( підтриманням правильної постави, рівноваги) і 
вертикальними коливаннями переміщення тіла, які виникають у відповідь 
на ритмічні рухи тулуба коня. Іпотерапія комплексно діє на організм 
людини через психологічний і біомеханічний фактори, позитивно 
впливаючи на фізичне та психологічне здоров’я. Іпотерапія являє собою 
комплексний багатофункціональний метод реабілітації. Іпотерапія є не 
що інше як форма лікувальної фізкультури (ЛФК), де інструментом 
реабілітації виступають кінь, процес верхової їзди і фізичні вправи, що 
виконуються людиною під час верхової їзди [3]. 

У процесі верхової їзди в роботу включаються всі основні групи 
м'язів тіла. Це відбувається на рефлекторному рівні, оскільки сидячи на 
коні, рухаючись разом з ним клієнт інстинктивно прагне зберегти 
рівновагу, щоб не впасти з коня, і тим самим спонукає до активної роботи 
як здорові, так і уражені м'язи, не помічаючи цього. Механізм дії 
іпотерапії на організм людини такий самий, як і в будь-якій іншій формі 
ЛФК. Під впливом фізичних вправ посилюються функції вегетативних 
систем. Іпотерапія впливає на організм людини через два чинники – 
психогенний і біомеханічний [1, 3]. 

На заняттях іпотерапією дотримуються основних принципів 
психотерапевтичної дії: єдності місця і дійових осіб; єдності часу; єдності 
дій. Використання методу іпотерапії в реабілітації осіб, що страждають 
різними видами порушень розумового розвитку, дає позитивні 
результати, а саме: 

- полегшує зняття загальмованості; 
- зменшує відчуття тривоги; 
- організовує адаптацію до реального простору і часу; 
- сприяє досягненню самостійності. 

На сьогоднішній день, враховуючи рекомендації, основні 
положення і погляди спеціалістів на застосування методики іпотерапії, 
можна сказати, що верхова їзда дає імпульс гармонійному розвиткові 
м’язового корсета, оптимізує роботу нервової системи, покращує 
координацію рухів і допомагає людині з особливими потребами 
адаптуватися в соціумі. 

Дослідження проводилося на базі туристично-спортивно 
культурного оздоровчого комплексу в м. Сумах, у дослідженні брали 
участь 20 хлопчиків і дівчаток віком 6 – 12 років з різним ступенем 
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вираження ДЦП. У програму реабілітації входило 10 – 15 занять 
іпотерапії, які проводились 2 рази на неділю. Час заняття залежав від 
самопочуття самого їздового від 10 – 15 хвилин на початку курсу і 30 
хвилин наприкінці. Для кожного їздового був розроблений 
індивідуальний комплекс вправ, який залежав від тяжкості захворювання. 
Комплекс вправ виконувався як на стоячому, так і на йдучому повільно 
коні. Активні (зміна положення рук і ніг, лежачи на коневі на животі) й 
активно пасивні (підйом руки іпотерапевтом – опускання самостійно. 
Вправи виконувались в ігровій формі [1]. 

Результати дослідження. Після закінчення курсу іпотерапії були 
визначені параметри рухів і їх динаміка. Загальна кількість балів для всіх 
учасників становила 426 балів, а після закінчення курсу іпотерапії – 473  
( загальний приріст 47 балів). Мінімальні зміни простежувались у всіх 
учасників по першій позиції положення голови, максимально це розвиток 
вільного сидіння на кріслі чи кушетці стійка на колінах – 4 бали, винос 
ноги – 6 балів. Такий результат маємо завдяки контакту з конем. 
Максимальний приріст амплітуди рухів становив 11 балів, мінімальний – 
1 бал [2]. 

При регулярних заняттях іпотерапія зменшила відчуття тривоги, 
сприяла зняттю загальмованості, адаптувала хворих дітей до реального 
простору й часу, сприяла появі самостійності. Завдяки заняттям з 
іпотерапії значно підвищилася самооцінка хворих,оскільки під час занять 
не використовується ніяких пристосувань, пов'язаних з інвалідністю, 
людина самостійно контролює рівновагу, перебуваючи верхи на коні, що 
значно додає впевненості у своїх силах. Під впливом лікувально-
профілактичних фізичних вправ в організмі відбулася активна перебудова 
функцій. Температура тіла коня вище людської на 1,5 градуса. Рухи м'язів 
спини розігрівають спастичності і масажують м'язи ніг вершника, 
посилюючи кровообіг у кінцівках [2]. 

Під час верхової їзди у хворого задіяні практично всі групи м'язів. 
Під дією фізичних вправ відбулася активація вісцеральних органів і 
систем, а механізм активації полягає в підвищенні функції симпатичної 
нервової системи і ретикулярної формації під регулюючим управлінням 
кори головного мозку. Тому іпотерапія – це метод, який надає 
одночасний вплив на фізичний та психосоціальний статуси хворого 
їздового . 

Висновок. У більшості людей з фізичними та інтелектуальними 
проблемами порушено відчуття простору, свого тіла, а також відчуття 
себе як особистості, словом, – те, що формує і визначає взаємини зі 
світом. Верхова їзда ж розширює комунікативні можливості людини. 
Вона ставить людей з розумовою відсталістю та соціально-психічними 
захворюваннями в ситуацію, коли їх реакції більш адекватні, ніж 
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зазвичай. Коли людина їде верхи, їй необхідно вступити в контакт зі 
своїм конем, дотримуючись при цьому певних правил. Тільки в цьому 
випадку кінь реагує на накази вершника. Таким чином, крім позитивного 
ефекту щодо моторики, у всіх випадках у пацієнтів з'являється, що 
важливо, самостійність, упевненість у своїх можливостях і негласне 
змагання один з одним, зацікавленість і величезне бажання самим брати 
участь у процесі лікування, що стало величезною рушійною силою в їх 
одужанні. Таким чином, у процесі реабілітації відбувається послідовний 
перенос набутих фізичних, комунікативних та інших навичок із ситуацій 
верхової їзди на повсякденне соціально дуже важке життя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА  
РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ГЛУХИХ І СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Вступ. Наукові джерела засвідчують, що втрата слуху спричиняє 
виникнення в дітей різних відхилень у психічному та фізичному розвитку. 
Порушення слуху негативно позначається не тільки на формуванні та 
функціонуванні моторно-рухової сфери слабочуючих учнів, а й на 
розвитку їх організму в цілому. Особливості розвитку рухової сфери 
слабочуючих дітей зумовлені трьома основними факторами – 
порушенням слуху, зміною діяльності деяких функціональних систем, 
недостатнім розвитком мовлення. 

Результати дослідження. Аналіз літератури в розрізі теми показав, 
що фізичний розвиток глухих дітей має певну своєрідність, причинами 
якого є перенесені дитиною захворювання, соматичне ослаблення. У цих 
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дітей відзначаються більш низькі, порівняно з дітьми, що чують, 
показники росту, маси тіла, окружності грудної клітки, м'язова слабкість, 
зниження тонусу м'язів, вегетативні розлади. У дітей із дефектами слуху 
зменшена м’язова рецепція, що призводить до сповільненого розвитку 
швидкісно-силових якостей, точності рухів. У групі дітей з порушеннями 
слуху відзначаються великі індивідуальні розходження всередині однієї 
вікової групи. Разом з тим у фізичному і моторному розвитку таких дітей 
відзначаються тенденції, характерні для їхніх здорових однолітків.  

Однією з причин недостатнього фізичного розвитку слабочуючих є 
порушення постави. У глухих дітей частіше, ніж у здорових, 
зустрічаються сколіотична постава, плоска спина, сутулість і 
плоскостопість. У глухих дітей молодшого шкільного віку встановлено 
вірогідне зниження показників фізичної працездатності, порівняно зі 
здоровими однолітками, за результатами функціональної проби PWC150.  

У слабочуючих і глухих дітей з рано набутими чи уродженими 
недоліками слуху статичні й локомоторні функції відстають у своєму 
розвитку. На першому році життя у глухих дітей відзначається відставання в 
часі щодо тримання голови, оволодіння ходьбою. Діти з вадами слуху часто 
не володіють тим руховим досвідом, що є у здорових однолітків: не вміють 
швидко бігати, стрибати, повзати, робити найпростіші рухи, наслідуючи 
дорослих. 

Сформовані рухи характеризуються порушенням координації, 
орієнтування у просторі, острахом висоти, сповільненістю і скутістю. 
Найбільша своєрідність у розвитку рухових якостей у дошкільників з 
порушеннями слуху відзначається в рівнях швидкісних якостей та рівноваги. 
Слабочуючі діти трирічного віку не виконують завдання на збереження 
статичної рівноваги, з якими справляються однолітки, що чують. Хоча в 
дошкільному віці в дітей з порушеннями слуху починається процес 
поліпшення стану рівноваги, різких змін не відбувається [1]. 

Глухі діти за показниками якості рівноваги поступаються не тільки 
чуючим, але й сліпим, слабозорим та розумово відсталим дітям [2]. 
Багатьом слабочуючим і глухим дітям притаманні порушення дрібної 
моторики, що позначається надалі на формуванні різних видів дитячої 
діяльності. При виконанні багатьох рухів, у тому числі побутових, діти з 
вадами слуху створюють зайвий шум, неритмічні й уповільнені рухи. Це 
виявляється в хиткій ході, човганні ногами, некоординованих і 
неспритних рухах. Спостерігається асиметрія кроків, похитування 
корпусу, підвищена різкість рухів. Відсутність вербального спілкування у 
процесі формування рухів також є однією з причин, що знижують якість 
рухів. Серед дітей з порушеннями слуху виділяються ті, у кого є 
залишкові явища ДЦП, пов'язаного з паралічами і парезами тулуба, що 
різко обмежує пересування дітей у просторі. 
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Порушення в руховій сфері глухих дітей обумовлені загальними 
причинами: структурою слухового дефекту, недостатністю мовної 
функції, скороченим об’ємом інформації, станом рухового аналізатора, 
ступенем функціональної активності вестибулярного аналізатора [2]. 
Дана сукупність причин досить яскраво відображається на 
координаційних здібностях, оскільки вони реалізуються на дефектній 
основі сенсорних систем, що беруть участь у керуванні рухами. Тому такі 
специфічні координаційні здібності в дітей із тяжкими порушеннями 
слуху, як здатність орієнтуватися у просторі, здатність до 
диференціювання параметрів рухів, до рівноваги, ритму, вестибулярної 
стійкості, проходять процес формування та становлення більш складно та 
тривало, ніж у дітей із нормальним слухом.  

Науковці [3] доводять, що втрата слуху в дітей супроводжується 
дисгармонійним фізичним розвитком у 62% випадків, у 43,6% – 
дефектами опорно-рухового апарата (сколіоз, плоскостопість та ін.), у 
80% випадків – затримкою моторного розвитку. Супутні захворювання 
спостерігаються в 70% глухих дітей. Найбільш поширеними є 
захворювання дихальної системи – ГРЗ, бронхіти, пневмонії, а також 
затримка психічного розвитку, відхилення в розвитку інтелекту, 
вегетативно-соматичні розлади. 

У дітей з порушеннями слуху виявляється затримка розвитку 
локомоторних статичних функцій, що, у свою чергу, має вплив на 
формування міжаналізаторних зв'язків, звужує найближчий простір. 
Затримка в розвитку прямостояння призводить до порушення орієнтації у 
просторі й у предметному світі. У глухих дітей спостерігається 
сплутування окремих дактилів, запізнюється або порушується 
формування відповідних рухів, мають місце труднощі координації 
пальців рук.  

Слуховий аналізатор має суттєве значення в руховій діяльності 
людини. Зокрема, важливе значення належить слуховому аналізатору в 
аналізі окремих характеристик руху (частоти, тривалість його фаз). 
Дефіцит слухової інформації у глухих дітей супроводжується 
погіршенням сприйняття просторових характеристик. 

Відставання в сенсорному розвитку глухих дітей пов'язане з 
вторинними дефектами: недорозвиненням наочної діяльності, 
відставанням у розвитку спілкування з дорослими, як мовного, так і 
невербального. Цим дітям недоступні самостійний аналіз ситуації, 
виділення істотних для виконання даною діяльністю властивостей і 
стосунків об'єктів. 

Обмежений обсяг інформації при порушенні одного або кількох 
аналізаторів створює незвичайні умови розвитку психіки дитини. 
Виключення або зниження діяльності органів слуху, як результат 
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уродженої або набутої в ранньому дитинстві глухоти або 
приглухуватості, позбавляє дитину одного з найважливіших джерел 
інформації, видозмінює її пізнавальну діяльність. Порушення слуху 
негативно впливає і на формування особистості дитини, яке проходить в 
особливих умовах. 

Своєрідність слухового аналізатора полягає в тому, що він відіграє 
вирішальну роль у розвитку мовлення (в першу чергу як засобу 
спілкування). Будь-яка освіта, інтелектуальний розвиток можливі лише за 
наявності другої сигнальної системи, а це, у свою чергу, є основою 
розвитку мислення та формування психічної діяльності. Вроджена або 
рано набута глухота чи приглухуватість, як важкий первинний дефект, 
призводить до виражених вторинних відхилень, особливостей 
формування особистості та своєрідності протікання психічних процесів. 

Хронічна психологічна травматизація, якою, безумовно, є сенсорна 
депривація, призводить до порушень не тільки у психологічній сфері, а й 
впливає на соматичний стан дітей. За даними досліджень [2], у глухих 
дітей виявлена розсіяна неврологічна мікросимптоматика резидуального 
характеру у вигляді недостатності конвергенції, часткового страбізму, 
тремору повік та пальців рук, похитування в позі Ромберга, зниження або 
посилення сухожилкових рефлексів, розширення рефлексогенних зон. 

Серед глухих зустрічаються приблизно 10 – 15 % дітей, що мають 
розумову відсталість різного ступеня. Розумова відсталість є наслідком 
значного пошкодження мозкової діяльності дитини, обумовленої 
серйозними захворюваннями матері або батька дитини (алкоголізм, 
наркоманія), неблагополучно протікаючою вагітністю матері й важкими 
пологами, травмами голови, захворюваннями дитини, наприклад 
менінгоенцефалітом у дитинстві. 

У глухих дітей спостерігається синдром ретардації психічного 
розвитку, ядром якого є вторинна парціальна затримка інтелектуального 
розвитку, етіологічно пов’язана з глухотою та її наслідком – відсутністю 
формування мовлення в перші роки життя. Вона виявляється в типовій 
затримці словесного абстрактно-логічного мислення зі збереженням 
конкретних форм мислення. Синдром включає в себе окремі симптоми 
емоційно-вольової незрілості – нестійкість захоплень, інтересу, 
насичуваності, недостатню самостійність, емоційну лабільність з нахилом 
до афективних сплесків та ін. Ці симптоми найбільш виражені у віці 7 – 
11 років. Синдром ретардації стає фоном, на якому розвиваються межові 
нервово-психічні порушення. 

Учені виділяють наступні специфічні закономірності психічного 
розвитку дітей з порушеннями слуху: 1) зниження здатності до прийому, 
переробки, зберігання та використання інформації; 2) утруднення 
словесного опосередковування; 3) сповільнення процесу формування 
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понять; 4) диспропорційність розвитку окремих психічних процесів;  
5) темпи психічного розвитку знижені в перші роки життя, з віком 
прискорюються; 6) рівень психічного розвитку залежить від особистісних 
якостей та корекційно-розвивального впливу. 

Відсутність слуху впливає на створення повноцінної основи для 
формування сприйняття. Тому в дітей із дефектами слуху затримується 
пізнання оточуючого світу. Негативно позначається на розвитку 
сприйняття у глухих дітей неможливість зорово-слухової орієнтації у 
просторі, зорового пошуку невидимих звукових предметів, локалізації 
звуків у просторі, в основі якої лежить бінауральний слух. 

Відсутність слуху сприяє більш вираженій роботі зорової системи 
та є обтяжуючим фактором для її функціонування, що призводить до 
зниження зорової працездатності та стійкості уваги. Глухі та слабочуючі 
діти повільніше та менш продуктивно справляються з зоровим 
навантаженням, ніж їх здорові однолітки. Порушення слуху має 
негативний вплив на зорову увагу, призводячи до зниження її стійкості 
майже в кожної другої дитини 6 – 10 років. 

Дефіцит слухової інформації у глухих дітей супроводжується 
погіршенням сприйняття просторових характеристик. Ускладнення у 
формуванні просторових уявлень виявляються в несформованості 
просторового аналізу, недостатності орієнтування в напрямках простору 
та ускладненому визначенні просторових відношень між предметами. 

Висновки. Втрата слуху в дитини супроводжується 
дисгармонійним фізичним розвитком, дефектами опорно-рухового 
апарата, затримкою психомоторного розвитку. Діти зі слуховою 
депривацією відстають від здорових однолітків за показниками фізичного 
розвитку й фізичної підготовленості, координаційних здібностей. 
Обмежений через ураження слуху потік зовнішньої інформації спотворює 
сприйняття її змісту, ускладнює спілкування, умови соціальної адаптації 
та навчання, викликає негативні емоції та стресові переживання.  
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА МАСАЖ ПРИ 
ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

 

Вступ. Остеоартроз колінного суглоба – поліетіологічне 
захворювання, виникнення та розвиток якого пов’язані з низкою 
генетичних, ендогенних (гормональний дисбаланс, імунні порушення, 
оксидаційний стрес) та екзогенних факторів (травма, перевантаження). За 
статистичними даними, в Україні кожен третій мешканець страждає на 
остеоартроз. Таким чином, є нагальна необхідність більш поглибленого 
дослідження, уточнення, удосконалення змісту програм фізичної 
реабілітації хворих працездатного віку на гонартроз. Вимагають 
подальшого вивчення питання комплексного впливу методів і засобів 
фізичної реабілітації в амбулаторно-поліклінічних умовах на перебіг 
остеоартрозу колінного суглоба. 

Результати дослідження. Важливу роль у відновлювальному 
лікуванні при остеоартрозі колінного суглоба належить лікувальній 
фізичній культурі (ЛФК). Лікувальна фізкультура при остеоартрозі 
сприяє попередженню або усуненню атрофії м’язів, попередженню або 
усуненню нестабільності суглобів, зменшенню артралгій, покращенню 
функції уражених суглобів, гальмуванню подальшого прогресування 
остеоартрозу, зменшенню маси тіла. 

Відповідно до особливостей захворювання ЛФК застосовують у два 
періоди. Завдання ЛФК в І періоді при деформуючих артрозах такі: 
розвантаження ураженого суглоба, збільшення суглобової щілини, 
зменшення болю; покращення крово- та лімфообігу, трофічних процесів в 
ураженому суглобі; розслаблення м'язів, усунення контрактур і 
збільшення амплітуди рухів; формування тимчасових компенсацій і 
підвищення загального тонусу організму. Використовують лікувальну і 
ранкову гігієнічну гімнастику, самостійні заняття 5 – 6 разів на день, 
гідрокінезітерапію [1, 3]. 

Розвантаження ураженого суглоба й зменшення взаємотиску 
суглобових поверхонь досягають вихідним положенням під час 
виконання фізичних вправ, виключенням осьового навантаження на 
кінцівку. Лікувальна гімнастика проводиться в положенні лежачи і 
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сидячи та складається із загальнорозвиваючих, дихальних, спеціальних 
вправ. До останніх відносять пасивні, активні з допомогою і без неї, 
вправи для ураженої кінцівки, що виконують у полегшених умовах, 
махові рухи у хворих суглобах і на розслаблення [2]. Вправи проводяться 
в повільному темпі й обмежуються амплітудою, що не викликає появи 
болю. Найкраще фізичні вправи робити в теплій воді, що сприяє 
усуненню спазму та розслабленню м'язів, ліквідації рефлекторних 
контрактур, зменшенню болю та збільшенню рухливості в ураженому 
суглобі. Протягом дня рекомендують пасивні зміни зігнутого й 
розігнутого положення для ураженого суглоба, можна робити манжетні 
витягання малим вантажем. Поступово біль зменшується і збільшується 
амплітуда рухів в ураженому суглобі, хворому призначають 
напівпостільний режим і переходять до застосування ЛФК за II  
періодом [2]. 

У II період завдання ЛФК доповнюють. Вони спрямовані на 
зменшення атрофії м'язів, зміцнення м'язово-зв'язкового апарату 
ураженого суглоба, нормалізації його функції або формування постійних 
компенсацій, усунення дефектів постави і загальне зміцнення  
організму [3].  

Ураховуючи, що остеоартроз колінного суглоба часто поєднується з 
остеохондрозом хребта, добирають спеціальні вправи, що застосовують 
при остеохондрозі хребта. При остеохондрозі хребта І період ЛФК 
проводять у фазі гострого перебігу захворювання. У цей час на перший 
план виступає біль і пов'язане з ним безперестанне рефлекторно-захисне 
напруження м'язів спини. Тому завдання ЛФК мають бути такими: 
розвантаження ураженої ділянки хребта та збільшення відстані між 
окремими хребцями, розслаблення м'язів спини та шиї; зменшення тиску 
на корінці спинномозкових нервів і зменшення болю; покращання крово- 
та лімфообігу в уражених сегментах, попередження спайкових процесів; 
підняття загального тонусу організму. 

Під час занять лікувальною гімнастикою необхідно дотрмуватися 
таких методичних принципів [1]: активні рухи в гострий і підгострий 
періоди протипоказані, оскільки вони можуть призвести до компресії 
нервових і судинних утворень; їх вводять у заключний період і 
виконують у повільному темпі, без посилення та напруження; усі вправи 
слід чергувати з вправами на розслаблення; для подолання наслідків 
протибольової анталгічної пози і больовою синдрому, що зменшували 
екскурсію грудної клітки, слід включати дихальні вправи; не допускати 
посилення больових відчуттів під час виконання фізичних вправ. 

Комплекси лікувальної гімнастики будують з урахуванням анатомо-
біомеханічних особливостей хребта [2]. Насамперед це стосується 
вихідного положення, від якого залежить внутрішньодисковий тиск в 
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ураженій ділянці. Доведено, що він підвищується майже вдвічі у 
вертикальному положенні. Тому в цей період усі вправи рекомендують 
виконувати у вихідних положеннях, що розвантажують хребет – лежачи 
на спині, животі, боці і в упорі стоячи на колінах. Разом із цим 
обов'язково включають вправи на розслаблення м'язів тулуба і кінцівок, 
витягання хребта по його осі, що сприяє збільшенню міжхребцевих 
проміжків і діаметру міжхребцевих отворів, зменшенню компресії на 
нервові корінці та оточуючі судини. 

Природно, що протипоказані вправи на розгинання поперекового 
відділу хребта, нахили тулуба уперед більше як на 15 – 20° ("кіфозуючі" 
вправи), що посилюють компресію на зв'язковий апарат, 
внутрішньодисковий тиск, зміщують диск, розтягують тканини і м'язи 
поперекової ділянки. Повністю виключають будь-які інші вправи, що 
збільшують рухливість у цьому відділі хребта і тим самим посилюють 
подразнення нервового корінця. 

Для стабілізації ураженого відділу хребта, зміцнення м'язів тулуба, 
тазового пояса і кінцівок у заняттях використовують фізичні вправи 
статичного характеру, спочатку з малою експозицією (2 – 3 с), а згодом – 
із зростаючою. Для зменшення ймовірності зрушення хребців і 
пов'язаного з цим загострення остеохондрозу рекомендується під час 
занять фіксувати поперековий відділ хребта паском важкоатлета при 
локалізації на рівні D8 або ортопедичним корсетом при локалізації 
остеохондрозу вище цього рівня [1]. 

У заняття включають вправи для дистальних відділів нижніх 
кінцівок, на посилання імпульсів до рухів, статичні і динамічні дихальні 
вправи; на розслаблення м'язів тулуба та кінцівок. Застосовують вправи, 
що сприяють розкриттю задньобокових відділів хребта, де розташовані 
корінці спинномозкових нервів. Такими вправами є: підтягування 
зігнутих ніг до живота в положенні лежачи на спині і т. д.; вигинання 
тулуба в упорі стоячи на колінах [3]. Рекомендуються ізометричні 
напруження м'язів, тиск поперековою ділянкою на кушетку в положенні 
лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. Вони можуть посилюватися 
напруженням сідничних м'язів і м'язів промежини. Ці вправи збільшують 
внутрішньочеревний тиск і тим самим зменшують внутрішньодисковий. 
Усі вправи виконуються вільно, без зусиль, різких рухів, у повільному 
темпі, з малим числом повторень, з паузами для відпочинку, не 
допускаючи стомлення м'язів хворої кінцівки і поперекової ділянки. 

У IІI період, коли запальні явища та біль в ураженому сегменті 
зменшуються і покращується загальний стан хворого, ЛФК має такі 
завдання: зміцнення м'язів ураженого відділу хребта і тулуба; 
відновлення правильних анатомо-фізіологічних положень уражених 
сегментів; рухливості хребта і навичок правильної постави; підготовка 
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хворого до побутових і трудових навантажень [2]. 
Вправи виконують із вихідних положень, що розвантажують 

хребет. Вихідне положення сидячи при остеохондрозі попереково-
крижового відділу виключають через збільшення внутрішньо дискового 
тиску, а стоячи – використовують мінімально лише для відновлення 
навичок правильної постави і навчання ходьби. Протипоказані різкі 
вправи і рухи, що хитають хребет [1]. 

Зміцнення м'язів тулуба виконують у положенні лежачи на спині, їх 
можна ускладнювати легкими обтяженнями й опором. Обережно 
виконують ротаційні рухи й розгинання хребта, виключаючи нахили 
вперед. Обов'язково, як у цьому, так і в наступних етапах лікування, 
застосовують вправи на розслаблення. При покращенні стану хворого 
призначають лікувальну ходьбу, під час якої хворому необхідно 
намагатися підтримувати правильну поставу. Його вчать ходити без 
опори, переступати через предмети, ходити по східцях. 

Масаж при гонартрозі проводиться з метою поліпшення кровообігу 
та мікроциркуляції в ураженому суглобі. Масаж є не стільки лікувальним, 
скільки профілактичним засобом і, за відсутності ознак синові ту, його 
треба проводити якнайчастіше.  

Масаж посідає одне з провідних місць у лікуванні хворих на 
остеоартроз колінного суглоба на поліклічно-амбулаторному етапі. 
Масаж посилює та активізує дію фізіотерапевтичних методів лікування і 
лікувальної фізкультури, а також може виступати як окремий метод 
неспецифічного лікування та профілактики захворювання. Масаж 
поліпшує кровопостачання суглобів і періартикулярних тканин, зміцнює 
суглобно-зв'язковий апарат, прискорює розсмоктування суглобного 
випоту та патологічних відкладень у періартикулярних тканинах. 

Лікувальний масаж застосовують при затиханні гострих проявів 
остеоратрозу для поліпшення крово- та лімфообігу, трофічних процесів в 
уражених суглобах і навколишніх тканинах; покращення 
психоемоційного тонусу хворого. При проведенні масажу й виборі його 
виду враховуються стадія захворювання, виразність больового синдрому, 
наявність вторинного синовіту. При остеоартрозі застосовують усі види 
класичного й сегментарного масажу, вибір яких здійснюється з 
урахуванням клінічних особливостей захворювання. 

Методика лікувального масажу при деформуючих артрозах 
аналогічна тій, що використовують при артритах. Лікувальний масаж 
включає в себе 4 основні прийоми –поглажування, розтирання, розминання, 
вібрацію. Починається і закінчується кожен сеанс масажу поглажуванням. 
При остеохондрозі масажують паравертебральні зони спинномозкових 
сегментів і рефлексогенні зони грудної клітки та ділянки таза,м'язи спини, 
сідниць,гребені клубових кісток, реберні дуги, міжреберні проміжки, остисті 
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відростки, кульшові і плечові суглоби. Роблять вибірковий масаж больових 
зон і точок грудної клітки. 

При значних болях масаж повинен мати розслаблюючий, щадний 
характер із використанням легких погладжувань і розтирань, неглибоких 
розминань. При зменшенні больового синдрому їх роблять більш інтенсивно, 
особливо в місцях, де є ущільнення м'язів, застосовують додаткові прийоми – 
стругання, пиляння, зміщення, трясіння, поплескування. Масаж поєднують із 
пасивними, а потім – з активними рухами, струшуванням кінцівок. 

Висновки. Традиційні підходи до реабілітації хворих на гонартроз 
передбачають застосування ортопедичного лікування, курсів лікувальної 
фізичної культури, масажу з урахуванням рентгенологічної стадії 
гонартрозу.  
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ОРТОПЕДИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

 
Вступ. В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення 

числа захворювань опорно-рухового апарату (ОРА), зокрема 
остеохондрозу хребта. Інвалідність унаслідок ортопедичних порушень 
досягає 50% загальної інвалідності. Вивчення науково-методичної 
літератури показало, що нині сучасна система реабілітації осіб з 
ортопедичною патологією передбачає використання різних засобів та 
методів реабілітації, де особливе місце відводиться фізичним вправам  
[1, 4]. Водночас недостатня розробленість у науковій літературі питань 
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реабілітації хворих з ортопедичною патологією зумовлюють необхідність 
аналізу питання комплексного підходу до реабілітації осіб з патологією 
ОРА. 

Результати дослідження. До комплексу заходів, спрямованих на 
профілактику та лікування різних деформацій опорно-рухового апарату, 
традиційно включають лікувальну фізичну культуру, масаж, 
фізіотерапію. Фізична культура і спорт у поєднанні з природними 
чинниками (сонце, повітря, вода) є простими і загальнодоступними 
засобами, які підвищують захисні сили організму в боротьбі із 
захворюваннями ОРА та поліпшують фізичний розвиток і стан людини з 
патологією хребта. 

Корекційно-відновлювальні заходи, основою яких є засоби і методи 
лікувальної фізичної культури, широко використовуються на всіх етапах 
лікування та реабілітації хворих із захворюваннями та деформаціями 
опорно-рухового апарату. Заняття фізичними вправами позитивно 
впливають на функції центральної нервової системи, кістково-зв'язкового 
апарату, органів дихання і кровообігу, поліпшують загальний обмін 
речовин, поставу, підвищують захисні сили організму. Це веде до 
збільшення функціональних можливостей організму, до зміцнення 
здоров'я. Фізичні вправи поліпшують артеріальний і венозний кровообіг у 
тканинах, покращують лімфообіг і підвищують процеси обміну речовин. 
На думку більшості авторів [2, 5], застосування фізичних вправ є не 
тільки лікувально-профілактичним, а й педагогічним процесом, який 
виховує у хворого свідоме й активне ставлення до кінезітерапії, 
прищеплює йому гігієнічні навички, розкриває роль і значення фізичних 
вправ, перспективи відновлення порушених функцій, виховує правильне 
ставлення до загартовування організму, стимулює інтерес до занять на 
час хвороби і самостійно на все життя. Систематичні заняття фізичною 
культурою взагалі і спеціальними фізичними вправами зокрема сприяють 
розвитку й зміцненню м'язів, зв'язок і суглобів. 

Так, при використанні фізичних вправ для хворих з шийним 
остеохондрозом хребта необхідно дотримуватися загальних методичних 
принципів. У початковому та основному курсі повністю виключаються 
активні рухи, що викликають больові відчуття. Усі фізичні вправи 
чергуються з вправами на розслаблення. З перших процедур вводять 
вправи для зміцнення м'язів шиї і плечового пояса. Для цього 
використовують вправи в опорі, вправи на утримання голови. У заняття 
включають дихальні вправи у зв'язку зі зниженням екскурсії грудної 
клітки [3]. 

При остеохондрозі грудного відділу хребта використовуються 
вправи для зміцнення м'язів спини, основних дихальних м'язів, м'язів 
черевного преса і розтягування довгих м'язів спини. Широко 
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використовують дихальні вправи та вправи для розслаблення м'язів 
кінцівок і тулуба, вправи на розгинання хребта та грудного відділу, 
вправи у зведенні лопаток, вправи з гімнастичними предметами, різні 
виси на гімнастичній стінці, на похилій площині. 

При остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта 
застосовують вправи, спрямовані на витягування хребта, поліпшення 
тканин, вправи на згинання хребта по осі, вправи в ізометричному 
напруженні м'язів, статичні напруження.  

У ряді спеціальних наукових досліджень описано позитивний вплив 
на опорно-руховий апарат гідрокінезотерапії. У своїх дослідженнях  
О. Шеремет [5] описував, що занурення в теплу воду, використання 
різних вантажів і поплавців, ходьба у воді з різною швидкістю, виконання 
рухів у суглобах нижніх кінцівок і хребті позитивно впливають на 
патологію з боку стопи та хребта, тому що гідростатичні властивості води 
дозволяють проводити заняття в умовах максимального зниження 
гравітаційного навантаження на організм. Найбільш показаним видом 
плавання при сплощенні склепінь стопи і остеохондрозі хребта є 
плавання стилем "кроль". 

У гострому стані ортопедичного захворювання завданням 
лікувальної гімнастики є: нормалізація тонусу центральної нервової 
системи; посилення крово- та лімфообігу в суглобах хребта; зняття 
напруження м'язів; покращення функціонування основних систем 
організму. Вправи виконуються в положенні лежачи та сидячи, у 
повільному темпі, дуже обережно, краще під наглядом інструктора 
лікувальної фізкультури. У стадії ремісії вправи виконуються у 
тренувальному режимі та спрямовані на укріплення м'язів спини, шиї, 
живота, кінцівок. Можна використовувати гантелі та тренажери. Дуже 
корисне виконання вправ у воді та плавання. 

Крім ЛФК, застосовують лікувальний масаж. У гострій стадії 
прийоми масажу потрібно виконувати дуже повільно з мінімальним 
навантаженням. Завданням масажу є зниження напруження м'язів, 
запобігання утворення контрактури суглобів, підвищення загального 
тонусу організму. Поза загостренням прийоми масажу можуть мати більш 
інтенсивний характер. Дозволяється як ручний, так і апаратний, 
вібраційний, точковий та самомасаж. Курси потрібно проводити 3 – 4 
рази на рік.  

Серед альтернативних методик масажу при остеохондрозі хребта та 
статичній формі плоскостопості використовують традиційний східний 
масаж і масаж Шиацу [12]. Метод традиційного східного масажу 
застосовують для дії на точки акупунктури і меридіани з метою тонізації 
або послаблення змінених функцій організму. Проводять натиснення 
протягом 3 секунд на всі нігті на ногах, починаючи з першого пальця (по 
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10 разів), потім седативний масаж точки R1 (у центрі підошви на рівні 2/5 
відстані від кінця 2 пальця до заднього боку п'яти), а також масажують 
зони стопи спереду та ззаду від неї. Після цього стискають кілька разів 
пальці ніг руками. 

Рекомендують безперервний лінійний масаж подушечкою 1 пальця 
з сильним натиском відрізка меридіана від точки R1 до точки R6 (ззаду 
від бугра човноподібної кістки, по внутрішній поверхні стопи – 4 – 5 
разів) потім від точки R4 до точки R9 – 20 разів, від точки V60 (у западині 
між заднім краєм латеральної гомілки й ахілловим сухожиллям на рівні 
центру гомілки) до V40 (у центрі підколінної ямки, де пальпується 
пульсація підколінної артерії) 20 раз по задній поверхні литкового м'яза. 

Масаж Шиацу виконують серії надавлюваннням (по 3 – 5 секунд на 
точку, повторюючи 2 – 3 рази) по паравертебральних лініях верхньо- та 
нижньогрудній зоні спини, а також точок на підошві стоп. Тривалість 
процедури 15 хвилин, курс – 10 – 15 процедур. Техніка виконання масажу 
наступна. При натисканні великим пальцем виконується надавлювання 
через подушечку кінцевої фаланги, одночасно інші чотири пальці 
спираються на тіло пацієнта, допомагаючи масажисту регулювати силу 
натиску. Даний прийом можна виконувати двома-чотирма пальцями 
кисті, пензлями, долонями, накладеними один на одного. Стандартне 
надавлювання починають з легкого, поступово посилюваного впливу, яке 
триває 3 – 5 секунд. Застосовується також переривчасте надавлювання, 
коли палець робить кілька натискань на точку не відриваючись від тіла 
людини. Даний прийом виконують 5 – 7 секунд. Також здійснюють 
прийом ковзаючого надавлювання на послідовно розташовані точки 
шиацу, за якого три пальці кисті, щільно притиснуті до тіла, виконують 
рухи назад, зміщуючи шкіру; прийом концентрованого надавлювання – 
двома пальцями, накладеними один на одного, надавлюють із зусиллям 
на точку протягом 5 – 7 секунд; прийом вібраційного надавлювання, що 
виконується однією або двома долонями, або пальцем протягом 5 – 10 
секунд; завершується масаж прийомом швидкого ковзаючого 
погладжування двома долонями. 

Додатково фахівці рекомендують голкотерапію. Дуже ефективним є 
також витягування хребта із застосуванням ваги від 3 до 30 кг. Воно може 
проводитись лежачи на ліжку, сидячи, а також у воді, що є 
найефективнішим. Діапазон фізіотерапевтичних процедур при 
ортопедичній патології досить різноманітний: ультрафіолетове 
опромінювання, динамічні струми, фонофорез новокаїну, еуфіліну, 
ультразвук, електромагнітні процедури. Невід'ємною складовою 
лікування є ванни з радоном, грязьові, вуглеводневі, хвойні [2]. 

Висновки. Отже, у реабілітаційні програми для хворих з 
ортопедичною патологією, спрямованих на профілактику та лікування 
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різних деформацій опорно-рухового апарату, доцільно включати 
застосування лікувальної фізичної культури, різних видів масажу, 
фізіотерапевтичних процедур у комплексі. 
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КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ІЗ 

СИНДРОМОМ ДАУНА В УМОВАХ ЗАНЯТЬ  
ЛІКУВАЛЬНИМ ПЛАВАННЯМ 

 

Вступ. Синдром Дауна – один з найпоширеніших хромосомних 
розладів, що легко розпізнається і характеризується порушенням 
розумового розвитку. Синдром спричиняється хромосомними розладами: 
внаслідок порушення в розвитку клітини, у якій нараховується 47 (замість 
46 хромосом – як це буває при нормальному розвитку). Ця додаткова 
хромосома змінює перебіг розвитку організму, зокрема, мозку. У 
більшості випадків Синдром Дауна діагностують під час хромосомного 
аналізу одразу після народження. 

Іноді ми, навіть до кінця не усвідомлюючи, кажемо на цілком 
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здорову людину, яка чогось не розуміє: «Ти що, даун?». Цим ми не лише 
ображаємо ту людину, а й засвідчуємо свій низький рівень культури. На 
тлі такої поведінки людина із синдромом Дауна виглядає значно 
розумнішою. На жаль, у нашому суспільстві й досі багато забобонів, 
пов’язаних з цим питанням. Часто батьки, злякавшись цього діагнозу, 
відмовляються від своїх малюків, у результаті чого такі діти опиняються 
в ізоляції від суспільства. Водночас у розвинених країнах світу 
суспільство зовсім інакше ставиться до людей з особливостями розвитку. 
Саме так на Заході намагаються уникати слів «даун», «аутист» тощо. Для 
західного суспільства це звичайні люди з деякими особливостями, тут 
визнається їхнє право на участь у суспільному житті. Багато тих, хто 
народився «не таким», ходять до звичайних шкіл, влаштовуються на 
роботу, створюють сім’ї. Синдром Дауна є найбільш поширеним 
генетичним порушенням. Діти із синдромом Дауна народжуються з 
однаковою частотою у всіх країнах світу незалежно від рівня статку та 
екології. Поява дитини із синдромом Дауна не залежить від способу 
життя – у всьому винні гени. Сьогодні є ультразвукова апаратура, яка на 
ранньому терміні вагітності дає змогу виявити небезпеку народження 
дитини із синдромом Дауна.  

Але в Україні ця процедура досить дорого коштує, та і не в усіх 
містах можна зробити такий аналіз. Саме це, а ще недостатня кількість 
об’єктивної інформації та допомоги з боку держави є причиною того, що 
батьки відмовляються від своїх дітей, уражених цією недугою. Діти 
потрапляють в інтернати, де їхні шанси стати нормальними членами 
суспільства різко знижуються. Більшість з них не доживають і до року. 

Результати дослідження. На жаль ситуація, яка склалася на даний 
час у державній системі освіти, бажає бути кращою, в місті Кременчуці 
немає жодного центру, який би займався психологічним та фізичним 
станом дітей та підлітків із Синдромом Дауна. Усе падає на плечі та 
ініціативу власних батьків, на фінансову можливість її здійснення. Як не 
прикро, але більшість малюків з таким захворюванням залишають в 
інтернатах для розумово відсталих дітей, де в них узагалі немає 
можливості соціально адаптуватися.  

У моєму дослідженні взяли участь 10 сімей, які мають дітей із 
синдромом Дауна у віці 10 – 15 років. Я припустила, що успішність 
соціально-психологічної адаптації дітей із синдромом Дауна в сім'ї 
залежить від сприятливих соціальних умов і дитячо-батьківських 
відносин. 

Для з'ясування того, як батьки знають свою дитину і як вони до неї 
ставляться, можна використовувати методи бесіди, опитування, 
анкетування. Звичайно, у кожному випадку такий збір інформації має свої 
«ключові питання і слова». Ми запропонували батькам відповісти на 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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запитання анкети. Ці питання допомогли зрозуміти, наскільки батьки 
цікавляться життям дитини і яку вони беруть участь у цьому житті. 

Шість родин із 10-ти відзначають, що їхні діти не завжди досить 
уважні на заняттях. Троє дітей втомлюються майже відразу після початку 
занять. Один хлопчик може займатися не втомлюючись протягом 15 – 20 
хвилин.  

Також було проведено перевірку фізичного стану підлітків із 
Синдромом Дауна. Враховуючи те, що в Україні немає науково 
обґрунтованої системи фізичної реабілітації дітей із Синдромом Дауна, 
роботу треба починати фактично з нуля. Тому що для розвитку фізичних 
якостей, життєвих навичок та вмінь дітей даної категорії потрібно 
створити індивідуальну програму навчання та реабілітації. 

На початку робота була спрямована на формування в підлітків 
довірливих відносин між ними та педагогами, активізацію нових 
мотивацій до занять плавання і проведення об’єктивних досліджень 
рухової сфери. На всіх заняттях були присутні матері, які брали активну 
участь у роботі реабілітологів. 

 Визначення ступеня фізичних обмежень (функцій) відбувалося з 
використанням наступних методик: 

- Антропометричного обстеження (визначення ваги, довжини та 
пропорцій тіла, співвідношення довжини та об’ємів кінцівок); 

- Динамометричного одстеження, динамічних та статичних тестів. 
Результати показали позитивні зміни у фізичному розвитку, 

емоційному стані. Підлітки більше зблизилися зі своїми батьками, 
довірливі відносини склалися з педагогами-реабілітологами. Батьки всіх 
10-ти дітей відповіли, що вважають їх досить здібними до розвитку як 
фізичного, так і морального. Восьмеро батьків вважають, що їхні діти 
повністю готові до подальших етапів підготовки існування в соціумі. 

Усі батьки виявляють зацікавленість у розвитку своїх дітей і 
відзначають велику допомогу фізичних реабілітологів у вихованні та 
навчанні їхніх дітей. 

Таким чином, успішність психофізичного розвитку підлітків із 
синдромом Дауна в умовах занять лікувальним плаванням залежить від 
сприятливих соціальних умов і дитячо-батьківських відносин. 

Висновки. Наявність зайвої хромосоми обумовлює появу низки 
фізіологічних особливостей, унаслідок яких дитина буде повільніше, 
порівняно зі своїми ровесниками, розвиватися та проходити етапи 
розвитку. 

На сьогоднішній день відомі випадки психолого-педагогічної 
реабілітації окремих дітей із синдромом Дауна, коли в результаті 
величезних зусиль психологів і дефектологів вони ставали повноцінними 
людьми, навчалися у звичайних школах і навіть могли отримати вищу 



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

 

404 
 

освіту. Це говорить про те, що робота з такими дітьми – не безнадійна 
справа, але вона вимагає спеціальних знань і великих душевних та 
фізичних витрат. 

Отже, попри генетичну обумовленість захворювання і відсутність 
ефективного лікування дітей із синдромом Дауна, існує можливість їхньої 
соціальної адаптації. 

Діти-дауни мають не тільки слабкі, але й сильні сторони, і, 
відповідно, потребують не стільки спрощеної, скільки індивідуальної 
програми занять плаванням. Малюкам із синдромом Дауна складніше 
узагальнювати, доводити, міркувати, освоювати нові навички і 
концентруватися, зате вони, як правило, володіють хорошими 
здібностями до візуального навчання. 

При навчанні та вихованні дитини із синдромом Дауна педагогам і 
батькам необхідно спиратися на її більш сильні здібності, що дасть 
можливість долати її більш слабкі якості. 

Таким чином, перебуваючи серед типово розвинених підлітків, 
особлива дитина отримує приклади нормального, відповідної віку, 
поведінки. Відвідуючи школу за місцем проживання, ці діти мають 
можливість розвивати взаємини з дітьми, що живуть по 
сусідству. Відвідування звичайної школи є ключовим кроком до 
інтеграції в життя місцевої громади і суспільства в цілому. 

Сприятливе поєднання компенсаторних можливостей організму з 
правильно підібраними програмами на кожному етапі, ефективними 
формами її організації можуть значною мірою, а іноді й повністю, 
нейтралізувати дію первинного дефекту на хід психофізичного розвитку 
підлітка. 

Майбутнє підлітків із синдромом Дауна зараз обіцяє більше, ніж 
коли-небудь, і багато батьків уже впоралися з тими проблемами, які 
стоять перед ними. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ 
 

Вступ.Хронічна серцева недостатність (ХСН) є однією з головних 
причин порушення працездатності та зменшення тривалості життя 
людини (Л.Л. Корсунська,. І.С. Мітрошкіна та ін.). Захворювання 
розглядається вченими як патологічний стан, за якого серце не забезпечує 
органи й тканини необхідною кількістю крові відповідно до метаболічних 
запитів. Клінічний синдром ХСН характеризується порушенням насосної 
функції серця, зниженням толерантності організму пацієнтів до фізичного 
навантаження, затримкою в організмі рідини, прогресуючим перебігом і 
негативним прогнозом на одужання (Л.Г. Воронков, В.А. Єпіфанов та ін.).  

Однак, за сучасними науковими даними, у процесі старіння 
організму людини поряд із процесами руйнації виникають пристосувальні 
механізми, спрямовані на підтримку його гомеостазу, збільшення 
тривалості життя. Дослідниками встановлено, що фізичні нвантаження є 
одним з ефективних методів впливу на функціональні можливості 
організму людей літнього віку (Є.Г. Булич, І.В. Муравов та ін.). У той же 
час у традиційній медицині фахівці часто недооцінюють значення 
активного рухового режиму в пізньому періоді онтогенезу, невиправдано 
обмежують обсяг рухової активності пацієнтів похилого віку. Аналіз 
спеціальної науково-методичної літератури показує, що питання фізичної 
реабілітації хворих із ХСН досліджували достатньо науковців, результати 
досліджень яких показують, що застосування методів фізичної 
реабілітації сприяє поліпшенню функціональних можливостей організму 
осіб літнього віку (А.Є Пирогова та ін.). Однак результати проведених 
різними авторами досліджень є суперечливими і не повною мірою 
відображають особливості застосування методів фізичної реабілітації 
хворих із ХСН. 

Результати дослідження. За сучасними науковими відомостями, 
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патогенез ХСН передусім пов'язаний зі зниженням скорочувальної 
функції міокарда, що зумовлений порушенням перфузії органів і тканин 
та активацією нейрогуморальних механізмів [2, 3]. Залежно від 
домінування тих або інших механізмів формування СН, виділяють 
наступні причини розвитку цього патологічного синдрому. Первинні: 
міокардити, ідіопатичнаділятаційнакардіоміопатія; вторинні: гострий 
інфаркт міокарда, хронічна ішемія серцевого м’яза, післяінфарктний та 
атеросклеротичний кардіосклероз, гіпо- та гіпертиреоз, ураження серця 
при системних захворюваннях сполучної тканини, токсико-алергічні вади 
міокарду; гемодинамічне перевантаження шлуночків серця;підвищений 
опір вигнанню (збільшення постнавантаження): системна артеріальна 
гіпертензія, легенева артеріальна гіпертензія, стеноз дуги аорти; стеноз 
легеневої артерії та інші захворювання [4].  

За сучасними науковими відомостями, після встановлення діагнозу 
СН за виразністю симптомів можна оцінювати її тяжкість, класифікувати 
за NYHA на м’яку, помірну і тяжку, а також здійснювати контроль 
ефективності терапії. Дослідники виділяють 4 функціональні класи 
залежно від толерантності фізичного навантаженняхворих.  

І ФК – обмежень у фізичній активності немає. Звичайне фізичне 
навантаження не викликає вираженого стомлення, слабкості, задишки або 
серцебиття. 

ІІ ФК – помірне обмеження фізичної активності. У спокої які-
небудь патологічні симптоми відсутні. Звичайне фізичне навантаження 
викликає слабкість, стомлюваність, серцебиття, задишку та ін. симптоми. 

ІІІ ФК – виражене обмеження фізичної активності. Хворий 
комфортно відчуває себе тільки у стані спокою, але щонайменші фізичні 
навантаження призводять до появи слабкості, серцебиття, задишки тощо. 

ІV ФК – неможливість виконувати які-небудь навантаження без 
появи дискомфорту. Симптоми серцевої недостатності є у спокої і 
посилюються при будь-якому фізичному навантаженні. Визначення 
функціонального класу здійснюється лікарем та враховується фахівцем із 
фізичної реабілітації у процесі підбору та застосування відповідних 
методів і засобів впливу. Зокрема, встановлено, що з методів фізичної 
реабілітації для людей літнього віку з ХСН рекомендовано застосовувати 
ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, механотерапію та ін. [2, 4].  

Застосування методів і засобів фізичної реабілітації в комплексному 
відновному лікуванні хворих літнього віку з ХСН передбачає врахування 
низки протипоказань. До найбільш розповсюджених належать: активний 
міокардіт; стенози клапанних отворів; цианотичні вроджені вади; 
порушення ритму високих градацій; напади стенокардії у пацієнтів з 
низькою ФВ ЛШ. 

Науковці відзначають, що завданнями фізичної реабілітації при 
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ХСН є: 
1) відновлення функції серцево-судинної системи; 
2) вторинна профілакттика ішемічної хвороби серця; 
3) часткова або повна відмова від медикаментозного лікування; 
4) нормалізація психоемоційного та загального стану організму та 

підвищення життєвого рівня; 
5) підвищення порогу толерантності до фізичних навантажень; 
6) відновлення рівня працездатності. 

Отже, одним з інтегральних показників, що характеризують 
функціональні можливості організму, є рівень фізичної працездатності. 
Це вказує на необхідність застосування методів і засобів фізичної 
реабілітації в комплексному відновному лікуванні хворих з ХСН, зокрема 
ЛФК [1, 3].В основі стимулюючого впливу ЛФК на хворого лежить 
рефлекторний механізм. Цей вплив поділяється на тренуючий і 
трофічний. Головним регулятором під час фізичних вправ є 
пропріоцепція (кінестезія) [3]. При цьому моторно-вісцеральні рефлекси 
регулюють усі вегетативні функції. Але при гіпокінезії патологічно 
домінують вегетативні впливи, порушуючи координацію фізіологічних 
систем організму. На противагу гіпокінезії в регуляції вегетатики 
важливу роль відіграє кінезіофілія – вроджена потреба організму в русі. 
Зміни в організмі під впливом фізичних тренувань проходять фази 
адаптації [1,4].  

Спеціально організована рухова активність людини, адекватний 
функціональному стану серцево-судинної та дихальної системи підбір 
фізичних вправ, їх аргументоване дозування у кожному з періодів 
реабілітації залежно від поточних завдань лікування та реабілітації 
пацієнтів похилого віку з ХСН забезпечить поступове поліпшення 
функціональних можливостей таких пацієнтів, позитивно позначиться на 
якості їхнього життя. Це доводить, що основним методом, що має бути 
обов’язково включеним до програм фізичної реабілітації пацієнтів із 
ХСН, є лікувальна фізична культура.  

Фізичні вправи за спрямованістю дії поділяють на 
загальнорозвиваючі та спеціальні [2, 4]. Загальнорозвиваючі вправи 
дають загальнозміцнювальний ефект. Завдання спеціальних вправ – 
вибіркова дія з урахуванням характеру захворювання чи травми. За 
характером м’язового скорочення фізичні вправи бувають динамічними 
(ізотонічне скорочення) і статичними (ізометричне скорочення). За 
ступенем активності розрізняють активні та пасивні динамічні вправи. За 
допомогою відтворення в думках виконують ідеомоторні вправи 
(посилання імпульсів до скорочення м’язів). Застосовують і фізичні 
вправи, що ґрунтуються на принципі природних синкінезій. 

Крім цього, виділяють коригуючі вправи, вправи на розслаблення 
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та розтягування м’язів, на рівновагу, ритмопластичні, рефлекторні 
вправи. Дихальні вправи групують таким чином: «локальні» (для 
збільшення об’єму вентиляційної функції окремих частин легень), з 
опором дихання (для зміцнення дихальних м’язів), такі, що підвищують 
рухливість грудної клітки і діафрагми, з відтворенням звуків (для 
полегшення видиху), дренажні, з дозованою затримкою дихання і з 
вольовим керуванням диханням. Їх можна виконувати в динамічному і 
статичному режимах, використовуючи чи виключаючи рухи кінцівок і 
тулуба. На відміну від спокійного звичайного дихання, яке повинно бути 
оптимальним за частотою і глибиною, дихальні вправи можуть мати 
своїм завданням гіпер- і гіповентиляцію легень [1, 3].ЛФК включає 
вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів (гімнастичні 
палиці, м'ячі, гантелі, булави тощо). Форми проведення ЛФК пов’язані з 
методами проведення занять. Розрізняють гімнастичний, спортивно-
прикладний та ігровий методи. 

Головним фактором впливу на розвиток фізичних якостей є фізичне 
навантаження, що одержує людина під час виконання фізичних вправ. 
Фізичне навантаження – це певна міра впливу рухової активності людини 
на організм, що супроводжується підвищенням (відносно стану спокою) 
рівнем його функціонування. 

Фізичні вправи покращують трофічні процеси в серці і вусьому 
організмі. Вони збільшують кровопостачання серця за рахунок посилення 
вінцевого кровотоку, розкриття резервних капілярів і розвитку 
колатеральних шляхів кровопостачання, активізують обмін речовин. Усе 
це стимулює відновні процеси в міокарді, підвищує його скоротливу 
здатність. Фізичні вправи покращують і загальний обмін в організмі, 
знижують вміст холестерину в крові, затримуючи розвиток 
атеросклерозу. Дуже важливим механізмом є формування компенсацій. 
При багатьох захворюваннях серцево-судинної системи, особливо при 
важкому стані хворого, використовуються фізичні вправи, що надають 
дію через позасерцеві (екстракардіальні) чинники кровообігу. 

Так, вправи для дрібних м’язових груп сприяють просуванню крові 
по венах, діючи як м’язовий насос і викликаючи розширення артеріол, 
знижують периферичний опір артеріальному кровотоку. Дихальні вправи 
сприяють притоку венозної крові до серця за рахунок ритмічної зміни 
внутрішньочеревного і внутрішньогрудного тиску. Під час вдиху 
негативний тиск у грудній порожнині надає присмоктуючу дію, а при 
цьому внутрішньочеревний тиск, що підвищується, ніби вичавлює кров з 
порожнини черевця в грудне. Під час видиху полегшується просування 
венозної крові з нижніх кінцівок, оскільки внутрішньочеревний тиск при 
цьому знижується [4]. 

Висновки. Встановлено, що нормалізація функцій хворих на ХСН 
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досягається поступовим і обережним тренуванням, яке укріплює міокард і 
покращує його скоротливу здатність, відновлює судинні реакції на 
м’язову роботу і зміну положення тіла. Фізичні вправи нормалізують 
функцію регулюючих систем, їхню здатність координувати роботу 
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму під час фізичних 
навантажень. Таким чином, підвищується здатність виконувати більший 
об’єм роботи. Отже, аналіз, узагальнення та систематизація даних 
спеціальної науково-методичної літератури вказує на необхідність 
обов’язкового включення ЛФК до програм фізичної реабілітації пацієнтів 
похилого віку з хронічною серцевою недостатністю. 
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ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 
Вступ. Одним з актуальних та важливих завдань нашого часу є 

збереження і зміцнення здоров’я нації. У зв'язку з екологічною та 
економічною ситуацією в Україні зростає потреба у профілактиці та 
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відновлювальній корекції порушень функцій опорно-рухового апарату, 
зокрема сколіозу. Починаючи з часу формування плоду, з моменту 
народження і протягом усього життя ця патологія призводить до 
порушень систем життєдіяльності організму, а надалі – до повної 
інвалідності у зрілому віці. Особливої уваги заслуговують спортсмени, 
які під час тренувань отримують асиметричне або надмірне навантаження 
на хребет (спортивно-бальні танці,фігурне катання, художня гімнастика, 
важка атлетика і та ін.). Тому метою нашого дослідження є аналіз 
науково-методичної літератури з питань застосування окремих дієвих 
методів фізичної реабілітації, що можуть бути адаптовані до спортсменів 
із порушеннями функцій опорно-рухового апарату, зокрема сколіозу. 

Результати дослідження. Питання фізичної реабілітації 
спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА) детально 
описані у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Проте ця проблема 
залишається актуальною й на сьогодні. Її розв’язання можливе за участі 
різних фахівців, насамперед спеціалістів у галузі фізичного виховання й 
фізичної реабілітації. Це підтверджує багаторічний досвід роботи зі 
спортсменами, які мають порушення функцій ОРА, тому що засоби 
фізичного виховання є одним із головних та найбільш дієвих методів їх 
реабілітації. 

Постава має велике значення, особливо в період росту та 
формування скелету, а неправильні звичні положення тіла призводять до 
деформації хребта, грудної клітки, поперекового відділу, нижніх кінцівок, 
стопи, що сприяє прояві сколіотичної хвороби й плоскостопості [3]. 

Питання про розвиток сколіозу у спортсменів унаслідок 
одноманітного асиметричного навантаження на хребет і зв'язково-
м'язовий апарат тулуба або неправильного спортивного тренування в 
літературі висвітлений недостатньо. Так, В. Є. Шварцман дає тільки 
загальні вказівки на те, що серед спортсменів ДСШ в 13,4% випадків 
виявлено сколіоз 1 – 2-го ступеня, Проте автором не проводилося 
диференційованого вивчення сколіозу у спортсменів з видів спорту. 
Н. А. Калініченко зазначає зміни постави стрільців під впливом пози 
спортсмена при стрільбі з пістолета. Більш поглиблено дослідив стан 
хребта у спортсменів І. А. Кураченков, який наводить дані про 
несприятливий вплив на хребет однотипних вправ під час спеціального 
тренування. Автор доходить висновку, що під впливом правильно 
організованих спортивних тренувань хребет набуває більш досконалої 
морфологічної структури, що обумовлює велику міцність і стійкість 
хребта щодо навантаження і травми. Разом з тим дані рентгено-
анатомічного вивчення хребта та клініко-рентгенологічні спостереження 
за спортсменами показують, що хребет відчуває найменший опір під 
впливом статико-динамічних факторів великої сили, особливо в період 
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його формування в дитячому та юнацькому віці[1]. 
Реабілітаційні заходи в системі консервативного лікування мають 

низку істотних переваг і, головне, будучи профілактичними, дозволяють 
не використовувати оперативне втручання. 

Відомо, що різними засобами реабілітації з урахуванням етіології та 
патогенезу захворювання вдається стабілізувати патологічні зміни хребта 
і навіть зменшити їх. 

У період виявлення хвороби у спортсменів дуже важливо не дати 
розвиватися порушенням, які далі можуть призвести до захворювань та 
ускладнень у стані здоров’я. Важливими є розробка й упровадження 
утренувальний процес спортсменів методики фізичної реабілітації, яка 
буде спрямована на профілактику порушень ОРА. 

Для підтримки правильної постави велике значення має сила м’язів 
спини (особливо розгиначів хребта), сідничних м’язів і м’язів черевного 
преса. Міцні м’язи верхньої частини спини та шиї утримують у 
правильному положенні верхню частину тулуба, що запобігає деформації 
грудної клітки. Формуванню фізіологічних вигинів хребта сприяє гарний 
тонус глибоких м’язів спини. Ураховуючи значення сили м’язів для 
профілактики й корекції функціональних порушень ОРА, а також для 
розширення спектра використання методик і засобів фізичної реабілітації 
спортсменів, розроблено новітню методику розвитку сили й силової 
витривалості м’язової системи [3]. 

Аналіз науково-методичних джерел підтвердив, що цій проблемі 
приділяли увагу багато фахівців і на сьогодні розроблено чимало 
лікувально-реабілітаційних комплексів. Однак потрібно впроваджувати 
утренувальний процес нові засоби й методики, які б позитивно 
сприймалися спортсменами та спонукали виконувати запропоновані 
комплекси лікувальної гімнастики, доповнюючи основні тренування. 
Саме таким критеріям відповідають методи корекційно-оздоровчої 
гімнастики на основі використання гумово-поролонових тренажерів. 

Для покращення розвитку рухових якостей, корекції порушених 
функцій ОРА, активізації рухового режиму й симетричних навантажень 
на хребет розроблено й запатентовано серію компактних, простих для 
використання поролонових тренажерів («Педаль», «Клин», «Гармошка», 
«Силач») і гумово-поролонових еспандерів (серії «Лук»). Виконуючи 
вправи на цих тренажерах, спортсмени розвивають силу й силову 
витривалість як за рахунок вправ із подоланням опору гумово-
поролонових тренажерів (ізотонічний режим), так і за рахунок 
короткотривалого (2–5 с) статичного напруження м’язів у кінці 
динамічної фази вправи (ізометричний режим). 

Тренажери розроблені з урахуванням необхідності гармонійного 
розвитку м’язів (синергістів та антагоністів) для різних сегментів тулуба 
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й кінцівок. Гумово-поролонові пристосування дають змогу виконувати 
вправи з точно дозованим опором як для окремих м’язових груп, так і на 
весь організм у цілому. 

Корекційно-оздоровча гімнастика спрямована на оздоровлення 
спортсменів та корекцію деформацій ОРА із застосуванням ЛФК з 
поролоновими тренажерами. Ці засоби розроблені з урахуванням 
необхідності гармонійного розвитку м’язів для різних сегментів тулуба й 
кінцівок. Вони дають змогу виконувати вправи з точно дозованим опором 
як для окремих м’язових груп, так і на весь організм у цілому. 

У процесі проведення оздоровчо-корекційної гімнастики слід 
дотримуватись основних фізіологічно обумовлених педагогічних 
принципів, а саме: індивідуального підходу; свідомого виконання вправ; 
поступового збільшення фізичного навантаження; систематичності 
занять; новизни й різноманітності засобів; поєднання загального та 
спеціального впливу на весь організм спортсменів та на ослаблені м’язові 
групи, ураховуючи клінічні особливості кожної ортопедичної патології. 
Запропонована методика ураховує кожен із цих принципів [2]. 

Дієвим методом фізичної реабілітації спортсменів при порушенні 
функцій опорно-рухового апарату є кінезотерапія з використанням 
профілактора Євмінова. Для лікування функціональних порушень 
постави давно використовують кінезотерапію на нахиленій площині з 
метою розвантаження сегментів хребта під впливом власної ваги тіла. 
Останнім часом завдяки розробці оригінального пристрою –профілактора 
Євмінова інтерес до методу самовитягнення хребта значно зріс. 
Ізометричні напруження м'язів спини (випрямлювач спини, великий і 
малий поперекові і квадратний поперековий м'яз) та м'язів черевного 
преса з подальшим їх розслабленням (постізометрична релаксація) 
мобілізуючи впливають на руховий апарат хребта, сприяють швидкому 
відновленню порушених функцій. Виконання комплексів фізичних вправ, 
спрямованих на самомобілізацію блокованих сегментів хребта, та вправ 
на самовитягнення хребта тазміцнення м’язового корсета на профілакторі 
Євмінова сприяє відновленню порушеної статико-динамічної функції 
хребтата профілактиці правильної постави. 

Практичний інтерес становить методика нейроадаптивної 
стимуляції нейроподібними імпульсами за допомогою приладу ―ДЕНАС‖ 
перед початком чи у процесі тренування спортсменів з метою швидкого 
відновлення функцій нейрорецепторного апарату та переадаптації 
механізмів саморегуляції на більш високий рівень. 

Супутною методикою при функціональних порушення постави 
спортсменів є використання гіперкапнікапнічного тренування дихання з 
метою підвищення концентрації вуглекислоти, переадаптації дихального 
центру на більш повільне дихання з підвищеними рівнем СО2 в крові. Це 
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сприяє покращенню кровопостачання клітин, кисневому 
живленнютканин та відновленню функцій життєво важливих органів, що 
дозволяє дозувати фізичні навантаження та стимулювати рухову 
активність і цим самим тренувати діяльність серцево-судинної системи, 
що сприяє відновленню функціональних порушень постави. 

Метод лікувальної гімнастики застосовується після затухання 
гострих явищ. Використовуються дихальні і статичні вправи, що 
охоплюють усі групи м'язів, починаючи з простих і закінчуючи 
складними, від периферії до центру, від малих до великих суглобів, від 
малих навантажень до великих, від малої амплітуди рухів у суглобах до 
великої. Використовують лікувальну гімнастику з вихідного положення 
лежачи на спині, боці, животі, сидячи на стільці і тільки наприкінці курсу 
лікування – стоячи. Вправи повинні виконуватися повільно, без 
напруження та різких рухів до появи втоми або до помірного болю. 
Виконання вправ необхідно розпочинати в помірному темпі з малим 
числом повторень, надалі кількість рухів має збільшуватися. Водночас 
необхідні паузи для відпочинку, не слід допускати втоми м'язів та болюу 
хребті, особливо в шийному та поперековому відділах [4]. 

Наведений комплекс заходів фізичної реабілітації спортсменів із 
порушеннями функцій опорно-рухового апарату після короткотривалих 
тренувальних занять може бути з успіхом використаний не лише в умовах 
реабілітаційного центру, тренувальних зборах,а й в домашніх умовах. 

Висновки.Узагальнення даних попереднього наукового та 
практичного досвіду дає можливість подальшого вивчення й 
обґрунтування застосування окремих методів фізичної реабілітації,що 
можуть бути адаптовані до спортсменів із порушеннями функцій опорно-
рухового апарату.Особливо важливе здійснення реабілітаційного процесу 
на ранніх етапах корекції.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ 
АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
ІЗ ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ СПИННОГО МОЗКУ 

 
Вступ.Необхідність реалізації державної політики України в галузі 

спеціальної освіти, адаптивної фізичної культури та спорту інвалідів, 
соціальна значущість подальшого пошуку шляхів підвищення 
ефективності фізичної та психосоціальної реабілітації хворих з 
ускладненими порушеннями функцій спинного мозку вказують на 
необхідність проведення відповідних наукових розвідок. 

Актуальність проведення таких досліджень визначається передусім 
характером і глибиною функціональних обмежень хворих із 
травматичними ушкодженнями спинного мозку на рівні шийного відділу 
хребта, необхідністю нівелювання дії факторів, що зумовлюють 
порушення психологічного здоров’я таких важких пацієнтів, 
забезпечують уникнення ризику поглиблення інвалідизації, а також 
визнаною ефективністю застосування адаптивної фізичної культури і 
спорту інвалідів у системі психофізичної та соціальної реабілітації осіб із 
порушеннями психофізичного розвитку. 

Результати дослідження. За результатами аналізу літературних 
джерел встановлено, що травматична хвороба спинного мозку (ТХСМ) – 
це механічне ушкодження хребта, ускладнене травмою спинного мозку 
або його корінців, що характеризуються розладом центральної й 
периферійної нервової системи [1, с. 135 – 141; 4].За даними дослідників, 
клінічно ТХСМ проявляється руховими, чуттєвими, трофічними та 
тазовими розладами. Рухові розлади виявляються в'ялими, спастичними 
та комбінованими паралічами та парезами. При ураженні шийних або 

http://hist.km.ua/uploads/file/visnik/2010_2/10mvmvnz.pdf
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верхньогрудних сегментів виникають в'ялі паралічі верхніх кінцівок і 
спастичні – нижніх. У випадках травми грудного відділу розвивається 
спастичний параліч ніг (параплегія), а нижньогрудного і поперекового – 
в'ялі паралічі нижніх кінцівок. Ці рухові порушення ускладнюються 
міогенними або артрогенними контрактурами, що можуть виникнути на 
3–12-й тиждень. У верхніх кінцівках частіше спостерігаються такі 
контрактури: привідна контрактура плечових суглобів, згинальна 
контрактура ліктьових суглобів, згинально-пронаційна контрактура кисті 
і пальців, розгинально-пронаційна контрактура кисті та пальців. У 
суглобах нижніх кінцівок найбільше виникають параплегічні згинально-
привідні контрактури, параплегічні розгинально-привідні контрактури, 
розгинальні або згинальні контрактури гомілковостопних суглобів, 
згинальні або розгинальні контрактури пальців стопи [2]. Випадіння 
чутливості через відсутність зворотної аферентації характеризується 
втратою м'язово-суглобового відчуття, важкістю кінцівок, відчуттям їх 
просторового положення, а також відчуттям сидіння і стояння при 
ураженнях відповідних сегментів спинного мозку. У більшості хворих 
спостерігається постійний біль різної інтенсивності в місці пошкодження 
і нерідко – у сечовому міхурі, нирках, кишечнику, шлунку, а також у 
ділянці серця [4].Тяжкість і стійкість наведених розладів залежать від 
рівня травми, ступеня порушення цілісності та поширення патологічного 
процесу у поперечнику та довжині спинного мозку. Вони визначають 
клінічний перебіг травматичної хвороби та її наслідки. 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити, що, окрім 
негативного впливу на фізичний стан хворих, ТХСМ впливає і на 
психоемоційну сферу людини. Серед факторів провідну роль відіграє 
травматичний, що пов’язаний із пошкодженнями певного відділу хребта, 
який бере участь у регуляції психічних функцій вищого порядку. Це 
проявляється у вигляді розладів просторових орієнтирів, порушенні 
схеми тіла, зорових, слухових і мовних розладах, зниженні уваги та 
пам’яті, загальній виснажливості психічних процесів. 

Основними методами, що застосовуються в реабілітації хворих із 
ТХСМ, дослідники вважають лікувальну фізичну культуру (ЛФК), масаж, 
фізіотерапію, механотерапію та працетерапю.Основні завдання ЛФК. 1. 
Створення максимально сприятливих умов для перебігу реституційно-
регенеративних процесів у спинному мозку.2. Профілактика та лікування 
ускладнень з боку дихальної, СС, сечовидільної систем, травного 
тракту.3. Нормалізація порушеного обміну речовин.4. Відновлення акту 
сечовипускання та дефекації.5. Формування нових координаційних 
зв'язків і замінних рухів, зміцнення здорових м'язів.6. Мобілізація волі на 
досягнення максимально можливого рівня компенсацій рухових 
порушень.7. Підвищення загального тонусу організму.8. Профілактика та 
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ліквідація відлежин і деформацій кістково-суглобового апарату. 
9. Покращення опорно-рухових функцій кінцівок для самостійного 
пересування та формування навичок самообслуговування.10. Протидія й 
боротьба з тугорухливістю та контрактурами, порушеннями функції 
тазових органів. 

ЛФК є також психологічним фактором, що стимулює загальний 
тонус нервової системи хворого, має важливе значення для оптимізації 
відновного лікування, що потребує мобілізації вольових та фізичних 
зусиль хворого, а також його впевненості в успіху реабілітаційних заходів 
[3, 4, 6].Застосовують ранкову гігієнічну і лікувальну гімнастику, 
самостійні заняття, гідрокінезитерапію. Комплекси лікувальної 
гімнастики складаються із загальнорозвиваючих і дихальних вправ, з 
активних, пасивних і активно-пасивних вправ для кінцівок і тулуба, вправ 
на розслаблення та ідеомоторних вправ. Застосовують вправи, що 
посилюють збережені рухові функції до рівнів, що перевищують вихідні 
параметри; навчають новим рухам, що відповідають функції 
паралізованих м'язів і виконуються м'язами, котрі близько розташовані і 
за функцією наближаються до них. Застосовують вправи і положення, що 
спрямовані на перевиховування зайвих компенсацій. Так, недостатність 
пронації передпліччя компенсується внутрішньою ротацією у плечовому 
суглобі при зігнутій у лікті руці, а його супінація може відбуватися при 
такому ж положенні руки за рахунок двоголового м'яза [2]. 

ЛФК при ускладнених пошкодженнях хребта передбачає вплив на 
весь комплекс рухових, чуттєвих, трофічних порушень, змін 
функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем. Особлива 
увага надається пасивним рухам, що знижують рефлекторну збудливість і 
стимулюють діяльність відповідних нервових центрів (В. М. Боголюбов, 
О. Г. Коган, Л. В. Козлова, С. О. Козлов, Л. А. Семененко, І. В. Муравов). 

При здатності хворого сидіти застосовують вправи у воді для 
окремих кінцівок та їх сегментів у резервуарах малої ємності. У них 
виконують рухи у променево-п'ясткових суглобах, гомілковостопних 
суглобах та пальцях верхніх та нижніх кінцівок. Усі вправи для 
оволодіння побутовими рухами хворі мають виконувати багаторазово під 
час самостійних занять. Їх навчають знімати і одягати ортопедичну 
апаратуру, пересідати у візок і користуватися ним або пересуватись 
іншими засобами. Спроможність хворого пересуватися і частково 
обслуговувати себе зменшує його залежність від сторонньої допомоги і 
дає йому наснагу в подальшому занятті фізичними вправами. Щоденні 
заняття різними формами ЛФК тривають 1,5 – 2,5 год. (Н. Є. Поліщук, Н. 
О. Корж, В. Я. Фіщенко). 

Адаптивна фізична культура розглядається вченими як частина 
загальної культури, підсистема фізичної культури, одна із сфер соціальної 
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діяльності, спрямована на задоволення потреб осіб із обмеженими 
можливостями в руховій активності, відновлення, зміцнення та підтримку 
здоров’я, особистого розвитку, самореалізації фізичних і духовних сил з 
метою покращення якості життя, соціалізації та інтеграції в суспільство. 
За даними А. Н. Бєлової, О. Н. Шепєтової, Б. Р. Крука, О. К. Марченко та 
ін., система АФК ґрунтується на таких спеціально-методичних 
принципах:принцип діагностування, що передбачає врахування основного 
дефекту, часу враження, медичного прогнозу, показань і протипоказань 
до занять фізичними вправами, а також врахування супутніх захворювань 
та вторинних ускладнень (Н. Поліщук, Н. О. Корж, В. Я. Фіщенко; 
принцип диференціації та індивідуалізації, що передбачає об’єднання 
хворих у відносно однорідні групи; індивідуальний підхід передбачає 
врахування особливостей, що притаманні одній людині (стать, вік, 
тілобудова, руховий досвід, властивості темпераменту, вольові якості, 
стан збережених функцій – рухових, сенсорних, психічних, 
інтелектуальних);принцип корекційно-розвиваючої спрямованості, що 
полягає у спрямованості педагогічного впливу не лише на подолання та 
корекцію фізичних і психічних вад дітей, а й на активний розвиток їх 
пізнавальної діяльності, психічних процесів, фізичних здібностей і 
моральних якостей;принцип компенсаторної спрямованості 
педагогічного впливу, що полягає в компенсації недорозвинних, 
порушених або втрачених функцій за рахунок перебудови або посиленого 
використання збережених функцій;принцип врахування вікових 
особливостей, що характеризується етапністю розвитку систем рухів 
людини, коливальним характером цих систем, високим ступенем 
індивідуальності рухових проявів [2, 4, 6]. 

Висновки. Встановлено, що на всіх етапах перебігу травматичної 
хвороби спинного мозку необхідно застосовувати засоби фізичної 
реабілітації. Основними засобами впливу на організм хворих із 
травматичними ушкодженнями спинного мозку виступають: лікувальна 
фізична культура, масаж, фізіо- та працетерапія, що передбачають вплив 
на весь комплекс рухових, чуттєвих, трофічних порушень і змін 
функціонального стану серцево-судинної, дихальної систем та обміну 
речовин хворих.  

Основні завдання адаптивної фізичної культури полягають у: 
збереженні обсягу рухів і фізіологічних установок у суглобах кінцівок; 
максимально ранній активізації органів і систем хворого; поетапному 
засвоєнні хворим досвіду цілеспрямованих замісних рухів і навчанні їх 
побутовій та трудовій діяльності. Провідне місце в системі адаптивної 
фізичної культури посідають спеціально-методичні принципи. Вищим 
проявом ефективності реабілітації та критерієм досягнутого рівня рухової 
активності спинальних хворих є їхня здатність займатися спортом. Для 
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хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку рекомендують 
заняття такими видами спорту, як настільний теніс, стрільба з лука, 
фехтування, плавання, веслування, штовхання ядра, волейбол, баскетбол 
та ін. Вибір виду адаптивного спорту, організація занять, а також 
навчання техніки фізичних вправ має будуватися на чіткому дотриманні 
основних методичних принципів і враховувати особливості рухових 
порушень хворого, його функціонального статусу та психічного стану. 
Програма занять має бути орієнтована на прогнозування зрушень у стані 
здоров’я хворого з метою досягнення ним найбільш повного 
реабілітаційного ефекту. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ШВИДКІСНО-
СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ 

 

Уже багато десятиліть спостерігається бурхливе зростання 
результатів у плаванні. Головною причиною цього процесу слід назвати 
інтенсивний пошук нових шляхів у вдосконаленні тренувань, проведення 
наукових досліджень у плаванні, упровадження результатів цих 
досліджень у практику.Вітчизняна наука спортивного плавання в окремих 
питаннях пішла далеко вперед відносно досягнень зарубіжних вчених. 
Над проблемами спортивного плавання працюють педагоги, біомеханіки, 
фізіологи, психологи, біохіміки, лікарі, програмістита інші фахівці. 

Свого часу німецькіспортсмени багато років домінували на 
міжнародній спортивній арені. Радянські, а потім українські плавці за 
кількістю завойованих нагород на світових чемпіонатах та Олімпійських 
іграх міцно займали лідируюче становище серед передових держав у 
плаванні.Разом із тим упровадження наукових досягнень у практику 
підготовки багатьох плавців у нашій країні проходить незадовільно. З 
жалем доводиться констатувати, що передові науково обґрунтовані ідеї, 
засоби і методи не завжди упроваджуються навіть у роботі тренерів. У 
той же час, розмовляючи з тренерами, методистами плавальних басейнів, 
вельми часто доводиться стикатися з думкою, що розроблена тематика 
наукових досліджень угалузі плавання часом відірвана від практичних 
завдань, що стоять перед тренером, що не створена ще чітка обґрунтована 
система підготовки плавців, що існує великий розрив між теоретичними 
положеннями і практичною побудовою тренувального процесу, реальною 
матеріально-технічною базою.І все ж успіхи окремих плавців нерозривно 
пов’язані з використанням передових методів тренування, високим 
рівнем показників їх загальної та спеціальної фізичної, технічної та 
функціональної підготовленості. 

Наприкінці минулого століття спостерігалося різке підвищення 
результативності у плаванні, що пояснюєтьсядокорінною зміною 
методики тренування,у першу чергу – значним зростанням обсягу й 
інтенсивності тренувальних навантажень. Плавці перейшли до щоденних 
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2–3-разових тренувань; загальний метраж, яких у річному циклі складав 
2–3 тисячі кілометрів,і при цьому велика частина всіх вправ виконувалися 
з високою інтенсивністю. 

Резерви зростання майстерності плавців фахівці бачать 
вудосконаленні системи їх підготовки. Особлива увага звертається на 
необхідність високого рівня розвитку фізичних якостей і технічної 
підготовленості спортсмена для досягнення рекордних спортивних 
результатів.Але кожен новий етап у розвитку будь-якого виду спорту 
вимагає якісно нового вирішення цих завдань. Сукупність технічної, 
фізичної та інших сторін підготовленості плавця, як, утім, і спортсменів 
інших циклічних видів спорту, підпорядкована одній меті – досягненню 
якомога більшої швидкості на змаганні. Аналізуючи можливості 
підвищення швидкості просування плавця як похідної величини від 
технічних і швидкісно-силових параметрів його дій, ми неодмінно 
приходимо до проблеми виявлення оптимумів цих параметрів. 

Відомо, що в основі зростання спортивних результатів лежить 
явище адаптації організму до тренувальних навантажень. У міру 
збільшення тренованості навантаження, що раніше викликали в організмі 
спортсмена найбільші фізіологічні зрушення, поступово перестають їх 
викликати [1, 3 та ін.]; для підтримки певного рівня функціональної 
активності потрібні фізичні навантаження відповідної величини, а при 
навантаженнях, нижчих за цей рівень, створюються передумови для 
зниження рівня тренованості [3]. 

На початкових етапах занять спортом для підвищення 
працездатності систем організму спортсмена використовується широке 
колонайрізноманітніших вправ, але в міру становлення спортивної 
майстерності все частіше спостерігається явище «дисоціації» фізичних 
якостей [2], коли величина позитивного переносу тренованості з одного 
виду діяльності на інший зменшується, а негативного – збільшується [4, 
7]. У зв’язку із згаданим явищем проблема вибору тренувальних засобів і 
їх відсоткового співвідношення у тренувальних періодах, циклах і 
конкретних тренуваннях виявляється досить актуальною для подальшого 
зростання спортивних результатів. У нерозривному зв’язку з нею 
знаходиться і проблема створення нових технічних засобів, призначених 
для поліпшення спеціальної фізичної підготовленості спортсмена, адже за 
допомогою традиційно застосовуваних засобів і методів часом 
неможливо досягти більш високого рівня результатів. 

Широке використання в сучасному спорті ідей науково-технічного 
прогресу, спільна творча робота тренерів і науковців призводить до 
формування нових підходів до різних складових спортивної майстерності, 
уточнення існуючих і виявлення нових закономірностей іметодичних 
положень у підготовці спортсменів. Пошук раціональних шляхів 
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удосконалення тренувального процесу плавця бачиться на сьогоднішній 
день далеко не завершеним і базується насамперед на вивченні та аналізі 
рухової діяльності плавців, визначенні оптимальних кінематичних і 
динамічних характеристик спортивних рухів, розробці засобів і методів 
загальної та спеціальної фізичної підготовки, що забезпечує як 
функціональний розвиток організму, так і взаємодію розвитку фізичних 
якостей з одночасним підвищенням технічної майстерності 
спортсменів.Подальший прогрес у плаванні, безсумнівно, пов’язаний з 
високим рівнем загальної фізичної підготовленості спортсмена. 
Досягнення швидкого й ефективного відновлення між тренуваннями і 
змаганнями, наявність високого ступеня розвитку фізичних якостей, 
можливість використання інтенсивних тренувальних навантажень – 
далеко не повний перелік питань, що вирішуються у процесі загальної 
фізичної підготовки плавця. 

Сучасний розвиток плавання характеризується зростаючою роллю 
вправ, що сприяють удосконаленню провідних фізичних якостей. У 
зв’язку з циму новому світлі постають завдання загальної фізичної 
підготовки. Засоби і методи загальної фізичної підготовки слід підбирати 
з таким розрахунком, щоб не тільки досягти різнобічного розвитку 
фізичних якостей і здібностей, які не є специфічними для плавця, проте 
створюють передумови для більш ефективного здійснення спеціальної 
підготовки, алей вирішити завдання створення спеціального фундаменту 
для вдосконалення координаційних, технічних, функціональних, 
швидкісно-силових та інших сторін підготовленості плавця. 

Спостережувана останнім часом тенденція до спеціалізації фізичної 
підготовки знаходить своє вираження у збільшенні частки вправ, 
виконання яких за траєкторією, амплітудою та іншими окремими 
кінематичними параметрами подібнідо змагальних вправ. При цьому в 
абсолютній більшості випадків не враховуються динамічні 
характеристики проявлених зусиль, які спричиняють у сукупності з 
кінематичними параметрами руху координаційну структуру взаємодії 
м’язів і м’язових груп при виконанні тренувальної вправи. Тому на 
практиці часом вправи загальної фізичної підготовки, особливо 
імітаційного характеру, помилково відносять до засобів спеціальної 
фізичної підготовки, що не призводить до очікуваного поліпшення 
результату. Це зниження тренувального ефекту від вправ загальної 
фізичної підготовки, що проводяться на шкоду спеціальній, як правило, 
відзначається на етапі становлення йудосконалення спортивної 
майстерності, що характеризується високим рівнем специфічної 
працездатності організму як наслідок явища дисоціації фізичних якостей. 

Обґрунтування оптимального співвідношення використання засобів 
загальної та спеціальної фізичної підготовки у тренуваннях плавця на 
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кожному етапі становлення його спортивної майстерності стає одним з 
головних завдань теорії і практики спортивного плавання. 

Разом із цим основні вимоги, що ставляться до вправ спеціальної 
фізичної підготовки, потребують додаткового уточнення. Сформульовані 
в літературі визначення спеціальної фізичної підготовки фактично не 
дозволяють провести чіткої межі, що відокремлює вправу загальної 
фізичної підготовки від спеціальної. У практиці нерідко вправи 
спеціальної фізичної підготовки поділяють на дві групи. До першої групи 
відносять вправи, спрямовані на розвиток рухових якостей, до другої –ті, 
що сприяють удосконаленню техніки рухів. Подібний розподіл слід 
вважати досить умовним, оскільки розвиток рухових навичок і фізичних 
якостей у процесі виконання вправ знаходиться в тісній єдності. 

Великий експериментальний матеріал, поданийу роботах окремих 
авторів, показує, що для вдосконалення рухової діяльності спортсмена в 
обраному виді спорту необхідно використовувати такі вправи, при 
виконанні яких забезпечувалася б відповідність рухових координаційних 
структур та координаційних особливостей основної змагальної вправи. 
Ця відповідність притаманна вправам, виконання яких одночасно з 
розвитком фізичних якостей удосконалює і спортивну техніку[5, 6].Тому 
поряд із питаннями акцентованого виборчого впливу тренувальних 
навантажень на окремі функції і системи організму при плануванні як 
окремого заняття, так і їх системи висувається завдання комплексної 
спрямованості навантаження. При цьому комплексність тренувальних 
навантажень у вирішенні завдань розвитку і вдосконалення фізичних 
якостей, функцій і систем організму в даному випадку слід розуміти 
насамперед як створення оптимальних умов для упровадження ударних 
навантажень вибіркового впливу. 

Як показує практика, успішний пошук найбільш раціонального 
поєднання програм тренувальних занять із різною переважаючою 
спрямованістю навантажень незмінно призводить до підвищення рівня 
функціональної підготовленості спортсменів і, в кінцевому підсумку, – до 
зростанню їх результативності. Безсумнівно, пізнання закономірностей 
оптимального чергування фізичних навантажень вибіркового впливу в 
тренуваннях плавців відкриє перспективу науково обґрунтованого 
планування навчально-тренувального процесу. 

Таким чином, можна констатувати, що проведені до теперішнього 
часу дослідження все ще не дають достатніх відомостей про педагогічні, 
фізіологічні, біомеханічні закономірності підвищення результативності 
плавців на етапі вищої спортивної майстерності. Більше того, дані цих 
досліджень часто мають дискусійний характер і суперечать один одному, 
що свідчить про складність і різноманітність впливу тренувальних вправ 
на статус спортсмена. 
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CУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 
НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

Вступ. Останніми десятиліттями в економічно розвинених країнах 
світу рівень захворюваності населення на ожиріння стрімко зріс, у зв’язку 
з чим Всесвітня організація охорони здоров’я проголосила його 
глобальною епідемією. Кількість хворих на ожиріння в переважній 
більшості країн Європи перевищує 30%, причому жінки хворіють удвічі-
утричі частіше, ніж чоловіки [1].  

Ученими доведено, що ожиріння, прогресуючи, викликає комплекс 
патологічних змін в органах і системах організму, сприяє розвитку таких 
супутніх хвороб, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2-го типу, 
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ішемічна хвороба серця, атеросклероз, серцева недостатність, які 
призводять до скорочення тривалості життя в середньому на 5 – 15 років 
залежно від ступеня основного захворювання. 

Питанням реабілітації хворих з ожирінням присвячено багато 
наукових досліджень. Водночас сучасний стан проблеми коригування 
маси тіла при ожирінні залишається незадовільним, попри значну 
кількість запропонованих методик, що зосереджують основну увагу на 
збалансованому низькокалорійному харчуванні чи медикаментозному 
лікуванні [4], тому актуалізується питання розробки комплексних 
програм фізичної реабілітації при ожирінні.  

Результати дослідження. Реабілітація хворих з ожирінням 
здійснюється з використанням дієтотерапії, ЛФК, лікувального масажу, 
фізіотерапії, механотерапії, працетерапії. Реабілітаційні заходи 
проводяться переважно в поліклініці та періодично – в санаторіях. 
Хворих з яскраво вираженими патологічними змінами в серцево-судинній 
та інших системах і органах лікують у стаціонарі відповідно до 
клінічного перебігу захворювання.  

Аналіз праць [1, 2 та ін.] показав, що лікувальна дія фізичних вправ 
обумовлена складними фізіологічними, біохімічними та психічними 
процесами, які відбуваються в організмі під час їх виконання. Фізичні 
вправи мають загальнотонізуючий вплив на організм, нормалізуючу дію 
на нервову та ендокринну регуляцію всіх трофічних процесів, що сприяє 
відновленню нормальних моторно-вісцеральних рефлексів і порушених 
функцій. Спеціально підібраними вправами можна впливати окремо на 
жировий, вуглеводневий або білковий обмін: вправи на витривалість 
підвищують енерговитрати організму за рахунок згорання вуглеводів і 
жирів; силові – сприяють відновленню структур тканин, переважно при 
дистрофіях, що викликані порушенням харчування та адинамією [3].  

Заняття ЛФК проводяться у вигляді макроциклів, які поділяються 
на два періоди. У підготовчому періоді основне завдання полягає в 
підвищенні зниженої адаптації до фізичного навантаження та фізичної 
працездатності. З цією метою застосовують наступні форми ЛФК: 
лікувальна гімнастика (із залученням великих м’язових груп), дозована 
ходьба в поєднанні з дихальними вправами, самомасаж. В основному 
періоді, крім лікувальної та ранкової гігієнічної гімнастики, призначають 
дозовану ходьбу, біг, прогулянки, спортивні ігри, плавання, заняття на 
тренажерах. Заняття повинні бути тривалими (45 – 60 хв.), рухи мають 
виконуватися з великою амплітудою, рекомендуються махи, колові рухи 
в суглобах, вправи для тулуба (нахили, повороти, оберти), з предметами 
(гімнастичною палицею, булавами, гантелями масою 1 – 3 кг, 
еспандером, м’ячем) і циклічні вправи. При ожирінні 3-го ступеня 
виконується ходьба в дуже повільному темпі – 60 – 70 кроків/хв. (2 – 3 
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км/год.) або повільному – 70 – 90 кроків/хв..; при ожирінні 1–2-го ступеня 
– ходьба в середньому темпі 90 – 120 кроків /хв.. (4 – 5,6 км/год.) або 
швидкому – 120 – 140 кроків/хв. (5,6 – 6,4 км/год.). При ожирінні 1-го 
ступеня для осіб із доброю фізичною тренованістю може 
рекомендуватися ходьба в дуже швидкому темпі (більше 140 кроків/хв.). 
Під час дозованої ходьби необхідно робити короткочасний відпочинок  
(2 – 3 хв.) для виконання дихальних вправ. Протипоказана ЛФК при 
загостреннях супутніх захворювань, гіпертензійних і діенцефальних 
кризах. 

На нормалізацію ваги та підвищення працездатності хворих з 
ожирінням впливають аеробіка, хатха-йога, східні танці та ін. Проведення 
таких видів занять позитивно позначається не лише на фізичній, але й 
психічній сфері при даній патології .  

Лікувальний масаж рекомендується використовувати на всіх етапах 
реабілітації хворих на ожиріння. Його лікувальна дія виявляється за 
рахунок механічного та нервово-рефлекторного механізмів. Масаж 
позитивно впливає на функції центральної нервової системи, окисно-
відновні процеси, сприяє нормалізації нейроендокринної регуляції 
обмінних процесів, постачанню тканин поживними речовинами, 
виведенню недоокислених продуктів обміну, надає тонізуючий і 
болезаспокійливий ефект, активізує периферичний крово- та лімфообіг, 
знімає втому. Використовуються всі прийоми – поглажування, 
розтирання, розминання та вібрація. Застосовують загальний масаж, 
підводний душ-масаж, самомасаж [4]. 

При ожирінні фізіотерапія використовується для: стимуляції 
окисно-відновних і обмінних процесів; поліпшення функції серцево-
судинної, дихальної, травної, ендокринної та інших систем організму; 
попередження або гальмування розвитку супутніх захворювань; 
підвищення загального тонусу, посилення енерговитрат і загартування 
організму. Застосовують електростимуляцію прямих м'язів живота та 
м'язів стегон синусоїдальними модульованими струмами, 
оксигенобаротерапію, гідро бальнеотерапії – обливання загальні й 
місцеві, душі (дощовий, голчастий, Шарко, шотландський), купання в 
басейнах з мінеральною водою, ванни (контрасні, сульфідні, вуглекислі, 
радонові, йодобромні), пиття мінеральних вод. Гідротерапія передбачає 
вплив на організм температурним і механічним подразненням за 
допомогою води. Лікувальний ефект обумовлюється температурою та 
тиском води, її об’ємом, що подається на хворого в одиницю часу. 
Гідробальнеопроцедури призначаються індивідуально [3]. 

Хворим з ожирінням корисно приймати мінеральну воду малої та 
середньої мінералізації. Під дією курсового прийому суттєво знижується 
вміст ліпідів, холестерину, фосфоліпідів, одночасно підвищується 
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ліполітична активність плазми крові. Воду слід приймати за 45 хвилин до 
їжі 3 – 4 рази на день (150 – 200 мл за температури10 – 15ºС) протягом 3 – 
4 тижнів. Добову дозу мінеральної води розраховують по 2 – 3 мл на 1 кг 
маси тіла. За наявності серцево-судинних захворювань дозування 
зменшують до 120 – 150 мл на день [3]. 

При ожирінні важлива дієтотерапія, рекомендується приймати 100 
– 150 г вуглеводів, 80 – 90 г жирів, 100 – 130 г білків на добу, енергетична 
цінність їжі повинна складати 1200 –1700 ккал на добу. Перевага 
надається вуглеводам, що містяться в овочах, зелені, ягодах. Виключають 
цукор (призначається ксиліт або сорбіт), страви з борошна, тваринні жири 
(переважно рослинна олія). Харчуватися слід 5 – 6 разів на добу. Для 
нормалізації обміну речовин, видалення з організму накопичених 
продуктів обміну, натрію та рідини, зменшення жирової маси тіла, 
підвищення ефективності основних дієт рекомендується один раз на 7 
днів проводити розвантажувальні дієти. Під час дієтичного лікування при 
ожирінні слід дотримуватися таких рекомендацій: дієтотерапія повинна 
бути тривалою; вона не повинна порушувати фізичний і психічний 
розвиток людини; зниження маси тіла необхідно досягати протягом 
тривалого часу [2, 5].  

Для хворих з ожирінням показана також працетерапія, спрямована 
на підвищення та збереження фізичної працездатності, зміцнення м'язів і 
зростання рухливості в суглобах, збільшення енерговитрат і недопущення 
збільшення маси тіла. Рекомендуються роботи на свіжому повітрі, у 
садку, на присадибній ділянці, пиляння та рубання дров. 

Висновки. При ожирінні реабілітаційні заходи спрямовані на: 
стимуляцію обмінних процесів; покращення діяльності функціональних 
систем організму; підвищення загальної працездатності; запобігання 
розвитку супутніх захворювань; посилення енерговитрат і зміцнення 
організму. Рекомендується дієтотерапія, ЛФК, лікувальний масаж, 
різноманітна фізіотерапія, працетерапія.  
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ 
ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

 

Вступ. Переломи проксимального кінця стегнової кістки виникають 
переважно в жінок похилого віку, що обумовлено особливостями 
інволютивних змін у жіночому організмі, зокрема гормональними 
змінами в періоді менопаузи, які прискорюють розвиток остеопорозу [4]. 
Переломи проксимального кінця стегнової кістки в похилому віці 
належать до небезпечних для життя травм, оскільки при тривалій 
іммобілізації часто призводять до летального завершення. Після перелому 
проксимального кінця стегнової кістки близько 50% пацієнтів не можуть 
пересуватися без сторонньої допомоги, третина втрачає здатність до 
самообслуговування [1]. Фізична реабілітація є невід’ємною складовою 
післяопераційного процесу відновлення після травми проксимального 
кінця стегнової кістки, тому розробка реабілітаційних програм є 
актуальним і важливим завданням відновлювального лікування.  

Результати дослідження. Мета фізичної реабілітації – ефективне й 
раннє повернення хворого чи неповносправного до побутової і трудової 
діяльності в суспільстві та відновлення особистих якостей людини. Особи 
похилого віку після травми проксимального кінця стегнової кістки на 
тривалий час втрачають працездатність. Відновлення рухових функцій 
осіб похилого віку утруднюється віковими змінами в організмі та 
наявністю супутніх захворювань. Тому фізична реабілітація осіб 
похилого віку обумовлюється багатьма факторами, що визначають її 
особливості [3].  

У процесі фізичної реабілітації потрібно дотримуватися таких 
основних педагогічних принципів: індивідуалізації методики і дозування 
фізичних вправ залежно від особливостей захворювання і загального 
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стану організму; системності впливу із забезпеченням визначеного 
підбору вправ і послідовності їх застосування; регулярності впливу 
фізичних навантажень; тривалості застосування фізичних вправ; 
поступовості збільшення фізичного навантаження; різноманітності і 
новизни підбору і застосування фізичних вправ; помірності впливу 
фізичних вправ; циклічності при виконанні фізичного навантаження; 
різносторонності впливу на організм; урахування вікових особливостей. 

Фахівці фізичної реабілітації виділяють ранній початок 
реабілітаційних заходів та соціальну спрямованість, оскільки це 
допомагає швидше відновити втрачені функції організму та попередити 
виникнення ускладнень [1].  

Аналізуючи різні підходи до фізичної реабілітації осіб похилого 
віку, ми визначили, що основним засобом фізичної реабілітації осіб 
похилого віку після травм опорно-рухового апарату в післяопераційний 
період є фізичні вправи. Фізичні вправи – це рухові дії, які спрямовані на 
вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його 
закономірностям. Термін ―вправа‖ означає спрямовану повторюваність дії 
з метою впливу на фізичні і психічні властивості людини та 
вдосконалення якості їх виконання [3]. 

У фізичній реабілітації, а саме в клінічних умовах, для осіб 
похилого віку найбільш широко використовують гімнастичні вправи, 
оскільки вони дозволяють чітко дозувати навантаження. Гімнастичні 
вправи, у свою чергу, класифікуються за: анатомічною ознакою; ступенем 
активності; розвитком фізичних якостей; характером м’язового 
скорочення; характером вправ. Ряд авторів розподіляють вправи на 
активні й пасивні [5, 6], інші фахівці виділяють активні вправи, активні з 
допомогою і з зусиллям, пасивні й активно-пасивні. Деякі автори 
виділяють активні, пасивні та ідеомоторні вправи. 

Різносторонній підхід до класифікації вправ свідчить про те, що 
кожна вправа має кілька характерних ознак і може бути представлена в 
різних класифікаціях. Підбір фізичних вправ у процесі фізичної 
реабілітації повинен здійснюватися індивідуально до потреб кожної 
особи. 

Вплив фізичних вправ спрямований на вирішення рухових 
порушень. Рухові порушення можуть виникати внаслідок травм, 
захворювань, вікових особливостей і т. д. У людей похилого віку після 
перелому проксимального кінця стегнової кістки рухові проблеми 
виникають внаслідок травми, однак вони супроводжуються віковими 
змінами та супутніми захворюваннями, які є властивими в даному віці. 
Тому при виборі фізичних вправ у процесі фізичної реабілітації осіб 
похилого віку необхідно зважати на всі вищезгадані фактори.  

Для осіб похилого віку в процесі фізичної реабілітації після 
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переломів стегнової кістки важливим є застосування ЛФК. Методика 
ЛФК планується залежно від загального стану хворого, перебігу 
захворювання, рухового режиму та відповідних реакцій на навантаження. 
Згідно з градацією періодів застосування ЛФК у межах стаціонарного 
лікування використовують щадний та основний функціональний періоди. 
Рухові режими, що призначаються лікарем, регламентують рухову 
активність пацієнта. Особам похилого віку після оперованого перелому 
проксимального кінця стегнової кістки спочатку призначають постільний 
руховий режим, а через кілька днів – напівпостільний режим. Залежно від 
періоду лікування рекомендують застосовувати такі форми ЛФК: ранкова 
гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, самостійні заняття. 
Найбільш ефективним методом проведення ЛФК в умовах стаціонару є 
індивідуальний. Методика ЛФК при переломах шийки стегна при 
оперативному методі лікування передбачає розподіл на два періоди – до 
зняття швів, до закінчення лікування у стаціонарі. Заняття ЛФК 
рекомендують розпочинати на 2 – 3-й день після оперативного втручання. 

Для профілактики виникнення контрактур та відновлення 
амплітуди рухів рекомендовано постізометричну релаксацію, активні та 
пасивні вправи. Профілактику виникнення контрактур проводять з 
першого дня після операції. Внаслідок іммобілізації контрактури можуть 
виникати не лише в ураженій кінцівці, а й у здоровій. Ризик виникнення 
контрактур залежить від тривалості доопераційного періоду лікування. У 
жінок похилого віку амплітуда рухів у здоровій кінцівці може бути 
меншою від середньостатистичної норми, що обумовлено віковими 
особливостями. Однак, якщо обмеження амплітуди рухів впливає на 
рухову сферу, а саме – на виконання основних рухових навичок, 
пов’язаних із самообслуговуванням і таких рухових дій як, сідання, хода, 
хода по сходах, то таке обмеження вважається контрактурою, а не 
віковою нормою [6].  

Профілактика виникнення контрактур стосується переважно 
суглобів здорової нижньої кінцівки та плечового пояса. Основними 
засобами є активні та пасивні вправи. Найбільш ефективними є активні 
фізичні вправи, оскільки вони потребують самостійного вольового 
виконання руху і впливають на інертні та скорочувальні структури 
одночасно. Вибір засобів для відновлення амплітуди руху залежить від 
структури, яка спричиняє обмеження, тобто від типу контрактури за 
характером.  

Найчастіше в жінок похилого віку після перелому проксимального 
кінця стегнової кістки в перші дні після оперативного втручання в 
ураженій кінцівці виникають контрактури, де обмежуючим фактором є 
біль. Для їх усунення підбирають засоби для зменшення болю. Для 
відновлення амплітуди рухів у суглобах ураженої кінцівки після 
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оперативного втручання основним засобом є активні вправи, оскільки 
пасивні є протипоказані. Для збільшення амплітуди ефективними є 
виконання вправ за методикою Джеймса Сіріакса [1].  

Зазначимо, що у процесі фізичної реабілітації важливою є співпраця 
фахівця з фізичної реабілітації з особою, на яку спрямована діяльність. 
Така співпраця залежить від вибору методів та методичних прийомів. 
Фахівцеві з фізичної реабілітації необхідно мати великий арсенал 
методичних прийомів, оскільки саме вони визначають його 
професіоналізм. 

Важливим етапом у процесі фізичної реабілітації є контроль. 
Контроль повинен охоплювати всі сторони процесу фізичної реабілітації. 
Інтегративними типами контролю є контроль, що здійснюється 
реабілітологом, та самоконтроль. Початковим етапом контролю є 
контроль вихідного рівня можливостей, який здійснюється до початку 
втручань і слугує основою організації подальшого процесу. Наступним 
етапом є контроль зовнішніх факторів, а саме – перевірка місця занять, 
обладнання та інвентаря та оцінка впливу різних зовнішніх факторів на 
особу. Центральне місце займає контроль за руховою діяльністю, що 
розглядається в трьох аспектах: як об’єкт формування і вдосконалення; як 
фактор, що впливає на якості; як реакція на вплив рухової дії. Заключним 
етапом контролю є контроль за динамікою функціональних змін в 
організмі, а саме – визначення впливу поточних дій і загальних 
результатів. 

Контроль у фізичній реабілітації є процесом безперервним, однак 
він включає ряд послідовних заходів, що дозволяють проводити контроль 
у процесі заняття, між заняттями і на певному етапі. За такими ознаками 
ряд авторів виділяють оперативний, поточний та етапний контроль [5]. 
Проведення всіх видів контролю дозволяє скоригувати курс реабілітації 
хворого. 

Висновки. Фізична реабілітація осіб похилого віку після переломів 
стегнової кістки передбачає дотримання загальних підходів з 
урахуванням особливостей, характерних для людей даної вікової 
категорії. Процес фізичної реабілітації повинен підпорядковуватись 
загальним та спеціальним принципам фізичної реабілітації; підбір засобів 
фізичної реабілітації повинен здійснюватися індивідуально з огляду на 
потреби конкретної особи; на кожному етапі потрібно проводити 
контроль за реакцією хворого на фізичні навантаження для визначення 
ефективності курсу реабілітації. 
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ХВОРИХ ЗІ СКОЛІОЗОМ 

 

Вступ. Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що 
найчастіше трапляються в дітей. Вони становлять 90% усіх відхилень від 
норми з боку опорно-рухової системи дітей. Реабілітація при сколіозі має 
комплексний характер. Комплекс консервативного лікування сколіозу, як 
правило, включає лікувальну гімнастику, масаж, лікувальне плавання, 
методи ортопедичної корекції. За необхідності призначається традиційна 
терапія, медикаменти, дієта.  

Результати дослідження. Аналіз доступної нам літератури показав, 
що в лікуванні сколіотичної хвороби виділяють три взаємопов'язані ланки 
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– мобілізацію викривленого відділу хребта, корекцію деформації, 
стабілізацію хребта в положенні досягнутої корекції. Суть 
консервативного лікування полягає в корекції викривлення хребта за 
рахунок зменшення функціонального компонента викривлення і 
стабілізації досягнутої корекції за рахунок поліпшення функціонального 
стану м’язово-зв'язкового апарату або за допомогою корсетування. 
Бурхливе прогресування основного патологічного процесу при сколіозах 
II–IV ступенів є передумовою до оперативного втручання. 

Провідна роль у реабілітації хворих на сколіоз належить ЛФК. 
Клініко-фізіологічним обґрунтуванням до застосування засобів ЛФК у 
комплексній реабілітації хворих на сколіоз є зв'язок умов формування й 
розвитку кістково-зв'язкового апарату хребта з функціональним станом 
м'язової системи. ЛФК сприяє формуванню раціонального м'язового 
корсета, що утримує хребетний стовп у положенні максимальної корекції. 
При неповній корекції ЛФК забезпечує стабілізацію хребта та 
перешкоджає прогресуванню хвороби. Застосовуються 
загальнорозвиваючі, дихальні, спеціальні вправи. Спеціальними є вправи, 
що спрямовані на корекцію патологічної деформації хребта. Коригуючі 
вправи можуть бути симетричними, асиметричними, деторсійними. 
Нерівномірне тренування м'язів при виконанні симетричних вправ сприяє 
зміцненню ослаблених м'язів на боці опуклості, викривленню та 
зменшенню м'язових контрактур на боці вігнутості викривлення, що 
безпосередньо призводить до нормалізації м'язової тяги хребетного 
стовпа [1]. 

Асиметричні коригуючі вправи використовуються з метою 
зменшення сколіотичного викривлення. Вони добираються індивідуально 
та впливають на патологічну деформацію локально. Асиметричні вправи 
тренують ослаблені й розтягнуті м'язи. Вправи сприяють вирівнюванню 
тонусу м'язів, положення надпліч, зменшенню асиметрії стояння лопаток. 
Слід пам'ятати, що неправильне застосування асиметричних вправ може 
спровокувати подальше прогресування сколіозу [2]. 

Деторсійні вправи виконують наступні завдання: обертання хребців 
у бік, протилежний торсії; корекція сколіозу вирівнюванням тазу; 
розтягування скорочених і зміцнення розтягнутих м'язів у поперековому 
та грудному відділах хребта. Наприклад, на боці поперекової вігнутості – 
відведення ноги назад у протилежний бік; на боці грудного сколіозу – 
відведення руки з невеликим поворотом корпуса у верхньому відділі 
вперед і всередину. При відведенні ноги – таз помірно відводиться в той 
же бік. Вправа сприяє деторсії в поперековому та грудному відділах 
хребетного стовпа [3]. 

Група загальнорозвиваючих вправ включає вправи 
загальнозміцнюючого характеру на всі м'язові групи силового і 
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швидкісно-силового характеру, вправи на рівновагу, корекцію руху, 
витягнення і розслаблення. Вправи виконуються з предметом (булава, 
скакалка, набивні м'ячі, гантелі і т. д.) і без нього. 

Для дітей, що займаються коригуючою гімнастикою, велике 
значення мають дихальні вправи, оскільки в них зазвичай слабо 
розвинена, а нерідко деформована грудна клітка. Грудну клітку 
розвивають за допомогою спеціальних дихальних вправ. При цьому вона 
збільшується в об'ємі, а отже, збільшується і життєва ємкість легенів. 
Застосовується грудне і черевне дихання. Нерідко діти, захоплюючись 
рухом, забувають про дихання і затримують його. Тому команда 
методиста «раз-два» у багатьох випадках замінюється командою «вдих-
видих». Наприклад, це вправи лежачи з гантелями, плавальні рухи, 
«веслування» і т. д. Методист акцентує увагу дітей на поєднанні вправи з 
диханням і категоричній неприпустимості затримки дихання при вправах. 

При сколіозі I ступеня разом із загальнорозвиваючими і 
дихальними вправами застосовують симетричні коригуючі вправи. 
Асиметричні вправи застосовуються індивідуально і виключно рідко. При 
сколіозі II ступеня в заняттях лікувальною гімнастикою також 
переважають дихальні, симетричні вправи. За призначенням 
застосовуються асиметричні й деторсійні вправи. При сколіозі III – IV 
ступенів використовується весь арсенал фізичних вправ. При сколіозах 
протипоказані фізичні вправи, що збільшують гнучкість хребта (нахили, 
скручування, повороти) і призводять до його переростягування (висі) [4]. 

ЛФК проводять у формі заняття лікувальною гімнастикою (заняття 
коригуючою гімнастикою). Щоб охопити якомога більше число дітей із 
сколіотичною хворобою, заняття коригуючою гімнастикою проводять 
груповим методом. Індивідуалізація лікувальної дії при груповому методі 
занять досягається комплектуванням невеликих груп до 10 – 12 чоловік, 
однорідних за деформацією, зростом, а також призначенням 
індивідуальних вправ і дозуванням. 

Дітям з прогресуючим сколіозом рекомендується проводити заняття 
за допомогою індивідуального методу. Заняття коригуючою гімнастикою 
проводяться 3 рази на тиждень по 30 – 45 хв. Заняття діляться на 3 
частини. Підготовча частина включає організацію групи для заняття, 
ходьбу, під час якої виконуються різні рухи руками, що розвивають м'язи 
плечового пояса і рухливість у плечових суглобах, наприклад махи, 
кругові рухи. Ходьба з підняттям прямих ніг, ніг, зігнутих у колінах, 
пересування у присіді, «стрибок жаби», «хід слона», «кроки ведмедя», 
ходьба на п'ятах, на носках, на зовнішньому краю стопи, перекочування з 
п'яти на носок, ходьба в різному темпі і різних напрямах (змійкою, 
спиною вперед). Короткочасний біг. Дихальні вправи. Далі перед 
дзеркалом виконуються наступні вправи стоячи: вправи для шиї, нижніх 
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кінцівок і плечового поясу; для формування і закріплення навику 
правильної постави; для профілактики і корекції плоскостопості. 

Основна частина заняття. Застосовують спеціальні коригуючі 
вправи, дихальні, індивідуальні коригуючі вправи, вправи на рівновагу, 
вправи на загальну і силову витривалість м'язів черевного преса, спини, 
грудної клітини, що сприяють утворенню раціонального м'язового 
корсета; вправи для корекції деформації ніг; вправи біля гімнастичної 
стінки, на гімнастичній стінці; пересувні ігри. В основу заняття 
коригуючою гімнастикою покладений принцип максимального 
статичного розвантаження хребта. Найбільш ефективні вихідні 
положення – лежачи, стоячи в упорі на колінах, колінно-кистьове. 

У заключній частині застосовуються вправи на розслаблення, 
повільна ходьба зі збереженням правильної постави, дихальні вправи.  

Тривалість різних частин заняття залежить від фізичної 
підготовленості дітей, поставлених завдань, а також періоду реабілітації. 
Темп зазвичай середній і повільний у вправах, спрямованих на силовий 
розвиток окремих м'язових груп, а також у вправах коригуючого 
характеру. 

Заняття лікувальною гімнастикою слід проводити з урахуванням 
функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, для чого 
необхідно оцінювати дію навантажень за зрушеннями частоти пульсу і 
його відновленням (визначення фізіологічної кривої), а також загальну 
тренованість за простими функціональними пробами (20 присідань, 30 
підскоків). Дуже важливо у процесі заняття оцінювати силу і 
витривалість різних груп м'язів, застосовуючи рухові тести. Про силу і 
витривалість м'язів-розгиначів тулуба судять за часом утримання 
верхньої частини тулуба на вазі, а також станом м'язів, що забезпечують 
нахили вправо і вліво. Про силу витривалості м'язів живота судять за 
числом переходів з положення лежачи на спині в положення сидячи з 
фіксованими ногами. 

Орієнтиром можуть бути нормативні показники, встановлені для 
дітей: для м'язів-розгиначів тулуба в 7 – 11 років – 1 – 2 хв., в 12 – 16 
років – 1,5 –2 ,5 хв.; для м'язів живота в 7 – 11 років – 15 – 20 рухів, в 12 – 
16 років – 25 – 30 рухів у темпі, що не перевищує 16 рухів на хвилину. 
Показники функціональних проб забезпечують диференційований підхід 
до призначення індивідуального комплексу на заняттях лікувальною 
гімнастикою [3]. 

Значне місце у фізичній реабілітації сколіозів займає лікувальне 
плавання. Під час плавання забезпечується природне розвантаження 
хребта. При виконанні гребкових рухів послідовно залучаються до роботи 
майже всі м'язові групи, зникає асиметрична робота міжхребцевих м'язів, 
відновлюються умови для нормального зростання тіл хребців. Одночасно 
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зміцнюються м'язи живота, спини й кінцівок, удосконалюється 
координація рухів. 

Крім традиційних форм реабілітації, для лікування порушень 
постави у фронтальній площині і диспластичного грудино-поперекового 
сколіозу I ступеня застосовують верхову їзду. Ефективність лікування 
кінним спортом полягає в наступному: стабілізації мобільності хребта, 
тобто усуненні функціонального компоненту; створенні могутнього 
надійного м'язового корсета тулуба; навчанні активної корекції тулуба 
самовитягненням; усуненні скутості в рухах; виробленні правильної 
постави; підвищенні стійкості вищої нервової діяльності; знятті 
«комплексу неповноцінності»; підвищенні функції опорно-рухової, 
серцево-судинної й дихальної систем; розвитку спритності, сміливості, 
організованості, внутрішньої дисциплінованості та любові до тварин [2]. 

Висновки. Реабілітація хворих на сколіотичну хворобу повинна 
бути тривалою та комплексною. До основних складових реабілітаційних 
програм для хворих зі сколіозом відносять лікувальну гімнастику, масаж, 
лікувальне плавання. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ 

 

Вступ.За останні роки в нашій країні у 80% дітей шкільного віку 
спостерігаються відхилення в розвитку опорно-рухового апарату. Багато 
в чому це пов'язано з дефіцитом рухової активності. З перших років 
навчання e школі рухова активність знижується на 50% і надалі 
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продовжує неухильно падати. 
Результати дослiджень. Питання фізичної реабілітації дітей 

молодшого шкільного віку 6–9 років, що мають порушення постави, є 
об'єктом постійної уваги вчених і практиків. За останні 10 років цій темі 
були присвячені дослідження С. М. Попова (2006), В. А. Кашуби (2003) 
та інших. Стан фізичного виховання в початкових класах середніх шкіл 
сьогодні не забезпечує необхідного фундаменту фізичного розвитку учнів 
на етапі першої ланки навчання у школі. У зв'язку з цим актуальним 
завданням є розробка та обґрунтування методик застосування 
різноманітних засобів фізичної реабілітації в дітей, що мають патологічні 
стани постави в молодших класах, а також запобігання порушень 
правильної постави, що сприяють розвитку як фізичних, так і розумових 
здібностей ( І. А. Котешева, 2003). 

Проблему корекції різних порушень функцій ОРА у дітей 
досліджували  Н. Я. Жилка (2007), Ю. М. Корж (2007), О. М. Звіряка 
(2007) та ін. Обґрунтовано ефекти дії природних та преформованих 
фізичних чинників і доведено їх позитивний вплив на перебіг 
диспластичної й дегенеративно-дистрофічної патології хребта в роботах 
Л. В. Мороз (2003), Т. В. Кохановської (2002),С. М. Попова (2006). 

Водночас багато питань реабілітації хворих зі статичною формою 
плоскостопості та остеохондрозом хребта вивчені ще недостатньо й 
потребують деталізації та уточнення. 

Метою дослідженння є пiдвищення ефективностi відновного 
лiкування дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави. 

Головним завданням дослідження є систематизація та узагальнення 
даних науково-методичної літератури щодо фізичної реабілітації дітей 
молодшого шкільного віку з порушенням постави. 

Органiзацiя дослiдження. Дослiдження проводилося на базi дитячої 
міської клінічної лікарні у м. Полтаві. У ньому взяли участь 26 дітей 
вiком 6 – 9 рокiв (iз них 12 дівчаток та 14 хлопчиків), яких було 
розподiлено на двi групи – основну та контрольну. В основну групу 
увійшло 7 дівчаток та 8 хлопчиків, у контрольну – 5 дівчаток i 6 хлопчиків. 
У ході експерименту всередині кожної групи були виділені наступні види 
порушень постави в сагіттальній площині: сутулувата; лордотична; 
кіфотична. Діти контрольної групи займалися за загальноприйнятою 
методикою, а діти основної групи – за розробленою експериментальною 
методикою корекції порушень постави в дітей молодшого шкільного віку 
засобами фізичної реабілітації. 

Головні завдання експериментальної методики наступні: 
поліпшення та нормалізація перебігу нервових процесів; нормалізація 
емоційного стану дитини; поліпшення фізичного розвитку; активізація 
загальних та місцевих обмінних процесів; зміцнення м’язового корсета; 
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виправлення наявного дефекту постави; формування та закріплення 
навички правильної постави;відновлення загального тонусу 
організму.Складовими методики фізичної реабілітації є лікувальна 
фізична культура, масаж, фізіотерапевтичні процедури, 
гідрокінезотерапія та футбол-гімнастика. Методика корекції порушень 
постави базувалася на загальних принципах – наочності, доступності, 
систематичності, поступовості, послідовності та індивідуальному підході. 

Основною формою рухового режиму було заняття лікувальною 
гімнастикою, а також самостійні заняття, ранкова гігієнічна гімнастика, 
ходьба, рухливі ігри. Комплекси лікувальної гімнастики складалися зі 
статичних та динамічних дихальних вправ, статичних напружень м’язів, 
загальнорозвиваючих (для малих і середніх суглобів) та спеціальних 
вправ, а саме: вправ на розслаблення м’язів кінцівок, шиї, попереку; вправ 
на координацію; вправ з предметами; розвантаження та витягнення 
хребта. Метод проведення занять – індивідуальний, а потім груповий. 
Темп виконання – повільний і середній зі зростаючою амплітудою в 
суглобах, кількість повторень – вiд 3 –4 до 8 –10 разів. Заняття 
проводилися 1 – 2 рази на день. 

У процесі корекції порушень постави дітей 6 – 9 років широко 
використовували рухливі ігри, які включалися в щоденні заняття по одній 
– дві гри. В той же час рухливі ігри проводилися як самостійне заняття 
один раз на тиждень. Тривалість заняття – 45 хвилин. 

Масаж застосовували з такою метою: навчання збереженню 
правильної постави; поліпшення діяльності серцево-судинної та 
дихальної систем; зміцнення дихальної мускулатури; покращення 
фізичного розвитку; стимуляції регенеративних процесів; мобілізації 
захисно-пристосувальних механізмів організму; активізації обміну 
речовин; підвищення тонусу та еластичності м'язів; зміцнення суглобів та 
зв'язок. При кожному виді порушень постави використовувалися 
прийоми масажу, різні за характером їх виконання. У свою чергу, 
характер виконання прийомів визначався трьома основними 
компонентами – силою тиску, темпом, тривалістю.  

Із фізіотерапевтичних процедур використовували 
електростимуляцію. Курс лікування складався з 10 процедур, які 
проводилися через день. На одну процедуру припадало по 10 – 15 циклів 
вмикань апарату в наступному режимі: 10 с – подача струму, 50 с – пауза. 
Сила струму добиралася індивідуально. З кожною процедурою вона 
збільшувалася на – 2 МА та до середини курсу склала близько 10 – 18 МА. 

Гідрокінезотерапія. Лікувальне плавання застосовували лише в 
комплексі з іншими лікувально-профілактичними заходами – ЛФК, 
масажем, фізіотерапією. При плаванні відбувається самовитягування 
хребта, його природне розвантаження з одночасним зміцненням 
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м'язів.Лікувальним плаванням діти займалися не рідше 2-х разів на 
тиждень у плавальному басейні за температури води 28 –30° та 
температури повітря 25°С. Заняття проводилися під керівництвом 
інструктора з ЛФК.  

Фітбол-гімнастика проводилася три рази на тиждень тривалістю 35 
– 40хв. груповим методом із музичним супроводом для підвищення 
психоемоційного стану. Використовувалися фітболи діаметром 55 – 60см. 
Заняття починали з простих вправ та полегшених вихідних положень, 
поступово переходячи до більш складніших. Усі заняття проводилися 
фронтальним способом.  

Критеріями оцінки ефективності експериментальної комплексної 
методики корекції порушень постави в дітей молодшого шкільного віку 
засобами фізичної реабілітації були обрані наступні показники: 
вимірюваннявеличини фізіологічних вигинів хребта – глибини шийного 
та поперекового лордозів; гнучкості хребта; основних показників 
фізичного розвитку – зросту, ваги; силових показників – силової 
витривалості м’язів спини та живота; показники фізичної працездатності 
– за пробою Руф’є та показники функціонального стану дихальної 
системи – за пробою Штанге, пробою Генчі, ЖЕЛ та життєвий індекс. 

Ефективнiсть запропонованої програми пiдтверджено результатами 
порiвняльногоаналiзу даних констатувального та формувального 
експериментiв.  

За час реабілітації в основнiй групi вiдбулисядостовiрнiзмiни, а 
саме: показників фізіологічних вигинів хребта та гнучкості хребта в 
основній групі: шийний лордоз був 42,2±1,57 мм, після став 35,0±0,52 мм; 
поперековий лордоз – 44,9±1,68 мм, після став 38,4±0,62 мм; гнучкість 
хребта становила 153,0±1,3 мм, після змiнилася до 68,0±0,75 мм. 
Уконтрольнiй групi показники достовірно не змiнилися: шийний лордоз 
був 42,1±1,47 мм, після став 41,2±0,77 мм; поперековий лордоз – 
44,5±1,57 мм, після став 43,32±0,65 мм; гнучкість хребта становила 
149,0±1,2 мм, після змiнилася до 124,0±0,75 мм.  

Також відбулися зміни показників фізичного розвитку та розвитку 
силових якостей в основній групі: зріст до реабілітації становив 
137,00±1,52 см, після змiнивсядо 139,22±1,39 см; вага була 35,82±1,14 кг, 
стала 29,89±0,99 кг; силова витривалість м’язів живота була 12,0±0,5 к-ть, 
стала – 21,0±0,8 к-ть; силова витривалість м’язів спини становила 
68,6±1,39 сек., після змінилася до 110,1±1,12 сек. Уконтрольнiй групi 
показники достовірно не змiнилися: зріст до реабілітації становив 
136,95±1,12 см, після змiнивсядо 137,80±1,05; вага була 34,97±1,21 кг, 
стала – 33,85±0,71 кг; силова витривалість м’язів живота була 11,0±0,8 к-
ть, змінилася до 13,0±0,8 к-ть; силова витривалість м’язів спини 
становила 57,2±1,13 сек., після змінилася до 72,6±1,12 сек. 
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Після курсу проведення реабілітаційних заходів простежується 
позитивна динаміка оцінки фізичної працездатності за індексом Руф’є в 
основній групі: була 11,6±1,12 бала, змінилася до 8,1±0,8 бала; у 
контрольній групі, відповідно, була 12,1±1,13 бала, змінилася до 
11,2±1,09 бала. 

Достовірні зміни простежуються в динаміці показників 
функціонального стану дихальної системи в основній групі: проба 
Штанге становила 35,3±0,86 сек., після змiниласядо 42,6±0,86 сек.; проба 
Генчі була 31,2±0,54 сек., стала – 37,7±0,86 сек.; ЖЕЛ була 1356±1,21 мл, 
змінилася до 1485±1,24 мл; життєвий індекс був 38,7±0,65 мл/кг, після 
став 42,4±0,65 мл/кг. Уконтрольнiй групi показники достовірно не 
змiнилися: проба Штанге становила 36,2±0,97 сек., після змiнилася до 
37,9±0,85 сек.; проба Генчі була 32,4±0,87 сек., стала – 33,8±0,68 сек.; 
ЖЕЛ була 1364±1,22 мл, змінилася до 1426±1,24 мл; життєвий індекс був 
40,1±0,63 мл/кг, після став 41,9±0,63 мл/кг.  

Висновки. 
1. Вивчення науково-методичної літератури показало, що в 

комплексі заходів, спрямованих на профілактику та лікування порушень 
постави в дітей 6 – 9 років широке застосування має лікувальна фізична 
культура, фізіотерапія, масаж, плавання. Невід'ємною складовою 
лікування є також кліматолікування, бальнео-, пелоїдо-, таласотерапія. 

2. Позитивна динаміка показників в основній групі,порівняніз 
контрольною, свідчить про ефективність застосованих реабілітаційних 
заходів, зокрема спеціальних вправ, спрямованих на витягування хребта, 
поліпшення тканин, покращенню також сприяло використання масажу за 
спеціальною методикою, фізіотерапевтичні заходи, гідрокінезотерапія та 
футбол-гімнастика. 

3. Подальшi напрямки роботи пов’язуємоiз розробкою нових 
методик та програм, що включають сучаснi методи фiзичного впливу з 
використанням рiзнихзасобiв та методiв реабiлiтацiї для лiкування та 
профiлактики порушень постави. 
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ФОРМАТИ СІМ’Ї КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНИХ 
ФУНКЦІЙ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ 

 

Протягом тривалого періоду часу традиційною, або 
патріархальною, сім’єю прийнято вважати таку, в якій економічні функції 
чоловіка та жінки за вкоренілим стереотипом у свідомості людей 
поділялися суто на «чоловічі» й «жіночі». Чоловік – головний, від його 
слова залежать остаточні рішення в сім’ї, саме в його руках знаходяться 
економічні ресурси, він працює та забезпечує родину, жінка ж має в 
усьому дослухатися до нього, виховувати дітей та вести домашнє 
господарство. Абсолютно нормальним явищем за патріархального типу 
сім’ї є ситуація, коли жінка зайнята не в суспільному виробництві, а в 
домашньому господарстві. 

Розвиток західної цивілізації поступово змінив цю ситуацію: зріс 
рівень освіти й кваліфікації жінок, їх зайнятість на ринку праці. 
Відповідно, постало питання про те, хто має лишатися вдома, вести 
господарство, виховувати дітей тощо, а хто має працювати поза домом і 
мінімізувати витрати часу на вищезазначені дії. З економічної точки зору 
мова йде про цінність кожного із подружжя щодо можливості 
продукувати певні сімейні блага. Зі зростанням позицій жінок у 
суспільстві, з їх активізацією на ринку праці поступово збільшується 
участь чоловіків у веденні домашнього господарства. [1, с. 334 – 341]. 
Проведене нами в жовтні 2014 р. опитування 200 сімей м. Полтави 
підтверджує цю тезу. Так, на питання про обрану модель пристосування 
до змін на ринку праці відповіді розподілилися таким чином: 43% сімей 
належать до егалітарної моделі партнерства, яка характеризується рівною 
участю у формуванні доходів сім'ї чоловіком і жінкою та паритетним 
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розподілом домашніх обов’язків; до традиційної моделі трудової 
діяльності, яка припускає первинність чоловічої зайнятості відносно 
жіночої та виконання жінкою домашніх обов’язків, належить 40% сімей. 
До сімей, що функціонують у режимі превалювання ролі жінки у 
фінансовому забезпеченні сім'ї з одночасним збільшенням ролі чоловіків 
у виконання домашніх обов’язків (модернова сім'я), належить 11% сімей. 

Отже, розширення соціально-економічних прав жінок призводять 
до зміни функцій та обов’язків чоловіка й жінки, виникнення нових 
моделей сім’ї – партнерської та модернової. 

Економічні, психологічні, фізіологічні невдоволення в сім'ї, 
небажання «лагодити», «ремонтувати» стосунки в сімейній парі, ранні 
шлюби та інші чинники призвели до збільшення кількості розлучень. Це 
сприяло створенню нетрадиційних сімей. На жаль, на сьогоднішній день 
набуло великого поширення явище неповної сім’ї. Неповною вважаться 
сім’я, яка складається лише з одного з батьків та дітей. Так, лише 25% 
американських сімей є традиційними нуклеарними сім’ями, які 
включають працюючого батька, матір-домогосподарку і двох дітей, інші 
75% − це батьки-одинаки, неодружені пари, пари з дітьми від попередніх 
шлюбів і навіть гомосексуальні пари [2, с. 56]. Серед них вирізняють 
материнські (їх кількість переважає) та батьківські неповні сім’ї. Неповна 
сім’я з точки зору психології, педагогіки, економіки, соціології, права 
належить до сімей групи ризику.  

Для сучасних українських неповних сімей важливою є фінансово-
матеріальна проблема. Коли всі побутово-господарські і виховні 
обов’язки та функції в поєднанні з професійними лягають лише на одного 
з батьків навіть із середньостатистичною платнею, він не завжди 
спроможний належно забезпечити сім’ю ні своєю увагою, ні часом, ні 
доходом. Відбувається одночасне і поєднання ролей батьків-одинаків у 
веденні домашнього господарства за відсутності поділу праці, і 
розсіювання, розпорошення ресурсів часу, емоцій, зайнятості. 
Переймаючись і займаючись забезпеченням дітей на прийнятному для 
певного суспільства і періоду часу матеріальному рівні, самотні батьки-
одинаки змушені позбавляти їх належного спілкування, спільних занять 
та інших сімейних благ. Надмірна зайнятість і нервові перевантаження 
таких батьків ведуть до зниження якості виховання дітей. 

Дедалі більшої популярності сьогодні набирає т. зв. партнерська 
сім’я, що заснована на взаєморозумінні подружжя відносно потреб 
кожного з них. Це демократичний тип сім'ї, у якій основним лейтмотивом 
відносин є здатність і вміння домовлятися. Тому економічні функції й 
ролі в такій сім'ї розподіляються між чоловіком та дружиною на 
добровільних засадах відповідно до можливостей і схильностей кожного з 
них. Поведінку подружжя в такій сім'ї можна вважати раціональною, 
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адже, домовляючись про виконання тих чи тих функцій у веденні 
домашнього господарства, забезпеченні сім'ї необхідними ресурсами, 
чоловік і дружина будуть спеціалізуватися на виробництві тих благ, 
витрати виробництва яких є мінімальними, та обмінюватися ними, 
задовольняючи як індивідуальні, так і сімейні потреби. Спеціалізуючись, 
подружжя зменшить витрати, які пов’язані із розвитком схожих навичок, 
натомість підвищить ефективність виробництва спільних сімейних благ, 
удосконалюючи свої здібності щодо якогось певного виду діяльності. 

Ще однією позатрадиційною формою сім’ї є т. зв. шведська сім’я 
(або ménage à trois – фр. «господарство на трьох» [3]), яка об’єднує або 
одного чоловіка і двох жінок, або двох чоловіків і одну жінку, які спільно 
проживають та ведуть домашнє господарство, народжують і виховують 
дітей. З розподілом обов’язків тут особливих труднощів немає, 
домінуючу роль відіграє(ють) чоловік(и), забезпечуючи сім’ю, також 
одна із жінок працює, забезпечуючи родину, а третя займається 
домашніми справами, при цьому вони можуть мінятися ролями. До речі 
вважається, що формату шведської сім'ї в розумінні скандинавського 
проміскуїтету не існує взагалі [4], а термін «шведська сім'я» 
використовувався суто на території колишнього СРСР. 

На сучасному етапі переходу до постіндустріального суспільства 
змінюються майже всі підсистеми і сфери суспільства. Стосовно сім'ї 
мова йде не лише про трансформації суто традиційної сім'ї, а й про появу 
таких нетрадиційних сімей, які засновані на одностатевих шлюбах. 
Прогресивно налаштовані люди вважають, що одностатева сім'я не є 
патологією, а лише одним з варіантів міжособистісних відносин. Розвиток 
репродуктивних технологій дає можливість такій сім'ї народжувати дітей 
і без гетеросексуальних контактів або всиновлювати їх. В основі 
одностатевої сім'ї можуть перебувати досить усталені принципи, 
аналогічні традиційному різностатевому союзу. Такі сім’ї можуть дати 
таке ж гарне виховання, освіту та здоров'я своїй дитині, як і інші. 
Розвитку одностатевих шлюбів заважає суспільство, презирливе і 
протестне ставлення більшості його консервативно налаштованої 
частини, що тягнуть за собою стереотипи і гомофобію, а отже, не 
дозволяють створити здорову атмосферу для розвитку майбутніх 
поколінь. 

У сучасних умовах набуває поширення штучне запліднення, яке не 
потребує безпосереднього фізичного контакту чоловіка і жінки. До нього 
часто вдаються жінки, які перебувають в одностатевих шлюбах, або ті, які 
вважають себе самодостатніми і спроможними власними силами 
забезпечити себе та майбутній розвиток своєї дитини.  

Отже, всі новостворені формати сімей мають свої характерні 
особливості відповідно до сформованих умов сучасного суспільства. 
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Основним трендом ринкових умов господарювання є потреба змін 
економічного статусу сім’ї в суспільстві, самостійне забезпечення себе 
доходами і достойним рівнем життя, але держава повинна створити для 
цього належні економічні умови. Одне з питань нашого соцопитування 
було присвячене місцю і ролі держави в життєдіяльності сім'ї. 
Респонденти свою думку висловили таким чином: так, держава повинна 
повністю підтримувати всі сім’ї (забезпечувати житлом і робочими 
місцями, безкоштовною освітою і медициною, грошовими виплатами сім'ї 
з дітьми та малозабезпечених), вважають 63 % опитаних; так, держава 
повинна підтримувати сім'ї, але за допомогою створення сприятливих 
умов для самостійного забезпечення ними прийнятого рівня добробуту 
(пільгове кредитування малого бізнесу, поміркована податкова і цінова 
політика, зниження забюрократизованості адміністративних процедур 
тощо), вважають 20% опитаних; 12% опитаних вважають, що державна 
підтримка сім'ї повинна обмежуватися цільовою адресною допомогою 
соціально вразливим верствам населення (інвалідам, хворим, 
пенсіонерам, дітям-сиротам, багатодітним сім'ям та ін.); 5% опитаних 
сімей вважають, що сім'я має покладатися виключно на власні ресурси. 

Таким чином, зміни, які відбулися в сучасному суспільстві, 
вплинули на трансформації доволі консервативного протягом тривалого 
періоду часу інституту сім’ї та шлюбу, на виконувані функції чоловіка та 
жінки, їх роль на ринку праці і статус у суспільстві. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

 

Вступ. За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних 
ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падіння 
курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини 
населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним 
ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив 
інвестиційних ризиків. 

Результати дослідження. Інвестиційний ризик являє собою можливість 
нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або 
соціальний ефект) й отримання грошових збитків. Цей ризик необхідно 
оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючи інвестиційний 
проект. 

На сьогоднішній день немає однозначного поняття інвестиційного 
ризику. Так, С.К. Реверчук та І.Г. Скоморович вважають, що інвестиційний 
ризик – це невизначеність доходів від певного виду інвестиційного проекту, 
пов’язана з можливістю виникнення протягом його реалізації несприятливих 
ситуацій і наслідків [4]. Н.М. Гайдис під інвестиційним ризиком розуміє 
ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат в ситуації 
невизначеності умов інвестиційної діяльності [2].  

Підприємства всіх форм власності під час здійснення інвестиційної 
діяльності стикаються з численними ризиками, рівень загрози його 
ефективності надзвичайно високий. Негативні наслідки економічних рішень, 
затверджених та впроваджених без урахування ризиків, можуть виявитися 
значними. При виборі об’єкта інвестування досвідчений інвестор насамперед 
оцінює його за ступенем очікуваного ризику і розміром дохідності. 

Інвестиційні ризики необхідно контролювати, а для цього слід знати, які 
їх види існують, а також вивчити способи впливу на них. 

За відношенням інвесторів до рівня ризику можна виділити дві крайні 
позиції: 
 підприємець вирішує, що розмір прибутку не так важливий, як низький 

рівень ризику; 
 незважаючи на високу ризикованість проекту інвестор воліє отримати 

хороший дохід. 
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Звичайно, ідеальним становищем для кожного вкладника є високий 
ступінь прибутковості проекту при незагрозливій ситуації, не пов’язаній із 
різкою втратою прибутку. 

Управління ризиками інвестиційного проекту служить для досягнення 
компромісу між ризиком і дохідністю, максимально задовольняючи вимоги 
інвестора. Експерти пропонують корегувати вже наявний проект, тобто або 
робити все для мінімізації ризику при заданій сумі прибутку, або намагатися 
збільшити дохід при меншій ризикованості. Більшість економістів вважає, що 
якісно регулювати ризики, отримуючи при цьому максимальний ефект, можна 
тільки за допомогою власне розробленого стратегічного плану. 

Залежно від галузі функціонування розрізняють економічний, 
соціальний та політичний види інвестиційних ризиків. 

Перший вид ризику має найбільший вплив на сферу інвестування і 
припускає наявність несприятливих змін в економіці країни. Політичні 
інвестиційні ризики включають законодавчі обмеження на ринку, пов’язані з 
реформуванням державного апарату управління. А під соціальним розуміється 
людський фактор, наприклад страйки, реалізація особливих програм, що не 
йдуть на благо основної діяльності підприємця. 

Якщо класифікувати інвестиційні ризики за критерієм джерела 
походження, то в даному випадку можна виділити два види – систематичний 
та несистематичний. 

Перший ще називають недиверсифікованим ризиком. Його вплив 
поширюється абсолютно на всіх інвесторів. Цей тип ризику складається під 
впливом зовнішніх факторів, що не залежать від безпосередніх учасників 
угоди. Прикладом може слугувати ризик перепаду курсу валют або 
процентний ризик, оскільки ці показники встановлюються під впливом 
багатьох факторів, регулювати які інвестор неспроможний. Багато підприємців 
часто страждають від інфляційного ризику, адже вартість цінних паперів 
знижується при зростанні рівня інфляції, а при його падінні відбувається 
зворотний процес. 

Несистемний інвестиційний ризик, так званий специфічний, припускає 
допущення помилки яким-небудь учасником конкретної угоди, наприклад 
програшу в боротьбі з конкурентами або нераціональне вкладення коштів. 
Такому ризику можна і навіть потрібно запобігати різними способами. Одним 
із найбільш поширених методів зниження несистемного ризику вважається 
формування диференційованого портфеля цінних паперів, тобто вкладення 
коштів у різні сегменти ринку. Тоді зниження прибутку в одній сфері може 
перекритися за рахунок підвищення в іншій. 

До специфічних ризиків можна віднести підприємницький і фінансовий 
ризик. Перший виникає внаслідок недостатньої кваліфікації підприємця або 
поганої роботи його команди. А другий припускає наявність ризику при виборі 
неефективної фінансової політики. 



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

 

447 
 

О. Л. Устенко пропонує дещо інакшу класифікацію інвестиційних 
ризиків. Він поділяє їх на три групи залежно від сфери вкладення капіталу: 

- інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу 
сфери економіки; 

- інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку; 
- кредитні ризики [5]. 

Перша з вищезгаданих груп ризиків являє собою сукупність усіх тих 
ризиків, які діють на фірму під час проведення нею господарської діяльності, за 
винятком тієї її частини, яка пов’язана з діяльністю на фінансовому ринку. 

Інвестиційні ризики, пов’язані з діяльністю на фінансовому ринку, у 
свою чергу поділяють на такі групи : 

- ризики втраченого зиску; 
- ризики зниження дохідності. 

Група ризиків втраченої можливості, на думку О.Л.Устенко, «…має 
своїм джерелом імовірність наставання непрямих (побічних) фінансових втрат, 
які виявляються в недоотриманні прибутку в результаті нездійснення фірмою 
якогось заходу, який би дозволив їй одержати цей прибуток (наприклад 
страховки на судно, що перевозило вантажі даної фірми і згодом затонуло) [5]. 
Окремим випадком цього ризику є ризик унаслідок падіння загальноринкових 
цін, який найчастіше пов’язаний з падінням цін на всі цінні папери, що мають 
обіг на ринку, одночасно (наприклад у результаті зниження загальної 
інвестиційної активності)». 

Іншою групою інвестиційних ризиків є ризики зниження доходності. 
Існування цих ризиків є наслідком імовірності зниження розміру відсотків і 
дивідендів за портфельними інвестиціями, а також за внесками і кредитами. 

Портфельними інвестиціями називають вкладення коштів у цінні папери 
довгострокового характеру, які зазвичай не передбачають швидкого одержання 
доходу. Найчастіше це інвестиції великих промислових програм. 

Ризики зниження дохідності мають два різновиди: 
- відсоткові ризики; 
- кредитні ризики. 

Відсоткові ризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми 
(в більшості випадків банки). Можливі такі джерела їхнього виникнення: 

- будь-які зміни в облікових ставках Національного банку; 
- зміни маржі комерційних банків з кредитів, що надаються, і депозитних 

рахунків; 
- зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів комерційних 

банків у Національному банку; 
- зміни в системі оподаткування всіх суб’єктів господарювання і 

фінансових інститутів; 
- будь-які зміни в портфелі інвестицій, який має фірма, а також зміни в 

дохідності самих інвестицій; 
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- імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позичених 
коштів, термінових і ощадних депозитів, депозитів до запитання тощо); 

- масове скидання» акцій за зростання банківського відсотку, внаслідок 
чого їхня вартість зменшується; 

- вкладання коштів інвестором у середньострокові та довгострокові цінні 
папери (особливо в ту їхню частину, що має фіксований відсоток) за 
поточного підвищення середньоринкового відсотку порівняно з 
фіксованим рівнем; це означає, що інвестор міг би збільшити доходи, але 
не може вивільнити свої кошти через зазначені умови; 

- ймовірність настання для емітента відсоткового ризику при поточному 
зниженні середньоринкового відсотку порівняно з визначеним ним 
фіксованим рівнем, якщо він випустив в обіг цінні папери з фіксованим 
відсотком; кредитні ризики тісно пов’язані з відсотковими, причини 
їхнього виникнення здебільшого однакові; головна відмінність між цими 
двома групами ризиків зниження доходності полягає в тому, що 
відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – з 
позицій позичальника.  
Для того, щоб кількісно оцінити рівень ризику та розрахувати 

ефективність іноземних інвестицій, використовується принцип визначення 
можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи інших 
несприятливих для інвестицій подій. Ефективність проекту характеризується 
системою показників, які в основному відображають співвідношення витрат та 
результатів. Виділяють такі показники ефективності інвестиційного проекту: 

– показники комерційної ефективності, що враховують фінансові наслідки 
реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 

– показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові 
результати та післядії здійснення проекту для державного бюджету; 

– показники економічної ефективності, що враховують витрати та 
результати пов’язані із реалізацією проекту. 
За умов ринкової економіки реалізація інвестицій здійснюється 

суб’єктами різних форм власності і господарювання за рахунок власних або 
залучених фінансових ресурсів. Тому ефективність інвестиційних процесів, що 
реалізуються, необхідно аналізувати насамперед з позицій інтересів окремих 
самостійних учасників інвестиційної діяльності. 

Висновки. Отже, інвестиційний ризик – невід’ємний та обов’язковий 
елемент підприємницької діяльності. Він виконує важливу функцію фактора 
розвитку соціально-економічного прогресу. Ефективне управління 
інвестиційним ризиком потребує використання відповідних вимог, методик і 
класифікацій, що сприяє оптимізації процесу прийняття подальших 
управлінських рішень, пов’язаних з інвестиційними ризиками. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. З соціально-економічної точки зору медичне страхування є 
однією з найважливіших складових національних систем охорони 
здоров’я. Медичне страхування є формою захисту від ризиків, що 
загрожують найціннішому в особистому та громадському відношенні – 
здоров’ю та життю людини. Медичне страхування, як форма соціального 
захисту у сфері охорони здоров’я, являє собою гарантії забезпечення 
медичною допомогою за будь-яких обставин, у тому числі у зв’язку із 
хворобою та нещасним випадком. 

Результати дослідження. В умовах фінансової та економічної 
нестабільності охорона здоров'я потерпає найбільше, оскільки коштів на 
неї виділяється ще недостатньо. Її фінансування потребує значного 
поліпшення, бо здійснюється, як правило, за методом залишкового 
фінансування. Це призвело до відсталої матеріальної бази, низького рівня 
медичного обслуговування, дефіциту лікарських препаратів і, як 
результат, – незадовільного стану здоров'я населення в Україні [1]. 

Незважаючи на конституційні гарантії безплатності медичної 
допомоги значна частина медичних послуг стала, по суті, платною. 
Пацієнти оплачують необхідні для лікування ліки і видаткові матеріали, 
мають господарські витрати за харчування, постільну білизну й навіть 
платять за послуги молодшого медичного персоналу [2]. 
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Одним з найбільш реальних позабюджетних джерел фінансування є 
медичне страхування, що традиційно поділяється на обов'язкове й 
добровільне. Форми організації медичного страхування закріплено 
Законом України "Про страхування". Щодо добровільного медичного 
страхування в Україні, то його популярність рік у рік зростає, про що 
свідчить зростання кількості укладених договорів та сум страхових 
платежів. Проте значного поширення на вітчизняному страховому ринку 
воно ще не набуло. Хоча останнім часом – в умовах кризового розвитку 
української економіки – на вітчизняному страховому ринку добровільне 
медичне страхування поступово завойовує свої позиції, поступаючись за 
темпами зростання хіба що автомобільному страхуванню.  

На сьогодні в Україні на ринку добровільного медичного 
страхування реально працює близько 30 страхових компаній. 
Найпоширеніші страхові продукти на випадок настання страхової події 
гарантують виплату страхових сум безпосередньо медичним установам, 
при цьому забезпечується вибір медичної установи й лікувального 
персоналу, контроль і експертиза якості лікування, що забезпечує почуття 
захищеності застрахованим особам. На сьогодні середній рівень виплат 
при добровільному медичному страхуванні становить понад 60% [3]. 

Разом з тим економічні умови розвитку ринку добровільного 
медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною 
рівня життя громадян, появою на ринку добровільного медичного 
страхування нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та 
теоретичного осмислення сучасних основних проблем та перспектив 
поширення даного виду страхування, що головним чином визначені 
реаліями вітчизняних економічних умов. Страховики констатують, що 
структура попиту на добровільне медичне страхування останніми роками 
зазнала значних змін. По-перше, усе активніше цікавляться цим видом 
страхування вітчизняні підприємства, що турбуються про соціальний 
захист своїх працівників, тоді як раніше серед покупців були переважно 
іноземці. По-друге, медичне страхування перестає бути привілеєм 
київських підприємств. До процесу страхування енергійно долучаються 
регіони. Так, у деяких компаніях обсяги регіональних продажів полісів 
добровільного медичного страхування вже значно перевищують столичні. 

Незважаючи на в цілому позитивні тенденції в розвитку 
добровільного медичного страхування на теренах вітчизняного 
страхового ринку даний сегмент поки що є досить проблематичним. 
Насамперед це стосується того, що самі страховики не надто бажають 
зв'язуватися з медициною, оскільки, на їх переконання, це невиправдано 
складно і невигідно з точки зору страхових виплат, рівень яких нижче 45 
– 60% не опускається, зумовлюючи діяльність вітчизняних страховиків 
практично на межі рентабельності. У свою чергу, українці не поспішають 
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купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що вони, як 
і раніше, залишаються досить дорогим задоволенням. 

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні 
ринок добровільного медичного страхування розвивається поки що 
основним чином за рахунок корпоративного напрямку. Страхування ж 
фізичних осіб є для страховиків невигідним, оскільки, заплативши за 
медичну страховку, що є очевидним свідченням наявних або потенційних 
проблем зі здоров'ям, клієнт прагне до максимуму використовувати поліс. 
Корпоративні ж клієнти прибутковіші, оскільки компанії страхують 
відразу 100 –500 працівників, багато хто з яких узагалі не ходить до 
лікарів. 

Не менш важливою проблемою є те, що нині страхові компанії не 
мають реального механізму контролю за якістю наданих страхувальнику 
послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в 
закладах охорони здоров'я державної і комунальної форм власності. У 
зв'язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво 
перешкоджає проблемний державний медичний сектор. Це порушує 
питання того, що система добровільного медичного страхування не може 
динамічно розвиватись, якщо їй не відповідає належний рівень 
інфраструктури охорони здоров'я. Тому останнім часом спостерігається 
тенденція до будівництва власних клінік страховиками [5]. 

Для розвитку медичного страхування в Україні необхідно 
впроваджувати такі заходи: вдосконалення законодавчого поля у сфері 
медичного страхування; розширення послуг медичного страхування, які 
повинні охоплювати цикл: лікування хвороби, профілактика, санаторно-
курортне лікування; підвищення страхової культури населення у сфері 
надання медичних послуг шляхом введення дієвого контролю за їх 
виконанням; розширення системи підготовки фахівців медичного 
страхування, які повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, 
менеджменту та фінансів. Ми вважаємо, що альтернативи медичному 
страхуванню немає. Медичне страхування – це єдиний шлях виходу 
охорони здоров'я України з глибокої економічної й соціальної кризи. 
Головне, щоб це усвідомили наші політики й почали активно діяти в 
напрямку створення сприятливих умов для його розвитку.  

Першим кроком у цьому напрямку має бути створення і прийняття 
законодавчої бази, яка б затвердила обов'язкове медичне страхування.  

На ринку добровільного медичного страхування необхідно 
розвивати й конкуренцію серед страховиків, що спеціалізуються на 
даному виді страхування, від чого має виграти насамперед вітчизняний 
споживач, оскільки конкурентне середовище в перспективі створить 
умови для зниження ціни купівлі страхового полісу з добровільного 
медичного страхування, а також підвищення рівня якості медичних 
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послуг, які пропонуватимуться страховиками страхувальникам. 
Водночас розвиток добровільного медичного страхування вимагає 

значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової 
політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній, а також 
підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних 
працівників. 

Така система заходів дозволить створити умови для найбільш 
повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і 
високоякісної медичної допомоги, зменшить навантаження на державний 
та місцеві бюджети та частку тіньової медицини в системі медичного 
обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих витрат на надання 
зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку, 
підвищить фінансовий стан працівників медичних установ. 

Висновки. Зараз розвиток системи охорони здоров'я в Україні 
відбувається в умовах внутрішніх протиріч соціально-економічного 
розвитку держави. Галузь потерпає від непослідовної соціально-
економічної політики, нерівних умов для ведення медичної практики 
різними суб'єктами господарювання та несприятливого інвестиційного 
клімату в галузі охорони здоров'я. Потрібна перебудова економіки 
охорони здоров'я, і вона повинна починатися зі зміцнення фінансової 
основи галузі, зі зміни загальної схеми фінансування, що передбачає 
обов'язковий перехід від бюджетної системи фінансування до змішаної 
бюджетно-страхової системи, що фінансується за активної участі 
підприємств, установ, організацій різних форм власності з елементами 
добровільного медичного страхування населення. Державна політика 
розвитку медичного страхування, як частина загальної соціальної та 
економічної політики України, повинна визначати основні принципи, 
напрями і форми економічного впливу у сфері соціального захисту 
населення. Медичне страхування має бути підтримано нормативно-
правовою базою, удосконаленням податкової політики та державного 
нагляду, підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової 
культури населення,підготовкою та перепідготовкою кадрів. 
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СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Вступ. Облік основних засобів є одним з найголовнішим факторів 
виробництва. Їх відмінною рисою є багатократне використання, 
зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду, 
поступове зношування під впливом зовнішнього середовища та у процесі 
діяльності підприємства. Саме тому від правильної його організації 
залежить достатність інформації, що надається різним користувачам для 
прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень. 

Результати дослідження. Однією з важливих проблем, що стоять 
перед системою управління підприємством, є створення на підприємстві 
дієвої системи управління його майном. Ефективність такої системи 
напряму визначається якістю інформації, що використовується для 
управління. Тому одним з найважливіших завдань, що має ставитися при 
побудові системи ефективного та раціонального використання майна 
підприємств, є формування на підприємстві достовірної інформації про 
рівень забезпеченості та ефективність використання основних засобів [4]. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку 
інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб 
усіх форм власності регламентуються П(С)БО №7 «Основні засоби» [1], 
згідно з яким до основних засобів належать матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва 
або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного 
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використання яких більше одного року. 
Поряд із цим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 

основні засоби – це матеріальні активи, які використовуються компанією 
для виробництва або поставки товарів і послуг, для здавання в оренду 
іншим компаніям або для адміністративних цілей, і передбачається 
використати протягом більш ніж одного річного періоду [3]. 

Згідно зі ст. 14 Податкового Кодексу України основні засоби – це 
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним 
або моральним зношенням та очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один 
рік [1]. 

Отже, основні засоби – це засоби виробництва, які перебувають у 
процесі виробництва і використовуються поступово протягом кількох 
виробничих циклів, частинами переносять свою вартість на готовий 
продукт, тому їх вартість надходить періодично в оборот частинами і 
частинами ж відшкодовується в готовому продукті певного виробничого 
циклу. 

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів 
згідно з Податковим Кодексом України наведена в таблиці 1. 

Функціонування основних засобів, як чинників процесу праці, 
здійснюється доти, доки вони зберігають свою споживчу форму, яка є 
предметом використання їх у процесі виробничої діяльності. Головна 
функція засобів праці полягає в довгостроковій участі у виробничому 
процесі, значення якої взаємопов’язане із вчасним і повним отриманням 
результатів ведення господарської діяльності підприємства.  

Згідно з нормами П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства можуть 
використовувати два види оцінки вартості основних засобів – за 
первісною або за справедливою вартістю [2]. 

Традиційним і найбільш методично розробленим способом оцінки в 
національній обліковій практиці є відображення основних засобів за 
первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх 
виробництво і придбання. Проте при оцінці основних засобів в умовах 
інфляційних процесів застосування первісної вартості може привести до 
негативних наслідків. Навіть за умов незмінних цін потенціал основних 
засобів не залишається незмінним, оскільки скорочується строк їх 
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служби, вони стають морально застарілими. Основні засоби, які придбані 
в різний час і мають однакові характеристики, матимуть різну вартість. А 
проведення постійних переоцінок збільшує витрати підприємства, що в 
кінцевому результаті впливає на його фінансовий результат. 

Таблиця 1 
Класифікація основних засобів та інших необоротних активів для 

нарахування амортизації та мінімально допустимі строки їх корисного 
використання відповідно до Податкового кодексу України [4] 

Бухгал
терськ
ий 
рахуно
к 

Класифікація згідно з ПКУ Мінімально 
допустимі строки 
корисного 
використання, роки Група Назва 

101 1 Земельні ділянки не визначений 

102 2 
Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з 
будівництвом 

15 

103 3 
Будівлі 20 
споруди 15 
передавальні пристрої 10 

104 4 
Машини та обладнання 5 
з них інформаційне обладнання, зокрема: 2 

105 5 Транспортні засоби 5 
106 6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 
107 7 Тварини 6 
108 8 Багаторічні насадження 10 
109 9 Інші основні засоби 12 
111 10 Бібліотечні фонди не визначений 
112 11 Малоцінні необоротні матеріальні активи не визначений 
113 12 Тимчасові (нетитульні) споруди 5 
114 13 Природні ресурси не визначений 
115 14 Інвентарна тара 6 
116 15 Предмети прокату 5 
117 16 Довгострокові біологічні активи 7 

 
Основними проблемами, що виникають у процесі оцінки за 

справедливою вартістю основних засобів, є [4]: 
1) відсутність методичних основ обґрунтованого визначення 

вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим; 
2) використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, 

оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими, адже вони не 
можуть бути одночасно справедливими для двох учасників ринку – 
продавця і покупця; 

3) необхідність урахування при виборі об’єктивного методу оцінки 
основних засобів факту відсутності оцінки, яка б задовольняла вимоги 
всіх без винятку користувачів фінансової звітності. 

Облік основних засобів повинен здійснюватися відповідно до умов 
чинного законодавства і складатися з таких частин [4]:  

– введення в експлуатацію об’єктів основних засобів;  
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– поліпшення та ремонту об’єктів основних засобів;  
– ліквідації об’єктів основних засобів;  
– нарахування амортизації основних засобів. 

Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів в 
основному відповідає вимогам, але система бухгалтерського обліку 
потребує певного вдосконалення.  

Бухгалтерський облік на підприємстві в сучасних умовах 
неможливий без використання інформаційних технологій. Існує багато 
програм, за допомогою яких можна раціонально використовувати час 
працівників бухгалтерії, скорочуючи обсяги ручної роботи з 
документами. У кожної з програм, що пропонуються на ринку 
інформаційних послуг, є свої переваги та недоліки.  

Інформаційною основою всіх облікових процедур є облікова 
інформація, тому першочерговим завданням удосконалення організації 
обліку є формування складу та визначення змісту показників, які 
доцільно відображувати, обробляти та узагальнювати в системі обліку. 

Структура документів і регістрів з обліку основних засобів показує, 
що, з одного боку, вони містять застарілі показники, які не формують 
підсумкової, узагальнюючої інформації, а з іншого, – у них відсутні 
показники, необхідні для складання звітності в умовах застосування 
П(С)БО 7 «Основні засоби», тому носії інформації з обліку основних 
засобів потребують удосконалення як щодо складу, так і щодо змісту. 
Упорядкуванню руху документів та їх своєчасному надходженню до 
бухгалтерії буде сприяти організація облікових робіт за графіками 
документообігу. На кожному підприємстві доцільно розробити зведений 
графік з обліку основних засобів, у якому зазначити кількість 
примірників кожного документа, які необхідні для оформлення тієї чи 
іншої господарської операції, осіб, відповідальних за кожний вид робіт 
(складання документів, їх перевірку, реєстрацію, обробку, облікову 
реєстрацію інформації в облікових регістрах) та терміни їх виконання.  

Збереження приватної власності, унеможливлення крадіжок майна, 
руйнування об’єктів є однією з основних проблем, що постійно постають 
перед суб’єктами господарювання. Але, з огляду на стратегічне значення 
основних засобів для кожного підприємства, ця проблема особливо 
актуальна, якщо справа стосується саме цієї складової майна підприємців, 
що потребує розробки дієвих заходів і методів обліку.  

Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити 
організацію та методику обліку та аналізу основних засобів, підвищити їх 
інформативність і прогнозувати ефективність їх використання на 
підприємстві. 

Висновки. Основні засоби – один з найважливіших чинників будь-
якого виробництва. Їх стан та ефективне використовування прямо 
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впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. 
Раціональне використовування основних фундацій сприяє поліпшенню 
всіх техніко-економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску 
продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. Таким 
чином, необхідно удосконалювати облік основних засобів у напрямі 
розширення управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до 
практичних потреб підприємств, що виникають у процесі прийняття 
управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 
використання.  
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Вступ. Сучасний стан більшості суб’єктів господарювання в 
Україні фахівці визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного 
боку, і зацікавленість держави в максимальному збереженні підприємств, 
які мають необхідний потенціал виживання, є стратегічно важливими для 
країни в цілому або певних регіонів, з іншого боку, зумовили виникнення 
та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й 
функціями виду управління – антикризового. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014%3B
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Результати дослідження. Антикризове управління 
результативністю – це інструмент, який являє собою багаторівневу 
цілеспрямовану багатокритеріальну та взаємопов’язану в єдину систему 
сукупність цілей, завдань, методів, структур і суб’єктів управління, 
процедур і заходів, спрямованих на подолання кризових явищ на кожній 
стадії кризового стану підприємства та підвищення очікуваної 
результативності його діяльності на основі поєднання технології 
вартісного управління та бюджетування [1]. 

Антикризове управління результативністю діяльності підприємств 
повинно бути спрямоване на здійснення превентивних заходів щодо 
недопущення кризи, усунення її негативних наслідків, а також виведення 
підприємства з кризового стану. Тобто воно являє собою безперервний 
процес, який повинен відбуватися протягом усього періоду життєвого 
циклу суб’єкта господарювання. 

Функціями управління, що задіяні в антикризовому механізмі 
управління результативністю, є: функція планування, яка полягає у виборі 
мети, розробці бюджетів, програм і заходів, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей; функція контролю, яка здійснюється через моніторинг 
фактично одержаних результатів; функція регулювання, яка дозволяє 
проводити відповідні корегування, спрямовані на усунення розбіжностей 
між досягнутими й очікуваними результатами. 

Діагностика передкризового стану є дуже важливим етапом 
антикризового управління підприємством, тому що на ньому 
проявляються первинні негативні ознаки кризи результату або реалізації 
стратегії розвитку внаслідок неефективного використання матеріально-
технічних, фінансових і трудових ресурсів та недотримання внутрішньої 
концепції розвитку та виникає можливість розробки своєчасних і 
правильних управлінських рішень, застосування відповідних важелів і 
комплексних заходів, спрямованих на запобігання розвиненню кризових 
явищ та стабілізацію діяльності.  

Виявлення і структурування факторів підвищення результативності 
відбувається залежно від їх впливу на результативність діяльності. 
Структурування факторів на зовнішні і внутрівиробничі, за елементами 
виробництва та напрямками науково-технічного прогресу дозволяє 
всебічно дослідити джерела підвищення результативності і специфіку 
діяльності будівельного підприємства.  

Склад показників системи, що кількісно відображають фактори 
підвищення результативності, проводиться шляхом логічного відбору і 
подальшого уточнення на підставі виявлення тісноти їх взаємозв’язку.  

Упровадження механізму антикризового управління 
результативністю дозволить виявляти кризові ознаки на кожній стадії 
існування підприємства за допомогою системи показників, що 
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характеризують стан фінансово-господарської діяльності. 
Елементами антикризового механізму управління результативністю 

підприємства, тобто об’єктами управління, є техніко-технологічний 
рівень виробництва, організація виробництва і праці, організація 
закупівель і збуту та ін. Усі елементи взаємопов’язані, створюють цілісну 
систему, яка має відповідну організаційну структуру [2]. 

Антикризовий механізм управління результативністю включає в 
себе такі функції класичного управління, як: функцію планування, яка 
полягає у виборі мети, розробці бюджетів, програм і заходів, спрямованих 
на досягнення поставлених цілей; функцію контролю, яка здійснюється 
через моніторинг фактично одержаних результатів; функцію 
регулювання, яка дозволяє проводити відповідні корегування, спрямовані 
на усунення розбіжностей між досягнутими й очікуваними результатами. 

На нашу думку, для вітчизняних підприємств доцільно 
використовувати запропоновану Т.В. Гордієнко схему механізму 
антикризового управління результативністю, яка включає наступні етапи [1]:  
1) аналіз результативності діяльності; на цьому етапі відбувається 

виявлення і структурування зовнішніх та внутрішніх факторів росту 
результативності, обґрунтування системи показників, що 
характеризують результативність діяльності підприємства; виявлення і 
структурування факторів підвищення результативності відбувається 
залежно від їх впливу на результативність діяльності; 

2) діагностику; на цьому етапі проводиться виявлення кількісних 
взаємозв’язків у системі показників результативності діяльності 
підприємства на базі розробленої нами моделі; на кожному рівні 
системи визначаються суттєві взаємозв’язки між показниками; 
моделювання здійснюється на базі матриці значень показників, 
коректність моделі визначається за допомогою стандартних 
статистичних критеріїв; 

3) прогнозування; даний етап включає формування блокової рівневої 
прогнозуючої економіко-математичної моделі, що являє собою 
систему рівнянь із запізнілою змінною, перевірку прогнозуючої 
здатності моделі та розрахунок прогнозних величин показників за 
схемою «базові показники – основні показники – результативні 
показники – критерій результативності»; 

4) планування; розробляються відповідні бюджети, які приймаються до 
виконання та корегуються у разі потреби за результатами моніторингу 
їх виконання та наявністю розбіжностей у можливих очікуваннях 
власників і інвесторів; 

5) контроль; здійснюється моніторинг фактично досягнутих показників, 
результати якого повинні враховуватися при корегуванні варіантів 
планових бюджетів; 
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6) регулювання, що містить порівняння прогнозних показників моделі з 
очікуваннями інвесторів, власників та управлінського персоналу 
(менеджмент на основі очікування) і визначає необхідність 
корегування відповідних варіантів планових бюджету; зіставлення 
очікуваних і розрахованих за моделлю показників дозволяє визначити 
розмір невідповідності й розробити необхідні організаційно-
економічні, технічні та технологічні заходи щодо підвищення 
результативності для формування реальних варіантів бюджетів, 
виконання яких призводить до підвищення вартості підприємства. 

Висновки. Таким чином, запропонований антикризовий механізм 
управління результативністю діяльності підприємств дозволить 
реалізувати цілі і завдання антикризового управління на передкризовій 
стадії та дасть можливість своєчасно виявляти й усувати негативні 
фактори, що впливають на результативність діяльності підприємств. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Вступ. Для багатьох вітчизняних підприємств негативним 
фактором у процесі їх функціонування є нестача оборотних коштів, яка 
супроводжується низьким рівнем їх використання. Досвід зарубіжної 
системи господарювання визначає залежність результатів діяльності 
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підприємств від ефективності управління процесом формування і 
використання їхніх оборотних коштів. Тому визначення потреби в 
оборотних коштах, як важливого чинника підвищення ефективності 
функціонування та прискорення їх обігу, для підприємств набуває 
особливої актуальності. 

Результати дослідження. Як свідчить практика, у вітчизняній 
нормативній документації відсутнє розмежування поняття оборотний 
капітал та оборотні активи (кошти). Оборотні активи – грошові кошти та 
їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, 
призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, 
або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Проаналізувавши 
поняття ―оборотні активи‖ в різних літературних джерелах, можна 
виділити кілька підходів економістів до трактування сутності даного 
поняття: 1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу; 2) оборотні 
засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського 
балансу; 3) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що 
використовують в одному операційному циклі; 4) сукупність майнових 
цінностей, які обслуговують поточну господарську діяльність 
підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного 
циклу; 5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість на 
вартість виготовленої продукції. Серед учених найбільше прихильників 
визначення оборотних активів як сукупності оборотних фондів та фондів 
обігу та грошових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, що 
використовують в одному операційному циклі. 

Ефективність управління оборотними коштами на підприємстві 
характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю). Чим менше вони 
затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їхній 
кругообіг. 

Кожний етап кругообігу оборотних коштів розпочинається і 
закінчується шляхом переходу в інший. Економічна ефективність цього 
процесу залежить не тільки від правильного прогнозування строків 
початку кожного з етапів, а й від визначення кількісної, вартісної та 
якісної характеристик початку, перебігу та закінчення всіх етапів 
процесу. Для цього потрібно визначитися з тим, скільки зусиль потребує 
початок, продовження та закінчення етапу, тобто скільки все це 
коштуватиме підприємству. Крім того, важливо бачити результати 
використання тих чи інших складових оборотних коштів на певному 
етапі. Тільки досягаючи максимальної віддачі на кожному з етапів, можна 
сподіватися за позитивний загальний результат. Конкретні результати 
досягаються швидше та краще, коли точно визначена мета та засоби її 
досягнення.  

Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх 
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формування і розміщення. Раціональне розміщення, як складова 
управління оборотним капіталом, має певні особливості не лише в різних 
галузях, а навіть на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними 
тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва; 
рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; 
система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і 
реалізації продукції та ін. 

Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації 
продукції оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, – і 
ризик використання. 

Слід також зауважити, що ефективність використання оборотних 
коштів залежить від багатьох чинників. Серед них можна виділити 
зовнішні чинники, що впливають незалежно від інтересів і діяльності 
підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинно активно 
впливати. 

До зовнішніх чинників відносяться: загальна економічна ситуація, 
особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і 
процентні ставки за ними, можливість цільового фінансування, участь у 
програмах, що фінансуються з бюджету. Враховуючи ці та інші чинники, 
підприємство може використовувати внутрішні резерви раціоналізації 
руху оборотних коштів [4]. 

Підвищення ефективності використання оборотних коштів 
забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. 
Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів 
закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це 
стосується перш за все виробничих запасів. Запаси відіграють важливу 
роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час 
вони являють ту частину коштів виробництва, яка тимчасово не бере 
участь у виробничому процесі. Ефективна організація виробничих запасів 
є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних 
коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до: їх 
раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів 
матеріалів; вдосконалення нормування; поліпшення організації 
постачання, зокрема, шляхом встановлення чітких договірних умов 
постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору 
постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль 
належить поліпшенню організації складського господарства. 

Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному 
виробництві досягається шляхом удосконалення організації виробництва, 
поліпшення вживаної техніки і технології, удосконалення використання 
основних фондів, перш за все їх активної частини, економії за всіма 
стадіями руху оборотних коштів. 



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

 

463 
 

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь у створенні нового 
продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве 
відвернення засобів у сферу обігу – негативне явище. Найважливішими 
передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у сферу обігу є 
раціональна організація збуту готової продукції, застосування 
прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і 
прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни. 

Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні 
суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових 
фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати 
відповідно до потреб підприємства. 

Висновки. Таким чином, основними напрямками управління 
оборотними активами є: скорочення матеріальних запасів на складах за 
рахунок зниження наднормативних запасів матеріалів, палива, 
інструменту внаслідок поліпшення постачання, за рахунок зниження 
норм витрат матеріалів на одиницю продукції; зменшення тривалості 
циклу виробництва основної продукції за рахунок застосування нової 
техніки і технології, підвищення продуктивності праці, норм витрат 
ресурсів, зменшення часу перебування в заділах деталей, складальних 
одиниць; скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорен-
ня реалізації, підвищення ефективності роботи служби маркетингу, 
удосконалення розрахунків, поліпшення комплектності постачань; 
підвищення ритмічності виробництва внаслідок рівномірності випуску і 
відвантаження продукції, удосконалення планування й організації 
виробництва; розвиток концентрації, спеціалізації й кооперування; 
удосконалення асортименту продукції й підвищення якості виробів. 
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ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 
МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ І ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Вступ. В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр 
господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи 
– підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом 
економіки. Тут у виробничому процесі "з'єднуються" трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для 
задоволення потреб суспільства. На підприємствах зосереджені найбільш 
кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання 
ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнес-плани, 
здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління – 
менеджмент. 

Результати дослідження. Одним з найважливіших показників, що 
характеризують можливості підприємства, є його виробнича потужність – 
максимально можливий обсяг випуску продукції (видобутку і перероблення 
сировини або виконання певних робіт, послуг) за одиницю часу (зміна, доба, 
місяць, рік) у визначеній номенклатурі й асортименті при повному 
завантаженні устаткування і виробничих площ з урахуванням прогресивної 
технології та організації виробництва. 

Кожне підприємство, як товаровиробник, має певну виробничу 
потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів 
його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють 
максимально можливий випуск продукції (переробки сировини) за рік (добу, 
зміну) у натуральних показниках за заданого асортименту й якості та 
раціонального використання землі, техніки, обладнання, виробничої площі. 

Величина потужності підприємства формується під впливом багатьох 
чинників: складу устаткування, його кількості за видами та структура; техніко-
економічних показників використання норми (продуктивності) устаткування, 
виробничих площ; номенклатура й асортименту продукції (послуг), їх 
трудомісткості за умови використання даного складу устаткування; фонду часу 
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роботи устаткування (режиму роботи підприємства) тощо. 
Наведене визначення виробничої потужності прийнятне як для 

аграрних, так і для промислових підприємств. Особливість полягає тільки в 
тому, що більшість аграрних підприємств є багатогалузевими і виробляють на 
продаж нерідко до 10 і більше видів продукції. Ця обставина значно ускладнює 
проблему визначення їх виробничої потужності. Проте за допомогою 
економіко-математичних методів і ЕОМ здійснюється постановка та 
розв’язання оптимізаційних і кореляційно-регресивних завдань, в алгоритм 
яких включають усі види ресурсів, задіяні у виробництві, і нормативну або 
пошукову віддачу цих ресурсів. У результаті визначають можливий річний 
випуск продукції різних видів. Це і характеризуватиме виробничу потужність 
багатогалузевих підприємств. 

Однак, оскільки натуральні обсяги різних видів продукції між собою не 
порівнянні і, як правило, знаходяться у різних співвідношеннях, по 
багатогалузевих підприємствах виробничу потужність доцільно визначати 
через обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні. Для цього можна 
скористатися більш простим методом, побудувавши ресурсну кореляційну 
модель виду: 

  (1.1.) 
де у – виробництво валової продукції відповідним підприємством, тис. 

грн.; х1 –середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..; х2 – 
середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. грн..; х3 – середньорічна 
кількість працівників, зайнятих у виробництві; х4 – грошова оцінка майнових 
ресурсів, тис. грн. 

Планування випуску продукції (для підприємств, що займаються її 
виготовленням) є головним розділом річного плану тому, що інші розділи 
забезпечують його реалізацію. План випуску та реалізації продукції 
розробляється в натуральному і вартісному вираженні. Для підприємства, яке 
випускає кілька видів виробів, можна вимірювати випуск в умовних одиницях 
(за трудомісткістю, часом роботи устаткування). 

Запланована виробнича програма підприємства повинна пройти 
ресурсне обґрунтування, тобто визначення її забезпеченості виробничими 
потужностями, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами. 

Виробнича потужність підприємства – це максимально можливий 
випуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час 
(зміну, добу, місяць, рік) при повному завантаженні обладнання та виробничих 
площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової 
технології, організації виробництва і праці [2]. Обґрунтування виробничої 
програми виробничою потужністю проходить два етапи: 

1) визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути 
забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства; 
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2) обчислення необхідної кількості введення в дію нових (додаткових) 
потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення 
підприємства. 
Виявлення виробничих потужностей, які будуть функціонувати у 

плановому періоді, є найважливішим моментом техніко-економічного 
обґрунтування плану випуску продукції. 

Вибуття потужності відбувається з наступних причин:знос та вибуття 
обладнання;збільшення трудомісткості виготовлення виробів; зміна 
номенклатури й асортименту продукції, що випускається;зменшення фонду 
робочого часу;закінчення терміну лізингу обладнання. 

Виробнича потужність визначається різними вимірниками: 
натуральними; умовно-натуральними;у багатономенклатурних виробництвах – 
вартісним вимірником. 

При обчисленні потужності для визначення обсягу однорідної продукції 
використовуються натуральні показники – штуки, метри квадратні, метри 
кубічні, тонни, погонні метри й інші. Однак вони не дозволяють при 
визначенні потужності підприємства (ділянки, агрегату) порівнювати й 
аналізувати виробництво продукції за складністю і трудомісткістю виробів. 
Тому з метою спрощення розрахунку виробничої потужності при широкій 
номенклатурі виробів, що випускаються підприємством, продукція різних 
найменувань поєднується у групи за ознакою конструктивної, технологічної та 
іншої подібності. Кожна така група приводиться за трудомісткістю до базового 
виробу-представника, тобто до умовно-натуральних показників. Виріб-
представник може мати найбільшу питому вагу за кількістю і трудомісткістю. 
Застосування умовно-натуральних показників дозволяє привести всі види 
однорідної продукції з різними характеристиками до одного виду, прийнятого 
за базу. Для цього використовуються перевідні коефіцієнти, що відображають 
трудомісткість та складність продукції, що випускається. 

Розрізняють перспективну, проектну та діючу потужність  
підприємства [3.] 

Перспективна виробнича потужність відображає очікувані зміни 
номенклатури продукції, технології й організації виробництва, закладені у 
плановому періоді. 

Проектнавиробнича потужність являє собою величину можливого 
випуску продукції умовної номенклатури в одиницю часу, задану при 
проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. Вона є фіксованою 
величиною тому, що розрахована на постійну умовну номенклатуру і 
постійний режим роботи.  

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) відображає його 
потенційну здатність виробити протягом календарного періоду максимально 
можливу кількість продукції, передбаченої планом. Вона має динамічний 
характер і змінюється відповідно до організаційно-технічного розвитку 
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виробництва. Тому її характеризують кілька показників:потужність на початок 
планового періоду (вхідна);потужність на кінець планового періоду 
(вихідна);середньорічна потужність. 

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом 
багатьох чинників. Головними з них є:номенклатура, асортимент та якість 
продукції, що виготовляється;кількість встановленого устаткування, розміри і 
склад виробничих площ;можливий фонд часу роботи устаткування та 
використання площ протягом року;прогресивні техніко-економічні норми 
продуктивності на ремонт, налагодження та переналагодження обладнання – 
1% номінального фонду часу. 

Таким чином, виробнича потужність підприємства характеризує 
максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й 
переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених 
номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання 
прогресивної технології та організації виробництва. 

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються 
різні, залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. 
Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих 
одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що 
виготовляється (послуг, що надаються) [1]. Здебільшого це натуральні або 
умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг). 

Для багатономенклатурних виробництв потужність може визначатися 
також вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті 
такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у  
чисельнику – натуральні показники за видами продукції, у знаменнику – 
загальний вартісний (грошовий) показник [1, с. 240]. 

На підприємствах окремих галузей (наприклад цукрової та молочної 
промисловості) виробнича потужність характеризується кількістю сировини, 
що переробляється за добу. 

Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності 
підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну.  

Проектною є потужність, яка визначається у процесі проектування, 
реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства: 
вона вважається оптимальною, оскільки склад і структура устаткування 
відповідають структурі трудомісткості запроектованої номенклатури 
продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її освоєння. 

 Поточна (фактично досягнута) виробнича потужність визначається 
періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури 
трудомісткості продукції) або перевищенням проектних показників. При цьому 
обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та 
середньорічну потужність підприємства. 

 Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних 
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галузях національної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості – 
для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах, 
надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період виконання 
ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії – для переробки істотно 
збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що швидко псується, у 
високоврожайні роки; на транспорті – для перевезення збільшеної кількості 
пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та інших галузях – для підготовки 
виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, 
приладів) і конструкційних матеріалів тощо. 

Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати наступні 
дані:плановий фонд робочого часу одиниці обладнання;кількість одиниць 
обладнання;продуктивність обладнання;трудомісткість виробничої 
програми;досягнутий коефіцієнт виконання норми виробітку. 

Висновки. Таким чином, виробнича потужність підприємства – це 
максимально можливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій 
номенклатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному 
завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з 
урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і 
праці. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 
проходить два етапи. 

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю 
провідних цехів, дільниць, поточних ліній, станків (агрегатів) з урахуванням 
заходів щодо ліквідації "вузьких місць" та можливої кооперації виробництва. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ ЗАВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 
 

Вступ. Розвиток ринку сприяв трансформації всіх економічних 
відносин в українському суспільстві, включаючи відносини у сфері 
оплати праці. Це призвело до створення принципово іншого механізму 
регулювання функції та принципу формування[3].Важливим у цьому 
аспекті є питання, пов’язані з зайнятістю населення, оплатою праці, 
охороною праці, розвитком персоналу тощо. Але найбільш 
проблематичними є ті, які пов’язані з оплатою праці. Стан обліку оплати 
праці працівників потребує впровадження заходів щодо удосконалення. 
На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна винагорода 
за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим стимулом. 
Отже, існує необхідність у ретельному виборі напрямків удосконалення 
оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків. 

Результати дослідження. Конституція України гарантує кожному 
громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. 
Заробітна плата – це грошове вираження вартості робочої сили, яка є 
товаром, її ціна. У сучасних умовах ціна робочої сили визначається 
попитом і пропозицією, але в основі ціни лежить її вартість.  

Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним  
роботу [1]. 

Інтеграція до Європи неможлива без підвищення рівня життя 
громадян України, забезпечення їх першочергових та духовних потреб на 
високому рівні. Якби інтеграція відбулася саме сьогодні, то десятки 
мільйонів українців за наявних заробітків були б просто розчавлені 
європейськими цінами.  

На сьогодні проблема оплати праці та її обліку на підприємствах 
стала першочерговим завданням, яке потребує негайного вирішення. З 
переходом на ринкові умови господарювання змінюється концепція 
встановлення розміру та вибору форм і системи оплати праці працівників 
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підприємств будь-яких форм власності і господарювання. Зміна концепції 
полягає в тому, що за ринкових умов господарювання максимальний 
розмір оплати праці не обмежується, і він залежить від фінансових 
можливостей підприємства, а обмежується лише нижній його рівень, який 
законодавчо регулюється державою [3]. 

Формування та функціонування системи розрахунків за виплатами 
працівникам можливе заумови дотримання вимог нормативних 
документів усіх рівнів – відзагальнодержавних до внутрішніх положень 
підприємства.Необхідно зазначити, що вагомою передумовою 
ефективногорозвитку будь-якого сільськогосподарського підприємства, 
незалежно відформи власності, є матеріальна зацікавленість у результатах 
своєї праціробітників.  

Безпосередньо одним з основних напрямів покращеннярозрахунків 
за виплатами працівникам та механізму управління оплатоюпраці є 
організація системи оплати праці на підприємстві. Питанняорганізації 
заробітної плати, визначення її рівня завжди перебувають уцентрі уваги 
як роботодавців, так і найманих працівників та їх об’єднань. 

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою 
роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації 
та виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку 
допоможе зекономити час. Таким чином, запровадження запропонованої 
моделі аналітичного обліку є складовою налагодженого порядку обліку. 
Ця модель надасть необхідну інформацію для поліпшення організації 
праці та її оплати. Організація оплати праці справляє великий вплив на 
ефективність діяльності підприємства. До основних факторів, що 
впливають на ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. 
Важливу роль мотивації відіграє соціальний пакет. Щодо ефективності 
праці, то це – співвідношення між результативністю праці та величиною 
витрат, що виражається в досягненні максимального ефекту за 
мінімальних витрат.  

Головними вимогами до організації заробітної плати 
напідприємстві та її контролю, які відповідають інтересам як працівника, 
такі роботодавця, є забезпечення необхідного рівня заробітної плати 
замаксимального зниження її затрат на одиницю продукції та 
гарантіяпідвищення оплати праці кожного працівника зі зростанням 
ефективностідіяльності підприємства. Також в умовах переходу нашої 
економіки наринковий механізм функціонування важливими завданнями 
оптимізаціївисокопродуктивної, якісної праці та її гідної оплати є 
прискореннянауково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, 
механізаціятрудомістких робіт, поліпшення використання трудових 
ресурсів,зменшення збитків робочого часу [2]. 

Значну увагу необхідно приділяти організації обліково-аналітичної 



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

 

471 
 

роботи розрахунків за виплатами працівникам, оскільки вона є найбільш 
відповідальною і трудомісткою.  

Питання вдосконалення обліку праці є одним з найголовніших. 
Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку та 
сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці 
потребують докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати 
праці на підприємстві.  

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку 
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, 
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, 
характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його 
використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, 
виконання норм продажів, фонд заробітної плати і його структуру. 

Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці 
та відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат 
на рахунки, субрахунки.  

Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має 
будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до 
якої належать:  

– удосконалення тарифної системи шляхом встановлення 
співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації 
робітників;  

– запровадження гнучких форм і систем оплати праці;  
– розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як 

чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних 
систем;  

– удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових 
окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати праці;  

– удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її 
оплати;  

– обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної 
плати;  

– колективне регулювання заробітної плати[4].  
Необхідно звертати особливу увагу на мотиваційні заходи в 

організації та стимулюванні праці на підприємстві, серед яких значного 
розповсюдження набули преміювання, доплати та надбавки. Треба 
наголосити, що, з одного боку, рівень премії, як форма стимулювання 
працівників виробничої діяльності, повною мірою залежить від 
результатів діяльності підприємства, і, навпаки, результат 
господарювання залежить від практичної організації системи 
преміювання окремих категорій персоналу. Використовуючи 
стимулювання працівників треба пам’ятати, що воно не є основою для 
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підвищення продуктивності працівників господарства. Також треба 
організувати якомога позитивніший психологічний клімат усередині 
колективу, завдяки якому буде виявлятися ініціативність працівників та 
зростатиме ступінь відповідальності за виконану роботу. 
Використовуючи матеріальне стимулювання, не потрібно забувати про 
його розмір, оскільки для кожного працівника незначний розмір може 
враховуватися як особиста образа. Тому для кожного працівника 
необхідно більш точно обирати спосіб стимулювання. 

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким 
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному 
використанню робочого часу, а також правильному обчисленню 
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою 
оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені 
функції обліку між відділами [3].  

В основу формування дієвого механізму мотивації праці маєбути 
покладена ринкова теорія заробітної плати. Удосконалення 
системиоплати праці можливе за умови залежності величини заробітної 
плати відрезультатів діяльності. Такий підхід дасть можливість визначити 
заробітнуплату як ціну послуг робочої сили, що сплачується за 
використаннянайманої праці у процесі надання послуг і створення 
виробничогопродукту. 

Тому, підбиваючи підсумки, необхідно вказати, що 
підвищенняефективності облікового процесу, достовірності інформації 
про затратипраці на кожній виробничій ділянці, використання робочого 
часу та йогооплати має забезпечити бухгалтерський облік, на який в 
умовахсьогодення покладено вирішення важливих аспектів виробничо-
господарського, аналітичного і контролюючого характеру 
шляхомстандартизації не лише зовнішніх інформаційних потоків, а й 
внутрішньоїсистеми збору даних для прийняття економічно зважених 
управлінськихрішень. Це дасть можливість формувати економічно 
обґрунтованіпоказники про діяльність як окремого підприємства – 
виробничої одиниціна макрорівні, так і про діяльність певної галузі на 
загальнодержавномурівні, що обумовлено розвитком ринкових відносин. 
Усе це вимагаєвдосконалення існуючої методики обліку, аналізу та 
контролю розрахунківз персоналом з оплати праці на підприємстві в 
напрямі пристосування допотреб сучасних умов господарювання, 
оскільки ефективність діяльностіщодо використання продуктивних сил 
багато в цьому залежить від того,наскільки швидко й правильно вони 
орієнтуються в ринковому середовищі[4]. 

Висновки.Підсумовуючи досліджуваний матеріал, можнасказати, 
що в організації праці підприємства завжди стоятиме питання,яким чином 
зацікавити людей, як спонукати їх працювати ефективно,своєчасно і 
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якісно,та продуктивно.  
Основним і визначальним елементом трудового процесу є 

працівник з його вмінням і кваліфікацією, ставленням до праці, 
потребами й можливостями їхнього задоволення.  

Заробітна плата повинна залежати безпосередньо від результатів 
праці та водночас впливати на його показники, стимулювати розвиток 
виробництва, ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних 
результатів праці. 
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МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ. СИСТЕМНО-

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Вступ. Сучасний стан економіки, який віддзеркалює наслідки 
світової фінансової кризи та характеризується наявністю депресивних 
ознак, вимагає від суб'єктів господарювання науковообґрунтованих та 
якісно нових управлінських рішень щодо пошуку ключових факторів 
забезпечення їх життєздатності, сталого розвитку, високих рейтингових 
позицій. Максимально ефективний шлях для подолання існуючих 
проблем – це розвиток та удосконалення аналітичної підсистеми 
управління підприємством.  

Результати дослідження. Основними напрямами удосконалення 
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аналітичної підсистеми управління підприємством, що,у свою, сприяє 
досягненню сформованої мети, є: 

- оптимізація організаційного забезпечення; 
- повне та раціональне застосування інформаційного забезпечення; 
- удосконалення методик аналітичної оцінки [1]. 

Усе це відбувається з однією метою– оптимізувати діяльність 
підприємства. 

Кожна наукова дисципліна має свій предмет та метод дослідження. 
Термін "метод" походить від грецького, що в перекладі означає "шлях до 
чогось", тобто знання про те, яким способом, у якій послідовності 
потрібно вирішувати ті чи ті завдання[3]. 

Під методом у широкому розумінні слова слід розуміти шляхи, 
способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних 
принципів та прийомів удослідженні різноманітних явищ. Метод 
визначається змістом та особливостями предмета. Предмет відповідає на 
питання, що ми вивчаємо, а метод – як вивчаємо, якими способами та з 
допомогоюяких сааме засобів. 

Під методом аналізу господарської діяльності розуміють 
науковообґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, 
принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають 
змогу ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення і базуються на 
діалектичному методі пізнання. 

Особливості діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, 
які досліджуються, розглядаються в їх взаємозв'язку та русі, зміні та 
розвитку, при цьому розвиток розуміють як боротьбу протилежностей на 
засадах об'єктивних законів реальної дійсності. 

Категорії аналізу господарської діяльності– це загальні ключові 
поняття даної науки, а саме: фактори, резерви, модель, результативний 
показник, відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, зобов'язання, 
активи, грошовий потік, леверидж тощо[3]. 

Принципи аналізу господарської діяльності регулюють процедурну 
складову його методології та методики. 

Основним елементом методу аналізу господарської діяльності є 
його науковий інструментарій (апарат), тобто метод аналізу має певні 
специфічні особливості, до яких належать: 

- використання системи показників, що характеризують діяльність 
підприємства; 

- вивчення причин зміни показників; 
- визначення та вимірювання взаємозв'язків та взаємних залежностей 

між ними за допомогою спеціальних прийомів. 
Метод реалізується через методику. Методика, як сукупність 

правил, прийомів і способів для доцільного виконання будь-якої роботи, 
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завжди конкретна. 
В аналізі господарської діяльності методика являє собою сукупність 

аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, що 
певним чином відповідають меті аналізу. 

Під загальною методикою розуміють систему дослідження, що 
однаково використовується при вивченні різних об'єктів аналізу 
господарської діяльності в різних галузях економіки. Індивідуальні 
методики конкретизують загальну відносно певних галузей економіки, 
певного типу виробництва або об'єкта дослідження. 

Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. 
Найважливішим елементом методики аналізу господарської 

діяльності є технічні прийоми та способи аналізу, які можна назвати 
інструментарієм аналізу. Вони використовуються на різних етапах 
дослідження для: 

- первинної обробки зібраної інформації; 
- вивчення стану та закономірностей розвитку об'єктів, що 

досліджуються; 
- визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств; 
- підрахунку невикористаних резервів збільшення ефективності 

виробництва; 
- узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності 

підприємств; 
- обґрунтування планів економічного та соціального розвитку, 

управлінських рішень, різних заходів [2]. 
Багато прийомів, що використовуються в аналізі господарської 

діяльності, запозичені з інших наук – математики, статистики, 
бухгалтерського обліку[3]. Аналіз господарської діяльності, 
пристосовуючи ці прийоми до вивчення свого предмета, вносить у них 
необхідні зміни. Але певні прийоми притаманні тільки економічному 
аналізу. 

Усі прийоми аналізу господарської діяльності можна поділити на 
дві групи:  

1) якісні; 
2) кількісні.  

Якісні прийоми дослідження не дають числової характеристики 
явищ, що вивчаються, а тільки відповідають на питання, як досліджувати 
економічні процеси, визначають способи підходу до вивчення 
закономірностей. Якісні прийоми притаманні як процесу наукового 
пізнання в цілому, так і окремим науковим сферам дослідження. До 
якісних (абстрактно-логічних) прийомів дослідження відносять аналіз, 
синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, евристичні прийоми. 

Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристику 
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економічних явищ і поділяються на описові та аналітичні. 
Описові прийоми дослідження дають можливість визначити 

розміри, масштаби, тенденції, динаміку розвитку економічних процесів, 
визначають стан та структуру економічних явищ, певну числову 
характеристику окремих напрямків діяльності підприємства. До них 
належать середні та відносні величини, ряди динаміки, графічний 
прийом, структурні та типологічні групування. 

Аналітичні прийоми уможливлюють не тільки визначення певних 
значень показників, що характеризують економічні процеси, а й 
дослідження причинно-наслідкових залежностей між явищами, силу 
впливу окремих факторів на предмет дослідження. У свою чергу, 
аналітичні прийоми поділяються на прийоми, за допомогою яких 
вивчаються функціональні (детерміновані) залежності і прийоми, що 
використовуються для дослідження стохастичних взаємозв'язків. До 
перших відносять ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних та 
відносних різниць, індексний спосіб, інтегральний, пропорційного 
ділення, часткової участі, балансовий прийом. Щодо засобів 
стохастичного факторного аналізу, то найбільшого поширення набули 
аналітичні групування, кореляційно-регресійний метод, дисперсійний 
аналіз, компонентний аналіз. В окрему групу можна виділити прийоми, 
що дають змогу оптимізувати певні економічні явища – лінійне 
програмування, теорію масового обслуговування, теорію ігор тощо. 

Висновки. У сучасних умовах будь-який фахівець, що має 
відношення до організації й управління бізнесом, повинен володіти 
певним аналітичним інструментарієм, знати і розуміти логіку проведення 
аналітичних процедур. Це дасть змогу підвищити рівень теоретичної 
підготовки фахівців, надати можливість удосконалити технологію 
формування обґрунтованих висновків та рекомендацій за результатами 
проведеного аналізу, розвинути здатність сприйняття економічних 
процесів та явищ, що відбуваються на підприємстві, у їх взаємозв'язку та 
взаємозалежності. 

Усе це винятково важливо для ефективного антикризового 
управління, оптимізації основної діяльності суб'єктів господарювання з 
урахуванням сучасних інноваційних тенденцій. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Вступ. Формування ринкових відносин, поява підприємств різних 
форм власності як у виробничій, так і невиробничій сферах вносить 
істотні зміни в систему управління мікроекономікою. На перший план 
виходять економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються 
вимоги до гнучкості управління. У цій ситуації неодмінною умовою 
вдосконалення методів управління є повне використання внутрішніх 
можливостей підприємства, тобто створення дієвої системи внутрішнього 
обліку і звітності. 

Результати дослідження. Нестабільність як зовнішніх 
(інтернаціоналізація економічного життя, загострення конкуренції на 
внутрішніх і світових ринках та ін.), так і внутрішніх (обсяги 
виробництва, заборгованість із зарплати, пошук надійних партнерів і 
постачальників) чинників висувають додаткові вимоги до управління 
бізнесом підприємства. Наслідком цього стає пошук більш нових та 
досконалих систем управління, що забезпечують гнучкість і надійність 
функціонування підприємства. А це,у свою чергу, передбачає вироблення 
механізмів координації та контролю всередині системи управління. 
Виникає необхідність організації контролінгу в управлінні 
мікроекономікою. 

Слід зазначити, що в Україні контролінгу приділяється недостатня 
увага, хоча причин для його активного запровадження достатньо, зокрема: 

—зростання нестабільності зовнішнього середовища, що висуває 
додаткові вимоги до системи управління підприємства, а саме – 
переміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього, 
збільшення швидкості реакції на зміни в навколишньому середовищі, 
підвищення гнучкості підприємства; 

— необхідність безперервного відстеження змін, що відбуваються у 
внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства; 

http://pidruchniki.com/1264042253641/ekonomika/metodichni_priyomi_analitichnih_doslidzhen_klasifikatsiya
http://pidruchniki.com/1264042253641/ekonomika/metodichni_priyomi_analitichnih_doslidzhen_klasifikatsiya
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—необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення 
виживання підприємства й уникнення кризових ситуацій; 

—ускладнення системи управління підприємством, що потребує 
механізму координації всередині системи управління; 

—наявність інформаційного буму за недостатності релевантної 
(істотної, значущої) інформації, що потребує побудови спеціальної 
системи інформаційного забезпечення управління; 

—зростання загальнокультурного прагнення до синтезу, інтеграції 
різних галузей знань і людської діяльності [3]. 

Тому одниміз перших кроків до формування системи контролінгу в 
Україні могло б стати визнання необхідності розвитку державного 
фінансового контролю як у напрямі вдосконалення ревізії, так і через 
запровадження фінансового аудиту й аудиту ефективності, в тому числі 
на мікрорівні. Ці форми контролю разом із управлінським обліком мають 
стати наріжним каменеем підвищення ефективності господарювання 
державних підприємств України. 

Поряд з підприємницькими структурами систему контролінгу треба 
запроваджувати і в діяльності державного апарату та органіввлади. Це 
випливає з того, що система державного регулювання економіки, яка 
претендує на статус ефективної, повинна, як мінімум: 

—правильно встановлювати відповідні правила і стандарти, які 
формують умови виробництва матеріального продукту та надання послуг; 

—точно визначати засоби та методи впливу держави на суб'єкти 
економічних відносин з метою забезпечення дотримання вищезазначених 
правил і стандартів; 

—своєчасно вносити обґрунтовані зміни до встановлених правил і 
стандартів, якщо вони на данному етапі розвитку країни не сприяють 
ефективному господарюванню [2]. 

Для забезпечення такого функціонування системи державного 
регулювання економіки вона повинна мати дуже чутливий механізм 
саморегулювання. Цей механізм може бути аналогічним системі 
контролінгу, яка успішно діє в передових фірмах світу. 

Невисока ефективність діяльності, а в багатьох випадках – 
збитковість, вітчизняних державних підприємств обумовлені слабкістю 
саме цієї складової господарського фінансового контролю. 
Простежується певний розрив між рішеннями, які напрошуються за 
результатами контролю, та тими діями, які фактично здійснюються в 
частині організації виробництва. Тобто управління підприємством часто 
функціонує само по собі, а контроль –сам по собі. У кращому випадку 
матеріали контролю потрібні керівництву для покарання і звільнення 
співробітників, які мають власну думку, власний погляд на ту чи іншу 
проблему, що, як правило, не подобається начальству. 
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На відміну від нашої держави, в окремих країнах, що входять до 
Європейського Союзу, є інший досвід. 

Ідеться про новее явище в теорії і практиці сучасного управління, 
яке виникло на стику економічного аналізу, планування, управлінського 
обліку, контролю і менеджменту,– про контролінг. Ця система 
саморегулює управління будь-якого суб'єкта господарювання (установи, 
організації, підприємства), шляхом синтезу елементів обліку, аналізу, 
планування і контролю покликана забезпечувати на постійній основі і з 
мінімальними затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів 
досягнення оперативних і стратегічних цілей суб'єкта господарювання. 

Таким чином, контролінг є передумовою здійснення ефективного 
управління, оскільки його система забезпечує: 

1) цілеспрямоване й активне збирання, систематизацію та передачу 
необхідної інформації;  

2) вироблення (обґрунтування) рішення;  
3) перетворення рішення на різні форми команд (усні, письмові) та 

забезпечення їх виконання;  
4) аналіз ефективності прийнятого рішення й можливе наступне 

його коригування [1]. 
У цьому контексті нам потрібно, з одного боку, запроваджувати 

систему контролінгу в практиці діяльності вітчизняних підприємств, а з 
іншого,– визначити місце, завдання та гармонізувати роль господарського 
фінансового контролю в системі контролінгу. 

Причин для визнання цієї проблеми однією з актуальних на 
сьогоднішньому етапі розвитку економіки України є чимало. 

Висновки.Отже, поєднуючи функції обліку, контролю, планування, 
аналізу, регулювання та консультування,контролінг займає особливе 
місце в інформаційно-аналітичної системі управління підприємством. 
Врахування наявних взаємозв’язків формує конкурентні переваги 
підприємства, підвищує якість прийняття релевантних управлінських 
рішень та створює потенціал в управлінні на довгострокову перспективу. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
В УКРАЇНІ 

 
Вступ. На сьогоднішній день логістика відіграє важливу роль на 

підприємстві, адже завдяки логістичним системам формується стратегія 
діяльності підприємств, відбувається зменшення логістичних витрат, 
підвищення якості логістичного сервісу та показників ефективності 
господарюваннязагалом. Основне завдання логістики – досягнення фірмою 
найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму 
досягнення фірмою стратегічних цілей та оптимізації її основних 
оперативних процесів. 

Результати дослідження. Ефективність функціонування діяльності 
підприємств залежить переважно від розвиненості логістичної 
інфраструктури. Як стверджують професійні логістики, «щоб заробляти 
більше, необхідно мати добре оснащення, а щоб придбати його, необхідно 
більше заробляти» [1]. Тобто підприємству для отримання більшого 
прибутку та зайняття конкурентноспроможного місця на ринку товарів та 
послуг необхідна розвинена логістична інфраструктура, іншими словами, 
підприємству потрібна «основа», на якій будуть протікати всі необхідні 
логістичні процеси та операції з матеріальними та іншими супутніми їм 
потоками.  

Логістичні процеси, основною метою яких є переміщення 
матеріального потоку, супроводжуються різноманітною інтегрованою 
інфраструктурою, яка за логістичного управління виконує наступні завдання: 
складування продукції за допомогою складських будинків та 
споруд;переміщення продукції, за допомогою транспортних і 
маніпуляційних засобів;захист продукції, за допомогою системи пакування, 
що дає можливість модернізації транспортних засобів, передачі інформації 
тощо; перетворення інформації логістичних процесів. 

Можемо зазначити, що логістична інфраструктура – це все те, що 
обслуговує функціонування системи закупівлі, зберігання, обробки, 
постачань та транспортування матеріального потоку на підприємстві з усіма 
необхідними процедурами до споживача.  

Так, це дійсно, тому що всі логістичні процеси, які протікають на 
підприємствах,– продаж, закупівля, виробництво, надання певних послуг, 
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збут, транспортування,а також логістичні операції – розвантаження, 
навантаження, складування та інші – дуже тісно пов’язані з елементами 
логістичної інфраструктури. Але всі вищеперераховані логістичні процеси та 
відповідні їм логістичні операції можуть протікати не тільки в межах одного 
підприємства, а й за його межами протягом усього логістичного ланцюга. 
Виходить, що поняття і сама сутність логістичної інфраструктури, її 
класифікація значно ширші і глибшіта потребують більш ретельного аналізу. 

На сьогоднішній день проблема створення логістичної інфраструктури 
та її ефективне управління актуальна серед логістичних служб підприємств. 
Слід зазначити, що інфраструктура будь-якого підприємства, попри 
специфіку його діяльності, розглядається як цінний актив, від правильного та 
оптимального управління яким залежить діяльність підприємства в цілому та 
досягнення стратегічних цілей, що стоять перед ним. Збільшення прибутку та 
зменшення витрат – це глобальна метай основне завдання практично всіх 
підприємств. Тому ефективне управління логістичною інфраструктурою – це 
важливе джерело економії засобів та виключення додаткових непотрібних 
витрат [3].  

Цілями сучасної логістики є : надходження всіх матеріалів у 
відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;зміни 
запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого 
придбання;зміна політики продажу вироблених товарів на політику 
виробництва товарів, що продаються;зменшення оптимального розміру 
партії постачання та обробки до одиниці;якісне виконання всіх замовлень у 
мінімальні строки. 

На сьогоднішній день складність у реалізації вищезазначених завдань 
пов’язана з виникненням проблем у системі управління логістичною 
інфраструктурою, на які більшість підприємств не зважають. Виникнення 
цих проблем впливає на зниження конкурентоспроможності та ефективність 
підприємства в цілому.  

Так, однією з типових проблем є проблема розташування елементів 
інфраструктури. Є два прояви цієї проблеми: по-перше, більшість 
підприємств не мають у своїй внутрішній інфраструктурі деяких елементів 
(відсутність власного складу та засобів механізації, транспортного парку та 
ін.), тому підприємства починають взаємодіяти з іншими організаціями, 
компаніями, які можуть надати всі необхідні послуги в обслуговуванні 
логістичних процесів і операцій, розташування яких, дуже часто економічно 
не вигідне для підприємства; по-друге, підприємства можуть мати у своїй 
власній структурі всі вищеперераховані елементи інфраструктури, але ці 
елементи (склади, транспортні підприємства та ін.) також розташовані 
географічно невигідно, звідси – збільшення витрат часу і фінансових коштів 
підприємства в цілому. І в першому, і другому випадку ми стикаємося з 
проблемою розташування,ви рішення якої має довгостроковий характер. 
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Вигідне розташування – ще не гарант успішного бізнесу, але є його 
необхідна умова. 

Друга проблема управління логістичною інфраструктурою – це 
неефективне використання основних засобів підприємства (будов, споруд, 
обладнання), наслідком якої є збільшення витрат підприємства. Основними 
причинами виникнення цієї проблеми є непропорційне співвідношення між 
робочою силою та основними фондами, простої обладнання, неінтенсивне 
використання обладнання, нераціональне використання виробничої площі, 
зменшення фондовіддачі основних фондів та інші.  

Третя проблема, яку слід відзначити, – це висока вартість обладнання 
та технологічних засобів елементів інфраструктури. Як стверджують 
професіонали, витрати на оснащення занадто великі, тому рекомендується 
основні фінансові потоки спрямовувати в необхідні об’єкти та засоби [3]. 

Четверта проблема стосується професійної підготовки кадрів, які 
займаються управлінням логістичною інфраструктурою, методів їх роботи, 
оснащення сучасними технологічними засобами та обладнанням, способів 
управління інфраструктурою. Вважається, що через некомпетентність 
управлінських працівників зменшується конкурентоспроможність 
підприємства, знижується якість обслуговування клієнтури. Тут потрібно 
додати, що і працівники, які безпосередньо займаються обслуговуванням 
логістичних процесів, також мають велике значення в системі управління 
логістичною інфраструктурою підприємства. Можна сказати, що через 
некомпетентність тих чи інших, або через некомпетентність одних і 
компетентність інших і навпаки, ми не отримаємо ефективну логістичну 
інфраструктуру підприємства. Проблема професійних кадрів, а точніше 
проблема нестачі професійних логістичних кадрів, дійсно актуальна для 
підприємств, які вирішили будувати свою діяльність використовуючи 
логістичний підхід. Це пов'язано з тим, що в нашій країні логістика ще тільки 
починає розвиватися, тому більшість фахівців ще не зовсім розуміють деякі 
завдання, функції логістики та свої обов’язки.  

Остання з проблем, на яку слід звернути увагу, – це низький рівень 
організації інформаційної інфраструктури підприємств, відсутність 
інтегрованого інформаційного центру упродовж усього логістичного 
ланцюга. На ефективність функціонування всіх ланок логістичного ланцюга 
впливає характер інформації, яка надходить до всіх учасників, та час її 
перетворення. Більшість підприємств раціоналізують свою інфраструктуру за 
рахунок консолідації центрів обробки даних, стандартизації настільних 
комп’ютерів, упровадження передового досвіду експлуатації інформаційних 
технологій та ін. Реалізація цих методів, узятих окремо, не дає 
довгострокового ефекту. Тому необхідно аналізувати стан зрілості 
інформаційної інфраструктури, її взаємозв’язок з потребами та загальною 
стратегією бізнесу.  
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Розглянувши головні проблеми логістичної інфраструктури 
вітчизняних підприємств, можна виділити певні підходи та принципи 
вирішення цих проблем. 

1. Моделювання процесів розташування елементів логістичної 
інфраструктури. Елементи повинні бути розташовані таким чином, щоб 
витрати на їх використання були максимально низькими. 

2. Удосконалення системи управління і контролю над фондами й 
активами підприємства з метою зменшення виробничих витрат на 
експлуатацію обладнання упродовж усього життєвого циклу. 

3. Розподіл стратегічних основних фондів. 
4. Зменшення витрат підприємства за рахунок оренди, а не купівлі деяких 

будівель, споруд, обладнання або придбання їх у кредит. 
5. Комплексне планування технічного обслуговування, проведення заходів 

щодо ремонту та модернізації основних засобів підприємства. 
6. Підвищення кваліфікації, перекваліфікація персоналу, проведення 

практичних навчальних заходів, конференцій. 
На сучасному етапі розвитку Україна істотно відстає від 

середньосвітового рівня розвитку інфраструктури,адже нашадержава ще 
лише починає запроваджувати логістичну систему на підприємствах, що 
ускладнює процес розвитку вітчизняних підприємств у цілому. У зв’язку з 
нестабільністю економіки сучасної України вирішенням логістичних 
проблем необхідно займатися на всіх рівнях управління логістичними 
потоками. Для сучасного ринку логістичнихпослуг в Україніхарактерними є 
ряд тенденцій. 

1. Мінімізаціявитрат, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, 
переупакуванням, митним документообігом, призводить до актуалізації 
менеджменту та маркетингу що, у свою чергу, призвело до підвищення 
попиту на логістичні послуги та складську нерухомість. 

2. Підвищення попиту на якісні логістичні послуги. 
3. Зниження витрат виробників за рахунок логістики та строків між 

етапами виробництва та споживання [2]. 
Висновки.Сучасна логістична інфраструктура національної економіки 

характеризується досить низьким рівнем розвитку, істотними ціновими 
диспропорціями та високим рівнем монополізації. А це свідчить про те, що 
вітчизняні підприємства знаходяться на первинному етапі розбудови та 
впровадження логістичної системи на підприємстві, але слід зауважити, що 
пропозиції, які були перераховані раніше, мають досить загальний 
характер,кожне підприємство повинно адаптуватися до своїх умов праці та 
стратегії в цілому. Українським підприємствам потрібно звертати значну 
увагу на логістичну інфраструктура, адже завдяки інтеграції елементів 
логістичної інфраструктури можна ефективно управляти матеріальними, 
інформаційними потоками та запасами упродовж усього логістичного 
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ланцюга, що призведе до підвищення рентабельності та фінансового стану в 
цілому. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЕМІСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. Сьогодні найважливішою проблемою структурної 

розбудови української промисловості є формування інвестиційного 
потенціалу для розширення і модернізації виробничих потужностей 
підприємств.  

З розвитком ринкових відносин з'явилося безліч нових способів для 
фінансування інвестиційних проектів, наприклад емісія цінних паперів, і 
теоретично розширилися можливості із залучення коштів. Водночас 
українські підприємства втратили колишні джерела фінансування. Так, 
наприклад, державна підтримка підприємств у даний час зведена до 
мінімуму.  

Однак багато джерел, що широко використовуються компаніями у 
країнах з розвиненою ринковою економікою [1], продовжують 
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залишатися недоступними для вітчизняних підприємств унаслідок 
високої вартості залучення даних джерел або наявності інвестиційних 
обмежень. У зв'язку з цим підприємства стикаються з необхідністю 
пошуку прийнятного джерела фінансування. 

Результати дослідження. Зміст концепції емісії визначається 
багатьма факторами: юридичним статусом і соціальним значенням 
емітента, цілями його емісійної політики, обмеженнями на випуск і 
розміщення цінних паперів, рівнем ліквідності вже випущених цінних 
паперів, прогнозом економічного розвитку емітента тощо [2].  

Враховуючи ситуацію, що склалася на українському фондовому 
ринку і відсутність досвіду роботи з цінними паперами у промислових 
підприємств «другого ешелону», видається доцільною така стратегія 
виходу українського підприємства на фондовий ринок з метою залучення 
довгострокового фінансування за рахунок емісії цінних паперів.  

Стратегія полягає в тому, що процес виходу підприємства зі своїми 
цінними паперами на фондовий ринок відбувається послідовно, у кілька 
етапів протягом 2 – 5 років.  

За параметрами емісії (обсягом емісії, терміном, ліквідністю, 
прибутковістю, надійністю) для кожного етапу підбирається оптимальний 
вид цінного паперу.  

На першому етапі мета полягає у підготовці ринку до появи нового 
емітента або нової емісії. Для цього проводиться емісія облігацій з 
фіксованим купоном і терміном обігу від півроку до року. Пояснюється 
це тим, що підприємство, яке вперше виходить на фондовий ринок, може 
заслужити довіру і привернути увагу до своїх цінних паперів лише 
запропонувавши високу надійність і гарантовану прибутковість. Цим 
критеріям задовольняють саме короткострокові облігації.  

Далі проводиться емісія одного-двох випусків цих же облігацій з 
поступовим збільшенням терміну їх обігу. Зі збільшенням терміну обігу 
знижується вартість залучених ресурсів за рахунок зниження витрат на 
організацію емісії. Термін обігу можна збільшувати, тому що інвестори 
поступово звикають до облігацій цього підприємства, вже є інформація на 
ринку про результати погашення попередніх випусків і, відповідно, у 
підприємства позичальника складається певна репутація.  

На другому етапі, коли цінні папери емітента вже стали 
популярними на ринку, метою є отримання доступу до фінансових 
ресурсів за середньоринковими умовами. Проводиться емісія облігацій з 
плаваючим купоном з терміном обігу 2 – 3 роки.  

На третьому етапі метою є залучення необхідного обсягу 
фінансових ресурсів з оптимальною ефективністю. Цим кроком є перехід 
до емісії акцій. За 2 – 3 роки роботи на фондовому ринку цінні папери 
емітента здобули певний рейтинг і заслужили певну репутацію.  
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Тож ринок уже буде готовий до того, щоб прийняти більш 
ризиковий інструмент.  

Починати емісію акцій доцільно з емісії привілейованих акцій, 
оскільки, по-перше, вони привабливі для інвесторів тим, що гарантують 
певний рівень прибутковості, а по-друге,  

дають підприємству гарантії збереження контрольного пакета. 
Заключним етапом буде емісія звичайних акцій. Це найбільш 
перспективний спосіб залучення коштів для підприємства, оскільки 
залучення фінансів відбувається за рахунок випуску безстрокових цінних 
паперів без гарантій їх викупу і без гарантій виплати доходу за ними. Але, 
щоб прийти до цього, необхідно пройти всі вищезазначені етапи, 
послідовно привчаючи ринок та інвесторів до своїх цінних паперів, 
поступово напрацьовуючи кредитну історію і позитивну репутацію 
позичальника.  

Відзначимо, що при переході до емісії акцій, особливо при переході 
до емісії звичайних акцій, велике значення буде мати дивідендна 
політика. Тому приділимо увагу питанням планування та проведення 
дивідендної політики підприємства.  

Дивідендна політика – це політика фірми, пов'язана з поділом її 
прибутків на частини, що розподіляється і капіталізується [3].  

З огляду на визначення можна назвати основні показники, що 
характеризують дивідендну політику, а саме: прибуток, що є у 
розпорядженні акціонерів на одну просту акцію; коефіцієнт (норма) 
капіталізації чистого прибутку; коефіцієнт виплати дивідендів; питома 
вага дивідендів у чистому прибутку; дивіденди на акцію – відношення 
маси дивідендів до кількості акцій в обігу.  

На практиці виділяються такі три основні типи дивідендної 
політики: консервативна, помірна (компромісна), агресивна [4].  

1. Консервативна політика передбачає, що виплата дивідендів 
відбувається у пропорціях, які дають можливість задовольняти потреби 
виробничого розвитку і більш високими темпами нарощувати вартість 
чистих активів, а отже, – і ринкову вартість акцій. Проведення 
консервативної політики можливе у двох варіантах:  

а) нарахування дивідендів за залишковим принципом; у цьому 
випадку нарахування дивідендів відбувається тільки після того, як за 
рахунок прибутку сформований обсяг власних коштів, достатній для 
розвитку компанії в майбутньому періоді; позитивом такої політики є 
забезпечення високих темпів розвитку акціонерного товариства та 
підвищення ним платоспроможності; проте нестабільність розміру 
дивідендних виплат, який залежить не тільки від розмірів прибутку, але й 
від планів розвитку компанії, може відлякати деяких інвесторів; така 
політика виплати дивідендів оптимальна на ранніх стадіях життєвого 
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циклу компанії;  
б) підтримка стабільного співвідношення дивідендних виплат і 

прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на основі 
встановлення довготривалого нормативу на частки споживання і 
капіталізації прибутку; це дає можливість певною мірою підвищити 
передбачуваність розмірів виплат дивідендів, але труднощі з прогнозом 
прибутку при цьому зберігаються, що важливо для деяких інвесторів, 
однак за необхідності нарощування капіталу ускладнює зростання 
компанії; ця політика найбільш ефективна при стабільній ситуації на 
фінансовому ринку і при постійних (або постійно зростаючих) доходах 
компанії.  

2. Помірна (компромісна) політика нарахування дивідендів – це 
політика, відповідно до якої компанія намагається дотримати баланс 
інтересів акціонерів, які потребують виплати дивідендів і потреб 
підприємства в нарощуванні капіталу. Цей тип дивідендної політики 
також може здійснюватися у двох варіантах:  

а) виплаті постійних сум дивідендів; істотно полегшує прогноз 
вартості акцій компанії і доходів для інвесторів, однак за відсутності 
прибутку може завдати шкоди емітенту, а за зростання прибутку – 
викликати невдоволення акціонерів;  

б) виплаті стабільних сум дивідендів з надбавкою за певних умов; 
дає можливість, з одного боку, якоюсь мірою гарантувати акціонерам 
заздалегідь відомий мінімальний рівень доходу, з іншого, – заохочувати 
власників у разі успішної роботи компанії або відсутності необхідності 
розширення операцій; за стабільного фінансового стану підприємства в 
українських умовах цей вид дивідендної політики був би найбільш 
прийнятним.  

3. Агресивна політика нарахування дивідендів передбачає 
нарахування максимально можливого розміру дивідендів. В українських 
умовах така політика найбільш актуальна для компаній, акціонерами яких 
є велика кількість фізичних осіб, за наміру розмістити нову емісію для 
цієї категорії інвесторів. Слід врахувати, що різке зниження розмірів 
дивідендів може несприятливо позначитися на вартості акцій, 
«сигналізуючи» про погіршення її показників. 

Існує пряма залежність дивідендної політики від структури 
акціонерного капіталу компанії. У цьому випадку перший варіант, якщо 
велика кількість акцій зосереджено в руках одного або кількох великих 
акціонерів, розмова про будь-яку дивідендну політику не актуальною, 
оскільки прибуток буде або реінвестовано в розвиток бізнесу або 
розподілятися між акціонерами в певній пропорції за бажанням 
найбільших акціонерів. 

Емісія цінних паперів має бути добре прорахована і мати конкретні 
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цілі і завдання, для чого повинна бути розроблена грамотна емісійна та 
дивідендна політика.  

Емісія акцій ефективна за великого обсягу емісії і підходить в 
основному великим широковідомим компаніям з гарною репутацією і 
позитивною кредитною історією.  

Висновки. Емісія облігацій є найбільш універсальним і надійним 
способом залучення фінансування. Підходить для невеликих підприємств 
«другого ешелону», які активно розвиваються і вперше застосовують 
емісію з метою залучення довгострокового фінансування. Дозволяє 
провести позику серед максимально широкого кола інвесторів. Відсутня 
загроза втрати контролю над підприємством.  

Розроблені у статті рекомендації і зроблені висновки можуть бути 
використані при вирішенні питань залучення інвестицій шляхом емісії 
цінних паперів на промислових підприємствах «другого ешелону».  

Для створення сприятливого інвестиційного клімату в країні 
необхідне подальше формування інструментів фондового ринку. Саме 
фондовий ринок повинен стати інструментом, що забезпечує приплив 
капіталу в реальний сектор. І це потребує всебічної підтримки держави, 
що і має стати об'єктом подальших наукових досліджень у даній сфері.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Вступ. Для прийняття оптимальних управлінських рішень 
необхідно знати величину затрат і в першу чергу чітко розуміти 
інформацію про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає виявити 
ефективність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити якісні 
показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати та 
контролювати витрати, планувати рівень прибутку й рентабельності 
виробництва. 

У ринкових умовах, коли більшість ринків є конкурентними, облік 
витрат і контроль за ними є найважливішою ланкою управління 
підприємством. Водночас більшість вітчизняних підприємств мають 
значні труднощі при створенні дієвої системи обліку та управління 
витратами. Тому створення ефективного обліку витрат є надзвичайно 
актуальним на сучасному етапі. 

Результати дослідження. Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що кожне 
підприємство самостійно визначає облікову політику й обирає форму 
бухгалтерського обліку як певну систему регістрів, порядку й способу 
реєстрації й узагальнення інформації. Відповідно, метод 
внутрішньогосподарського обліку витрат виробництва, який є сукупністю 
способів аналітичного документування та відображення виробничих 
витрат за калькуляційними об’єктами, обирається кожним підприємством 
самостійно з урахуванням вимог національних П(С)БО й особливостей 
діяльності. 

Розподіл витрат для підприємств комбікормової промисловості в 
Україні у фінансовому обліку здійснюють згідно з П(С)БО 9 ―Витрати‖, а 
в управлінському – згідно з Методичними рекомендаціями з формування 
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості від 02.02.2001 р.  
№ 47 [1]. 

Витрати підприємства завжди були одним із найважливіших 
об’єктів обліку. Від того, наскільки точно та своєчасно вони 
відображаються в бухгалтерському обліку, прямо залежить точність і 
достовірність фінансового результату, який визначає підприємство. 
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Формування витрат виробництва є основним та водночас складним 
елементом організації та розвитку виробничо-господарського механізму 
підприємства [5]. 

Витрати на виробництво формуються за видами виробництв та 
об’єктами обліку, складом, місцями виникнення і центрами 
відповідальності, періодами виникнення, способом включення у 
собівартість, дотриманням нормативів, сферою виникнення (відношенням 
до виробництва) тощо. Це зумовлює необхідність групування витрат за 
певними ознаками [6]. 

У світовій практиці господарювання застосовують різні методи 
калькулювання, що насамперед зумовлено різним призначенням 
калькуляцій, типом виробництва та традиціями внутрішньофірмового 
управління. Під методом обліку витрат і калькулюванням собівартості 
продукції необхідно розуміти сукупність прийомів і способів збору та 
документального оформлення інформації про виробничі витрати з метою 
обчислення собівартості виготовленого продукту для забезпечення 
ефективного контролю та управління результатами [5]. 

В основі класифікації методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції знаходяться організаційні особливості виробничих 
процесів та об’єкти обліку витрат і калькулювання, які забезпечують різні 
способи контролю й управління витратами та результатами виробництва 
та діяльності підприємства в цілому [5]. 

Усі витрати за відношенням до виробничої собівартості можна 
поділити на дві групи: 

1) витрати, які включаються до виробничої собівартості (впливають на 
фінансовий результат не у звітному періоді, у якому вони виникли, а 
при визнанні доходу від реалізації продукції, прямо пов’язаного з 
цими витратами); 

2) витрати, які не включаються до виробничої собівартості (впливають 
на фінансовий результат звітного періоду, наприклад 
адміністративні витрати, витрати на збут та інші) [7]. 
За способом включення до собівартості продукції (робіт, послуг) 

витрати поділяють на прямі та непрямі. Прямі витрати відносяться до 
конкретного виду продукції (робіт, послуг) і безпосередньо включаються 
до її собівартості. Непрямими є витрати, які не можуть бути віднесені 
безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 
шляхом і тому потребують розподілу [8]. 

Розподіл витрат на прямі та непрямі істотно залежить від рівня 
спеціалізації виробництва, особливостей організації виробничих процесів, 
методів нормування й обліку, рівня інформаційних технологій. 
Наприклад, частка прямих витрат є більшою на підприємствах, на яких 
виготовляється обмежена номенклатура продукції. Доволі часто прямі 
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витрати за суттю зараховують до непрямих унаслідок відсутності їхнього 
нормування та диференційного обліку (наприклад паливо й енергія 
технологічного призначення, спеціальні пристосування й інструмент 
тощо) [8]. 

У вітчизняній та зарубіжній практиці фінансового та 
управлінського обліку утворились і використовуються більше десятка 
методів калькулювання й обліку витрат. Проте несистематизоване 
викладення сутності цих методів у науковій і спеціальній літературі не 
дає можливості чітко розібратися в особливостях кожного з них. 
Найбільш поширені методи калькулювання виробничих витрат та їх 
коротку характеристику наведено в табл. 1 [5]. 

 
Таблиця 1 

Характеристика методів калькулювання 
Метод 

калькулювання 
Коротка характеристика методу 

Позамовний метод 
Застосовується при різноманітній діяльності підприємства. 

Затрати ―збираються‖ за конкретними замовленнями, партіями або 
договорами, що відрізняються один від одного 

Попередільний 
метод 

Застосовується при масовому виробництві однорідної продукції 
(наприклад, у харчовій промисловості). Середні затрати на 

одиницю продукції визначаються діленням загальної суми затрат 
на кількість виробленої продукції 

Нормативний 
метод 

Затрати обліковуються за встановленими нормативами, а 
собівартість продукції калькулюється ще на стадії планування 

виробництва. Метод дозволяє вести точний аналітичний облік і за 
відхиленнями фактичних затрат від нормативних контролювати 

загальну собівартість продукції 
Фактичний метод ―Збирається‖ сума фактично понесених затрат 

Змішаний метод 
Прямі затрати обліковують за фактичними даними, а накладні – за 

середнім коефіцієнтом розподілу 

Метод ―директ-
костинг‖ 

Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на постійні та 
змінні, а до собівартості виробленої продукції включаються тільки 

змінні виробничі затрати. Застосовується на підприємствах 
залізничного транспорту, у масложировому виробництві 

Метод ―стандарт- 
костинг‖ 

Планові затрати обліковуються на підставі системи існуючих 
стандартів. Аналітичний облік затрат за об'єктами не 

передбачається. Метод має ―західне‖ походження 

Метод 
―поглинутих‖ 

затрат 

Загальні виробничі затрати відносяться на собівартість виробленої 
продукції та пропорційно розподіляються між реалізованою 
продукцією і продукцією, яка поки що перебуває на складі 

підприємства 
 

Кожен з методів має цілу низку переваг і недоліків, тому кожне 
підприємство повинно самостійно підходити до вибору методу обліку 
витрат й калькулювання собівартості продукції, який найбільш повно 
задовольняв би функціонування підприємства. 
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Факторами, що спонукають до вибору того чи іншого методу обліку 
витрат, є: 

- організаційна структура управління виробництвом; 
- тип виробництва, його складність, характер технологічного процесу; 
- номенклатура продукції, що випускається; 
- тривалість виробничого циклу; 
- наявність незавершеного виробництва. 

Враховуючи дані фактори, підприємство обирає найоптимальніший 
метод, специфіка та особливості якого відображаються в послідовності 
процесів обліку витрат виробництва та формування собівартості готової 
продукції. 

Висновки. Таким чином, методи обліку витрат на виробництво та 
методи калькулювання є двома взаємозалежними процесами, які 
характеризуються власними способами та прийомами, користувачами, 
завданнями. Інформація про витрати використовується для визначення 
собівартості продукції. Так, методом обліку витрат є сукупністю способів 
відображення, групування та систематизації інформації про витрати, які 
виникли у процесі досягнення поставлених цілей та забезпечують 
досягнення поставленої мети.  

Метод калькулювання, відповідно, є відображенням розподілу 
витрат підприємства за встановленими статтями калькуляції для 
визначення собівартості певних видів або груп продукції. 
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ЛІЗИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ОНОВЛЕННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Вступ. В умовах ринкової економіки підприємствам необхідне 
підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції 
на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних 
форм управління виробництвом та мобілізації невикористаних резервів. 
Основні фонди є одним з найважливіших факторів виробництва, є тим 
інструментом, який дає можливість підприємству виробляти продукцію, 
здійснюючи велику кількість оборотів оборотних активів. Їх стан та 
ефективне використання прямо впливає на кінцевий результат господарської 
діяльності підприємства. Для своєчасного забезпечення оновлення основних 
фондів необхідні відповідні джерела фінансування, які можуть бути 
власними або запозиченими. Із запозичених коштів виділяють 
довгостроковий фінансовий кредит та лізинг.  

Лізинг є одним з найбільш перспективних фінансових механізмів 
забезпечення підприємств новим обладнанням. При придбанніобладнання за 
допомогоюлізингупокупець не потребуєодночасновкладатигрошовікошти у 
виробництво. При цьомумайновикористовуєтьсялізингоотримувачем у 
процесівиробництва без будь-яких обмежень. 

Результати дослідження. Лізинг – це підприємницька діяльність, яка 
спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і 
полягає в наданні лізиногодавцем у виключне користування на визначений 
строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або 
набувається ним у власність за дорученням і погодженням із 
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лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати 
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [2]. 

Будь-якалізинговаопераціямаєфінансовий (кредитний) характер. 
Власник майна (лізингодавець) надаєкористувачу (лізингоодержувачу) 
фінансовупослугу: вінкупуємайно у власність і за рахунок періодичних 
внесків лізингоодержувача покриває його повну вартість та отримує певний 
прибуток. 

В економічному розумінні лізинг – це кредит, який надається в 
товарній формі лізиногодавцем лізингоодержувачу. Суб'єктами кредитних 
відносин тут виступають: у ролі кредитора – лізингодавець, позичальника – 
лізингоодержувач. 

Сутність лізингувиявляється через йогофункції: 
- фінансову; 
- виробничу; 
- збутову [1]. 

Фінансова функція полягаєу: 
- звільненні підприємства від одномоментної повної оплати придбаних 

основних фондів та наданні їх на умовах довгострокового кредиту; 
- використанні підприємством податкових та амортизаційних пільг. 
Оскільки орендну плату зараховують до складу валових витрат, то 

відповідним чином зменшується оподатковуваний прибуток підприємства. 
Застосування механізму прискореної амортизації сприяє не тільки 
зменшенню оподатковуваного прибутку в лізингоодержувача, а й 
прискоренню технічного оновлення виробництва. 

Виробнича функція полягає в оперативному вирішенні проблеми 
переоснащення виробництва не через купівлю машин та обладнання, а через 
їх тимчасове використання на умовах лізингу. Це ефективний засіб для 
забезпечення доступу підприємств до нових технологій та техніки.  

Збутова функція полягає в розширенні кола споживачів та освоєнні 
нових сегментів ринку за рахунок залучення насамперед тих підприємств, що 
неспроможні відразу придбати те чи інше майно. 

Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме майно, що його можна 
віднести до основних фондів, яке не заборонене до вільного обігу на ринку і 
щодо якого немає обмежень на передачу в лізинг (оренду).  

До об’єктів лізингу належать: 
- машини та обладнання; 
- засоби обчислювальної техніки; 
- транспортні засоби; 
- виробничі будівлі та споруди; 
- інші основні засоби [4]. 

З економічного погляду лізинг має певну схожість з банківським 
кредитом, який надається на придбання основних фондів. Кредитні та 
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лізингові відносини між позичальником (лізингоодержувачем) та кредитором 
(лізингодавцем) будуються на умовах терміновості, оплати, повернення, 
матеріального забезпечення (застави). 

Але для покращення основних фондів підприємствам слід 
використовувати саме лізинг, а не кредит. Це пояснюється перевагами 
лізингу над кредитом, а саме: 

– лізинг дає змогу на 100% фінансувати придбання основних фондів, на 
відміну від банківського кредиту, де фінансовими ресурсами 
забезпечується тільки 60 – 70% їхньої вартості; 

– підприємству простіше отримати майно в лізинг, ніж позику на його 
придбання; 

– лізинг дає підприємству більше можливостей для маневрування під час 
виплати лізингових платежів, оскільки останні здійснюються 
підприємством, як правило, після отримання виручки від реалізації 
продукції, що її вироблено на обладнанні, взятому в лізинг; 

– зменшується ризик морального старіння обладнання, тому що 
підприємство бере його не у власність, а в оренду, від так 
розширюються можливості оперативного оновлення застарілої техніки 
без залучення власного капіталу на його фінансування; 

– лізингове майно не зараховується на баланс підприємства, що підвищує 
ліквідність суб'єкта господарювання та його можливість отримати 
банківський кредит; 

– лізингові платежі включають до складу валових витрат, що зменшує 
оподатковуваний прибуток; 

– зменшується ризик виробництва нової продукції, оскільки за 
недостатнього попиту на неї підприємство може повернути об'єкт 
лізингу безпосередньо лізингодавцю;  

– досягається ефект фінансового стимулювання, оскільки щорічні 
фінансові вигоди перевищують розмір відсотків за банківський  
кредит [3]. 
З моменту здобуття незалежності Україна стала на шлях глибоких 

перетворень, у яких головне місце посідають фінансово-кредитні відносини. 
Для структурної перебудови господарство України гостро потребує 
інвестицій. 

Серед різних способів впливу на інвестиційну політику будь-якої 
держави важливе місце займають податки й амортизаційні відрахування: 
змінюючи розміри податків, встановлюючи податкові пільги, збільшуючи 
або зменшуючи строки амортизації, держава таким чином визначає галузі 
більш прибуткового вкладення капіталів, що призводить до розвитку 
економіки в потрібному їй напрямку. 

У такій ситуації стає можливим застосування якісно нових методів 
оновлення матеріальної бази і модернізації основних фондів підприємств 
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різних форм власності. Одним із найбільш ефективних таких методів є 
лізинг, підяким у загальному сенсі розуміється передача господарського 
майна в тимчасове користування на умовах певноготерміну, зворотності та 
платності. 

Сьогодні лізингові операції розглядаються як новий вид фінансування. 
Цьому сприяють загальні тенденції економічного розвитку та інші вигоди. 
До них, зокрема, належать: 

1. зменшений обсяг ліквідних засобів у зв’язкуіз труднощами, що постійно 
виникають на грошовому ринку; 

2. підвищення конкуренції, що потребує оптимізації інвестицій, які 
надають можливість суттєво розширити ринок збуту за рахунок 
залучення до господарського обігу малих і середніх фірм; 

3. підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних органіввлади 
і фінансових ділових осередків у цілому, що стимулює зростання 
інвестиційної діяльності; 

4. загальне збереження ліквідності підприємств; 
5. створення міцної основи для здійснення розрахунків, що надає 

балансові переваги та страхові вигоди. 
Усі вищевикладені аргументи свідчать про те, що лізингова діяльність 

є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних 
країн підтверджує цю точку зору. 

Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що в 
умовах економічної кризи, подібної до тієї, що склалася в Україні, коли 
практично зупинилося фінансування оновлення основних засобів у зв’язку із 
недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням виробництва, 
цей метод фінансування є найбільш доцільним і мобільним, а отже, може 
сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України.Світова 
практика довела, що лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і 
важливим елементом державної економічної та інвестиційної політики. У 
країнах з розвиненою ринковою економікою його частка в інвестиціях в 
основні засоби складає приблизно 30 відсотків, а в решті країн з високими 
показниками росту вона досягає 10 – 15 відсотків (в Україні – лише  
1,2 відсотка). У країнах Східної Європи, що демонструють високі темпи 
зростання (Естонія, Чеська Республіка, Угорщина, Польща) співвідношення 
річного обсягу ринку лізингу та ВВП дорівнює 2 – 5% (в Україні – лише 
0,25%). 

Висновки. Процес переходу до ринкових відносин зумовлює пошук 
нових шляхів вирішення проблем, пов’язаних із перехідними етапами 
розвитку економіки. 

У зв’язкуз появою негативних явищ у національній економіці та 
масовим неповерненням кредитів банки переглянули кредитну політику, в 
результаті чого підвищилися вимоги до її організації та здійснення. Проте це 
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суттєво звузило коло клієнтів, і для виходу із теперішньої ситуації з 
кредитуванням банки почали застосовувати лізингові схеми як такі, що 
мають порівняно низький ступінь ризику. 

Активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню 
основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх 
джерел фінансування інвестицій і розвитку малого та середнього бізнесу 
завдяки більшій доступності лізингових операцій порівняно з іншими 
інструментами запозичень. Окрім того, розвиток лізингу стимулюватиме 
підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення 
конкурентного середовища між джерелами фінансування та розвиток 
організованого вторинного ринку багатьох видів техніки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 
ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ 

ПОКРАЩЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Вступ. Зміна економічних умов відтворення основних фондів в 

українській економіці зробила актуальним завдання дослідження 
ринкової системи амортизації в аспекті зміни фінансово-економічного 
змісту формування та подальшої реалізації амортизаційної політики 
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підприємства. Це обумовлено тим, що гнучка амортизаційна політика 
держави і окремих промислових підприємств є одним з основних 
факторів відновлення економічного зростання в умовах інвестиційної 
кризи, спаду виробництва та інфляції. Амортизаційна політика є однією із 
головних частин загальної політики управління виробничими витратами 
на промислових підприємствах, яка полягає в інтенсивності 
оновленняосновних фондів з поступовою експлуатацією їх у процесі 
виробничої діяльності. 

Результати дослідження. Протягом останніх років на більшості 
підприємств різних галузей народного господарства України 
спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних процесів. 
Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і устаткування, тобто найбільш 
активної частини основних фондів на промислових підприємствах, 
коливаються в межах,відповідно, 5–6 та 2 – 3% загального їхнього обсягу, 
а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50 – 55% загальної 
вартості[1]. Парк діючого виробничого устаткування містить майже 
третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його одиниць. Саме 
цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й 
підвищення ефективності відтворення основних фондів, зростання 
технічного рівня застосовуваних засобів праці. За сучасних умов слід 
запровадити й реалізувати такі головні напрямки інтенсифікації 
відтворення основних фондів: 

– Усебічне прискорення розвитку машинобудівного комплексу 
України, радикальну перебудову його структури з метою 
максимально можливого задоволення народно господарського 
попиту на достатньо широку номенклатуру різнихвидів машин та 
устаткування; 

–  забезпечення виготовлення нових поколінь техніки і закінчених 
(технологічно зв'язаних) систем машин; 

–  розробку та організацію виробництва тих знарядь праці, які раніше 
взагалі не виготовлялись або імпортувались з інших країн; 

– Зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних 
напрямках науково-технічного прогрессу; 

– Форсований розвиток передовсім наукомістких виробництв;  
– Істотне підвищення техніко-організаційного рівня та соціально-

економічної ефективності виробництва на підприємствах різних 
галузей народного господарства; 

– Докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічного її 
обґрунтування на всіх стадіях відтворювальногопроцесу 
(проектування – виробництво – розподіл – запровадження – 
експлуатація нової техніки); 

– Дотримання кожним підприємством власної стратегії технічного, 
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організаційного та економічного розвитку; 
– Переорієнтацію інвестиційної політики на максимальне технічне 

переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів; 
– Різке збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно 

застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування; 
– Перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці 

до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної 
бази взаємозв'язаних виробничих ланок підприємств; 

– Створення ринкового економічного механізму країни, спроможного 
забезпечити постійну зацікавленість усіх ланок управління 
виробництвому здійсненні найбільш ефективних відтворювальних 
процесів і сприйнятті науково-технічних та організаційних новацій 
(нововведень). 
Практична реалізація перелічених головних напрямків 

інтенсифікації відтворювальних процесів потребує не лише активної 
інженерно-виробничої діяльності самих підприємств, а й мобілізації 
великих власних фінансових коштів. У повному обсязі вона можлива за 
умови передовсім постійної державної підтримки, безпосередньої участі 
багатьох інститутів ринкової інфраструктури та іноземного капіталу. 

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання 
основних фондів того чи іншого підприємства є зростання обсягу 
виробництва продукції. Кількість же виробленої продукції за наявного 
розміру виробничого апарату залежить, з одного боку, від фонду часу 
продуктивної роботи машин та устаткування протягом доби, місяця або 
року, тобто від їхнього екстенсивного завантаження, а з іншого, – від 
ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного 
навантаження). Отже, усю сукупність технічних, організаційних та 
економічних заходів щодо ліпшого використання основних фондів 
підприємства можна умовно поділити на дві групи: 

 1)збільшення екстенсивного завантаження; 
 2) підвищення інтенсивного навантаження. 

Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. 
По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування 

обмежується тільки календарним фондом часу, то можливості 
підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його 
продуктивності практично не є такими обмеженими. 

По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, 
не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного 
використання виробничого апарату пов'язане зі значними інвестиціями; 
проте останні порівняно швидко окупаються за рахунок одержаного 
внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту. 

Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого 
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устаткування є максимально можливе скорочення його простоїв. На 
підприємствах з дискретним виробництвом кількість 
невикористовуваного протягом доби устаткування нерідкодо сягає 15 – 
20% загального його парку, а внутрішньозмінні простої становлять 10 –
15% робочого часу [3]. Це спричиняється: 

1. неузгодженістю пропускної спроможності окремих цехів і дільниць; 
2. незадовільною організацією технічно-профілактичного 

обслуговування та ремонту устаткування; 
3. браком робітників тих чи тих професій; 
4. перебоями в забезпеченні робочих місць матеріалами, 

електроенергією, комплектуючими виробами, оснащенням, 
пристроями, підйомно-транспортними засобами тощо. 
Для підприємств ряду галузей індустрії, передовсім 

машинобудування, надзвичайної гостроти набула проблема підвищення 
коефіцієнта змінності роботи виробничого устаткування. В Україні цей 
показник нині є невиправдано низьким і свідчить про наявність достатньо 
великих резервів ліпшого використання знарядь праці. Якщо довести 
реальну змінність роботи металообробного устаткування до 
раціонального рівня (1,7 – 1,8), то можна буде збільшити випуск 
продукції більш ніж на 30% [1]. 

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів праці 
сприяє зниження частки недіючого устаткування, яка на промислових 
підприємствах України є дуже значною (кілька десятків тисяч одиниць), а 
також виведення з експлуатації зайвого й неефективно 
використовуваного устаткування та організація завдяки цьому 
повноцінної двозмінної роботи. За існуючими розрахунками, здійснення 
таких заходів дало б можливість підвищити фондовіддачу на 
підприємствах різних галузей промисловості та народного господарства 
на 10 – 15 і більше відсотків. 

Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного 
використання основних фондів має своєчасна заміна та модернізація 
фізично спрацьованого й технічнозастарілого устаткування. Для 
підтримування порівняно високоготехнічного рівня виробництва на 
підприємствах треба щорічно замінювати 4 – 6% і модернізувати 6 – 8% 
діючого парку машин, устаткування та інших видів знарядь праці [2]. 

До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності 
устаткування за одиницю часу, належать також запровадження нових 
технологій, інтенсифікація виробничих процесів. Підприємствам різних 
галузей властиві специфічні способи інтенсифікації технологій 
виготовлення продукції, виконання робіт або надання виробничих послуг.  

Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на 
підприємствах можна досягти завдяки застосуванню прогресивних форм і 
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методів організації виробництва (концентрації, спеціалізації, 
кооперування та комбінування), що уможливлюють використання 
високопродуктивного автоматизованого устаткування [4].  

Досить істотні резерви ліпшого екстенсивного та інтенсивного 
використання основних фондів можна реалізувати з допомогою освоєння 
у стислі строки проектних показників, уведення в дію нових 
технологічних агрегатів, ліній, устаткування.  

За умов ринкової економіки процес господарювання в цілому має 
передбачати достатні економічні стимули для забезпечення ефективного 
використання основних фондів, усього майна підприємств. Дійова 
система таких колективних та індивідуальних економічних стимулів на 
підприємствах різних галузей народного господарства України покищо 
перебуває тільки на стадії становлення й розвитку. 

Швидкому її запровадженню сприятимуть: 
1)реалізація програми роздержавлення та приватизації власності; 
2)широке акціонування підприємств, система їхнього оподаткування; 
3)побудова механізму оплати праці залежно від кінцевих результатів 

виробництва; 
4)більш гнучка амортизаційна та інвестиційна політика; 
5)державна підтримка великих інвестиційних проектів, 

підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності тощо. 
Висновки.Україна стала на шлях глибоких соціально-економічних 

перетворень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток 
виробничої сфери.Усім відомо, що нині виробничо-технічна база нашої 
держави перебуває у стадії занепаду: процес заміни застарілих та 
зношених машин та обладнання, по суті, припинено.  

Отже, cсьогодні в Україні існує велика потреба ву оновленні 
матеріальної бази та модернізації, розширенні основних фондів 
вітчизняних підприємств. У зв’язку з цим набуває особливого значення 
пошук методів, що сприяли б цьому процесові. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДНОГО З 
ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Вступ.Перехід вітчизняних підприємств на ринкові умови 
господарювання призвів до усунення регресивних методів управління та 
запровадження нових прогресивних способів, систем і підходів. Інновації 
та інвестиційна діяльність стали механізмами та інструментами, що 
ефективно реалізують фінансово-економічні функції менеджменту. 
Підприємство, як відкрита система з безперервним розвитком 
виробництва, впровадженням інноваційних технологій та товарів, містить 
значний потенціал росту ефективності діяльності при оптимізації 
управління інвестиційною діяльністю.Інвестиційна діяльність є однією з 
найбільш важливих аспектів функціонування будь-якого господарюючого 
суб’єкта,оскільки відновлення наявної матеріально-технічної бази, 
нарощування обсягів виробництва, поява нових видів діяльності 
зумовлюють необхідність інвестицій.[3] 

Результати дослідження.Процес інвестування відіграє важливу 
роль в економіці кожної країни. Інвестування значною мірою визначає 
економічний рівень зростання держави, зайнятість населення і є суттєвим 
елементом бази економічного розвитку суспільства. Тому проблема 
інвестиційної політики вітчизняних підприємств заслуговує на увагу. 

Інвестиційна політика – це загальнодержавні принципові рішення й 
заходи, що визначають напрями використання капітальних вкладень у 
сферах і галузях економіки з метою забезпечення ефективності та 
пропорційності її розвитку, усунення міжгалузевих і внутрішньогалузевих 
диспропорцій, досягнення оптимальних співвідношень між розвитком 
матеріального виробництва і невиробничої сфери[4]. 

Інвестиційна діяльність підприємства – це об'єктивний процес, що 
має свою логіку і розвивається відповідно до властивих йому 
закономірностей, відіграє важливу роль у господарській діяльності 
підприємства, оскільки за своєю економічною природою інвестиції являє 
собою відмову від сьогочасного споживання заради одержання прибутків 
у майбутньому [4]. 

Тому інвестиційний процес починається з визначення інвестиційної 
стратегії підприємства, вибір якої залежить від: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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— стадії життєвого циклу підприємства; 
— стратегії розвитку в цілому; 
— стану зовнішнього і внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; 
— інвестиційної привабливості підприємства як об'єкта вкладення 

засобів. І якщо, на перший погляд, може здаватися, що здійснення 
інвестицій є справою самого підприємства, керівництво якого може 
самостійно ухвалювати рішення щодо інвестування, то в цьому 
випадку необхідно насамперед навчитися оцінювати наслідки таких 
рішень, оскільки нездійснення інвестицій – це теж своєрідна 
стратегія. 
Під інвестиційною стратегією слід розуміти весь комплекс 

довгострокових цілей і вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 
Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орієнтована на 

довгострокові цілі й реалізовуватися у процесі поточної господарської 
діяльності за допомогою вибору відповідних інвестиційних проектів і 
програм. 

Формування інвестиційної стратегії підприємства являє собою 
складний творчий процес, що ґрунтується на прогнозуванні окремих умов 
здійснення інвестиційної діяльності і кон'юнктури інвестиційного ринку в 
цілому і в розрізі окремих його сегментів. Ця стратегія завжди 
формується в рамках загальної стратегії економічного розвитку, 
узгоджується з нею за цілями, етапами та строками реалізації. 

Довгостроковими конкретизованими цілями підприємства на різних 
етапах можуть бути досягнення визначених норми і маси прибутку, 
зростання масштабів шляхом збільшення торгового обороту і частки 
контрольованого ринку, виробництво нової продукції, зміна зношеного і 
застарілого обладнання для зниження витрат виробництва, захист 
навколишнього середовища тощо. 

Обраною або вимушеною в ряді випадків стратегією може бути і 
нездійснення інвестицій. Але така ситуація буде радше нагадувати 
некерований човен, що пливе за течією. Прийняття підприємством 
рішеньщодоінвестиційноїдіяльностіспирається на проблему вибору 
альтернативних варіантів розвитку в конкурентному середовищі, 
властивих тій чи іншій галузі під впливом різного роду економічних, 
правових та інших чинників. 

Основою інвестиційної політики організації і процедур вибору та 
реалізації пріоритетів повинна бути їх орієнтація на кінцевісоціально-
економічні результати. У зв'язку з цим її несучою конструкцією повинна 
бути система цілей, критеріїв їх досягнення і правил прийняття рішень, 
яка пронизує всі рівні організаційної системи, етапи процедур і 
механізмів. 

Проект, як об'єкт оцінки, характеризується набором різнорідних 
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показників, що відображають його економічні, соціальні, технічні, 
екологічні та інші аспекти. Деякі з показників не є вимірними, дані часто 
мають характер прогнозу. Крім того, система критеріїв, як правило, являє 
собою складну ієрархічну структуру. Вказані обставини зумовлюють 
необхідність використання експертних методів для оцінки проектів. 

Розробка ефективної процедури експертного оцінювання 
передбачає реалізацію загальних принципів організації експертизи з 
урахуванням специфіки об'єктів, що оцінюються, і завдань прийняття 
управлінських рішень, у яких будуть використані експертні оцінки.  

Розглянемо вимоги до методів вибору інвестиційних проектів і 
реалізації інвестиційних пріоритетів підприємства. Насамперед це 
вимоги, пов'язані з переходом до прийнятих у всьому світі принципу і 
технології управління за результатами (з чіткою постановкою цілей, 
виділенням критеріїв, що вимірюють їх досягнення, що контролюються, 
оцінкою впливу на результати наслідків усіх рішень, що приймаються, 
тощо), почавши зведення відсутніх поки обов'язкових форм документів, 
що дають можливість оцінити і проконтролювати результати проектів, до 
внеску в розв'язання соціально-економічних проблем. До них належать: 

– перехід до активної політики (не обмежуватися принципом "дайте 
ваші пропозиції", а активно "зверху" формулювати проблеми і 
вимоги до результатів, а також впливати на формування пропозицій 
до проектів); 

– затвердження "правил гри" (підбір орієнтованих на кінцеві 
результати критеріїв, правил прийняття рішень, механізмів), що 
максимізують об'єктивність оцінок; 

– планування розподілу фінансових ресурсів між підрозділами, 
відділами, цехами і дочірніми підприємствами на базі аналізу 
ефективності витрат; 

– контроль результатів проектів і витрат на них з корегуванням 
побудованих механізмів (за необхідності); 

– поетапне створення цілісної наскрізної системи, комплексу 
алгоритмів формування і реалізації інвестиційної політики 
підприємства. 
Для реалізаціїцих і ряду інших вимог необхідно створити 

узгоджену за всіма рівнями і тимчасовими етапами методику формування 
інвестиційних пріоритетів підприємства, що являє собою конкретні 
правила прийняття рішень, які конструктивно реалізовуються на основі 
певної аналітичної і початкової інформації. Основою цього узгодження 
повинна бути орієнтація на кінцеві результати і відповідні процедури 
оцінки впливу на ті чи інші варіанти рішень. 

Слід відзначити, що не плани є головним результатом планування, а 
саме визначення цілей розвитку підприємства, перспектив його розвитку, 
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шляхів їх досягнення і розподілу ресурсів між структурними 
підрозділами. Планові рішення, порядок дій, необхідна лінія поведінки, 
етапи досягнення цілей, методи, які потрібно використати, – усе це і є 
комплексний план. 

При інвестиційній бездіяльності прибутковість вкладенихзасобів з 
часом знижується внаслідок морального і фізичного старіння 
виробничого апарату, погіршення організації виробництва тощо. 

Пасивне інвестування передбачає підтримку незмінного рівня 
розвитку підприємства, призводить до відставаннявідсереднього по галуз, 
рівня і буде мати в майбутньому ті ж наслідки. 

Активна інвестиційна стратегія, що забезпечує зростання 
прибутковості до середньо галузевого рівня вкладень, припускає добір і 
реалізацію різного роду інноваційних проектів, активну поведінку на 
ринку. 

Ефективна, або випереджаюча, стратегія пов'язана вже з 
інноваціями, що реалізують принципово нові технологічні рішення, які 
відрізняються і значним ступенем ризику таких вкладень. 

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється при 
перетині взаємних інтересів як самого підприємства, так і його 
потенційного стратегічного інвестора. А інвестиція являє собою 
особливий товар, що обертається на ринку. Тому можливість її одержання 
в тому чи іншому вигляді часто залежить від розуміння й урахування 
взаємних інтересів партнерів, від уміння бачити об'єкт інвестування з 
позицій стратегічного інвестора й оцінювати його інвестиційну 
привабливість. 

Висновки. Головним правилом підприємницької діяльності є 
отримання прибутку чи інших кінцевих економічно вигідних фінансових 
результатів, що,у свою чергу,є одним з основних критеріїв інвестиційної 
діяльність підприємства, за допомогою якого досягається вирішення 
багатьох завдань, наприклад удосконалення структури виробництва та 
прискорення темпів його розвитку, збалансованості та ефективності 
галузей економіки, отримання найбільшого приросту продукції і доходу 
(прибутку). Особливого значення набувають вкладення засобів на 
підвищення кваліфікації працівників, їх знань і практичного досвіду. 

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють 
науково обґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування як 
індикатора стабілізації, успішності і стійкості господарського 
підприємства. Саме на пріоритетні напрями науково-технічного прогресу 
слід максимально націлювати інвестиційну й інноваційну діяльність та 
ресурси. Інвестиційна політика підприємства дозволяє суттєво підвищити 
ефективність усього процесу управління, у тому числі – інвестиційною 
діяльністю. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Вступ. Ринкова економіка являє собою розвиток підприємств 
різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах 
приватної власності, появі нових власників – як окремих громадян, так й 
трудових колективів підприємств. З’явився такий вид економічної 
діяльності, як підприємництво – господарська діяльність, тобто 
діяльність, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, 
виконанням робіт, послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. 
Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у 
виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, 
по-друге, – відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-
третє, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутств. 
Нарешті, підприємництвочіткоорієнтоване на отриманняприбутку, чим в 
умовахрозвиненоїконкуренціїдосягається й задоволеннясуспільних 
потреб. Цеважливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-
господарськоїдіяльності. Реалізаціяцього принципу на ділізалежить не 
тільки віднаданої підприємством самостійності, але й необхідності 
фінансувати особисті витрати бездержавної підтримки від тієї частки 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F&frc=purplecrow13&via_page=1&sig=a8b6b2d54c2e35ffab70947e0b2eb362&redir=http%3A//uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F
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прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати 
податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в 
умовах якого вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати 
витрати. 

Результати дослідження. Перехід до ринкової економіки зумовлює 
посилення ролі фінансів підприємств у системі господарювання. 
Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємств 
визначаються раціональною організацією фінансів. Організація 
фінансової діяльності підприємства має бути побудована так, щоб це 
сприяло підвищенню ефективності виробництва. 

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова 
діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить 
своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-
господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання 
фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами 
господарювання. 

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і 
методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та 
досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова 
робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її 
результатів. 

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких 
основних завдань: 

- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської 
діяльності; 

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 
рентабельності та платоспроможності; 

- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами 
господарювання, бюджетом, банками; 

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 
фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення 
власного капіталу; 

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 
фінансових ресурсів [1]. 
Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними 

напрямками: 
- фінансове прогнозування та планування; 
- аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності; 
- оперативна, поточна фінансово-економічна робота [1]. 

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших 
ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи 
визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення 
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нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість 
одержання таких коштів. 

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та 
розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні 
після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення 
фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування 
величини фінансових показників –власних оборотних коштів, 
амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків. 

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від 
реалізації продукції, визначення суми планових платежіву бюджет. Від 
обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою 
залежить також реальність основного джерела надходження коштів та 
розмір запланованого прибутку. 

Мета планування витрат – визначення можливості най 
економнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів 
на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є 
важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження 
собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та 
живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, 
збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні 
можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво 
одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а 
відтак – прискорення обертання оборотних коштів. 

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, 
необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких 
належать: 

- поліпшення використання основних виробничих фондів та 
збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню 
основних фондів; 

- раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та 
скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості; 

- зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі 
науково-технічного прогресу; 

- скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок 
удосконалення форм її збуту; 

- зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація 
непродуктивних витрат; 

- економія в адміністративно-управлінській сфері на основі 
раціональної організації аппарату управління підприємством [2]. 
Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають 

перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний 
фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових 



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

 

509 
 

коштів, оперативний – у формі платіжного календаря. 
Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це діагноз 

його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та 
прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньо господарських 
резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат 
виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-
господарської діяльності підприємства в цілому [3]. Матеріали аналізу 
використовуються у процесі фінансового планування та прогнозування. 

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з 
допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та 
стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства 
можна поділити на два блоки: 

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності; 
2) аналіз фінансового стану підприємства. 

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за 
такими основними напрямками: 

- аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, 
факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; 

- аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, поза реалізаційної 
та фінансової інвестиційної діяльності; 

- аналіз та оцінка використання чистого прибутку; 
- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та 

прибутку; 
- аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та 

грошових потоків; 
- аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; 
- факторний аналіз показників рентабельності. 

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими 
напрямками: 

- аналіз та оцінка складу та динаміки майна; 
- аналіз фінансової стійкості підприємства; 
- аналіз ліквідності балансу; 
- комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. 

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві 
спрямовується на практичнее втілення фінансового забезпечення 
підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності 
на належному рівні. 

Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві 
полягає в наступному: 

- постійній роботі зі споживачами щодо розрахунків за реалізовану 
продукцію, роботи, послуги; 

- своєчасних розрахунках за поставлені товарно-матеріальні цінності 
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та послуги з постачальниками; 
- забезпеченні своєчасної сплати податків, інших обов'язкових 

платежів у бюджет та цільові фонди; 
- своєчасному проведенні розрахунків із заробітної плати; 
- своєчасному погашенні банківських кредитів та сплаті відсотків; 
- здійсненні платежів за фінансовими операціями. 

Висновки. Життя довело ефективність ринкового механізму в 
забезпеченні збалансованості економіки, раціонального використання 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринкова система сприяє 
створенню гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів 
споживачів та досягнень науково-технічного прогресу. 

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова 
діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить 
своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-
господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання 
фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами 
господарювання. 

Отже, під фінансовою діяльністю підприємства розуміють 
залучення необхідного для отримання основних та оборотних фондів 
підприємства капіталу, іншими словами, –покриття потреб у капіталі . 
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ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ, ВИДИ І НАСЛІДКИ БАНКРУСТВА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Вступ. Перехід України до ринкової економіки вимагає 

узгодженості національної економічної політики зі світовими 
економічними процесами та закономірностями розвитку світового 
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господарства і світової системи взагалі. 
На фоні фінансової та економічної нестабільності, недосконалості 

ринку товарів та послуг, великої кількості неплатоспроможних 
підприємств характерним є зростання інтересу до проблем дослідження 
конфліктних та кризових ситуацій, природи їх виникнення та механізму 
врегулювання взаємовідносин між підприємством-боржником та 
кредиторами.  

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки 
фінансової системи опинились у глибокій кризі. На межі банкрутства 
знаходиться сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно 
виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. 

Результати дослідження. У даний час кожен суб'єкт, незалежно від 
виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний 
реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан 
потенційних партнерів чи контрагентів. 

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його 
неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які призводять до 
незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового 
результату чи навіть банкрутства.  

В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають 
постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, 
поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати 
структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно 
перейти від „ринку продавця‖, який діяв за адміністративної системи 
господарювання, до „ринку покупця‖. Керівники багатьох суб'єктів 
господарювання за браком належної кваліфікації (або зумисне) довели 
свої підприємства до межі банкрутства [5]. 

Банкрутство – визнана Арбітражним судом нездатність боржника 
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом 
вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної 
процедури [1]. 

Банкрутство (фінансовий крах, розорення)- це визнана арбітражним 
судом нездатність боржника в повному обсязі задовольняти вимоги 
кредиторів за грошовими зобов'язаннями і (чи) виконувати обов'язки зі 
сплати інших обов'язкових платежів[4]. 

Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства 
забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня 
настання терміну платежу. Після закінчення цього терміну кредитори 
дістають право на звертання в арбітражний суд про визнання 
підприємства – боржника банкрутом. 

Банкрутство зумовлене самою сутністю ринкових відносин, 
пов'язаних із невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком 
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утрат. 
Неспроможність суб'єкта господарювання може бути: 

- "нещасною"не зі своєї провини, а в наслідок непередбачених 
обставин (стихійні лиха, воєнні дії, політична нестабільність 
суспільства, криза в країні, загальний спад виробництва, банкрутство 
боржників та інші зовнішні фактори); 

-  "фальшивою" (корисливою) внаслідок навмисного приховування 
власного майна з метою уникнення сплати боргів кредиторам; 

- " необережною"внаслідок неефективної роботи, здійснення 
ризикованих операцій. 
У першому випадку держава повинна надавати підприємствам 

допомогу, спрямовану на вихід із кризової ситуації. Злочинне 
банкрутство підлягає кримінальному покаранню. Найбільш поширений 
третій вид банкрутства [2]. 

"Необережне" банкрутство настає, як правило, поступово. Для того 
щоб вчасно передбачити його і запобігти йому, необхідно систематично 
проводити аналіз фінансового стану, що дозволить знайти його "больові" 
точки і вжити конкретних заходів для фінансового оздоровлення 
економіки підприємства [4]. 

Передумови банкрутства різноманітні: це результат взаємодії 
численних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Їх можна 
класифікувати в такий спосіб. 

Зовнішні фактори: 
1. Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад 

виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання 
цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і 
банкрутство партнерів. Однією з причин неспроможності суб'єктів 
господарювання може бути неправильна фіскальна політика 
держави. Високий рівень оподатковування може виявитися 
непосильним для підприємства. 

2. Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньо 
економічна політика держави, розрив економічних зв'язків, утрата 
ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недосконалість 
законодавства у сфері господарського права, антимонопольної 
політики, підприємницької діяльності й інших проявів регулюючої 
функції держави. 

3. Посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком науково-
технічного прогресу. 

4. Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень 
добробуту народу, культурний уклад суспільства, що визначають 
розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті 
чи інші види товарів і послуг. 
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Внутрішні фактори: 
1. Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної 

виробничо-комерційно діяльності чи неефективної інвестиційної 
політики. 

2. Низький рівень техніки, технології й організації виробництва. 
3. Зниження ефективності використання виробничих ресурсів 

підприємства, його виробничої потужності і як наслідок високий 
рівень собівартості, збитки, "проїдання" власного капіталу. 

4. Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва, 
незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції, 
у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється 
оборотність капіталу й виникає його дефіцит. Це змушує 
підприємство залазити в борги і може бути причиною його 
банкрутства. 

5. Погана клієнтура підприємства, яка платить із запізненням чи не 
платить зовсім через банкрутство, що змушує підприємство самому 
залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство. 

6. Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингової 
діяльності з вивчення ринків збуту продукції, формування портфеля 
замовлень, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, 
вироблення цінової політики. 

7. Залучення позикових засобів в оборот підприємства на невигідних 
умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниження 
рентабельності господарської діяльності і здатності до 
самофінансування. 

8. Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, у 
результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість 
зростають швидше, ніж обсяги продажів. Виникає потреба в 
залученні короткострокових позикових засобів, що можуть 
перевищити чисті оборотні активи (власний оборотний капітал), 
внаслідок чого підприємство потрапляє під контроль банків та інших 
кредиторів і може постати перед загрозою банкрутства. 
Банкрутство є, як правило, наслідком спільної дії внутрішніх і 

зовнішніх факторів. За даними країн з ринковою економікою, стійкою 
економічною і політичною системою, розорення суб'єктів 
господарювання на 1/3 пов'язане із зовнішніми факторами і на 2/3 – із 
внутрішніми [3]. 

Нерівномірний розвиток економіки і, тим більше, окремих її частин, 
зміна обсягів виробництва і збуту, значне падіння виробництва, що 
характеризується як кризова ситуація, слід розглядати не як збіг 
незадовільних ситуацій (хоча для окремого підприємства це буде саме 
так), а як деяку загальну закономірність, властиву ринковій економіці. 
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Кризові ситуації, що виникають в результаті відсутності 
відповідних профілактичних заходів, можуть призвести до надмірної 
розбалансованості економіки підприємства і нездатності продовження 
фінансового забезпечення виробничого процесу, що кваліфікується як 
банкрутство підприємства.  

Запобігання цьому стану потребує застосування спеціальних 
процедур або припинення діяльності даного підприємства та його 
ліквідації, що, як свідчить світова практика, також неможна вважати 
випадковістю. Банкрутство значної частини фірм, особливо нових, 
зафіксовано в усіх країнах, де ведеться така статистика. Наприклад, 
англійські дослідники підкреслюють, що близько 70-80 % нових фірм 
припиняють свою діяльність в кінці другого року існування. З 
закономірностями ринкової економіки і пов’язаний характер життєвого 
циклу підприємства, який також характеризує виникнення кризових 
ситуацій і банкрутств. Для кожного підприємства існує межа зростання 
обсягів діяльності, причому одні й ті ж процеси можуть виступати і 
стимуляторами розвитку, і факторами, які стримують розвиток. 

Висновки. Банкрутство – складний процес, який може бути 
охарактеризований з різних боків: юридичного, управлінського, 
організаційного, фінансового, обліково-аналітичного тощо. Власне, 
процедура банкрутства є кінцевою стадією невдалого функціонування 
підприємства, якій, зазвичай, передують стадії нормальної ритмічної 
роботи і фінансових ускладнень. Банкрутство рідко буває несподіваним, 
особливо для досвідчених фінансистів та менеджерів, які намагаються 
регулярно відслідковувати тенденції у розвитку власних підприємств і 
найбільш важливих контрагентів та конкурентів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Вступ. В умовах ринкової економіки основною метою 
функціонування будь-якого підприємства є прибуток, який є показником 
ефективності роботи господарюючого суб’єкта. На сьогоднішній день в 
умовах реформування української економіки спостерігається тенденція до 
зниження рівня рентабельності виробництва, тому дана проблема є дуже 
актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Підприємства намагаються підвищувати прибутки за рахунок 
збільшення обсягу виробництва продукції, що потребує споживач, та 
зниження витрат на її виробництво. Таке явище має позитивний характер, 
адже в умовах розвитку конкуренції досягається не тільки мета 
підприємництва, але й задовольняються суспільні потреби. 

Економічна категорія "прибуток" потребує значної уваги, тому що 
при прорахунках підприємців щодо спрямування коштів, організації 
виробництва та реалізації продукції може виникнути протилежне явище – 
збитки, які також висвітлюють результати роботи підприємства за певний 
період. 

Результати дослідження. Дослідження формування фінансових 
результатів та відображення їх в обліку дозволяють зробити висновок, що 
організація бухгалтерського обліку фінансових результатів насамперед 
розпочинається з окреслення правил і способів облікової політики. Саме 
облікова політика забезпечує ефективну діяльність підприємства. Вона, 
як основний інструмент, виконує регулюючу функцію, – шляхом вибору 
механізмів, необхідних для того, щоб ефективно діяла система обліку, 
приведення її в дію, правового та іншого регулювання відповідно до 
конкретних умов.  

Фінансовий результат підприємства тісно пов'язаний з поняттями 
прибутку і витрат. Мета функціонування будь-якого підприємства – 
одержання прибутку. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, 
залежать формування оборотних коштів, виконання зобов’язань перед 
бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи.  

Прибуток формується поступово протягом фінансово-
господарського року. Адже саме прибуток є основним чинником, який 
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впливає на можливість забезпечення фінансування багатьох програм 
підприємства, пов'язаних із розширенням потужностей, поліпшенням 
якості продукції, зміцненням конкурентної позиції, виходом на нові 
ринки. У ході дослідження було проаналізовано чинні методики та 
практику обліку й аналізу фінансових результатів з урахуванням 
особливостей сільськогосподарського виробництва, обґрунтовано 
удосконалення обліку фінансових результатів на основі впровадження 
інформаційних технологій, виявлено резерви збільшення фінансових 
результатів та підвищення рентабельності.  

Прибуток – це грошове вираження основної частини грошових 
нагромаджень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. 
Прибуток характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності 
підприємства. Він є показником, що найбільш повно відображає 
ефективність виробництва, обсяг та якість виробленої продукції, стан 
продуктивності праці, рівень собівартості. 

Формування прибутку залежить від багатьох чинників, кожний з 
який позитивно або негативно впливає на величину прибутку 
підприємства. Усі фактори, від яких залежить прибутковість, можна 
поділити на зовнішні (фактори, які не залежать від діяльності суб’єктів 
господарювання) та внутрішні (фактори, які залежать від діяльності 
підприємства). 

Серед зовнішніх факторів можна виокремити три групи: 
загальноекономічні фактори (побудова на основі власності виробничих 
відносин, формування організаційно-правових структур ринкового типу, 
створення інфраструктури ринку), ринкові фактори (суттєве коливання 
попиту і пропозиції, рівень реальних доходів населення, нестабільність 
фінансового ринку) та інші фактори (політична нестабільність, негативні 
демографічні тенденції та ін.) [7, с. 16]. 

Серед внутрішніх факторів також можна виокремити три групи: 
виробничі фактори (використання матеріально-технічної бази 
виробництва, використання трудового потенціалу), інвестиційні фактори 
(впровадження у виробництво нових засобів праці, витрати інвестиційних 
ресурсів), фінансові фактори (формування фінансової стратегії, 
планування діяльності, структура джерел фінансування) [7, с. 16 – 17]. 

Прибуток підприємства являє собою результуючий фінансовий 
показник, що унеможливлює його безпосереднє використання як об’єктf 
управління і вимагає формування важелів впливу на величину прибутку 
через управління факторами його формування та використання. 
Складовими системи управління прибутком є: управління прибутком на 
етапі його формування – вибір підприємством стратегії управління 
прибутком; управління доходами суб’єкта господарювання – контроль за 
окремими складовими сукупного прибутку підприємства; управління 
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затратами суб’єкта господарювання – відіграє провідну роль не лише в 
управлінні прибутком, а й у структурі фінансового менеджменту взагалі; 
управління прибутком на етапі його використання – має забезпечувати 
стабільне зростання ринкової вартості підприємства та доходів 
акціонерів. 

Отже, підприємство має враховувати всі чинники, які мають вплив 
на його функціонування, і постійно оптимізовувати свою діяльність. 
Тобто формування і використання прибутку є досить складним 
механізмом, який охоплює всі сфери діяльності підприємства  

Облік фінансових результатів прибутків і збитків здійснюється на 
фінансово-результативному рахунку 79 «Фінансові результати». На 
цьому рахунку збираються всі затрати, доходи підприємства, які 
групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. 
Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого 
прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському 
обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та затрат. 
Фінансові результати досліджуваних підприємств нестабільні. Цілком 
типовою є ситуація послідовної зміни прибутку на збиток в окремі роки і 
навпаки.  

Для узагальнення інформації про формування і використання 
фінансових результатів господарської діяльності підприємства 
використовується рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)». На цьому рахунку ведеться облік нерозподілених прибутків чи 
непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в 
поточному році прибутку. 

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх 
видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку. 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі 
субрахунки: 

- 441 «Прибуток нерозподілений» 
- 442 «Непокриті збитки» 
- 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». 

У бухгалтерському обліку прибуток (збиток) формується поступово 
протягом фінансово-господарського року від усіх видів діяльності 
шляхом визначення фінансового результату від: реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тобто діяльності, яка є метою створення даного 
підприємства; інших операційних доходів; інших фінансових доходів; 
інших доходів; надзвичайних доходів. 

Процес визначення прибутку чи збитку від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) складається з двох етапів. На першому етапі 
визначається дохід від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг), 
який зменшується на суму податку на додану вартість (акцизного збору). 
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На другому етапі чистий дохід, тобто дохід за мінусом ПДВ (акцизного 
збору), списується на фінансовий результат. Потім на фінансовий 
результат списується собівартість реалізованої готової продукції (товарів, 
робіт і послуг), адміністративні витрати, витрати на збут та нараховані 
податки. Різниця між чистим доходом і перерахованими вище затратами 
буде складати нерозподілений прибуток, або непокриті збитки. 

Висновки. Кінцевою метою господарської діяльності будь-якого 
підприємства є фінансовий результат (прибуток або збиток). Прибутком є 
перевищення суми доходів від господарської діяльності над сумою 
витрат, понесених підприємством на створення цих доходів, а збиток – це 
перевищення сум витрат, понесених підприємством, над доходами.  

Бажаним результатом будь-якої підприємницької діяльності є 
прибуток, який за бажаних його обсягів дає можливість для саморозвитку 
та збільшення масштабів діяльності суб’єкта господарювання. 

Фінансовий результат визначають на рахунку 79 «Фінансові 
результати». Після чого прибуток списують у кредит рахунку 441 
«Прибуток нерозподілений», а збиток – у дебет рахунку 442 «Непокриті 
збитки». 

Для збільшення ефективності роботи кожне підприємство повинно: 
- враховувати всі внутрішні та зовнішні фактори впливу на прибуток; 
- обрати таку стратегію управління прибутком, яка б дозволила 

максимізувати рентабельність підприємства за наявних у нього 
фінансових ресурсів; 

- контролювати витрати з метою недопущення перевищення їх над 
доходами. 
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ЗНАЧЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У 

ГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. ЇХ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ 
РОЗВИТКУ ТА ПОРІВНЯННЯ ІЗ СВІТОВИМ ДОСВІДОМ 

 
Вступ. Підприємство – первинна ланка народного господарства. 

Народне господарство країни є складною структурою галузей, що 
виробляє найрізноманітніші товари та надає послуги населенню, 
суспільству з відповідною системою виробничихвідносин. Важливою 
проблемою суспільного виробництва є визначення оптимальних розмірів 
підприємств. Оптимальними вважаються такі розміри, за яких 
створюються найбільш сприятливі умови для використання досягнень 
науки, техніки, за мінімальних затрат досягається ефективне виробництво 
високоякісної продукції. Для досягнення поставлених цілей 
найголовнішим фактором у підприємницькій діяльності господарюючого 
суб`єкта вважається правильно обрана форма товариства.  

Акціонерна власність може сприяти деякій демонополізації 
економіки. З цією метою велику монополію розділяють на окремі 
підрозділи і кожному з них надають статус самостійного акціонерного 
товариства. 

Результати дослідження. Механізмом роздержавлення економіки в 
Україні є широке впровадження акціонерної власності. Акціонерна 
власність у колишньому Радянському Союзі практично булла повністю 
ліквідована наприкінці 20-х років, оскільки вона не вписувалася в 
бюрократичну централізовану «соціалістичну» економіку. За умов 
планомірно-ринкової економіки постала потреба використати її 
прогресивні риси. 

Залучення трудящих до вкладення у фонди акціонерного капіталу 
посилює їх зацікавленість у більш ефективному використанні засобів 
виробництва, сировини, електроенергії, техніки, раціональному 
використанні робочого часу, якості продукції, знижує плинність робочої 
сили тощо. Завдяки цьому зростають продуктивність праці, ефективність 
усього виробництва, норма прибутку, поліпшується структура 
капіталовкладень. Підприємці одержують можливість перетворювати 
частину заробітної плати на продуктивний капітал, унаслідок чого внески 
трудящих виступають формою довгострокового кредиту для корпорацій, 
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для додаткових капіталовкладень. 
Акціонерна власність може сприяти деякій демонополізації 

економіки. З цією метою велику монополію розділяють на окремі 
підрозділи і кожному з них надають статус самостійного 
акціонерноготовариства. 

Дослідники звертають увагу на негативні риси розвитку 
акціонерної власності й акціонерного підприємництва належать [2]. 

1. Можливість за допомогою акцій нейтралізувати трудові 
заощадження і тим посилювати економічний контроль над значною 
кількістю населення. Так у США 1% найбільш заможних сімей володіють 
понад 50% усіх акцій корпорацій, а у ФРН 0,9% сімей належить 90% усіх 
акцій. З іншого боку, у 500 наймогутніших монополістичних об'єднаннях 
США частка акціонерного капіталу становила в середньому понад 45%. 
Якщо виходити з того, що обсяг особистого майна у США на одну сім'ю 
становив у другій половині 80-х років 32,7 тис. дол., а у щорічних 
доходах сім'ї проценти від вкладів і дивіденди дорівнювали приблизно 
7%, то у складі акціонерного капіталу певна частка належить 
централізованим заощадженням населення, вилученим через механізм 
широкого розповсюдження акцій. 

2. Розвиток і функціонування акціонерного підприємництва полягає 
в тому, що мільйони дрібних акціонерів банкрутують, тобто 
позбавляються своїх заощаджень під час економічних криз. Наприклад, у 
США під час кризи 1974 – 1975 рр. кількість дрібних акціонерів 
скоротилася майже на 7 млн. 

3. Шляхом закупівлі контрольного пакету акцій за сучасних умов 
для цього необхідно зосередити в одних руках менше 5% їх загальної 
кількості. У гігантських корпораціях встановлюють контроль над малими 
компаніями, а через «систему участі», тобто багатоступінчасту систему 
залежності та контролю, контролюють капітал інших фірм, які в декілька 
разів перевищують їх власні активи. 

4. Акціонерні компанії здійснюють різні фінансові махінації на 
фондових біржах, одержуючи додаткову можливість надмірного 
збагачення. Так, Джон Гетті протягом короткого часу довів одержане від 
батька майно у 15 млн. дол. до понад 2 млрд. дол. Скуповуючи акції за 
викидними цінами в роки депресії. 

5. За допомогою акцій активно ведеться підкуп вищих чиновників 
державного апарату, законодавців. 

6. Акціонерна форма підприємництва використовується як засіб 
економічного примусу для купівлі окремих нерентабельних філій крупної 
монополії. Так, 1982 року корпорація «Дженерал моторз» примусила 14 
тис. найманих робітників на одному із своїх заводів повністю викупити 
підприємство[3]. У тому ж році інша американська компанія «Нейшл 
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стіл» з такою ж метою примусила 11 тис. чол. викупити один зі своїх 
сталеплавильних заводів [3]. У таких випадках нерентабельні, обтяженні 
боргами підприємства продаються, як правило, за ціну, яка перевищує 
їхню вартість. Так, щоб забезпечити належний технічний рівень 
сталеплавильного заводу «Нейшл стіл», необхідно витратити 650 млн. 
дол. Щоб вижити, найманим робітникам і службовцям змушені 
скорочувати рівень заробітної плати, пенсій, тривалість оплаченої 
відпустки, подовжувати робочий день тощо. 

У такому діалектично суперечливому поєднанні позитивних і 
негативних сторін акціонерної капіталістичної власності розкривається її 
соціально-економічна суть. 

За умов побудови планомірно-ринкової економіки в Україні 
акціонерна власність може виконати важливі функції [4]. 

По-перше, значно розшириться джерело нагромадження за рахунок 
вкладів в ощадних касах. Здавалося б, ці кошти держава могла також 
успішно використати на потреби населення, як і акціонерну форму 
нагромадження, проте в ощадних банках використання вкладів повністю 
ізольоване від вкладників – робітників, службовців, колгоспників, а в 
акціонерних товариствах така ізоляція дії значно усувається. 

По-друге, акціонерне підприємництво сприятиме демократизації 
управління підприємствами, створенню їх матеріально-технічної бази в 
різних галузях промисловості, сільського господарства, посиленню 
зацікавленості трудящих у використанні наведених факторів 
виробництва, поліпшенню використання робочого часу, функціонуванню 
живої праці, зростанню творчої ініціативи робітників і службовців, їх 
залученню до управління виробництвом, демократизації відносин 
власності на підприємстві. Це сприятиме подоланню відчуженості 
трудящих від засобів виробництва та виробленого продукту, від 
економічної, а отже, – від політичної влади. 

По-третє, значно послабляться диспропорції в економіці: між 
попитом і пропозицією, між першими і другими підрозділами, групою 
«А» і групою «Б» тощо. Ця мета буде досягнута за допомогою 
акумулювання значної частини трудових заощаджень населення, 
швидкого будівництва на ці кошти підприємств, які випускають 
гостродефіцитні товари (наприклад легкові автомобілі, малогабаритні 
трактори, вантажні машини, відеотехніку і та ін.), їх надання акціонерам, 
які вкладають свої гроші за цільовим призначенням. Частину 
устаткування для нових заводів можуть виготовляти підприємства-
акціонери. 

По-четверте, за її допомогою можна ефективно регулювати 
кількість грошей. Так, шляхом продажу акцій держава зменшує кількість 
грошей, а скуповуючи, – збільшує їхню кількість. Поширення акціонерної 
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форми власності також сприятиме розвитку товарно-грошових відносин, 
упровадженню госпрозрахунку, самоокупності, самофінансування, 
самоуправління. 

По-п'яте, застосування акціонерної власності поліпшить якість 
функціонування та розвитку техніко-економічних відносин, тобто 
відносин спеціалізації, кооперування, концентрації виробництва тощо. Ця 
мета буде досягнута як шляхом продажу акцій підприємствам-
суміжникам, так і шляхом посилення контролю трудящих за якістю 
комплектуючих деталей. 

По-шосте, широке впровадження акціонерної форми власності 
сприятиме раціоналізації процессу управління підприємством вищими 
організаціями. Зокрема, право міністерств і відомств бути пайщиками 
акціонерних підприємств послабить відомчу монополію, зробить їх більш 
зацікавленими в активному розвитку підприємств і об'єднань, сприятиме 
скороченню управлінського апарату, демократизації процесу управління. 
Це посилить боротьбу з бюрократією, послабить адміністративні методи 
управління економікою. 

По-сьоме, інтенсивний розвиток акціонерної справи прискорить 
міжгалузеве переливання виробничих фондів економічного 
стимулювання в інші галузі, у яких виробляють гостродефіцитні товари 
народного споживання. Це, у свою чергу, стимулюватиме переливання 
досягнень НТР з базових наукомістких галузей промисловості в АПК, 
легку промисловість, сферу послуг. 

Акціонерні товариства поділяються на два види – акціонерне 
товариство відкритого типу, акції якого можуть розповсюджуватися 
шляхом відкритої передплати, купівлі-продажу на біржах, та акціонерне 
товариство закритого типу, акції якого поширюються лише серед його 
засновників. 

У ході приватизації в Україні на базі державних підприємств 
створюватимуться відкриті акціонерні товариства. Засновниками 
акціонерних товариств можуть стати юридичні особи та окремі 
громадяни. Засновники укладають між собою договір, який визначає 
порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення 
акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що 
передплатили акції, і третіми особами. 

Головним атрибутом акціонерного товариства є акція. Акція (від 
франц. акція – «цінний папір») – цінний папір без встановленого строку 
обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного 
товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні 
ним, а також дає його учаснику право на одержання частки прибутку у 
вигляді дивіденду й участь у поділі майна при ліквідації акціонерного 
товариства[1]. В Україні використання акцій, як особливого виду цінних 
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паперів, регулюється законом «Про цінні папери і фондову біржу», що 
набув чинності з 1 січня 1992 р. 

Висновки. Акціонерна власність може сприяти певній 
демонополізації економіки. З цією метою велику монополію розділяють 
на окремі підрозділи і кожному з них надають статус самостійного 
акціонерного товариства. 

Завдяки цьому зростають продуктивність праці, ефективність 
усього виробництва, норма прибутку, поліпшується структура 
капіталовкладень. Підприємці одержують можливість перетворювати 
частину заробітної плати на продуктивний капітал, унаслідок чого внески 
трудящих виступають формою довгострокового кредиту для корпорацій, 
для додаткових капіталовкладень. 
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ПОЛІПШЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Вступ. Україна на шляху до інтеграції і гармонізації з країнами-
членами ЄС, формування єдиного економічного простору з традиційними 
економічними партнерами, зокрема Росією, Білоруссю, Казахстаном, 
прагне уніфікувати існуючу систему бухгалтерського обліку, яка в 
сучасних умовах змінюється й удосконалюється відповідно до 
міжнародних стандартів. Тому процеси стандартизації та удосконалення 
системи бухгалтерського обліку України із застосуванням міжнародних 
стандартів, вибору раціонального методу амортизації основних засобів є 
актуальними й нині.  

Результати дослідження. Перехід на ринкові умови 
господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність 

http://referatu.net.ua/
http://bokov.net.ua/
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підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових 
підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині збільшується 
значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у 
формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує 
підприємства виявляти ініціативу та винахідливість. Раціональне 
застосування амортизаційної політики на підприємстві є важливою 
ланкою його фінансового управління і дає можливість керівництву 
підприємства розширити виробництво чи створити новий напрям бізнесу. 

Господарським кодексом України передбачено, що одним з 
основних напрямів державної економічної політики є амортизаційна 
політика, спрямована на створення для суб'єктів господарювання 
найбільш сприятливих і рівноцінних умов забезпечення процесу 
відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на 
якісно новій техніко-технологічній основі. 

Зцією метою інвестиційна політика держави спрямована на 
створення суб'єктом господарювання необхідних умов для залучення і 
концентрації коштів для потреб розширеного відтворення основних 
засобів виробництва, а також – на забезпеченняе фективного і 
відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за 
ними. 

Важливою умовою реалізації інвестиційної політики держави є його 
податкова система, що повинна стимулювати якнайшвидше відновлення 
підприємствами, насамперед активної частини основних засобів. Як 
приклад такого підходу,розглянемо модифіковану систему прискореного 
відшкодування витрат Modified Accelerated Cost Recovery System 
(MACRS), щозастосовується у США з 1987 року [3].Ця система 
встановлює методи амортизації і термін експлуатації основних засобів 
для визначення суми амортизаційних відрахувань з метою оподаткування. 

Таким чином, з метою оподаткування основних засобів (крім 
будівель) у США застосовується прискорена амортизація. 

Система МАСRS передбачає: 
1) Відсутність ліквідаційної вартості; 
2) Умову середини року, тобто передбачається, що початком терміну 

експлуатації об'єкта є середина року (незалежно від місяця 
фактичного початку його експлуатації); 

3) Здійснення при застосуванні прискореної амортизації переходу до 
прямолінійної амортизації в тому році, коли сума прямолінійної 
амортизації перевищує суму прискореної амортизації. 

В Україні, відповідно до Закону України "Про оподаткування 
прибутку підприємств", з 1 січня 2004 року норми амортизації 
встановлено в межах 1,25 – 15 % балансової вартості відповідних груп 
основних фондів[2]. Зокрема, для автомобілів та ЕОМ, придбаних після 1 
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січня 2004 року, ця норма становить відповідно 10 і 15 %. Застосування 
цих норм призводить до того, що період амортизації зазначених основних 
засобів може перевищити 50 років, тобто майже в 10 разів перевищує 
термін податкової амортизації подібних об'єктів, наприклад, у США. При 
цьому за шість років (період повної амортизації автомобілів у США) в 
Україні для цілей оподаткування буде амортизовано близько 50% 
вартості автомобілів. 

У цьому зв'язку варто нагадати, що єдині норми амортизаційних 
відрахувань на повне відновлення основних фондів народного 
господарства СРСР передбачали, зокрема, такі норми амортизації у 
відсотках від первісної вартості: 

– ЕОМ – 12,5%; 
– Мікро ЕОМ й уніфіковані процесори 10%; 
– автомобілі (залежно від класу) 11,1 – 20%. 

Іншими словами, згідно з цими нормами, максимальний термін 
амортизації ЕОМ та автомобілів не перевищував 10 років. 

У дореволюційній Росії Положенням про державний промисловий 
податок (1898 р.) було передбачено норми амортизаційних відрахувань у 
погашення первісної вартості в розмірі 5 – 10% . 

Отже, сучасні норми амортизації для оподаткування в Україні 
значно обмежують інвестиційні можливості підприємств навіть порівняно 
з дореволюційним і радянським періодами, не кажучи вже про такі 
розвинені країни, як США. 

Крім того, варто пам'ятати, що в минулому в Україні 
застосовувалися знижувальні коефіцієнти до суми нарахованої 
амортизації, частину амортизації перераховували в бюджет, була 
заборона на нарахування податкової амортизації основних засобів, що 
вибули з експлуатації, до 2004 року діяли норми в діапазоні 1,25 – 6,25% 
[3]. 

Саме наслідком такої податкової політики є відсутність у багатьох 
підприємств коштів, необхідних для відтворення основних засобів. 

Так, в обліку Польщі, як і в колишньому українському обліку, 
амортизація нараховується за певною схемою з використанням терміну та 
коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів. Величина 
нарахованого зносу може коливатися залежно від кількості робочих змін, 
рівня технологічного та економічного прогресу, виробничих 
потужностей; строку експлуатації попередньо встановленої ліквідаційної 
вартості, коефіцієнтів зносу відповідно до податкового законодавства. 

У Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний 
метод нарахування. 

У Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються за 
активами, які мають невизначений термін експлуатації. 



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

 

526 
 

У законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних 
методів амортизації. На практиці найчастіше застосовуються 
прямолінійний метод і метод зменшення залишку. Строки служби 
активів, як правило, встановлюються за спеціальними галузевими 
податковими таблицями. 

У Франції також використовується переважно прямолінійний 
метод, але ліквідаційна вартість при цьому не зазначається. 

Комерційна амортизація за індивідуальними рахунками у Франції 
включається до результату за звичайними операціями, тоді як додаткові 
суми амортизації з метою оподаткування включаються до складу 
екстраординарних операцій. При консолідації, як правило, 
відображається тільки комерційна амортизація. Найбільш 
розповсюджений строк знецінення складає 20–30 років для будівель та 
споруд, 10 років – для основних виробничих засобів і для обладнання та 5 
років – для транспортних засобів. З 1960 року у Франції дозволяється 
використання методу прискореного списання вартості [4]. 

У Нідерландах та Іспанії норми амортизації не співпадають з 
нормами, передбаченими податковим законодавством. 

У той же час в американській обліковій практиці застосовується 
багатоваріантність вибору методу визначення величини зносу, причому 
вибір такого методу і строк корисного функціонування активу, що 
амортизується, здійснює саме керівництво підприємства, тобто рішення 
приймається на підставі професійного судження бухгалтера про це 
питання. 

Важливо підкреслити, що в системі США можуть переглядатися 
норми амортизації, але сама оцінка об’єкта перегляду не підлягає. Це 
пов’язано з тим, що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип 
відповідності – співставлення раніше понесених витрат з отриманими в 
даному звітному періоді доходами, що викривляє фінансовий результат і 
призводить до необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку. 

У Данії амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та 
податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод 
(будівлі та споруди – 50–100 років; основні виробничі засоби – 
починаючи з 3 років). Проводити капіталізацію фінансових витрат на 
створення власних активів протягом періоду, коли вони стають 
придатними для використання, у Данії законом дозволяється, однак 
широко вона не застосовується. 

Висновки. Сучасні норми амортизації для оподаткування в Україні 
значно обмежують інвестиційні можливості підприємств навіть порівняно 
з дореволюційним і радянським періодами, не кажучи вже про такі 
розвинені країни, як США.  

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що правова система 
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повинна забезпечити не декларування амортизаційної політики держави, 
а реальні умови для розвитку підприємницької діяльності, у тому числі 
шляхом продуманої податкової політики, спрямованої на стимулювання 
інвестиційної діяльності.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Вступ.На сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні 
особливого значення набуває питання розвитку нових форм господарювання. 
Світовий досвід свідчить про те, що одне з провідних місць у господарських 
системах розвинутих країн належить малим підприємствам. Саме мале та 
середнє підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну 
перебудову економіки, сприяє насиченню ринку товарами та послугами і 
формуванню середнього класу. 

Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став 
домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах 
світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної 
системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас –
виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи 
джерело доходу для значних прошарків населення. 

Результати дослідження. Малий бізнес, як інституційний сектор 
економіки, давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва 
у провідних країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та 
стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних 
споживачів, а водночас – виконують важливу соціальну роль, надаючи 
робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків 

http://pidruchniki.com/
http://bokov.net.ua/
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населення. 
Відносини підприємництва найбільшою мірою реалізуються саме в 

малому бізнесі, у якому знаходять безпосереднє поєднання незалежність 
власника та персоніфікованість господарського управління. Слід відзначити, 
що малий та середній бізнес в економіці виконує низку специфічних 
соціально-економічних функцій: сприяння процесам демонополізації, 
приватизації та роздержавлення економіки, стимулювання розвитку 
економічної конкуренції, формування численних суб’єктів ринкового 
господарства, орієнтованих на попит, конкуренцію, тощо. 

Уповільненість та диспропорційність розвитку малого бізнесу в 
Україні визначається наявністю суттєвих проблем і перешкод, які заважають 
розвитку малого підприємництва, а саме:відсутністю чітко сформульованої в 
системі правових актів державної політики у сфері підтримки малого 
підприємництва;збільшенням адміністративних бар’єрів (реєстрація, 
ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, 
регулювання орендних відносин тощо);відсутністю реальних та дієвих 
механізмів фінансово-кредитної підтримки;надмірним податковимта і 
обтяжливою системою звітності;невпевненістю підприємців у стабільності 
умов ведення бізнесу;надмірним втручанням органів державної влади в 
діяльність суб’єктів господарювання. 

Наведені чинники фактично відображають результати опитувань 
представників малого бізнесу, хоча ієрархія проблем в останніх дещо інша. 
Зокрема, основними перешкодами в діяльності малих підприємств є: високі 
ставки податку; велика кількість податків; низький попит на продукцію; часті 
зміни у формах звітності; велика кількість ліцензованих видів діяльності; 
перевірки державними органами; складність отримання кредиту [4]. 

Серед решти вказаних опитуваними причин фігурували тиск з боку 
кримінальних елементів, недостатність ділової інформації, недостатність 
управлінських знань тощо. 

Слід особливо зауважити, що основні обмеження ділової активності в 
Україні лежать не лише суто у сфері регуляторної політики. Такими 
обмеженнями також є: невпорядкованість відносин власності; вузькість 
ринків збуту; нерозвиненість ринкової інфраструктури та збутової 
інфраструктури підприємств; нерозвиненість конкурентного середовища та 
недобросовісна конкуренція; платіжна криза;нестача власних обігових 
коштів та низька доступність кредитних ресурсів; дефіцит інвестиційних 
ресурсів, відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; 
недостатність професійної кваліфікації керівництва підприємств, фахівців з 
фінансового забезпечення, організації виробництва і збуту; відсутність 
економічного механізму поєднання інтересів держави і підприємців, слабка 
взаємодія державних і підприємницьких структур; дефіцит вірогідної ділової 
інформації тощо [1]. 
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Вищевказані обмеження утруднюють прибуткову довгострокову 
діяльність у легальному секторі економіки та обумовлюють пошук способів 
короткострокового чи одноразового отримання високих прибутків у 
―тіньовій‖ сфері [4]. Попри деякі позитивні зрушення, які відбулися в останні 
роки, більшість перешкод на шляху розвитку малого бізнесу в Україні 
залишаються вельми потужними. 

Загалом система адміністрування та регулювання діяльності малого 
бізнесу в Україні відтворює систему неформальних відносин у сфері 
взаємодії влади та підприємницьких структур. За визнанням багатьох 
підприємців, через складність та суперечливість цієї системи створюються 
бар’єри входу на ринок, що мають адміністративний характер. Фактично 
підприємцю, який бажає заснувати власну справу, але не має певних зв’язків 
у місцевих органах влади, чинитимуться бюрократичні перепони, 
встановлюватимуться адміністративні бар’єри доти, доки він не встановить 
таких зв’язків, використовуючи будь-які засоби, або не втратить бажання до 
підприємницької діяльності. 

Процеси реєстрації, ліцензування та перевірок є відчутними факторами 
адміністративного втручання в підприємницьку діяльність. На погляд 
західних дослідників, час, затрачений на спілкування підприємців з 
держслужбовцями, в Україні є досить високим.  

Серед основних регуляторних перешкод для функціонування МП 
фахівці виділяють: значну кількість та тривалість перевірок малих 
підприємств; непрозорість регуляторної політики та відсутність законодавчо 
встановленої відповідальності контролюючих органів у разі здійснення ними 
правопорушень та завдання збитків чи недоотримання внаслідок цих дій 
доходів малими підприємствами; значні перешкоди при реєстрації, 
процедура здійснення якої є невиправдано ускладненою, необхідність 
отримання значної кількості дозволів, погоджень, ліцензій при 
започаткуванні та здійсненні господарської діяльності суб’єктами малого 
підприємництва; затрати часу та коштів є значними для підприємців, є вагомі 
підстави вважати, що працює неофіційна система ―доплати за  
швидкість‖ [2]; складність та об’ємність державної статистичної, 
бухгалтерської та податкової звітності; значні розбіжності в рівні 
сприятливості регуляторного середовища по регіонах, що свідчить як про 
недостатність контролю за діяльністю державних органів на місцях, так і про 
низьку ділову етику місцевого бізнесу.  

На нашу думку, основним змістом стратегії підтримки малого бізнесу в 
Україні на данному етапімає бути його повномасштабне використання як 
важеля позитивних структурних зрушень, формування ефективного 
конкурентного середовища на основних ринках, інструменту мобілізації 
ресурсного потенціалу країни (фінансових, трудових, природних, 
матеріальних, інформаційних ресурсів) на побудову ―економіки зростання‖. 
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Майбутнє малого бізнесу прямо визначається можливостями розвитку 
реального виробництва і формування тісних коопераційних зв’язків малих і 
великих підприємств. Як свідчить іноземний досвід, у розвиненій ринковій 
економіці значна, якщо не домінуюча, частина малих фірм так чи інакше 
знаходиться у сфері впливу великих підприємств. Встановлення 
довгострокових відносин на базі субконтрактних схем, переплетення 
капіталів, надання різного роду фінансової чи консультаційної підтримки, 
укладення інших довгострокових угод забезпечують стійкість становища 
малих підприємств, їхні стабільні доходи, фінансові й інвестиційні 
можливості. 

Стимулювання кооперування малих підприємств між собою і з 
великими підприємствами повинно стати важливою складовою як державної, 
так і корпоративної політики. Великі підприємства зацікавлені у 
співробітництві з малими вже тому, що таке співробітництво компенсує їхній 
консерватизм щодо реалізації нових технічних рішень та дозволяє проникати 
на нові ринки збуту, сприяє оперативному здійсненню передових інновацій, 
дає можливість поділу ризиків, дозволяє позбутися виробничих операцій, у 
яких великий масштаб підприємства відіграє негативну роль, поліпшити 
якість виробничого, збутового, кадрового менеджменту тощо. 

Не можна залишити поза увагою також аспект вичерпності наявної 
моделі функціонування малих підприємств в Україні. Слід усвідомлювати, 
що подальше просування національної економіки до ―цивілізованих‖ норм 
функціонування містить у собі низку ―пасток‖, які загрожуватимуть 
розвиткові і самому існуванню малого бізнесу в його теперішньому вигляді. 
Серед таких ―пасток‖ можна назвати: упровадження європейських норм і 
стандартів у технічній сфері, яких малі підприємства часто дотримуватись 
неспроможні; реалізацію вимог щодо соціального забезпечення, пенсійного, 
медичного страхування та безпеки праці, які накладають суттєві обмеження 
на використання праці та значно підвищують вартість трудових ресурсів для 
малих підприємств; поступове поширення регуляторних вимог, які 
притаманні розвиненим ринковим відносинам, протее накладають додаткові 
зобов’язання щодо витрат з боку малих підприємств (страхування, аудит, 
консалтинг, забезпечення умов праці тощо); посилення жорсткості 
додержання фіскальної дисципліни та ―детінізації‖ економічних відносин, 
які, як зазначалося вище, є джерелом певної частки доходів більшості малих 
підприємств; підвищення, в міру поліпшення становища на внутрішньому 
ринку, ваги ефекту економії на масштабах, у тому числі – у традиційній сфері 
діяльності малих підприємств – торгівлі; зростання важливості володіння 
сучасними технологіями управління, маркетингу, фінансового аналізу, які є 
покищо недоступними для більшості малих підприємств [3]. 

Творчі, освічені керівники малих підприємств мають сформувати в 
суспільстві середній клас, який повинен стати головною силою у завершенні 
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економічних реформ в Україні. Підприємницький класс може скласти 
значний прошарок населення, на який держава спиратиметься в розбудові 
вітчизняної економіки. Стабілізація економічного середовища україні єднає 
інтереси малого підприємництва із загальнодержавними інтересами. 

Висновки Процес становлення в Україні малого бізнесу завершився 
створенням нормативно-правової бази державної регуляторної політики, яка 
в цілому відповідає встановленим міжнародним нормам у даній сфері. Не в 
останню чергу деяке економічне зростання останніх років забезпечено в 
результаті підвищення активності сааме малих суб'єктів підприємницької 
діяльності. 

Водночас слід зауважити, що ці форми насамперед зайняли ніші, які в 
командно-адміністративній системі були незаповнені, внаслідок чого 
спостерігався відчутний дефіцит у задоволенні споживчого попиту. Отже, й 
сьогодні малий бізнес розвивається екстенсивним шляхом, що, з одного боку, 
підвищує конкуренцію на споживчому ринку, а, з іншого,– створює 
обмеження для його якісного розвитку. 

Є багато чинників, які негативно впливають на підприємницьке 
середовище, пригнічуючи виробництво та заганяючи діяльність у "тінь". 
Серед них – надмірний податковий тиск, утиски з боку місцевої влади та 
контролюючих органів тощо. 
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ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. В ефективному управлінні будь-яким підприємством дуже 

важливим чинником, який може як негативно, так і позитивно впливати 
на кінцевий результат діяльності, є час. Отже, оперативність і доцільність 
прийнятих управлінських рішень спричиняє вагомий вплив на якість 
отриманого результату.  

В умовах жорсткої і не завжди добросовісної ринкової конкуренції 
перед керівниками постає питання, яким чином спрямувати мінімум 
зусиль на просування до ринків продукції, праці або капіталу з 
максимально ефективним результатом.  

Результати дослідження. Ділову активність можна вважати 
комплексним показником, який відображає як зусилля підприємства 
для забезпечення динамічності розвитку, так і досягнення 
сформульованих цілей у різних напрямах своєї діяльності. Головною 
метою аналізу ділової активності підприємства є визначення: потенційних 
можливостей її підвищення на основі оцінки динаміки основних 
показників діяльності підприємства порівняно з галузевими 
показниками рівня ділової активності; впливу бізнес-середовища на 
діяльність підприємства за досліджуваний період; ефективності 
використання виробничих, фінансових та трудових ресурсів. 

На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається 
як результативність роботи підприємства щодо величини авансованих 
ресурсів або величини їхнього споживання у процесі виробництва.  

Основним критерієм діяльності є позитивна динаміка 
основних фінансових результатів різних напрямів діяльності 
підприємства, що відображено в Таблиці 1. 

Аналіз ділової активності підприємства можна подати у вигляді 
системи чотирьох самостійних складових (блоків) аналітичних 
досліджень:  

- аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємств;  
- аналізу використання власного і залученого капіталу;  
- аналізу ефективності кредитних відносин підприємства з 

комерційними банками;  
- аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей.  
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Тобто проведення аналітичних досліджень ділової активності 
підприємств дає змогу оцінити, наскільки ефективно сформована 
структура їх капіталу, як складаються їх взаємовідносини з 
постачальниками та замовниками, а також з комерційними банками.  

 
Таблиця 1  

Критерії оцінки ділової активності за функціональними сферами 
діяльності підприємства 

Функціональна сфера 
діяльності підприємства 

Критерії оцінки ділової активності 

Операційна 
(виробнича) 

- Наявність позитивної динаміки операційного прибутку; 
- Виконання «золотого правила економіки» ТП>ТД>TА > 100%; 
- Швидкість обертання різних видів активів підприємства; 
- Позиціювання підприємства на фоні циклу ділової активності 

підприємств відповідної галузі. 

Маркетингова 
діяльність 

- Ширина та глибина продуктового портфеля; 
- Широта ринків збуту продукції (внутрішні та зовнішні); 
- Динаміка частки на існуючому ринку; 
- Освоєння нових ринків; 
- Кількість, середній розмір, частота та динаміка укладених угод; 
- Наявність торгової марки, брендів; 
- Активність використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, реклами, PR у просування товарів до споживачів. 

Інвестиційна 
- Позитивна динаміка доходів від реальних інвестицій; 
- Структура короткострокових і довгострокових інвестицій. 

Інноваційна діяльність 
- Обсяг та динаміка інноваційної продукції; 
- Купівля-продаж нових нематеріальни необоротних активів (технології, 

патенти, ліцензії тощо). 

Фінансова 

- Позитивна динаміка прибутку від фінансової діяльності (випуск, 
купівля-продаж цінних паперів); 

- Позитивна динаміка вартості цінних паперів підприємства; 
- Позитивна динаміка коефіцієнту стійкості економічного 

зростання підприємства. 

 
Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і 

продажів продукції) слід збільшувати приріст його майна, тобто активів. 
У зв'язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу 
визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони 
залежать від багатьох факторів, що відображають ефективність поточної 
(рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і 
фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури 
капіталу) діяльності.  

Як відомо, ефективність використання фінансових ресурсів 
насамперед пов'язують з їх оборотністю. Оборотні кошти є найбільш 
мобільною частиною господарських засобів. Прискорення оборотності 
оборотних коштів має важливе значення для стабільності фінансового 
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стану підприємств з таких причин:  
- швидкість обороту коштів визначає розмір їх річного обороту;  
- прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;  
- прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів 

веде до прискорення обороту на інших стадіях.  
В обліково-аналітичній практиці можливості підприємства щодо 

розширення основної діяльності за рахунок реінвестування власних 
засобів визначається за допомогою коефіцієнта стійкості росту, що 
виражається у відсотках та обчислюється за формулою: 

 

( )
100% 100%R ПР

ур

с С

P Д Р
К

И И


     (1) 

 
де РR – чистий прибуток, що залишився в розпорядженні 

підприємства;  
Д – дивіденди, виплачувані акціонерам;  
РПР – прибуток, спрямований на розвиток виробництва 

(реінвестований прибуток);  
ИС – власний капітал (капітал і резерв).  
Коефіцієнт стійкості економічного росту показує, якими темпами в 

середньому збільшується економічний потенціал підприємства.  
У свою чергу, ефективність капіталу найкраще характеризується 

його рентабельністю. Для оцінки використання капіталу підприємства 
доцільно використовувати метод подовження факторних систем, за яким 
рентабельність капіталу визначається двома чинниками – чистою 
рентабельністю реалізації продукції та оборотністю капіталу. Факторний 
аналіз дає змогу виявити резерви підвищення рентабельності капіталу.  

Аналіз власного капіталу підприємства включає оцінку:  
- достатності, динаміки та структури власного капіталу;  
- причин змін окремих його складових.  
З метою факторного аналізу власного капіталу останній доцільно 

розраховувати як добуток трьох величин:  
- чистої рентабельності реалізації продукції;  
- коефіцієнта оборотності капіталу;  
- коефіцієнта фінансової залежності.  
Висновки. Оцінка ділової активності дозволяє дослідити 

результативність управління й ефективність прийнятих рішень. 
Застосування результатів оцінки ділової активності слугуватиме 
покращенню результативності виробничо-господарської діяльності та 
допоможе здобути конкурентні переваги на сегменті ринку 
господарювання. При цьому важливим є розуміння того, що кожне 
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окреме підприємство вимагає індивідуального підходу до інтеграції та 
систематизації методик оцінювання його діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ.Необхідність дослідження процесів формування, розміщення 
тавикористання фінансових ресурсів підприємств обумовлена 
насампередосновними принципами, пов’язаними з проблемами 
забезпеченняефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із 
зовнішнімсередовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов 
розвиткуринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в 
конкурентномусередовищі.Управління грошовими потоками, капіталом, 
фінансовимиресурсами є системоутворюючим чинником функціонування 
та розвиткупідприємства. Вагомим резервом у напрямку покращення 
діяльностіпідприємств є підвищення ефективності використання їх 
фінансовихресурсів, які займають значну питому вагу в структурі активів 
підприємств. 

Результати дослідження. Фінансові ресурси є одним з 
фундаментальних понять фінансів підприємств. Їхня 
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специфікавиявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій 
формі, маютьрозподільний характер і відображають формування і 
використаннярізноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів 
господарськоїдіяльності сфери матеріального виробництва, держави й 
учасниківневиробничої сфери. 

Відомо, що для поліпшення фінансового добробуту підприємства 
необхідне раціональне, економне використання наявних фінансових 
ресурсів. З цієї причини поняття «ефективне використання фінансових 
ресурсів» мусить мати певнусмислову і кількісну визначеність. 

Більшість економістів розглядають ефективність як порівняння 
отриманого результату від будь-якої діяльності з понесеними витратами 
або використаними ресурсами. 

Ефективність використання фінансових ресурсів можна оцінити за 
допомогою співставлення отриманого доходу з сумою фінансових 
ресурсів. Так, узагальнюючим показником оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів є ресурсовіддача: 

Р

Д
К рф .. ,                                               (1) 

 
де Кф.р. –коефіцієнт використання фінансових ресурсів; 
Д–вироблений дохід підприємства; 
Р–середньорічний обсяг фінансових ресурсів підприємства. 
Структурний зміст узагальнюючого показника можна показати 

через проміжні показники в наступній формі: 

ФобФос

ПЗА
К рф




.. ,                                           (2) 

 
де А –амортизаційні відрахування; 
З –заробітна плата працівників підприємства; 
П –валовий прибуток, отриманий підприємством; 
Фос–середньорічна вартість основних засобів; 
Фоб–середньорічна вартість оборотних засобів підприємства. 
Функціонування ринкової економічної системи в Україні можливе 

заумови зростання ефективності використання фінансових ресурсів. З 
метоюзабезпечення ефективного управління цим процесом на 
підприємствахповинна розроблятися спеціальна фінансова політика, 
спрямована назалучення фінансових ресурсів із різних джерел згідно з 
потребамийого розвиткув майбутньому періоді. Політика формування 
фінансових ресурсівявляє собою частину загальної фінансової стратегії 
підприємства, якаполягаєв забезпеченні необхідного рівня 
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самофінансування йоговиробничого розвитку. Аналізуючи ринкові та 
структурні перетворення упромисловості України, необхідно розробити 
цілісну системупринципів управління фінансовими ресурсами 
підприємства, якіорієнтуються на нові умови функціонування, а саме: 
забезпеченняконкурентної переваги як основної мети розвитку 
підприємства; оцінкуресурсного потенціалу підприємства як сукупності 
трудових, матеріальнихта фінансових ресурсів, що забезпечують 
можливість реалізації його цілей;одноманітність техніко-економічних 
механізмів розподілу ресурсів на всіхрівнях технологічної структури; 
зіставлення фінансового потенціалу зцільовими стратегічними 
орієнтирами і прийнятним рівнем ризику длязабезпечення фінансової 
безпеки підприємства; системність управлінняфінансовими ресурсами і 
ризиками. Теоретична база управлінняфінансовими ресурсами 
підприємства представлена в Таблиці 1. 

Висока залежність фінансових результатів виробничо-
господарськоїдіяльності підприємства від безлічі зовнішніх і внутрішніх 
загрозвизначають необхідність розробки такої системи управління 
фінансовимиресурсами, яка б дозволяла виконувати стратегічні та 
поточні цільовіустановки. Для цього необхідно при ухваленні рішень з 
управлінняфінансовими ресурсами визначити сукупність фінансових 
показників, щохарактеризують цільову ефективність їх виробничо-
господарської діяльностів умовах конкурентного ринку. Головною метою 
управління фінансовимиресурсами підприємства є забезпечення 
максимізації добробуту власниківпідприємства в поточному та 
перспективному періоді. Ця мета одержуєконкретне вираження в 
забезпеченні максимізації ринкової вартостіпідприємства, що реалізує 
кінцеві фінансові інтереси його власників. 

 
Таблиця 1 

Теоретична база управління фінансовими ресурсами підприємства 
Концепції, методи, 

механізми та 
інструменти 

Характеристика 
Зв'язок з управлінням 

фінансовими ресурсами 

1 2 3 
Системний підхід 
(концепція) 

Заснована на загальній теорії систем, що вказує 
на специфіку, сутність об’єкту управління як 
системи та всі взаємозв’язки з іншими 
господарськими системами 

Дозволяє розглядати процес 
управління фінансовими 
ресурсами підприємства як 
систему взаємозв'язаних 
елементів, на основі обліку 
властивостей системи, її 
складових і синергетичного 
ефекту 

Стратегічний 
менеджмент 
(концепція) 

Управління, засноване на цілях, формуванні та 
реалізації стратегій, спрямованих на 
досягнення поставлених цілей 

Сприяє реалізації стратегії 
управління фінансовими 
ресурсами в нових ринкових 
умовах 
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Продовження табл. 1 
Концепція 
фінансової безпеки 

Містить сукупність теоретичних положень 
стратегій, елементів, що забезпечують 
фінансову безпеку господарської системи 

Забезпечує довготривалу 
стійкість фінансових стосунків 
підприємств, забезпечуючи 
досягнення безпеки 
підприємств 

Управління 
надійністю (метод) 

Управління, засноване на виявленні причин 
порушення надійності роботи підприємства 

Сприяє підвищенню фінансової 
безпеки, виявленню 
специфічних ризиків надійності 
підприємства 

Бюджетування і 
внутрішній аудит 
(механізми) 

Бюджетування – механізм управління 
фінансовими ресурсами підприємства на 
основі бюджету окремих підрозділів. 
Внутрішній аудит – оцінка і підвищення 
ефективності процедур управління ризиками, 
внутрішнього фінансового контролю та 
управлінських процесів 

Сприяють реалізації функцій 
антикризового управління, 
спрямованого на фінансову 
стійкість підприємства 

Управління 
ризиками 
(інструментарій) 

Управління, засноване на ідентифікації, 
моніторингу і мінімізації ризиків 

Дозволяє виявити і нівелювати 
ризики, які властиві процесу 
управління фінансовими 
ресурсами 

 
Висновки. Фінансові ресурси – це власний, позиковий та 

залученийгрошовий капітал, що використовується підприємствами для 
формуваннясвоїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з 
метоюодержання відповідних доходів і прибутку. 

Якість використання фінансових ресурсів може бути оцінена 
черезефективність використання, при цьому ефективність 
забезпечуєтьсявпливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів – 
економічних, правових,соціальних та інших. Незважаючи на велику 
кількість фінансовихкоефіцієнтів та різноманітних підходів щодо 
визначення ефективностівикористання фінансових ресурсів необхідно 
впровадити таку системукритеріїв та їх нормативних значень, яка б 
допомагала найбільш точнооцінити ефективність використання наявних 
фінансових ресурсів напідприємстві і була б зрозумілою, аргументованою 
та враховувала видекономічної діяльності суб’єкта господарювання. 

 
Список використаних джерел: 

1. Фінанси підприємств: підручник [7-ме вид.] / [А.М. Поддєрьогін, 
М.Д.Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; за ред. А.М. Поддєрьогіна. –К.: 
КНЕУ, 2008. –552с. 

2. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва / 
О.М. Кравчук, В.П. Лещук. –К.: Центр учбової літератури,  
2010. –504с. 

3. Бердар М.М. Фінанси підприємств:[навч. посіб.] / М.М. Бердар –К.: 
Центр учбової літератури, 2010. –352с. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Вступ. У трансформаційній економіці України підвищення 

конкуренто-спроможності вітчизняних підприємств змушує підприємців 
та менеджерів до пошуку ефективних методів управління господарською 
діяльністю. Це зумовлює потребу у формуванні ефективних систем 
управління виробничо-господарською діяльністю вітчизняних 
підприємств. Показником успішної роботи підприємств є наявність 
прибутку, зростання обсягів виробництва та забезпечення 
конкурентоспроможної продукції. Внутрішнім чинником успішної 
фінансово-господарської діяльності підприємств є зменшення витрат 
виробництва. 

Результати дослідження. Управління витратами можна 
охарактеризувати як процес цілеспрямованого формування витрат за їх 
видами, місцями та носіями і постійного контролю рівня витрачання 
ресурсів, стимулювання економії. На підприємствах управління 
витратами є важливим засобом побудови системи обліку витрат з 
урахуванням тактичних і стратегічних цілей керівництва. Воно 
передбачає систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки 
під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, прийняття рішення 
щодо покращення структури собівартості продукції тощо. Для 
ефективного управління витратами потрібно визначити класифікацію 
витрат та місця їх виникнення. 

Для формування системи управління витратами потрібно визначити 
структуру цієї системи, яка повинна містити складові, що взаємодіють 
між собою відповідно до поставлених завдань. 

Система управління витратами – це сукупність 
взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів, що діють у межах 
функціональних обов’язків і утворюють певну цілісність, за 
допомогою яких узагальнюються процеси постачання, 
використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, 
реалізуються тактичні та стратегічні плани [2]. 

Удосконалення управлінського процесу зумовлене зростанням 
нестабільності зовнішнього середовища підприємства. Процес прийняття 
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управлінських рішень особливого значення набуває в умовах ризику та 
невизначеності. Тому, щоб забезпечити стабільне функціонування 
підприємства, потрібно сформувати ефективну систему управління, яка б 
давала можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Управління витратами є важливим напрямком управлінської 
діяльності на підприємстві. Його можна визначити як взаємопов’язаний 
комплекс робіт, який впливає на процес здійснення витрат під час 
господарської діяльності підприємства і спрямований на досягнення 
оптимального їх рівня у всіх підсистемах підприємства. Управління 
витратами можна трактувати і як динамічний процес, що включає 
управлінські дії, метою яких є досягнення високих економічних 
результатів діяльності підприємства на основі ефективного використання 
ресурсів та забезпечення оптимального рівня витрат. Отже, це досить 
багатогранна система, яка вимагає взаємодії всіх служб та ланок 
підприємства. 

Система управління витратами передбачає структуризацію 
внутрішнього середовища підприємства, тобто виділення центрів 
відповідальності (центру управління, витрат, виручки тощо), що 
полегшує постановку цілей підсистемам управління. Порівнюючи 
фактичні витрати з плановими (нормативними), можна оцінити роботу 
всіх підрозділів щодо використання ресурсів, виявити причини відхилень 
фактичних витрат від планових. 

В управлінні витратами важливе значення належить контролю, 
оскільки за його допомогою можна виявити взаємозв’язок між рівнем 
витрат, обсягами виробництва та прибутком, а отже, – здійснювати 
оперативне планування майбутньої діяльності. Він дозволяє встановити 
достовірність первинних даних щодо накопичення та списання витрат, 
повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених 
документах та облікових регістрах, відповідність ведення обліку витрат 
обраній обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат 
підприємства, яка міститься у звітності господарюючого суб’єкта. 

Обґрунтований облік витрат має давати можливість здійснювати 
управління діяльністю підприємства, досягати зниження витрат шляхом 
надання даних про фактичні витрати, які відповідали б критеріям 
точності, повноти і своєчасності. Однак на практиці існують недоліки в 
системі управління, які свідчать про ігнорування вимог ринкових умов 
господарювання і недалекоглядність керівництва. За умов їх усунення 
з’явиться можливість розглядати управління витратами з позиції 
оптимізації їх рівня. Сучасна система управління витратами повинна бути 
такою, щоб давати можливість приймати управлінські рішення з 
урахуванням їх економічних наслідків, контролювати витрати за 
нормами, оцінювати формування собівартості та прибутку, витрати в 
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розрізі структурних підрозділів, приймати рішення щодо ефективності 
використання ресурсів. 

Управління витратами має бути швидким і адекватним. Це 
досягається своєчасністю отримання інформації про витрати та 
швидкістю прийняття рішень. Основна проблема формування необхідної 
інформації щодо витрат, на думку Л. Сухарєвої і С.Петренко, полягає в 
забезпеченні повноти, адекватності, цілісності та достовірності 
інформації [5]. Під управлінською інформацією розуміють сукупність 
даних, які є основою для прийняття управлінських рішень та визначення 
стратегічних, тактичних і оперативних завдань [3]. 

В організації управління витратами на підприємстві важливе 
значення має координація інформаційних потоків, які характеризують 
стан дотримання планових та нормативних показників і дають 
можливість вчасно реагувати на небажані тенденції. 

Основою управління інформаційними потоками є оптимізація 
документообігу – руху документів підприємства від місця надходження 
та зберігання на підприємстві до відправлення їх зацікавленим сторонам 
або передачі до архіву. 

З метою оптимізації інформаційних потоків мають бути створені 
раціональні маршрути руху інформації між структурними підрозділами 
підприємства, які б регламентували порядок контролю за їх виконанням. 
У першу чергу потрібно визначити групи документів, які потрібні для 
успішного функціонування центрів відповідальності, періодичність їх 
надання та контроль за виконанням. При побудові раціональних 
маршрутів враховують як вхідні інформаційні потоки, які надають 
необхідну інформацію певному центру відповідальності, так і вихідні 
потоки, які надходять із цього центру до інших підрозділів. 

З метою прийняття ефективних управлінських рішень обробка 
потоку інформації повинна відбуватися в єдиній інформаційно-
аналітичній системі, що дало б можливість об’єднати в єдиний 
інформаційний простір територіально віддалені об’єкти та підрозділи 
підприємства, автоматизувати всі технологічні і бізнес-проекти 
підприємства, здійснювати оперативний контроль та управління 
процесами виробництва, збуту, взаєморозрахунків із покупцями і 
постачальниками тощо. 

При організації інформаційної системи потрібно врахувати 
різнобічність інформаційних потреб керівників, які залежать від їх 
ієрархічного рівня та функціональних обов’язків. Найповніше інформації 
про витрати міститься на найнижчому рівні управління. Деталізація 
витрат зменшується від найнижчого ієрархічного рівня до вищого. Тому 
кожний керівник має отримувати лише ту інформацію про витрати, від 
наявності якої залежить правильність саме ним прийнятих управлінських 
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рішень. 
На багатьох підприємствах первинний облік стає все більш 

формальним. Первинні документи складаються із значними 
порушеннями. Часто для однотипних господарських операцій документи 
просто дублюються без будь-якого ситуаційного аналізу, складаються 
швидше як необхідний додаток до звіту, а не як фіксатор факту, який 
відбувся, до того ж із значним часовим запізненням без необхідних 
реквізитів. 

Через нерозуміння вартості часу працівниками обліковий процес 
(від первинного документа до записів у Головній книзі) здійснюється із 
значними відхиленнями від встановлених для цього часових рамок і, по 
суті, для управлінських рішень втрачає будь-яке значення. 

Висновки. Отже, система управління витратами відіграє ключову 
роль як в обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього 
економічного середовища, так і в налагодженні ефективного 
внутрішньогосподарського управління та створенні ефективного 
механізму планування, контролю й аналізу витрат. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ І 
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Вступ. У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств 
значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і 
платоспроможністю та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової 
стійкості. 

Підприємство в умовах ринкової економіки діє на засадах 
комерційного розрахунку, одним з принципів якого є самофінансування. 
Достатність забезпеченості підприємства власними та залученими 
фінансовими ресурсами зумовлюють його здатність здійснювати 
ефективну господарську діяльність та розраховуватися за своїми 
зобов’язаннями. Зовнішнім виявом фінансового стійкості є ліквідність та 
платоспроможність. Неефективна діяльність підприємства, насамперед 
збиткова діяльність, призводить до зниження ліквідності підприємства. З 
іншого боку, низька ліквідність не дає можливості забезпечити 
безперебійне постачання ресурсів, що тягне за собою простої 
виробництва з усіма негативними наслідками. Крім того, низька 
ліквідність підриває довіру до підприємства з боку банків, потенційних 
покупців та інших контрагентів, що значно знижує можливості залучення 
додаткових ресурсів та виходу з кризи. Тобтонизька ліквідність на фоні 
збиткової діяльності та недостатньої фінансової стійкості становлять 
реальну загрозу існуванню підприємства. 

Результати дослідження. Ринкові умови господарювання 
вимагають від економічних суб’єктів дотримання вимог щодо 
платоспроможності та ліквідності. Їхнє практичне значення обумовлене 
необхідністю повного та своєчасного виконання зобов’язань, 
забезпечення діяльності підприємства ліквідними активами, здатними в 
будь-який час покрити обсяг зобов’язань. 

Ліквідність і платоспроможність підприємств є найбільш 
вживаними поняттями фінансової науки і найбільш популярними 
об’єктами фінансового аналізу й управління. Вони розглядаються 
переважною більшістю зарубіжних і вітчизняних авторів підручників, 
навчально-методичних посібників і монографій, присвячених проблемам 
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фінансів підприємств, фінансового менеджменту, економічного та 
фінансового аналізу, а також широко представлені публікаціями у 
фахових періодичних виданнях, більшість з яких присвячені розкриттю 
сутності ліквідності і платоспроможності підприємств. 

Проте ще не сформувався єдиний підхід щодо визначення поняття 
ліквідності та платоспроможності підприємств, а також організації і 
методики їх аналізу, який би відповідав об’єктивній економічній сутності 
даних явищ, забезпечував отримання об’єктивної, багатогранної, точної 
та достовірної інформацію про них та забезпечував розробку і прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 

Розглядаючи думки різних науковців, можна виділити три підходи 
до трактування сутності платоспроможності. 

Перший підхід – теоретичні погляди західних науковців (Й. Ворст, 
П. Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда): платоспроможність 
визначається наявністю власних обігових коштів та здатністю покривати 
збитки. Тобто автори мають на увазі не лише погашення зобов'язань 
підприємством, а ще й існування вевного потенціалу чи резерву, який би 
дав змогу підприємству, працюючи збитково, покривати збитки [5]. 

Другий підхід, який запропонували російські науковці  
(В.В. Ковальов, М.М. Крейніна, М.С. Абрютина, А.В. Грачов, Е.І. Уткін, 
А.Д. Шеремет), платоспроможність визначає як здатність підприємства 
виконувати свої зобов'язання [3]. 

Для третього підходу (Н.В. Тарасенко, В.І. Іващенко, М.А. Болюх, 
Є.В. Мних, В.М. Мельник – вітчизняні науковці) характерне таке 
визначення: «... Платоспроможність підприємства – найважливіший 
показник, який характеризує фінансовий стан підприємства» [1]. 

Важливість для підприємства підтримувати платоспроможний стан 
у будь-який момент часу для задоволення вимог кредиторів, інвесторів, 
держави щодо сплати податків і зборів вимагає обґрунтування 
концептуальних засад забезпечення платоспроможності, що передбачає 
вирішення таких основних питань: 

- визначення змісту та об'єкта забезпечення платоспроможності 
підприємства; 

- формування мети й основних завдань управління 
платоспроможністю; 

- обґрунтування функціональної сутності управління 
платоспроможністю; 

- визначення вимог до здійснення управління платоспроможністю 
промисловим підприємством [2]. 
Управління платоспроможністю полягає в аналізі та управлінні 

рухом грошових потоків, передбачає цілеспрямований вплив на процеси 
акумуляції грошових коштів, тобто їхнє витрачання та перерозподіл. Для 
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ефективного управління платоспроможністю необхідно визначити, які 
види діяльності й елементи активів чи пасивів сприяли зростанню чи 
зменшенню грошових коштів і якою мірою.  

Проведення аналізу платоспроможності базується на використанні 
системи оцінювальних показників, перелік яких залежить від 
методичного підходу до визначення їх рівня (рис.1) [4].  

 

 
Рис. 1. Система показників оцінки стану платоспроможності 

підприємства 
 

Під ліквідністю будь-якого активу розуміють його здатність 
трансформуватися у грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається 
тривалістю періоду часу, протягом якого ця трансформація може бути 
здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду 
активу. Тобто ліквідність підприємства характеризує механізм 
перетворення фінансових або матеріальних активів на грошові кошти з 
метою своєчасного виконання зобов'язань. Платоспроможність означає 
наявність у підприємства грошових коштів та їхніх еквівалентів, 
достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує 
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негайного погашення. Тобто основними ознаками платоспроможності є: 
а) наявність у достатньому обсязі коштів на поточних рахунках; 
б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості [1]. 
Платоспроможність підприємства відображає наявність у нього 

коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською 
заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними 
ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх 
коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої 
кредиторської заборгованості. 

Управління платоспроможністю підприємства є важливою ланкою 
управлінської діяльності, яка забезпечує основну мету функціонування 
суб’єкта господарювання –отримання максимального прибутку й 
рентабельності активів, забезпечення стабільного стійкого фінансового 
стану підприємства та знаходження рішення щодо його покращення.  

Для забезпечення нормального розвитку потрібно вчасно 
задовольнити всі платіжні потреби підприємства. Джерелом фінансових 
ресурсів для покриття платіжних потреб можуть бути не лише 
мобілізовані кошти за рахунок реструктуризації активів підприємства, але 
й додатково залучені позикові кошти, якщо при цьому не зростає ризик 
втрати фінансової стійкості і є потенційні можливості їх повернення. 
Мистецтво фінансового менеджера підприємства якраз і полягає в тому, 
щоб грошових коштів на розрахунковому рахунку і в касі вистачало для 
виконання поточних платежів, а решта їх повинна бути вкладена в 
матеріальні та інші ліквідні активи згідно із зазначеними пріоритетами 
фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта. 

Сучасні економічні умови господарювання вимагають від 
керівництва нових підходів до управління ліквідністю та 
платоспроможністю з урахуванням швидкої зміни зовнішнього 
середовища та необхідності розробки захисних заходів з метою 
зменшення його негативного впливу на результати фінансово-
господарської діяльності. При цьому потрібно застосувати системний 
підхід та в комплексі формувати політику управління ліквідністю і 
платоспроможністю, основними складовими якої є управління 
платоспроможністю, управління ліквідністю активів, взаємопов’язане 
управління ліквідністю, доходністю та ризиком підприємства. 

Висновки. Тому, на наш погляд, більшого поширення повинна 
набути гнучка тактика, основний зміст якої полягає в забезпеченні 
високого співвідношення між поточними активами й обсягом реалізації, 
тобто підприємство збільшує такі статті балансу, які забезпечують 
можливість збільшення обсягів виробництва за відповідної зміни 
кон’юнктури ринку й дозволяє стимулювати обсяг продажів за рахунок 
надання відстрочки платежів. До таких статей можна віднести грошові 
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кошти, цінні папери, страхові й резервні запаси. У результаті ліквідність 
підприємства збільшується. Проте дана політика є витратною, і 
управління оборотними активами має будуватися на виборі між 
витратами, пов’язаними зі збільшенням оборотних активів, та вигодами 
від збільшення оборотних активів. 

У практиці одночасне досягнення необхідної рентабельності та 
ліквідності, як правило, виступають у протиріччя. Тому управління 
ліквідністю підприємства потрібно будувати на засадах постійного 
компромісу з урахуванням визначених пріоритетів та необхідності 
одночасної мінімізації ризику втрати платоспроможності та ризику 
втраченої вигоди. 
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Вступ. Перехід підприємств на ринкові основи господарювання 

призвів до істотних змін у фінансовому плануванні. Нестійка динаміка 



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

 

548 
 

виробництва продукції (робіт, послуг), нерозвиненість маркетингової 
діяльності на підприємствах, криза неплатежів та інші важко 
передбачувані явища в господарських зв’язках і грошових відносинах 
зумовили скорочення періодичності розробки фінансових планів, а на 
окремих підприємствах призвели до повної відмови від них.  

Проте фінансове планування активно впливає на всі сторони 
діяльності підприємства через вибір об’єктів фінансування, скерування 
коштів, залежно від їх видачі, на ті чи інші заходи, сприяє раціональному 
використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів. Механізм 
фінансового планування тісно пов’язаний з особливостями системи 
управління, у рамках якої здійснюється планування на підприємстві. 
Підприємство самостійно встановлює пріоритети своєї діяльності, 
визначає потрібний обсяг фінансових ресурсів та вибирає умови 
господарювання. Планування дає змогу виявити проблеми, що існують на 
підприємстві, і намітити необхідні заходи для їх подолання в 
майбутньому. 

Результати дослідження. У сучасній ринковій економіці важливою 
передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів 
і досягнення високих кінцевих результатів є планування діяльності 
підприємств. Проте нині воно є нерегламентованим з огляду на єдині 
правила чи стандарти. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і 
зарубіжною наукою та практикою інструментарій планування є досить 
різноманітним, що дає змогу використовувати такий набір методів та 
алгоритмів, який є прийнятним для кожної ситуації.  

Планування, як економічну категорію, заведено розглядати із 
загальноекономічної та управлінської позицій. Загальноекономічна 
позиція дає уявлення про планування як один з методів регулювання 
пропорцій суспільного виробництва. Централізоване планування 
тривалий час було основним регулятивним механізмом у вітчизняній 
економіці.  

Необхідним та досить важливим елементом забезпечення 
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, а також його 
економічного зростання є фінансове планування. Практика країн з 
ринковою економікою свідчить, що чим вищий рівень фінансового 
планування, тим ефективнішим є управління діяльністю підприємства. 
Саме тому доцільно визначити сутність та завдання фінансового 
планування на підприємстві. А.Г. Загородній, А.М. Ковальова,  
М.Г. Лапуста вважають, що «фінансове планування – це розроблення 
системи фінансових планів за окремими напрямами фінансової діяльності 
підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у 
плановому періоді» [1]. Фінансове планування потрібне насамперед для 
збереження фінансової рівноваги підприємства, а також для уникнення 
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нагромадження зайвих ліквідних засобів.  
Процес фінансового планування є процесом оцінки фінансових 

потреб підприємства на перспективу на базі аналізу фінансових 
показників за минулий період. Основним завданням фінансового 
планування є визначення джерел формування та надходжень коштів у 
плановому році, визначення приросту активів, обсягу повернення 
залучених коштів, витрат і покриття збитків, а також підтримка 
ліквідності та платоспроможності.  

Сучасне підприємство уявляється нині як надскладна відкрита 
соціально-технічна система, пов’язана специфічними відносинами з 
навколишнім середовищем. Об’єктом планування є його діяльність, 
здійснення різновидів якої потребує цільової орієнтації, визначеної в часі 
та засобах досягнення цілей.  

Цілі функціонування підприємства – це чітко й однозначно 
сформульовані наміри, подані у вигляді переліку основних показників, які 
підлягають досягненню й зазвичай мають кількісну оцінку. Вони задають 
напрям розвитку підприємства й відображають бажаний стан, якого 
необхідно досягти в майбутньому.  

Сутнісне наповнення планування, його зміст і результативність 
залежать, як уже зазначалося, передусім від особливостей зовнішнього 
середовища. Таке сприйняття планування діяльності підприємства 
зосереджує увагу на тій його складовій, що безпосередньо пов’язана з 
оточенням, – стратегічному плануванні. 

У процесі стратегічного планування на основі управлінням стратегії 
розробляється генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем і 
ресурси для досягнення стратегічних цілей.  

Стратегічне планування повинне сприяти досягненню генеральних 
цілей підприємства, до яких належать:  

1) підтримка рівня конкурентоздатності продукції;  
2) забезпечення динаміки (темпів) росту власної частки на ринку;  
3) підвищення доходу і рентабельності виробництва;  
4) виконання науково-виробничих і управлінських процесів на базі 

високих технологій;  
5) забезпечення соціального захисту працівників. 

Стратегічні плани різних підрозділів підприємства складаються 
відокремлено, однак центральний орган планування на рівні підприємства 
повинен забезпечити інформаційну єдність планування шляхом надання 
керівництву підрозділу прогнозу щоденного стану зовнішнього 
середовища. 

Реалізація стратегічних планів здійснюється за допомогою 
поточних (річних) і оперативних планів. Жорсткий зв’язок має бути між 
стратегічним плануванням і формуванням бюджету, тобто обов'язково 
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проводитися фінансове ув’язування цільових програм і бюджетів.  
Висновки. Для забезпечення стабільності фінансового планування 

необхідно більше уваги приділяти фінансовій стратегії підприємства як 
особливому способу реалізації підприємством довгострокових цілей 
фінансової діяльності, а також усунення суперечності між потребою в 
фінансових ресурсах і можливостями їх формування. Тому одним з 
основних шляхів покращення фінансового стану підприємства є його 
стратегічне фінансове планування, яке є розрахунком обсягів фінансових 
ресурсів за джерелами формування і напрямами використання відповідно 
до виробничих показників підприємств на плановий рік.  

Питання стратегічного планування діяльності підприємства 
потребують подальших досліджень і узгодження з поточним плануванням 
для формування системи планування, яка сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності підприємств і рівня конкурентноздатності 
продукції.  
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ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Вступ.В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший 

оцінний показник діяльності підприємства, джерело матеріального 
добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме 
політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на 
внутрішні інвестиції, соціальні заходи, відшкодування в бюджет і є 
іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління 
прибутком на підприємстві. 

Найважливішою фінансовою категорією, що відображає 
позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 
характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої 
продукції, стан продуктивності праці, є прибуток. На сучасному етапі 
розвитку ринкового середовища господарювання власників підприємств 
цікавить не тільки отримання прибутку, а його максимізація. Для 
досягнення цієї мети на перший план виходять питання щодо 
ефективного управління прибутком, оскільки розмір отриманого 
прибутку має досить велике значення в діяльності підприємства. 
Величина прибутку підприємства впливає на формування фінансових 
ресурсів підприємства, збільшення ринкової вартості підприємства, 
ефективність виробничої діяльності підприємства, економічний розвиток 
держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою податків, 
зборів, обов’язкових платежів.  

Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства, а також 
держави визначають необхідність дослідження питань ефективного 
управління прибутком підприємств. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день прибуток – одна з 
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основних форм грошового накопичення, що створюється в галузях 
економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі 
вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку. 

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності вирішення 
трьох корінних взаємозалежних проблем – що продавати, як продавати і 
для кого продавати – і, таким чином, визначає політику формування 
прибутку – політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і 
доходів в середині підприємства. Дослідження формування прибутку, 
рентабельності підприємства, витрат, валових доходів є найважливішим 
чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських 
рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм з 
нарощування прибутку. Іншими словами, підприємства повинні чітко 
уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні 
параметри впливають на його величину. 

Забезпечення ефективного управління прибутком підприємства 
визначає ряд вимог до цього процесу, а саме: 

- інтегрованість із загальною системою управління підприємством (у 
якій би сфері діяльності підприємства не ухвалювалось управлінське 
рішення, воно прямо або побічно впливає на прибуток, бо управління 
прибутком безпосередньо пов'язано з виробничим менеджментом 
персоналу, інвестиційним менеджментом, фінансовим менеджментом 
та іншими видами менеджменту); 

- комплексний характер формування управлінських рішень (управління 
прибутком має розглядатися як комплексна система дій, забезпечуючи 
розробку взаємозалежних управлінських рішень, кожне з яких вносить 
свій внесок у результативність формування і використання прибутку 
по підприємству); 

- високий динамізм управління (системі управління прибутком повинен 
бути властивий високий динамізм, що враховує зміну чинників 
зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм організації й 
управління виробництвом, фінансового стану та інших параметрів 
функціонування підприємства); 

- багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських 
рішень (реалізація цієї вимоги припускає, що підготовка кожного 
управлінського рішення у сфері формування, розподілу і 
використання прибутку повинна враховувати альтернативні 
можливості дій, вибір яких повинен бути заснований насистемі 
критеріїв, що визначають політику управління прибутком 
підприємства);  

- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства (якими б 
прибутковими не здавалися ті чи інші проекти управлінських рішень у 
поточному періоді, вони повинні бути змінені, якщо вони вступають у 
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суперечність з місією (головною метою діяльності) підприємства). 
Головною метою політики управління прибутком є забезпечення 

збільшення добробуту власників підприємства, яка повинна 
забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників підприємства з 
інтересами держави. Виходячи з головної мети, система управління 
прибутку дає змогу вирішувати такі завдання, як забезпечення 
максимізації розміру прибутку, забезпечення оптимальної пропорційності 
між рівнем прибутку і рівнем ризику, забезпечення постійного зростання 
ринкової вартості підприємства, забезпечення ефективності програм 
участі персоналу щодо прибутку тощо. 

У процесі діяльності підприємство повинно проводити політику 
максимізації прибутку, що включає управління формуванням та 
розподілом прибутку. 

Політика управління формуванням прибутку включає в себе такі 
елементи, як розробка політики управління прибутком у процесі 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а 
також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 
діяльністю. Тобто це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією 
продукції, що є головною метою створення підприємства та забезпечують 
основну частку його доходу. 

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання та реалізацію 
тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є 
складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

У свою чергу, фінансовою діяльністю вважають діяльність, яка 
призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу 
підприємства. 

Політика управління формуванням прибутку повинна бути 
спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату 
через виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів 
діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та 
структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи 
управління суб’єктом господарювання. 

Серед особливостей процесу управління прибутком підприємств в 
умовахринкових відносин виокремлюють наступні: удосконалення 
плануваннярозподілу фінансових ресурсів підприємств; підвищення 
вимог до організаціїуправління матеріальними ресурсами підприємств; 
посилення ролі функціїрегулювання у формуванні кредитної політики 
підприємств; проведенняефективного контролю фінансових результатів 
підприємств. 

Серед напрямків розвитку механізму управління прибутком 
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підприємствавиокремлено такі: оптимізація зовнішніх і внутрішніх, 
вхідних і вихідних; удосконалення методів оцінки і планування обсягу 
прибутку напоточний і перспективний періоди; встановлення 
обґрунтованих пропорцій міжчастками прибутку, що спрямовуються на 
споживання та накопичення;виваженість дивідендної політики; 
удосконалення системи страхуванняфінансових ризиків;якісний 
фінансовий контроль за виконанням завдань щодовикористання та 
розподілу прибутку;раціональне використаннянерозподіленого прибутку 
тощо [2]. 

До критеріїв ефективності механізму управління прибутком 
підприємства вважаємо за потрібне віднести такі, як: підвищення 
зростання прибутку та рентабельності активів; зростання показників 
фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємств; 
зростання ділової активності підприємств. 

Висновки. Отже, прибуток підприємства є важливою економічною 
категорією і виступає об’єктом управління. Прибуток є джерелом 
формування фінансових ресурсів підприємства; чим вище рівень 
прибутку, тим менша потреба підприємства в залученні фінансових 
коштів із зовнішніх джерел і вищий рівень самофінансування свого 
розвитку. 

Прибуток являє собою різницю між сукупними доходами і 
сукупними витратами підприємства, або між ціною реалізації та 
собівартості продукції, та характеризує кінцевий фінансовий результат 
діяльності підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою 
забезпечення його самофінансування і зміцнення 
конкурентоспроможності на ринку.  

Таким чином, прибутковість є основним критерієм оцінки 
виробничо-господарської діяльності кожного підприємства, а прибуток, 
як економічна категорія, відображає кінцеву грошову оцінку виробничої 
та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових 
результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану. Він є 
визначальним критерієм ефективності господарювання. 

Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із 
загальною системою управління підприємством, оскільки прийняття 
управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства впливає 
на рівень прибутку, який, у свою чергу є основним джерелом 
фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його 
власників. Отже, підвищення рентабельності виробництва та 
інвестиційної привабливості підприємства, зміцнення 
конкурентоспроможності вимагають застосування ефективних підходів 
до управління прибутком суб’єкта господарювання з метою його 
максимізації.  
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. У сучасних умовах господарювання забезпечення 

фінансово-економічної безпеки є однією з головних умов ефективного 
функціонування підприємства. Це обумовлено наслідками фінансово-
економічної кризи, інфляційними процесами, зниженням купівельної 
спроможності населення, посиленням конкурентної боротьби між 
підприємствами галузі та нестачею фінансових ресурсів. У зв’язку з цим 
актуальним залишається питання формування та управління системою 
фінансово-економічної безпеки для забезпечення ефективності діяльності 
підприємства. 

Результати дослідження. Фінансово-економічна безпека є 
важливою складовою економічної безпеки підприємства, що ґрунтується 
на забезпеченні економічного потенціалу. 

Фінансово-економічна безпека підприємства – це складне поняття, 
тому для визначення його сутності систематизуємо наукові підходи 
авторів (Табл. 1). 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_28/10_28_11.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_28/10_28_11.pdf
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Таблиця 1 
Систематизація поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» 

Автори Поняття 
Фінансово-економічна безпека – акцент на фінансовий стан 

Горячева К.С. 
[2, c. 4] 

такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю 
сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які використовуються 
підприємством, по-друге, – стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, по-третє, –
здатністю фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його фінансових 
інтересів, цілей та завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, – 
забезпечувати розвиток усієї фінансової системи. 

Кузенко Т.Б. 
[6, c. 27–29] 

стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінансових показників, 
ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах 
своїх граничних значень 

Єпіфанов А.О. 
[4, c 19] 

стан підприємства, що:  
1) дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, 

платоспроможність і ліквідність у довгостроковому періоді;  
2) забезпечує достатню фінансову незалежність; задовольняє потреби 

підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення;  
3) здатен протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть 

завдати фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню структуру 
власного капіталуабо примусово ліквідувати підприємство 

Кириченко О.А. 
[5, c 23] 

стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, 
виражений у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості й 
рентабельності бізнесу, якості управління, використання основних та оборотних 
засобів підприємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат за 
цінними паперами підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів 
Фінансова-економічна безпека – акцент на розробці фінансової стратегії 

Папехіна Р.С. 
[7, c 5] 

здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 
відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеного і 
конкурентного середовища 
Фінансова-економічна безпека – акцент на захисті від фінансових втрат 

Реверчук Н.Й. 
[9, c 15] 

Фінансова-економічна безпека підприємства – це захист від можливих фінансових 
втрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів. 

 
Виходячи з даних Табл. 1 встановлено, що на сьогоднішній день не 

існує єдиного підходу до сутності поняття фінансово-економічна безпека 
підприємства, науковці акцентують на фінансовому стані, на розробці 
фінансової стратегії, на захисті від фінансових втрат. 

Нами поділяється думка К.С.Горячевої, яка визначає сутність 
категорії «фінансова безпека підприємства» так: 

1) ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на всіх 
рівнях фінансових відносин; 

2) стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 
бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової 
систем, які характеризуються збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю попередити 
зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне 
функціонування національної економічної системи та економічне 
зростання;  

3) створення таких умов функціонування підприємства, за яких зведено 
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до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та 
інформаційними ресурсами підприємства [3]. 
Р. С. Папехін визначає фінансову безпеку саме як здатність 

підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 
відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах 
невизначеності й конкурентного середовища [4]. 

Управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві 
можливе, якщо будуть поставленні точні завдання для його 
реалізації,тому цілком доцільно виглядає поділ завдань управління 
фінансово-економічною безпекою, який зроблений науковцем 
В. Герасимчуком, а саме: 

- моніторинг, прогнозування, своєчасне виявлення й усунення загроз 
безпеці підприємств, причин і умов, що сприяють завданню 
фінансового й матеріального збитку, порушенню їх нормального 
функціонування й розвитку; 

- створення механізму та умов оперативного реагування на загрози 
безпеціта негативні тенденції у функціонуванні суб'єктів 
господарювання; 

- ефективне усунення загроз персоналу й зазіхань на ресурси 
підприємств у разі застосування правових, організаційних та 
інженерно-технічних заходів і засобів досягнення необхідного рівня 
безпеки; 

- створення нормативно-правового механізму для максимально 
можливої локалізації й відшкодування спричиненого збитку 
неправомірними діями фізичних і юридичних осіб, послаблення 
негативного впливу наслідків порушення безпеки, спрямованого на 
відновлення діяльності підприємства відповідно до його стратегії;  

- створення ефективних механізміввзаємодії державних структур із 
підприємством у питаннях безпеки; 

- створення системи підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації персоналу безпеки підприємства; 

- створення єдиної інформаційної бази даних про стан загроз, бази 
знань для прийняття управлінських рішень [1]. 
Висновки. Виходячи з завдань та факторів, що впливають на 

управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві потрібно 
розробити певну стратегію для забезпечення найкращих результатів. Ми 
поділяємо думку вже згадуваного науковця Р. С. Папехінащодо стратегій 
забезпечення управління фінансово-економічною безпекою на 
підприємстві, які повинні містити: 

1) визначення критеріїв і параметрів фінансової системи підприємства, 
що відповідають вимогам його фінансової безпеки;  

2) розробку механізмів і заходів ідентифікації загроз фінансовій безпеці 
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підприємства та їх носіїв;  
3) характеристику сфер їх прояву; 
4) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх 

функціонування, критеріїв їх дії на економічну систему 
підприємства;  

5) розробку методології прогнозування, виявлення і запобігання 
виникненню чинників, що визначають появу загроз фінансовій 
безпеці, проведення досліджень із виявлення тенденцій і 
можливостей розвитку таких загроз;  

6) організацію адекватної системи забезпечення фінансової безпеки 
підприємства;  

7) формування механізмів і заходів фінансово-економічної політики,що 
нейтралізують або пом’якшують дію негативних чинників [8].  
Отже, як ми бачимо, управління фінансово-економічною безпекою 

на підприємстві є надзвичайно важливою ланкою. Воно має безліч 
аспектів, і лише їх комплексний захист забезпечить подальший розвиток. 
Адже саме завдяки чітко і правильно сформованим вказівкам щодо 
управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві воно буде 
розвиватися, отримувати регулярні доходи та мати чітко сформовану базу 
безпеки для ефективного подальшого розвитку.  
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Вступ. Структурна перебудова економіки держави та прискорення 

темпів її зростання значною мірою залежать від досконалості системи 
управління фінансовими ресурсами на мікроекономічному рівні. 
Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов 
передбачає перш за все наявність досконалої інформаційної бази як 
основи прийняття управлінських рішень. За сучасних умов інформаційна 
база фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах не є 
досконалою саме внаслідок того що, по-перше, в основу інформаційного 
забезпечення покладено дані бухгалтерського обліку з орієнтацією 
переважно на користувачів інформації, які не впливають на управлінські 
рішення, по-друге, переважно при наданні поточної та оперативної 
інформації управлінському персоналу відсутня її формалізація й 
систематизація, по-третє, невикористання планування, зокрема 
фінансового, є значною перешкодою побудови ефективної діяльності 
підприємства на перспективу. 

За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність 
суб`єктів господарювання, власна відповідальність за результати 
фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба 
постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін 
фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на 
майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів фінансового 
менеджменту, зокрема бюджетування. Система управління 
підприємством повинна вдосконалюватись з урахуванням накопиченого 
світового досвіду, новітніх теоретичних і практичних досягнень у сфері 
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менеджменту. Для використання на вітчизняних 
підприємствахпропонується бюджетування як один з ефективних 
напрямків удосконалення системи управління на макрорівні, яке 
позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвиненою ринковою 
економікою. 

Результати дослідження. Як свідчить зарубіжний і вітчизняний 
досвід науковців та практиків, бюджетування є ефективною технологією 
управління фінансово-господарською діяльністю підприємств, атакож є 
основним засобом управління необхідною оперативною інформацією про 
технологічні і господарські процеси, які у поєднанні з іншою 
інформацією за допомогою оперативного аналізу і дають змогу своєчасно 
оцінювати результати діяльності підприємства, реагувати на зміни, 
уникати їх у майбутньому та приймати поточні та стратегічні 
управлінські рішення. 

Безпосередньо бюджетування включає технологію планування, 
обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних та матеріальних 
потоків, а також отримуваних результатів. Ця технологія охоплює всі 
функціональні сфери діяльності підприємства–маркетинг, 
адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупки, продажі 
та контроль якості. 

Бюджетування – це частина управлінського обліку й загальної 
технології управління, що забезпечує підприємствам можливість 
отримати переваги над конкурентами через створення ефективної 
системи управління ресурсами. 

Сутність бюджетування полягає у плануванні діяльності 
підприємства відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в 
конкретних показниках бюджетів, спрямованих на виконання конкретних 
завдань [4]. 

Бюджети – це плани майбутніх операцій, виражені в кількісних 
(здебільшого грошовому) вимірниках. Це – засіб здійснення контролю, 
для чого фактичні дані порівнюють із запланованими. 

Бюджети містять інформацію, необхідну для прийняття 
управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності 
підприємства, оцінки діяльності менеджерів усіх рівнів, забезпечення 
ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних та інших 
ресурсів [5]. 

Підприємство самостійно обирає форму бюджету, але формується 
він на основі певної процедури, яка визначає процес 
бюджетування.Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох 
етапів: 

1) підготовка до планування; 
2) планування-розроблення бюджетів; 
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3) контроль за виконанням бюджетів. 
Залежно від періоду, на який складаються бюджети, вони 

буваютьрічними, піврічними, квартальними, місячними, тижневими й 
денними. Значно рідше трапляються бюджети, складені на значно довший 
період часу. 

Оскільки основним змістом процесу бюджетування є координація 
всіх сторін діяльності підприємства з метою забезпечення виконання його 
стратегічного плану, одержані фактичні результати потрібно періодично 
порівнювати із запланованими і складати звіт за результатами порівняння 
для визначення управлінської позиції щодо бюджету, а також з'ясування 
причини відхилень. 

Фінансовий менеджмент з означених позицій обов'язково повинен 
передбачити як песимістичний, так і оптимістичний варіанти зведених 
бюджетів (поєднання операційного і фінансового бюджетів), щоб за 
необхідності мати змогу їх використати, не ставлячи під загрозу весь 
процес бюджетування. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що динамічно змінні 
зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного перегляду 
тактичних і частково стратегічних цілей, балансування між стабільністю 
та змінністю кінцевих результатів діяльності підприємства. З цією метою 
бажано забезпечувати стратегічну гнучкість або здатність підприємства 
до формування превентивних управлінських заходів та швидко реагувати 
на зовнішні зміни для отримання конкурентних переваг. 

Упровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить: 
- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і 

витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, 
оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний 
контроль за постійними і змінними витратами; 

- поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного 
управління грошовими потоками; 

- підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень; 
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів 

підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення 
поставлених глобальних завдань. 
Висновки. Досліджуючи сучасну практику бюджетування, можна 

визначити наступні недоліки: поточні планові показники не 
узгоджуються із стратегією діяльності підприємства; відсутній системний 
підхід до впровадження і функціонування бюджетування; не 
забезпечується належний контроль за виконанням бюджетів; розробка 
бюджетів має непостійний характер; система стимулювання не завжди 
узгоджується з виконанням показників бюджетів, що призводить до 
низької мотивації праці; для багатьох керівників підприємств процес 
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бюджетування залишається не зовсім зрозумілим [3]. 
У цілому їх можна розділити на дві категорії – концептуальні 

помилки, причиною яких є одностороннє уявлення про методологію 
бюджетного управління, та технологічні обмеження інструменту, 
обраного для реалізації бюджетування. 

Так, бюджетування сприймається лише як інструмент фінансових 
менеджерів для складання платіжного календаря, дотримання платіжної 
дисципліни та контролю витрат. Як наслідок, поза системою 
стратегічного планування, бюджетування є неповноцінною 
бухгалтерською процедурою. За допомогою «обмежених» інструментів 
важко управляти якісно. 

Найбільш об'єктивну оцінку підприємницької діяльності, 
можливість своєчасного виявлення «слабких» місць, забезпечення 
адаптації підприємства до зовнішніх змін, нівелювання несприятливого 
впливу факторів зовнішнього середовища, а також здатність гнучко 
реагувати ці зміни дає бюджетування. Процес бюджетування базується на 
загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє 
економічний і фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему 
взаємопов'язаних технічних, організаційних і економічних змін на 
визначений період часу [6]. На жаль, для керівників вітчизняних 
підприємств процес бюджетування на рівні підприємства залишається не 
зовсім зрозумілим. Спостерігається повна відсутність взаємозв'язку цілей 
довгострокового і середньокороткострокового періодів або часткове їх 
відображення в деяких бізнес-планах. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
Вступ. У сучасних умовах господарювання одним з найбільш 

складних і суперечливих питань українського обліку можна вважати 
облік дебіторської заборгованості, що пов’язано із загостренням проблем 
неплатежів. На жаль, нині суб’єкти господарювання передусім вирішують 
власні проблеми замість виконання фінансових платіжних зобов’язань 
перед партнерами. Поглиблює платіжну кризу і неврегульованість 
бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати державних 
зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету. Певною мірою цей 
факт пов'язаний із впливом світової економічної кризи, проте в нашій 
країні негативні тенденції посилюються ще й поганою організацією 
обліку та незадовільним станом контролю всередині підприємств за 
виконанням договірних зобов’язань. Зрозуміло, що, незалежно від причин 
виникнення дебіторської заборгованості, уникнути її неможливо. Тому 
підприємству необхідно шукати способи ефективного управління 
дебіторською заборгованістю, зокрема вдосконалення бухгалтерського 
обліку взаєморозрахунків, організації ефективної та дієвої системи 
внутрішньогосподарського контролю тощо. 

Результати дослідження. Згідно із Законом України ―Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖, національні 
стандарти бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним.  

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 
подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх 
еквівалентів або інших активів.  

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 10 
дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 
достовірно визначена її сума [2]. Тобто, згідно з П(с)БО 10, дебіторська 
заборгованість визнається активом за умови одержання в майбутньому 
економічних вигод. 

Досить важливим питанням обліку дебіторської заборгованості є її 
оцінка. Методи оцінки дебіторської заборгованості повинні забезпечити 
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дотримання викладеного в Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» одного з основних принципів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності - обачності, який 
передбачає «застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 
повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і завищенню 
оцінки активів і доходів підприємства» [1]. 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» поточну дебіторську заборгованість включають до 
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення 
останньої на дату балансу обчислюють величину резерву сумнівних 
боргів як частину загальної суми такої заборгованості, щодо якої існує 
невпевненість у її погашенні боржниками. Даним Стандартом визначено 
два методи обчислення резерву сумнівних боргів і чистої реалізаційної 
вартості дебіторської заборгованості – за рівнем платоспроможності 
окремих дебіторів та на основі класифікації дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, послуги. Обраний метод створення резерву 
сумнівних боргів обов'язково має бути відображений у наказі про 
облікову політику підприємства. 

Необхідно наголосити на тому, що класифікація дебіторської 
заборгованості, яка запропонована діючим в Україні Планом рахунків і 
Стандартом 10 «Дебіторська заборгованість», є суперечливою та не 
повністю задовольняє потреби користувачів при складанні фінансової 
звітності. Тому з метою групування дебіторської заборгованості доцільно 
створити єдиний класифікатор з визначеними параметрами, які б 
урахували мету класифікації, якісні характеристики дебіторської 
заборгованості та користувачів інформації. Застосування даного 
класифікатора сприятиме формуванню якісної бухгалтерської інформації 
для контролю, аналізу та управління залежно від конкретних потреб 
користувачів. 

За терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну 
дебіторську заборгованість. 

Завданнями обліку дебіторської заборгованості є: 
- установлення реальності дебіторської заборгованості та 

простроченої заборгованості (за якою минув строк позовної 
давності); 

- перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної 
давності якої минув; 

- перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської 
заборгованості залежно від прийнятого методу визначення 
реалізації; 

- перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості; 
- дослідження правильності оформлення та відображення в обліку 
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заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями. 
Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти 
місяців з дати балансу [1]. 

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом 
рахунків передбачений рахунок 18 ―Довгострокова дебіторська 
заборгованість‖. Даний рахунок має наступні субрахунки: 181 
―Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду‖ – 
відображають чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені 
згідно з П(С)БО 14 ―Оренда‖; 182 ―Довгострокові векселі одержані‖ – 
призначений для обліку векселів, одержаних у забезпечення 
довгострокової дебіторської заборгованості; 183 ―Інша дебіторська 
заборгованість‖ – призначений для обліку довгострокової дебіторської 
заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 
―Довгострокова дебіторська заборгованість‖, зокрема розрахунки з 
працівниками за виданими довгостроковими позиками, інші види 
розрахунків.  

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або 
буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Для обліку поточної дебіторської заборгованості Планом рахунків 
передбачені наступні рахунки: 

- 34 ―Короткострокові векселі одержані‖, на якому ведеться облік 
векселів у забезпеченні дебіторської заборгованості;  

- 36 ―Розрахунки з покупцями та замовниками‖ – узагальнюють 
інформацію про розрахунки з покупцями та замовниками за 
відвантажену продукцію, виконані послуги й роботи, окрім 
заборгованості, що забезпечена векселем; 

- 37 ―Розрахунки з різними дебіторами‖ – ведеться облік розрахунків 
за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за 
виданими авансами, нарахованими доходами, за претензіями, за 
відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних 
спілок і за іншими операціями; 

- 38―Резерв сумнівних боргів‖ – ведуть за боржниками чи за строками 
непогашення дебіторської заборгованості залежно від того, за яким 
методом здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів; 

- 64 ―Розрахунки за податками й платежами‖ – обліковують 
інформацію про розрахунки  підприємства за всіма видами платежів 
до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, і за 
фінансовими санкціями; 
Дебіторську заборгованість, відповідно до П(С)БО 10 та залежно 
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від платоспроможності дебіторів, також поділяють на сумнівну та 
безнадійну. 

Сумнівна дебіторська заборгованість визначається, якщо 
своєчасність здійснення розрахунків за поточною дебіторською 
заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги порушилася з 
різних причин або не була виконана у визначені договорами терміни, 
тобто щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. 

Безнадійна дебіторська заборгованість визнається та 
відображується в обліку, якщо існує впевненість (підстава) щодо 
неповернення її боржником або за якої минув строк позовної давності [3]. 

У Балансі суми дебіторської заборгованості відображаються в 
різних рядках залежно від її видів. 

Висновки. Організація обліку дебіторської заборгованості на 
підприємстві має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 
інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій 
за борговими правами (з дебіторами). Керівнику підприємства з метою 
отримання повної й оперативної інформації щодо різних видів 
дебіторської заборгованості, які складають значну частку в структурі 
оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї ділянки обліку 
із залученням відповідних фахівців. 

Для удосконалення обліку дебіторської заборгованості необхідно: 
- використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги за строками непогашення (до 3-х місяців, до 6-ти місяців, до 
12-ти місяців); 

- використовувати метод розрахунку з покупцями – метод надання 
знижок з дострокової оплати; 

- створювати резерв сумнівних боргів, а використовувати його 
протягом звітного року; 

- внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», у яких 
чітко були б розмежовані поняття довгострокової та 
короткострокової дебіторської заборгованостей.  
Підготовка достовірної та обґрунтованої інформації, яка буде 

застосована при складанні фінансової звітності, потрібна як внутрішнім, 
так і зовнішнім користувачам для  проведення аналізу та здійснення 
оцінки показників діяльності підприємства з метою прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
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МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Сучасна ситуація управління трудовими ресурсами в 
Україні є результатом існування проблем та суперечностей, які тривалий 
час не вирішувалися та продовжують загострюватися.Це – 
незбалансованість існуючих трудових ресурсів та робочих місць, 
економічна діяльність, яка орієнтується на короткий строк. 

Проблема управління трудовими ресурсами є актуальною на 
даному етапі економічного розвитку, особливо в аспектах формування, 
розподілу та використання трудових ресурсів як головної продуктивної 
сили суспільства.Ефективність системи управління трудовими ресурсами 
залежить від багатьох факторів, але найголовнішими з них є державна 
підтримка, удосконалення існуючої системи соціальних гарантій, 
підвищення заробітної плати, гарантоване працевлаштування громадян. 

Результати дослідження. Одним з нaйвaжливіших чинників, який 
впливає на ефективність виробництва і на рівень продуктивності, є 
персoнал підприємства, а точніше –його трудовий потенцiaл. Персонал 
зaвжди був і є голoвним ресурсом підприємства, а отже, і трудовiрeсурси 
є голoвним фактором формування та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. Без професійнo підготовлених 
фахівців жодна організація не зможе ефективно функціонувати та досягти 
поставлених цілей [1].  

Існує багато підходів щодо визначення терміну «трудові ресурси». 
Так, В.О. Романішин визначає трудові ресурси як головну продуктивну 
силу суспільства [4], а В.В Травінвизначає трудові ресурси як частину 
населення країни, яка володіє фізичним розвитком, розумовими 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=66701
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=66701


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

 

568 
 

здібностями і знаннями, необхідними для заняття суспільно-корисною 
працею [6]. Крім того, Є.П. Качан розглядає трудові ресурси як 
сукупність носіїв робочої сили, яка здебільшого визначається 
демографічною структурою населення, встановленими межами 
працездатності як тих, що беруть участь у процесі праці, створенні 
споживчих вартостей і соціально-культурних цінностей, так і потенційно 
здатних до суспільно-корисної діяльності [3]. 

Управління трудовими ресурсами являє собою свідомий складний, 
багатофакторний процес, що характеризується специфічними 
особливостями та закономірностями, системністю та завершеністю. 

Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. 
Від забезпеченості підприємства достатньою кількістю робітників 
необхідного рівня кваліфікації та досвіду залежить рівень продуктивної 
діяльності підприємства. Зокрема, підвищення ефективності управління 
персоналом позитивно впливає на ефективність використання 
устаткування, машин, механізмів, своєчасність виконання робіт і, як 
результат, – обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та 
інші показники. 

У сучасних динамічних умовах працівники повинні володіти двома 
важливими показниками – орієнтованістю на потреби клієнта й 
орієнтованістю на результат. 

Ефективне управління трудовими ресурсами є одним з основних 
чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства. При цьому 
трудові ресурси виступають важливою її складовою разом з такими, як 
товар, результати його просування, становище підприємства на ринку, 
фінансовий стан, виробництво, організація, технологія, розглядати які 
необхідно в комплексі, оскільки їх взаємопов’язане використання має 
вирішальний вплив на конкурентоспроможність підприємств. 

До головних завдань системи управління трудовими ресурсами 
можемо віднести такі (рис.1): 
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Рис. 1. Система головних завдань управління трудовими ресурсами 
підприємств 

Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. 
Від забезпеченості підприємства достатньою кількістю робітників 
необхідного рівня кваліфікації та досвіду залежить рівень продуктивної 
діяльності підприємства. Зокрема, підвищення ефективності управління 
персоналом позитивно впливає на ефективність використання 
устаткування, машин, механізмів, своєчасність виконання робіт і, як 
результат, – обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та 
інші показники [3]. 

Необхідно розробляти стратегії управління персоналом з 
урахуванням світового досвіду. Вкладення в людські ресурси стають 
довгостроковим фактором конкурентоспроможності та виживання фірми.  

Узв'язку з цим затрати, пов'язані з персоналом, розглядаються вже 
не як прикрі втрати, а як інвестиції в людський капітал –основне джерело 
прибутку. 

Вплив трудових ресурсів на ефективну діяльність підприємства є 
досить вагомим, адже персонал –це найбільш важлива складова 
виробничих сил підприємства. Використання кадрів на підприємствах 
пов’язане зі зміною показника продуктивності праці, зростання якого, у 
свою чергу, покращує діяльність підприємства. Без кваліфікованихкадрів 
жодне підприємство не зможе досягти своєї мети. Одним з важливих 
завдань персоналу є мінімізація витрат і максимізація прибутку 
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підприємства [5]. 
Висновки. Однією з умов ефективного управління трудовими 

ресурсами є аналіз праці, на підставі якого визначають конкретні роботи, 
виконувані на окремих робочих місцях, добирають і відбирають 
працівників, встановлюють системи, форми й розміри оплати праці тощо. 
Основна мета аналізу праці – така її організація, щоб вона не потребувала 
надмірних фізичних, психологічних зусиль, була якісно багатою й 
ефективною, приносила працівникам задоволення і сприяла розвитку їх 
особистостей та виробничої кваліфікації. 

Створення умов для високоефективної праці вимагає відповідної 
організації та обладнання робочих місць працівників, їх планування, 
забезпечення оптимальних умов праці. Робочі місця повинні відповідати 
інформаційним, економічним, ергономічним, гігієнічним, естетичним, 
технічним та організаційним вимогам. 

Отже, трудові ресурси є одним із найважливіших чинників, який 
впливає на ефективність діяльності підприємства. Для того, щоб досягти 
більш ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах, 
необхідно: залучати персонал до вирішення всіх питань щодо 
функціонування підприємства (робітники повинні усвідомити всі реальні 
проблеми, з якими стикається організація); знаходити свіжі й ефективні 
підходи для поліпшення функціонування організації (вивчення основ і 
проблем гуманізації праці, планування кар’єри і розвитку, системи оплати 
і прибутків, запровадження гнучкого робочого графіка). Необхідно 
розробляти стратегії управління персоналом з урахуванням світового 
досвіду. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором 
конкурентоспроможності підприємства. У зв’язку з цим затрати, 
пов’язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі втрати, а як 
інвестиції в людський капітал – основне джерело прибутку. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ.Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого 

підприємства займає прибуток. Це пояснюється тим, що саме прибуток є 
головною метою діяльності будь-якого підприємства, визначальним 
критерієм ефективності господарювання та основним джерелом 
фінансових ресурсів підприємства.  

Основне завдання управління прибутком полягає в розвитку 
підприємства та забезпеченні інтересів його власників і персоналу. Саме 
це визначає необхідність створення дієвої та ефективної системи 
управління прибутком підприємства.  

Результати дослідження. Прибуток, як економічна категорія, 
відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової 
діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів 
підприємств, їх фінансового стану.  

Велика роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні 
інтересів його власників і персоналу визначає необхідність ефективного 
управління ним при дієвій та правильно сформованій системі управління 
прибутком підприємства.  

Розглядаючи поняття системи, потрібно відзначити, що це набір 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих частин, складених у такому 
порядку, що дозволяє утворити єдине ціле. 

Система управління прибутком підприємства – це сукупність 
взаємопов’язаних елементів, кожний з яких має функціональне 
призначення та спільна дія яких за певних умов забезпечує досягнення 
механізму отримання прибутку заданої величини.  

Система управління прибутком є складовою частиною загальної 
системи управління підприємством. Досліджувана система має певну 
структуру (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурна схема системи управління прибутком підприємства 

 

З огляду на головну мету система управління прибутком покликана 
вирішувати наступні основні завдання: 

1) а)забезпечення максимізації розміру формованого прибутку, що 
відповідає ресурсному потенціалу підприємства і ринковій 
кон'юнктурі; 

2) б)забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем 
формованого прибутку і припустимим рівнем ризику; 

3) в)забезпечення високої якості формованого прибутку; 
4) г)забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований 

капітал власникам підприємства; 
5) д)забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 

за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в 
майбутньому періоді; 

6) е)забезпечення постійного зростання ринкової вартості 
підприємства; 

7) ж)забезпечення ефективності програм участі персоналу в прибутку. 
Система управління прибутком реалізує свою головну мету й 

основні завдання шляхом здійснення визначених функцій. Ціфункції 
поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом 
розглянутої системи управління прибутком: 
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1) функції управління прибутком як керуючої системи; 
2) 2)функції управління прибутком як спеціальної сферикерування 

підприємством.  
До групи функцій управління прибутком як керуючої системи 

відносять: 
а) розробку цілеспрямованої комплексної стратегії керування 

прибутком підприємства; 
б) створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і 

реалізацію управлінських рішень з формування і використання прибутку 
на різних рівнях; 

в) формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують 
обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; 

г) здійснення аналізу різних аспектів формування і використання 
прибутку; 

д) здійснення планування формування, розподілу і використання 
прибутку; 

е) розробку діючої системи стимулювання формування прибутку і її 
ефективного використання; 

ж) здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих 
управлінських рішень усфері формування і використання прибутку.  

У групі функційуправління прибутком як спеціальної сфери 
керування підприємством основними є: 

1)управління формуванням прибутку:функціями цього управління є 
обґрунтування цільової потреби в загальній сумі прибутку, необхідної для 
ефективного розвитку підприємства, прогнозування можливостей 
одержання прибутку в розрізі окремих видів його діяльності, формування 
цільових критеріїв норми прибутку по підприємству і забезпечення їх 
досягнення; 

2)управління розподілом і використанням прибутку:у процесі 
реалізації цієї функції забезпечується своєчасна сплата податків за 
рахунок прибутку, формується система пропорцій розподілу прибутку на 
капіталізуючу і споживану його частини, забезпечується формування 
фінансових ресурсів за рахунок прибутку для розвитку окремих видів 
діяльності, а всередині них –за окремими напрямками використання. 

Відомо, що ефективне управління прибутком підприємства 
забезпечується реалізацією ряду принципів (Рис.2). 

Що ж до наступного елемента системи управління прибутком, то 
зазначимо, що процес управління прибутком підприємства базується на 
визначеному механізмі. Механізм управління прибутком являє собою 
систему основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації 
управлінських рішень усфері його формування, розподілу і використання. 

Для забезпечення ефективності системи управління прибутком 
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організаційну структуру підприємств, на нашу думку, необхідно 
доповнити службою контролінгу. Важливе місце в системі контролінгу 
займає оперативний аналіз відхилень витрат підприємства. Він допомагає 
своєчасно оцінити господарські ситуації, пов’язані з формуванням витрат 
діяльності, виявити негативні причини й недоліки в роботі, 
внутрішньогосподарські резерви покращення використання виробничо-
фінансових ресурсів, забезпечити оперативне маневрування ресурсами і 
капіталом з метою раціоналізації витрат. 

Система управління прибутком також може функціонувати тільки 
за умови наявності відповідної бази даних, що є її інформаційним 
забезпеченням. На його підставі можна, по-перше, налагодити постійний 
моніторинг процесу формування прибутку, по-друге, оцінювати рівень 
операційного та загального прибутку, а по-третє, аналізувати чинники 
впливу на обсяг прибутку. Джерелами інформації для прийняття рішень 
щодо процесів управління прибутком є дані маркетингового аналізу, 
бухгалтерського та управлінського обліку. 
 

 
Рис. 2. Основні принципи управління прибутком підприємства 
 

Управління формуванням прибутку є складовою системою 
загального управління прибутком, що, окрім цього, охоплює й управління 
його розподілом. Ця система виконує такі завдання: збільшення обсягу 
прибутку загалом за рахунок збільшення його від основної діяльності; 
зниження витрат у процесі його формування; забезпечення стабільності в 
одержанні прибутку; розподілу одержання прибутку в часі. Процес 
управління формуванням прибутку полягає в аналізі прибутку 
підприємства в передплановому періоді та плануванні обсягів і 
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оптимального складу формування прибутку у плановому періоді. 
Оцінювання ефективності діяльності підприємств щодо 

формування прибутку потрібно проводити за трьома напрямами: а) 
оскільки прибуток відображає економічні відносини у процесі 
виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг, критерієм 
ефективності в цьому аспекті є оптимальне співвідношення засобів праці, 
предметів праці та затраченої праці; б) у ході дослідження прибутку, який 
відображає фінансові відносини, ефективність діяльності щодо його 
формування на підприємствах, варто характеризувати наявністю ефекту, 
який в умовахринкової економіки представлений позитивним сальдо між 
доходами і витратами; в) критерієм ефективності діяльності щодо 
формування прибутку на підприємствах, як результату соціальних 
процесів, варто вважати показник рівня забезпечення добробуту суб'єктів 
ринкової економіки, які мають фінансово-господарські зв'язки з цим 
підприємством. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ.. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо 
пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів в усіх сферах 
діяльності. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, 
принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємствами 
для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного 
рівня доходів.  

Необхідність дослідження процесів формування, розміщення та 
використання ресурсів підприємств обумовлена насамперед основними 
принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної 
діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, 
пошуком шляхів підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних 
процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. 
Управління грошовими потоками, капіталом, фінансовими ресурсами є 
системоутворюючим чинником функціонування та розвитку підприємства. 
Вагомим резервом у напрямку покращення діяльності підприємств є 
підвищення ефективності використання їх фінансових ресурсів, які 
займають значну питому вагу в структурі активів підприємств. 

Результати дослідження. Фінансові ресурси є одним з 
фундаментальних понять фінансів  підприємств. Їхня специфіка 
виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають 
розподільний характер і відображають формування і використання 
різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської 
діяльності матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої 
сфери. Отже, фінансові ресурси – це частина коштів, що були сформовані 
під час створення суб'єкта господарювання, надходять на підприємство за 
результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності для 
реалізації поставлених завдань та виконання зобов'язань.  

Можна виділити основні ознаки, які притаманні фінансовим 
ресурсам, відповідно до яких: формування та використання фінансових 
ресурсів здійснюється відповідно до правового та нормативного 
забезпечення; фінансові ресурси можуть належати суб'єктам 
господарювання різних організаційно-правових форм бізнесу або бути 
зосереджені в суб'єктів фінансового ринку (комерційних банків, 
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інвестиційних фондів, компаній). Основними напрямами використання 
фінансових ресурсів є відтворення підприємств, соціальне забезпечення 
працівників та на задоволення інших потреб суб'єктів господарювання.  

Формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів 
підприємницьких структур для фінансування необхідного обсягу затрат, 
забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань 
фінансів цих структур. За умов ринку фінансові ресурси оптимізуються для 
підвищення ринкової вартості підприємства, що залежить від чистої 
рентабельності власних коштів і норми розподілу на дивіденди. Тому 
методики, прийняті у світовій практиці щодо оптимізації структури 
фінансових ресурсів підприємства, можуть бути реалізовані лише за 
наявності розвиненого ринку цінних паперів, статистики про нього. В 
Україні питома вага акціонерних товариств, які реалізують власні цінні 
папери на фондовому ринку, поки що незначна, проте сам механізм 
оптимізації фінансових ресурсів в умовах їхнього дефіциту становить 
певний інтерес.  

Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує 
достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та 
відповідних їм пасивів. Активи й пасиви підприємницьких структур за 
строками обігу можна поділити на коротко-  і довгострокові. Залучення 
того чи іншого джерела фінансування пов'язане з витратами зі сплати 
процентів за користування цими джерелами. Загальна сума коштів, що 
сплачується за користування певним обсягом залучених фінансових 
ресурсів, називається вартістю капіталу. В оптимальному варіанті 
передбачається, що обігові кошти підприємств фінансуються за рахунок 
довгострокових пасивів, а основні та прирівняні до них засоби – завдяки 
довгостроковим джерелам. Через це оптимізується загальна сума витрат 
щодо залучення коштів.  

У ринковій економіці акціонерна форма власності переважає над  
іншими, маючи деякі особливості формування власних фінансових 
ресурсів, що полягають у їхній структурі. Можна виділити три основні 
джерела:  

- фінансові ресурси, що відображають відношення до власності;  
- фінансові ресурси, що мають джерела формування і цілі 

використання;  
- від джерел формування та напрямів використання залежить 

структура фінансових ресурсів.  
Формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів 

підприємницьких структур для фінансування необхідного обсягу затрат, 
забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань 
фінансів цих структур. За умов ринку фінансові ресурси оптимізуються для 
підвищення ринкової вартості підприємства, що залежить від чистої 
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рентабельності власних коштів і норми розподілу на дивіденди. Тому 
методики, прийняті у світовій практиці щодо оптимізації структури 
фінансових ресурсів підприємства, можуть бути реалізовані лише за 
наявності розвинутого ринку цінних паперів, статистики про нього. В 
Україні питома вага акціонерних товариств, які реалізують власні цінні 
папери на фондовому ринку, поки що незначна, проте сам механізм 
оптимізації фінансових ресурсів в умовах їхнього дефіциту становить 
певний інтерес.  

Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує 
достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та 
відповідних їм пасивів. Активи й пасиви підприємницьких структур за 
строками обігу можна поділити на коротко- і довгострокові. Залучення того 
чи іншого джерела фінансування пов'язане з витратами зі сплати процентів за 
користування цими джерелами. Загальна сума коштів, що сплачується за 
користування певним обсягом залучених фінансових ресурсів, називається 
вартістю капіталу. В оптимальному варіанті передбачається, що обігові 
кошти підприємств фінансуються за рахунок довгострокових пасивів, а 
основні та прирівняні до них засоби – завдяки довгостроковим джерелам. 
Через це оптимізується загальна сума витрат щодо залучення коштів.  

Іншим видом фінансування є внутрішнє фінансування – за рахунок 
нерозподіленого прибутку та фондів власних коштів. Так, наявність 
достатнього обсягу власних коштів може забезпечувати розвиток 
підприємства,  свідчити про наміри акціонерів розподіляти ризики, 
пов'язані з діяльністю підприємства.  

Високий рівень внутрішнього фінансування за рахунок власних 
фінансових ресурсів позитивно впливає на стан відносин розподілу між 
різними суб'єктами господарювання.  

Функціонування ринкової економічної системи в Україні можливе за 
умови зростання ефективності використання фінансових ресурсів. У 
сучасних умовах фінанси підприємств є структурним елементом фінансової 
системи держави. Проте це порівняно самостійна й особлива сфера 
фінансових відносин, яка має свою специфіку, принципи функціонування. 
Фінанси виступають самостійним об'єктом товарного обігу.  

Використовувані ресурси, формуючи ресурсний потенціал окремого 
підприємства, є часткою ресурсного потенціалу економіки в цілому чи 
окремих її галузей. Отже, ресурсне забезпечення окремих підприємств 
залежить від ресурсного насичення у країні загалом.  

Для розв'язання проблем формування  і використання фінансових 
ресурсів підприємств потрібна виважена довгострокова політика держави 
щодо розвитку підприємництва, його ролі в піднесенні національної 
економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької 
діяльності, відповідала потребам основної частини населення й 
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відображала реальний стан у розв'язанні соціально-економічних проблем у 
країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних 
та цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню 
коштів до бюджету, збільшенню дохідності підприємств. 

Для ефективного функціонування окремого підприємства важливо 
визначити оптимальну потребу в ресурсах, забезпечити структуру джерел її 
формування і використання.  

Для подальшого розширення своєї діяльності підприємству 
необхідно збільшити величину власного капіталу. Це може бути зроблено 
за рахунок або нагромадження нерозподіленого прибутку, або збільшення 
власного капіталу, тобто через залучення додаткових фінансових ресурсів 
від власників.  

Зростання власного капіталу зумовлює зниження частки позикових 
фінансових ресурсів, підвищує кредитоспроможність підприємства, 
збільшуючи його фінансову незалежність. Сучасні економічні словники під 
кредитоспроможністю розуміють такий фінансово-господарський стан 
підприємства, який дає інвестору впевненість в ефективному використанні 
підприємством позичених коштів, а також у його здатності й готовності 
повернути ці кошти відповідно до обумовлених вимог. Зростання 
кредитоспроможності забезпечує надходження додаткових позикових 
коштів, і цикл повторюється. У процесі свого розвитку підприємство знімає 
для себе обмеження, одержуючи можливість залучати додаткові фінансові 
ресурси (власні, позикові).  

За своєю суттю ці обмеження (для позичених, для власних коштів) є 
частковими, тобто обмеженнями, пов'язаними з особливостями етапів 
розвитку господарюючого суб'єкта. У вигляді часткових обмежень можуть 
виступати обмеження, висунуті суб'єктами ринку капіталу, галузеві 
обмеження, пов'язані з виробничою кооперацією, тощо. 

Висновки. Таким чином, фінансовими ресурсами є частина коштів, 
що були сформовані під час створення суб'єкта господарювання, надходять 
на підприємство за результатами операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності для реалізації поставлених завдань та виконання зобов'язань. 
Існуючі загальні обмеження накладають на процес формування структури 
джерел фінансових ресурсів підприємства певні обмеження, які різною 
мірою є активними для підприємств тих чи інших галузей, різних форм 
власності й неоднаковими за розмірами. Підприємство визначає свою 
оптимальну структуру джерел фінансових ресурсівз огляду на такі 
фактори: вартість джерел фінансування, існування витрат, пов'язаних із 
можливим банкрутством, із конфліктом інтересів між власниками і 
кредиторами, конфліктом інтересів між власниками та менеджментом 
підприємства, відмінність між сприйняттям власниками й менеджментом 
підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ) ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКІВ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ 
 

Вступ. З метою проведення податкового контролю, відповідно до 
норм ПК України [5], платники податків підлягають реєстрації (взяттю на 
облік) у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, 
відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи 
(основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх 
підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або 
об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність (неосновне місце обліку). 

Проте часто проблема полягає у процесі встановлення 
місцезнаходження платника податків. Як правило, податковий облік 
фізичних осіб – платників податків здійснюється за їхнім місцем 
проживання, хоча не можна забувати про значення облікових дій за 
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місцем перебування, що належать фізичним особам на праві власності 
нерухомого майна та транспортних засобів. Однак фактично в цьому разі 
облікові операції пов’язані з об’єктом оподатковування. 

У багатьох випадках юридична особа фактично не знаходиться за 
документально вказаним місцезнаходженням. Постійна юридична адреса 
є проблемним місцем у проекції діяльності різних невеликих 
підприємств. Складність виникає під час оренди офісних приміщень, 
адреси яких подаються та фіксуються в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, плата за які постійно 
змінюється. Як наслідок, представницькі органи юридичної особи 
постійно змінюють своє місцезнаходження без внесення змін до 
офіційних документів, чим вводять в оману органи виконавчої влади та 
прямо перешкоджають веденню контролю з боку державних органів. 

Результати дослідження. Однією з прогалин законодавства є 
відсутність санкцій за невиконання вимог перереєстрації під час зміни 
адреси місцезнаходження платника податків, недосконалість чинного 
законодавства щодо порядку реєстрації місцезнаходження суб’єкта 
господарювання. Єдиним джерелом даних про місцезнаходження 
юридичної особи є виключно відомості реєстраційної картки, яка 
подається для проведення відповідної реєстраційної дії [8, с. 225]. 

Зокрема, під час ідентифікації юридичної особи не вимагається 
жодних підтверджуючих документів щодо якості заявленої адреси та 
відомостей про неї (постійна, орендна, суборендна). Оцінка результатів 
роботи фіскальних органів України, податкової практики в цілому 
дозволяє зазначити, що поліпшення діяльності податкових органів щодо 
мобілізації коштів до бюджетів, збільшення їх доходної частини та заходи 
з мінімізації податкового боргу неможливе без належної організації 
діяльності підрозділів податкової міліції щодо встановлення за 
зверненнями структурних підрозділів податкового органу фактичного 
місцезнаходження платника податків та розшуку осіб, які ухиляються від 
сплати податків. Розв’язання вказаних завдань для податкової служби є 
надзвичайно актуальним, оскільки ухилення від сплати податків 
платниками набуло значних масштабів в Україні. 

Необхідно підкреслити, що саме податкова практика сформувала 
нове поняття – «встановлення фактичного місцезнаходження платника 
податків за зверненням підрозділів податкового органу», цей захід слід 
відмежовувати від поняття розшуку осіб – платників податків, які 
переховуються від слідства та суду, що полягає у процесуальному сенсі 
виконання вказаних дій. Розшук осіб, які переховуються від слідства та 
суду, здійснюється в межах кримінальної справи, порушеної стосовно 
особи, яка вчинила злочин (злочини), тобто дії (бездіяльність), що 
підпадають під кваліфікуючі ознаки в частинах статей КК України [3], 
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підслідних підрозділам податкової міліції. Розшук таких неплатників 
здійснюється згідно з процесуальним набором дій, регламентованих КПК 
України [4]. 

Захід, що має назву встановлення місцезнаходження суб’єкта 
господарювання, котрий ухиляється від сплати податків і має ознаки 
фіктивності, проводиться без порушення кримінальної справи, не є 
процесуальною дією. Цей захід є елементом податкового процесу і, 
відповідно, – частиною процедури ідентифікації платника податків. Він 
урегульований відповідно до норм ПК України та Порядку обліку 
платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України від 9 грудня 2011 року №1588 [7]. 

Так, підрозділи податкової міліції, як контролюючого органу, 
стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом 
терміни податкових декларацій (звітів, розрахунків) в порядку, 
передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового 
зобов’язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов’язання та 
інші заходи; стосовно платників податків, які мають податковий борг, у 
порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення 
податкового боргу. 

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи 
проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при 
виконанні інших службових обов’язків працівниками контролюючих 
органів здійснюється або може здійснюватись перевірка 
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками 
перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника 
податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його 
місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із 
з’ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця 
проживання) платника податків, відповідальних та пов’язаних з ними 
осіб. 

Заходи щодо встановлення місцезнаходження платників податків-
боржників податкова міліція здійснює у випадках, коли: направлені 
платнику податків податкові повідомлення про його обов’язок сплатити 
суму податкового зобов’язання (визначену податковим органом) та (або) 
податкові вимоги за узгодженими сумами податкових зобов’язань, не 
сплачених у встановлені строки, з повідомленням, що все його майно і 
майнові права перебувають у податковій заставі, повертаються з 
відміткою відділення зв’язку «Адресата не знайдено» і складено акт 
перевірки, що підтверджує відсутність перебування такого платника за 
юридичною адресою; під час організації перевірки підрозділом 
податкового органу, що обслуговує дану територію та уповноважений на 
проведення такої перевірки, встановлена відсутність платника податків, 
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стосовно якого планується перевірка, за їх юридичною та фактичною 
адресою; у діях посадових осіб підприємств, установ, організацій, 
місцезнаходження яких встановлюється підрозділом податкової міліції, 
вбачаються ознаки злочину, розслідування якого належить до компетенції 
податкової міліції; відповідні підрозділи податкової міліції отримали 
вмотивований запит на встановлення фактичного місцезнаходження 
платника податків від підрозділів податкових органів, який має борг за 
податковими зобов’язаннями і місцезнаходження якого податковому 
органу встановити не вдалося; під час здійснення підрозділами 
податкової міліції службової діяльності були встановлені факти, що 
платник податків не знаходиться за адресою реєстрації чи про це 
отримана оперативна інформація, інформація зі звернень, заяв та 
повідомлень. 

Для відкриття облікової справи працівник податкової міліції, який 
отримав матеріали запиту до виконання, складає план заходів щодо 
встановлення місцезнаходження платника податків. План затверджується 
відповідним начальником структурного підрозділу податкової міліції або, 
за його відсутності, – заступниками. Після цього формується облікова 
справа з описом документів, яка реєструється у спеціальному журналі за 
встановленою формою. 

Про результати здійснених заходів щодо встановлення 
місцезнаходження за запитом податкового органу, який очолює 
перевірку, оперативний підрозділ податкової міліції, що виконує завдання 
згідно запиту, зобов’язаний дати відповідь за встановленою формою. 

Якщо місцезнаходження платника податків, стосовно якого було 
відкрито облікову справу, встановлено, співробітник податкової міліції, у 
провадженні якого вона знаходиться, направляє інформацію про 
фактичне місцезнаходження (перебування, проживання, розташування) 
такого платника податків до відповідного податкового органу чи 
податкового керуючого та до відділу обліку платників податків. Крім 
того, працівник податкової міліції забезпечує явку такого платника 
податків до відповідного податкового органу (шляхом вручення платнику 
податків або його посадовим особам письмового запрошення про 
необхідність явки до контролюючого органу для проведення з ним 
співбесіди). 

Якщо за допомогою проведених заходів місцезнаходження 
платника податків не встановлено, співробітник податкової міліції, що 
веде таку справу, обґрунтовує висновок про причини неможливості його 
встановлення та письмово повідомляє ініціатору про те, що 
місцезнаходження платника податків не встановлено або що 
місцезнаходження встановлено і запросити відповідну особу в 
податковий орган неможливо через причини, які вказує у службові 
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записці (знаходиться за кордоном, у місцях позбавлення волі, на 
довготривалому лікуванні тощо) [2, с. 330 – 331]. 

Про закриття облікової справи оперативний співробітник складає 
вмотивований рапорт про проведені заходи та їх результати, яким звітує 
начальнику територіального підрозділу податкової міліції. У разі 
отримання достатніх підстав та встановлення в діяннях платника податків 
ознак злочину, розслідування якого віднесено до компетенції податкової 
міліції, чи в разі порушення кримінальної справи та оголошення такої 
особи в розшук матеріали облікової справи можуть використовуватися 
при відкритті відповідних справ оперативного обліку. 

Важливою проблемою в даній сфері є також те, що поняття 
«місцезнаходження» та «юридична адреса» в різних нормативних актах 
трактуються по-різному. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [6] 
місцезнаходження юридичної особи – це адреса органу або особи, яка, 
відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону, 
виступає від її імені (виконавчий орган). Водночас у багатьох випадках 
виконавчі органи юридичної особи фактично не розміщуються за 
зареєстрованим місцезнаходженням. Отже, відомості про 
місцезнаходження таких юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не можна вважати 
достовірними. 

Законодавчо не визначено чітких вимог до розміщення юридичних 
осіб в окремо виділених приміщеннях, підтвердження прав власності 
орендодавця на приміщення, орендовані особою, яка бажає 
зареєструватися, мінімальних термінів дії договорів оренди приміщень, 
вимог щодо наявності на фасаді будівлі вивіски про розміщення 
юридичної особи. Почастішали випадки «масової реєстрації» юридичних 
осіб за окремими адресами (є адреси, за якими зареєстровано сотні або 
тисячі підприємств) без їхнього фактичного розміщення за цими 
адресами [1, с. 9]. 

Висновки. Таким чином, розглянута ситуація зумовлена 
недосконалістю чинного законодавства в частині визначення норм щодо 
реєстрації місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної 
особи. Зокрема, під час державної реєстрації юридичної особи не 
вимагається жодних підтверджувальних документів щодо заявленої 
адреси. Єдиним джерелом даних про місцезнаходження юридичної особи 
є виключно відомості реєстраційної картки, яка подається для проведення 
відповідної реєстраційної дії. Отже, серед інших проблемних питань 
ідентифікації фізичних та юридичних осіб потребують належного 
законодавчого врегулювання питання реєстрації місцезнаходження 
платників податків. 
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Своєчасно встановлений факт відсутності платника податків за 
вказаною ним адресою місцезнаходження, оперативно проведені 
працівниками податкової міліції заходи щодо встановлення 
місцеперебування платника податків сприяють підвищенню ефективності 
роботи підрозділів податкових органів, погашенню прострочених 
податкових зобов’язань, підвищенню рівня виконавчої та платіжної 
дисципліни, податкового обов’язку платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами, запобіганню і руйнуванню 
«тіньових» схем ухилення від сплати податкових надходжень, 
попередженню, припиненню роботи фіктивних, транзитних підприємств 
(фірм), «податкових ям». Подальші наукові пошуки слід спрямувати на 
дослідження шляхів підвищення рівня відповідальності платників 
податків за відомості, які вони подають до державних органів під час їх 
реєстрації. 
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РОЗВИТОК ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Вступ. Фінансове забезпечення економічного розвитку в сучасних 
умовах є досить важливим. Фінансові ресурси, зокрема банківські 
кредити, дорожчають, тому виникає необхідність використання сучасних 
форм та інструментів розрахунково-платіжних відносин. До таких 
фінансових інструментів належить факторинг, який є одним із 
найперспективніших видів послуг. Він, як і раніше, належить до 
нетрадиційних для вітчизняної практики операцій, що спричинено 
відсутністю економічних умов для їх розвитку. Послугами факторингу 
частіше користуються виробники товарів, які продають їх торговельним 
підприємствам. Прогнозується, що внаслідок збільшення вартості 
фінансових ресурсів ринок факторингу знову ризикує впасти в депресію. 
Значення факторингу для української економіки полягає в тому, що його 
поширення призведе до створення чіткої системи взаєморозрахунків між 
підприємствами, що допоможе запобігти виникненню неплатежів у країні 
та скоротити обсяг дебіторсько-кредиторської заборгованості. 

В основному на ринку факторингу переважають підприємства 
малого і середнього бізнесу, оскільки за умов обмеження пропозиції 
кредитів великі підприємства можуть використати більш дешевші види 
запозичень (наприклад через облігації), які для малого і середнього 
бізнесу є недоступними. Отже, дослідження розвитку факторингових 
послуг в Україні сьогодні надзвичайно актуальне, оскільки його 
використання сьогодні є найбільш доцільним та ефективним. 

Результати дослідження. Факторинг – це комплекс 
фінансових послуг, що поєднує в собі кредитування клієнта з 
метою формування обігового капіталу. 



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

 

587 
 

Суть факторингу полягає в купівлі банком або 
спеціалізованою факторинговою компанією (фактором) грошових 
вимог постачальника до покупця і одержанні постачальником 
негайної оплати, а переуступлення боргових прав підприємства іншому 
суб'єктові, який гарантує платіж, звільняє постачальника від 
необхідності брати додаткові кредити в банку та їх інкасації за визначену 
винагороду. 

У факторингу беруть участь три сторони: фактор 
(спеціалізована установа, спеціальний відділ комерційного банку); 
постачальник; покупець. 

Факторинг дає змогу постачальникові мінімізувати ризики, 
пов'язані із відстроченням оплати придбання товару або послуги, 
зменшує необхідність у відволіканні значних адміністративних 
ресурсів для отримання оплати від покупця за поставлені товар або 
послугу та дає змогу постачальнику отримати кошти за свою дебіторську 
заборгованість. 

Відносини між суб’єктами факторингу регулюються 
договором, який укладається в письмовій формі між фактором і 
постачальником. У ньому дається перелік істотних умов, до яких, 
зокрема, належать ті, що захищають інтереси сторін, – взаємні 
зобов’язання і відповідальність сторін, розмір кредиту і плати за 
факторингове обслуговування, вид факторингу. 

Факторингові операції класифікуються за різними ознаками. За 
сектором ринку, де здійснюються факторингові операції, розрізняють 
внутрішній та зовнішній (міжнародний) факторинг. 

Залежно від того, чи повідомляються дебітори клієнта про 
перевідступлення ним прав вимоги боргу, факторинг може бути 
конвенційним (відкритим) та конфіденційним (закритим). При 
відкритому факторингу дебіторам клієнта повідомляється про укладення 
договору факторингу і пропонується здійснювати платежі безпосередньо 
фактору. Закритий факторинг не передбачає повідомлення дебіторів, тому 
кошти переказуються постачальнику, який розраховується з фактором 
самостійно. 

Залежно від характеру взаємовідносин між фактором і 
постачальником, що складаються в разі відмови покупця від оплати 
боргових вимог, розрізняють факторинг з правом регресу та без права 
регресу. У першому випадку постачальник несе ризики за борговими 
вимогами, які придбав у нього фактор, тобто факторинг з правом регресу 
дозволяє фактору повернути постачальникові неоплачені покупцем 
боргові вимоги і вимагати від нього повернення грошових коштів 
фактору. Факторинг без права регресу означає, що фактор бере на себе 
ризик щодо одержання грошових коштів від покупців. 
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За набором послуг, що включає факторинг, він може бути з повним 
набором послуг та з частковим набором. Повне факторингове 
обслуговування передбачає надання постачальнику, крім суто 
факторингових послуг, низки інших – аудиторських, юридичних, 
управління заборгованістю за наданими кредитами тощо. Факторинг з 
частковим набором послуг передбачає оплату фактором лише рахунків-
фактур постачальника. 

Залежно від охоплення факторингом перевідступлення 
постачальником боргових вимог розрізняють факторинг з 
перевідступленням усіх боргів або лише визначеної їх частки. 

Залежно від порядку оплати боргових вимог розрізняють факторинг з 
попередньою оплатою, що передбачає негайну оплату розрахункових 
документів постачальника, щойно їх буде надано фактору та факторинг без 
попередньої оплати, що означає, що фактор зобов’язується оплатити передані 
йому постачальником розрахункові документи на визначену, зафіксовану в 
договорі дату, як правило, в день оплати документів боржниками. 

За здійснення факторингових операцій фактор стягує з 
постачальника відповідну плату, розмір якої залежить від виду 
факторингу, кредитоспроможності постачальника, розміру процентної 
ставки за кредит, рівня ризиків, які несе фактор, а також строку 
перебування ресурсів фактора в розрахунках з покупцем. Плата за 
факторингове обслуговування включає: комісію за послуги в розмірі 
визначеного договором процента від загальної суми придбаних вимог; 
процент за кредит, наданий фактором постачальнику. 

Банки регулюють доступ до факторингу певними вимогами. 
Наприклад, максимальна сума на одного клієнта не повинна 
перевищувати 50% від середнього обороту за поточним рахунком за 
останні три місяці, а мінімальна сума договору може складати від 50 до 
100 тис. грн. Важливо, що операційні затрати практично не залежать від 
суми договору, тобто, чим вона більше, тим менша питома вага витрат на 
факторингове обслуговування в сумі поставок. 

Використання факторингу постачальником дає йому змогу: 
- прискорити одержання грошових коштів за відвантажені товари; 
- зменшити ризик появи сумнівних боргів; 
- поліпшити процес інкасування боргів; 
- збільшити кількість покупців та відстрочки платежу для них; 
- зменшити витрати, що пов’язані з обліком та інкасацією боргів; 
- захиститися від кредитних, ліквідних, відсоткових ризиків. 

Недоліком факторингу для постачальника є вища вартість цієї 
операції порівняно зі звичайним кредитом. 

Здійснення факторингових операцій дає змогу банкам поліпшити 
обслуговування клієнтів, залучити нових, збільшити і диверсифікувати 
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джерела доходів. Основний недолік –високий ризик цієї операції. Для 
мінімізації ризику фактор здійснює лімітування кредитної заборгованості 
постачальника, встановлює ліміти відвантаження товарів конкретному 
платникові, страхує окремі угоди тощо. 

В Україні факторинг, як самостійна сфера діяльності, ще 
недостатньо розвинений, тому що багато підприємств ще не повідомлені 
про цей продукт. Банки використовують його як послугу, розширюючи 
асортимент кредитних операцій. На українському ринку факторингові 
послуги надають більше 20 банків та компаній. Лідерами є ТАС-
Комерцбанк, Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Українська фінансова група, 
Приватбанк, БІГ-Енергія та ряд інших. Значення міжнародного 
факторингу для України зростає у зв’язку зі збільшенням 
зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг. Він здійснюється в 
основному з такими країнами, як Німеччина, Бельгія, Румунія, Польща, 
Туреччина, Китай, Казахстан, країни Балтії. Але внутрішній факторинг 
значно перевищує міжнародний (100:5). Найбільшим попитом послуги 
факторингу користуються в підприємств харчової промисловості, 
поліграфії, фармацевтики, сфери послуг. 

Висновки. Незважаючи на кризові явища в економіці країни 
факторингові операції в Україні розвиваються. Безумовно, цей вид 
фінансових послуг недооцінений у нашій країні. Визначення періодів 
розвитку ринку факторингу дасть змогу надалі врахувати недоліки, що 
покращить ринок факторингових послуг у країні. Перевагою факторингу 
є те, що він доступний не тільки великому бізнесу, а й малому та 
середньому. В умовах кризи вартість цього ресурсу є сталою і не 
збільшується, на відміну від банківських кредитів. Основними факторами 
подальшого розвитку факторингових операцій у країні є зростання 
обсягів виробництва, підвищення платоспроможності фігурантів 
ринкових відносин, зниження темпів інфляції, удосконалення ресурсної 
бази. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Вступ. В умовах ринкової економіки особливо важливого значення 

набуває поліпшення використання матеріальних ресурсів. Для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства промисловості 
змушені шукати шляхи зниження витрат на виробництво продукції. 
Основним з резервів зниження витрат є підвищення ефективності 
використання запасів. Належним чином побудований облік запасів 
безпосередньо впливає на ефективність діяльності господарюючих 
суб’єктів. 

Результати дослідження. Термін «запаси» у вітчизняній літературі 
з’явився із затвердженням П(С)БО. Запаси – це оборотні активи 
підприємства, які використовуються переважно в одному операційному 
циклі діяльності підприємства або в період одного року. Запаси 
становлять основу виготовленої продукції та сприяють процесу її 
виготовлення або поліпшують властивості готової продукції.  

Методологічні засади формування інформації про визнання, оцінку 
запасів та їх розкриття у фінансовій звітності визначено у П(С)БО 9 
―Запаси‖. Згідно з П(С)БО 9  запаси – це активи, які:  

http://conf-cv.at.ua/forum/84-818-1
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⎯ утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; 

⎯ перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; 

⎯ утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 
⎯ сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби 

та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й 
адміністративних потреб; 

⎯ незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і 
складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних 
процесів; незавершене виробництво на підприємствах, що виконують 
роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання 
незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано 
доходу; 

⎯ готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена 
для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, 
передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; 

⎯ товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) 
та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

⎯ малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 
протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, 
якщо він більше одного року. 

На рисунку 1 подана загальна система класифікації виробничих 
запасів щодо їх ознак, яка властива всім підприємствам. 

Облік наявності і руху запасів в Україні здійснюється лише на 
рахунках у системі постійного обліку запасів. Виробничі запаси 
складаються з сировини, основних і допоміжних матеріалів, купованих 
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, будівельних матеріалів, тари й 
тарних матеріалів, відходів основного виробництва, що призначені для 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування 
виробництва й адміністративних потреб [5]. 

Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів сировини, 
матеріалів, палива, комплектуючих виробів та інших запасів Планом 
рахунків передбачений рахунок 20 «Виробничі запаси». Цей рахунок має 
відповідні субрахунки: 201 «Сировина й матеріали», 202 «Купівельні 
напівфабрикати», 203 «Паливо», 204 «Тара й тарні матеріали», 205 
«Будівельні матеріали», 206 «Матеріали, передані в переробку», 207 
«Запасні частини», 208 «Матеріали сільськогосподарського 
призначення», 209 «Інші матеріали» [4]. 
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За дебетом рахунка 20 і кредитом відповідного субрахунку класів 3 
«Кошти», «Розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов’язання» 
відображається сума придбаних запасів. 

За кредитом рахунка 20 і дебетом відповідного субрахунку класу 6 
«Витрати» відображається використання, вибуття або списання запасів. 

Облік виробничих запасів організовують за назвою (видами) 
сировини й матеріалів, а в межах кожного виду – за розділами, типами, 
групами, сортами й окремими найменуваннями, тобто за окремими 
номенклатурними номерами, одиницями виміру кількості та якості та 
історичною собівартістю. 

 

 
Рис. 1 Ознаки класифікації запасів за призначенням 

 
Матеріальні, сировинні та паливні ресурси є одними з 

найважливіших на підприємстві, тому й документальне оформлення 
надходження, наявності та витрачання зазначених ресурсів є досить 
відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну 
інформацію як для обліку, так і для контролю та оперативного управління 
рухом матеріальних цінностей. 

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є: 
- раціональна організація складського господарства; 
- розробка номенклатури запасів; 
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- наявність інструкцій з обліку виробничих запасів; 
- правильне групування (класифікація) запасів; 
- розробка норм витрачання запасів. 

Для досягнення достовірності, об’єктивності, повноти інформацій з 
обліку запасів у межах кожного виду робіт необхідно здійснювати: 

1) облікову роботу (розробити форми внутрішньої звітності та 
матеріально-відповідальних осіб; графік подачі звітів матеріально-
відповідальних осіб та документообороту; організувати облік 
товарних запасів за центрами відповідальності); 

2) нормування товарних запасів методами техніко-економічних та 
економіко-статистичних розрахунків, експертними та економіко- 
математичними методами; 

3) планування товарних запасів; 
4) аналітичну роботу (оцінка ефективність управління товарними 

запасами передбачає здійснення аналізу товарних запасів у динаміці, 
факторів, що вплинули на їх зміну, асортиментної структури 
товарних запасів, впливу цін, якості товарних запасів, оборотності, 
витрат на просування товарів); 

5) контроль та оперативне регулювання за утворенням товарних 
запасів, які повинні включати наступні процедури: організацію 
контролю рівня товарних запасів; визначення оптимального рівня 
товарних запасів та точки замовлення; вивчення обсягів та причин 
створення наднормативних товарних запасів; розробку політики 
реалізації понаднормативних запасів. 
Висновки. Облік запасів значно спрощується при використанні в 

бухгалтерському та складському обліку комп’ютерної техніки. У цьому 
випадку всі прибутково-видаткові документи обробляються щоденно в 
міру їх надходження зі складів. 

Для полегшення процесу обліку виробничих запасів на складі 
доцільно використовувати персональні комп’ютери, що сприяє веденню 
аналітичного обліку (картки складського обліку замінює дискета). При 
використанні комп’ютерних технологій усі необхідні регістри матеріалів 
складаються із застосуванням комп’ютерної техніки. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ 
НАЙМЕНУВАНЬ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 

 

Вступ. Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької 
діяльності, розширення сфери та обсягів матеріального виробництва, зміни в 
соціально-економічному устрої держави зумовили запровадження ринкових 
механізмів в економіці України, проявом яких стало посилення конкурентної 
боротьби між суб’єктами господарювання – юридичними особами, які 
функціонують в одній чи суміжних галузях промисловості. Під впливом 
зазначених факторів зростає значення та роль спеціальних ідентифікуючих 
позначень, які використовуються юридичними особами для виокремлення та 
індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Основним правовим засобом 
індивідуалізації юридичних осіб, як учасників цивільного обороту, 
відповідно до положень статті 420 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦКУ), на сьогодні є право інтелектуальної власності на комерційне 
(фірмове) найменування [1]. Нормами статті 155 Господарського кодексу 
України (далі – ГКУ) засоби індивідуалізації юридичних осіб – 
комерційне (фірмове) найменування – визнаються об’єктами прав 
інтелектуальної власності у сфері господарювання [2]. Сучасні зміни в 
економічній сфері нашої країни спричиняють необхідність розробки та 
впровадження адекватних правових механізмів регулювання відносин, пов’язаних 
з використанням та надійною охороною комерційних (фірмових) найменувань. Їх 
створенню мають передувати ґрунтовні наукові дослідження правової природи, 
особливостей та системи засобів індивідуалізації юридичних осіб, що базуються на 
врахуванні положень вітчизняного та зарубіжного законодавств, вимог 
міжнародно-правових документів, досягнень юридичної науки. Проте рівень 
наукових розробок за цією темою на базі нового цивільного законодавства України 
є недостатнім. Зокрема, у вітчизняній юридичній науці не проводилося 
всебічне дослідження особливостей цивільно-правової охорони засобів 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Деякі 
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аспекти інституту засобів індивідуалізації висвітлюються у підручниках, 
посібниках, монографіях та статтях, присвячених правовій охороні 
окремих його елементів. В останні роки зазначені питання стали предметом 
дослідження О.М. Мельник, О.Ю. Кашинцевої, Т.С. Демченко, О.В. Піхурець, 
Г.О. Андрощука, А.О. Кодинця, І.Ю. Кожарської, В.М. Крижної, 
О.А. Підопригори, О.О. Підопригори та інших науковців. Тому вибір теми даної 
роботи обумовлено сучасною актуальністю проблематики правового 
регулювання засобів індивідуалізації юридичних осіб як учасників 
цивільного обороту. Основною метою даної роботи є дослідження 
правових проблем регулювання відносин, що виникають у сфері відносин, 
пов’язаних з використанням та надійною охороною комерційних (фірмових) 
найменувань. 

Результати дослідження. У Рекомендаціях парламентських 
слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми 
законодавчого забезпечення та правозастосування» зазначено, що 
сьогодні в Україні система правової охорони інтелектуальної власності 
перебуває у стадії завершення формування. У 1990-х роках були 
закладені основи національної системи регулювання цієї надзвичайно 
важливої сфери. Водночас виявилися серйозні проблеми та недоліки її 
функціонування, що істотно позначилося на розвитку національного 
науково-технологічного і творчого потенціалу, стримувало становлення 
нової інноваційної моделі розвитку країни, ускладнювало відносини 
України з провідними державами світу. Зрозуміло, що без ефективного та 
невідкладного вирішення цих проблем перспективи соціально-
економічного розвитку України, її національної безпеки, входження у 
світове співтовариство як інтелектуально та економічно розвинутої 
держави можуть бути поставлені під сумнів. Нагальна необхідність 
ефективної правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності 
для України зумовлюється обраною нею стратегією побудови 
цивілізованих ринкових відносин, забезпечення соціальної орієнтації 
економіки та інноваційного соціально-економічного розвитку, що має 
спиратися насамперед на активізацію власного інтелектуального 
потенціалу [3]. В Україні створено сучасну законодавчу базу щодо 
захисту прав інтелектуальної власності, зокрема у сфері індивідуалізації 
юридичних осіб, яка узгоджується із загальновизнаними на 
міжнародному рівні підходами до забезпечення такого захисту, зокрема з 
вимогами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 
Світової організації торгівлі (СОТ). У рамках міжнародних вимог 
забезпечується реалізація основних положень законодавства України в 
зазначеній сфері. Основний напрям взаємодії України з Європейським 
Союзом (ЄС) зосереджений на виконанні Угоди про партнерство та 
співробітництво (УПС) між Україною та Європейськими співтовариствами та 
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їх державами-членами [4], яка визначила зобов’язання України забезпечити 
«рівень захисту, аналогічний існуючому у Співтоваристві, включаючи 
ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав». Проте 
гармонізація українського законодавства з нормативно-правовими актами 
ЄС у сфері інтелектуальної власності (у тій частині, у якій вони не 
дублюють чинні глобальні правила в цій сфері) потребуватиме значно 
тривалішого періоду та має здійснюватися на основі спеціальних заходів, 
передбачених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу.  

Термін «фірмове найменування юридичної особи», або скорочено 
«фірма», вживається в господарських відносинах досить давно. До 
недавнього часу вимоги до фірми встановлювалися Положенням про 
фірму, яке було затверджено 1927 року. Із набранням чинності з 1 січня 
2004 року нових Цивільних та Господарських кодексів України  терміну 
«комерційне (фірмове) найменування» законодавці надали зовсім іншого 
змісту. Аналіз положень цих кодексів, що стосуються найменування 
юридичної особи та комерційних найменувань, свідчить, що вони 
виконують різні функції і до них висуваються різні вимоги, зокрема 
щодо: обов’язку мати найменування; суб’єктів, які можуть мати 
найменування; необхідності реєстрації; моменту виникнення права на 
найменування; умов надання правової охорони; можливості використання 
однакового найменування кількома суб’єктами господарювання; 
можливості відчуження. Так, щодо обов’язку юридичної особи мати 
найменування та комерційне найменування слід зауважити частини 1 та 3 
статті 90 Цивільного кодексу України встановлюють, що юридична особа 
повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її 
організаційно-правову форму. Найменування установи має містити 
інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати, крім 
повного найменування, скорочене найменування. Найменування 
юридичної особи зазначається в її установчих документах і вноситься до 
єдиного державного реєстру. Водночас, відповідно до частини 2 статті 90 
Цивільного кодексу України, комерційне (фірмове) найменування може 
мати лише юридична особа, що є підприємницьким товариством. 
Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути 
зареєстроване в порядку, встановленому законом. Проте частина 1 статті 
159 Господарського кодексу України передбачає, що суб’єкт 
господарювання юридична особа може мати комерційне найменування. 
Тобто він може мати таке комерційне найменування, а може виступати в 
господарські відносини без такого комерційного найменування та 
використовувати лише своє найменування, під яким він зареєстрований. 
Законодавство України не визначає зв’язок чи тотожність найменування 
юридичної особи та її комерційного найменування. Ці найменування 
можуть як збігатися, так і відрізнятись одне від одного. Пропонуємо 
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проаналізувати відповідні норми Цивільного та Господарського кодексів 
України, оскільки їх застосування на практиці виявило певну 
недосконалість правового регулювання та неузгодженість їх положень. 
На сьогодні законодавство України не дає визначення терміна 
«комерційне найменування». За новими кодексами, як і раніше за 
Положенням про фірму, одним з основних недоліків у правовому 
регулюванні відносин щодо набуття, здійснення та захисту прав на 
комерційні найменування є відсутність визначення цього об’єкта права 
інтелектуальної власності або принаймні критеріїв, які давали б змогу 
відносити те чи інше позначення до комерційного найменування суб’єкта 
господарювання. Таке визначення необхідно внести або до Цивільного 
кодексу України, або до відповідного закону. Виходячи з положень статті 
159 Господарського кодексу України, комерційні найменування можуть 
бути повними та скороченими. Однак ані ГКУ, ані ЦКУ не визначають, 
які комерційні найменування є повними, а які – скороченими. Крім того, 
як наголошувалося, комерційне найменування може не збігатися з 
найменуванням юридичної особи. Одним із дискусійних висновків щодо 
визначення поняття «комерційне найменування» є думка, що це 
своєрідний «псевдонім» суб’єкта господарювання, що може ним 
використовуватися для індивідуалізації власної підприємницької 
(господарської) діяльності. Причому цей «псевдонім», на відміну від 
найменування юридичної особи, може відчужуватися при продажі 
цілісного майнового комплексу, що використовується для ведення цієї 
діяльності. Саме ця можливість відчуження комерційного найменування, 
його переходу до іншого суб’єкта підприємницької діяльності і становить 
суттєву відмінність між найменуванням юридичної особи і комерційним 
найменуванням. Невирішеним наразі залишається і питання щодо того, 
чи може суб’єкт господарювання мати кілька комерційних найменувань. 
За позитивної відповіді на таке питання різниця між комерційним 
найменуванням і торговельною маркою майже зникає, оскільки основна 
функція комерційного найменування – вирізнити одного суб’єкта 
господарювання з-поміж інших – фактично зводиться до вирізнення його 
не в цілому, а щодо якогось виду діяльності. Фактично в такому разі 
комерційне найменування стає майже торговельною маркою, права на яку 
набуваються в результаті використання. А споживач при цьому, імовірно, 
буде введений в оману, оскільки вважатиме, що на ринку знаходиться не 
одне підприємство, а кілька.  

Висновки. Отже, викладене вище засвідчує, що на сьогодні 
правовідносини щодо комерційних найменувань в Україні врегульовані 
недостатньо, тож лишається багато питань, пов’язаних з реалізацією тих 
норм, які введені Цивільним та Господарським кодексами України. Для 
врегулювання правовідносин у цій сфері необхідно прийняти спеціальний 
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закон про охорону прав на комерційні найменування, на який 
неодноразово посилаються ці два кодекси, та внести зміни до цих 
кодексів з метою їх узгодження. Незважаючи на помітний прогрес, 
досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення 
правової охорони інтелектуальної власності, на думку міжнародних та 
вітчизняних експертів, її недосконалість все ще є одним з чинників, який 
перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту прав 
інтелектуальної власності. Закони України щодо окремих об’єктів права 
інтелектуальної власності не приведені у відповідність із Цивільним 
кодексом України, що негативно впливає  на  захист  прав 
інтелектуальної власності. Законодавством належним чином не 
врегульовано питання захисту фірмових  найменувань. 
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Вступ. Як свідчить міжнародна практика, ефективне 
функціонування системи міжнародних перевезень вантажів залежить від 
національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим 
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міжнародним нормам, його стабільності, оптимальної тарифно-цінової та 
податкової політики у цій сфері, розвиненої транспортної інфраструктури 
міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні 
пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних 
побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і 
переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, 
розрахунків, інформаційного забезпечення. Транспортна система України 
в основному спроможна забезпечити таке зростання міжнародних 
перевезень вантажів. Проте невідповідність показників транзитних 
перевезень в Україні міжнародним вимогам щодо швидкості, 
безперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги не забезпечує 
не тільки їх зростання, а й стабілізацію в існуючих обсягах. Вигідне 
географічне положення України на шляху основних транзитних потоків 
між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, 
розвиненої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у 
широтних та меридіональних напрямах створює всі необхідні передумови 
для збільшення обсягів транзиту вантажів. Усе це й зумовило вибір теми 
даної наукової роботи, яка присвячена саме правовому регулюванню 
міжнародних перевезень вантажів як на міжнародному, так і на 
внутрішньо-правовому рівні нашої країни.  

Загальнотеоретичні та методологічні засади правового регулювання 
норм міжнародного права у сфері перевезень вантажів активно 
досліджували вітчизняні вчені. Загальні питання правової регламентації 
міжнародних перевезень вантажів досліджувалися у працях таких 
науковців, як Л.Ф. Андрєєва, І.О. Безлюдько, В.В. Вінніков, А.В. Гуржій, 
Е.М. Деркач, Д.В. Іванов, В.В. Козак, В.С. Ломака, А.С. Макаренко, 
А.М. Новікова, М.О. Раскалєй, Л.Я. Свистун, Д.Л. Товкун, І.В. Хмельов, 
Є.В. Циба, Л.М. Чеп’юк, В.В. Чорний, І.В. Шум та інші. Серед тих, хто 
торкався проблем правового регулювання міжнародних перевезень 
вантажів та висвітлив їх результати у монографічних дослідженнях, є 
Д.В. Зеркалов, Д.І. Барінов, С.І. Дручек, М.В. Ковалів, С.С. Кроль, 
В.С. Кузьмічов, Г.І. Нечаєв, О.Ю. Перевезенцев, І.В. Пиріг, О.І. Стеценко, 
С.С. Терещенко та інші. 

Метою даного наукового дослідження є аналіз чинного 
міжнародного і вітчизняного законодавства у сфері правового 
регулювання міжнародних перевезень вантажів та виявлення правових 
особливостей імплементації норм міжнародного права з цих питань у 
національне законодавство України. Під час комплексного аналізу 
міжнародного і вітчизняного законодавства, що регулює правові 
суспільні відносини у сфері міжнародних перевезень вантажів, дістало 
подальшого розвитку осмислення новітньої тенденції в їх правовому 
регулюванні, що виникла під впливом сучасного процесу імплементації 
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норм міжнародного права щодо перевезень вантажів відповідно до умов 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від  
27 червня 2014 року, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 
року № 1678-VII [1].  

Результати дослідження. Практичне значення одержаних 
результатів полягає в тому, що наукове дослідження, по-перше, сприяє 
подальшому поглибленню розуміння та вивчення механізму 
імплементації норм міжнародного права у сфері перевезення вантажів в 
нових умовах лібералізації та глобалізації і з позицій особливого їх 
характеру, по-друге, висвітлює негативний вплив лібералізації 
міжнародного ринку перевезень вантажів, який посягає на принцип 
взаємності, що складає основу двосторонніх угод та є критерієм пошуку в 
досягненні балансу комерційних інтересів міжнародних перевезень 
вантажів, по-третє, обґрунтовує необхідність адаптувати Угоду про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27 червня 2014 
року до вітчизняного законодавства. Зовнішньополітична діяльність 
України, відповідно до умов статті 18 Конституції України, спрямована 
на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання 
мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 
співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права. Надання законом згоди на обов’язковість 
міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів 
України, як про це задекларовано пунктом 32 статті 85 Основного Закону 
України, належить до повноважень Верховної Ради України. При цьому 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, згідно з нормами статті 9 Конституції 
України, є частиною національного законодавства України. Укладення 
міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 
лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Верховна 
Рада України, виходячи з положень Конституції (Основного Закону) 
України, Декларації про державний суверенітет України, Закону України 
від 03 серпня 1990 року № 142-XII «Про економічну самостійність 
Української РСР» та загальновизнаних міжнародних норм і правил, 
беручи до уваги зобов’язання, взяті Україною в рамках міжнародних 
договорів України та інших угод, бажаючи всебічного розвитку 
економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі, 
маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи економічні 
зв’язки в галузі транспорту та експедиторських послуг, 16 квітня 1991 
року прийняла Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2]. 
Найвищим органом, що здійснює державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до положень статті 9 Закону 
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України «Про зовнішньоекономічну діяльність», є Верховна Рада 
України. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
здійснюється згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», Митним кодексом України [3], законами України про митне 
регулювання, зокрема Законом України «Про Митний тариф України» від 
19 вересня 2013 року № 584-VII, який набрав чинності з 1 січня 2014 
року, та міжнародними договорами України. Порядок укладення, 
виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою 
належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, 
завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у 
Конституції України та законодавстві України, встановлює Закон України 
«Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року  
№ 1906-IV. Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів 
України, регульованих нормами міжнародного права і укладених 
відповідно до Конституції України та вимог цього Закону. Виконуючи 
умови статті 11 «Способи вираження згоди на обов’язковість договору» 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Україна 
приєдналася від імені Української Радянської Соціалістичної Республіки 
до Віденської конвенції про право міжнародних договорів [4]. Законом 
України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII ратифіковано Угоду про 
асоціацію між Україною від 27 червня 2014 року, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони. Правове регулювання 
міжнародних перевезень вантажів регламентовано положеннями статей 
134 – 138 підрозділу 7 «Транспортні послуги» частини 5 «Нормативно-
правова база» глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля 
послугами та електронна торгівля» розділу IV «Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом від 27 червня 2014 року. Статтею 10 «Міжнародні 
договори» Цивільного кодексу України [5] передбачено, що чинний 
міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною 
національного цивільного законодавства України. Правове регулювання 
перевезення вантажів в Україні регламентовано положеннями статей 
908 – 928 глави 64 «Перевезення» розділу ІІІ «Окремі види зобов’язань» 
Книги п’ятої «Зобов’язальне право» Цивільного кодексу України, 
відповідно до яких перевезення вантажу здійснюється за договором 
перевезення. Правове регулювання перевезення вантажів в Україні 
регламентовано нормами статей 306 – 316 глави 32 «Правове 
регулювання перевезення вантажів» розділу VI «Особливості правового 
регулювання в окремих галузях господарювання» Господарського 
кодексу України [6]. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 
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1994 року № 232/94-ВР визначає правові, економічні, організаційні та 
соціальні основи діяльності транспорту. Правові та організаційні засади 
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності 
міжнародних перевезень вантажів визначає Закон України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06 вересня  
2005 року № 2806-IV. Засади організації та здійснення транзиту вантажів 
авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим 
транспортом через територію України визначено Законом України «Про 
транзит вантажів»від 20 жовтня 1999 року № 1172-XIV. З метою 
сприяння проходженню вантажів через кордони та спрощення їх 
міжнародного перевезення та на виконання Указу Президента України від 
04 липня 2002 року № 616/2002 Україна приєдналася до Міжнародної 
конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на 
кордонах від 21 жовтня 1982 року (м. Женева) та додатків до неї.  

Висновки. У зв’язку з приєднанням України до Світової організації 
торгівлі забезпечення вільного транзиту вантажів та його розвиток 
сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі, 
рівноправному входженню України до системи міжнародного поділу 
праці, створенню стабільного джерела валютних надходжень до бюджету. 
На сучасному етапі збільшення обсягів міжнародного транзиту 
територією України може стати важливим фактором стабілізації та 
структурної перебудови її економіки. При цьому слід ураховувати, що 
транзит, як вид експорту транспортних послу,г є одним з найбільш 
ефективних, а інвестиції в цю сферу транспортної діяльності дають 
швидку віддачу. Основні причини, що стримують розвиток міжнародних 
перевезень вантажів в Україні, полягають у невпорядкованості системи 
контролю вантажів на кордоні та справляння зборів, високій вартості 
послуг, що надаються митними брокерами, контрольними службами і 
транспортними терміналами, численних бюрократичних перепонах при 
оформленні міжнародних і транзитних перевезень, низькій швидкості 
доставки вантажів, несприятливій кримінальній обстановці, нестачі 
комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування на шляху 
міжнародного перевезення вантажу та його транзиту, відсутності 
комплексу правових актів, що регулюють міжнародні перевезення 
вантажу та транзитні перевезення, зокрема та їх експедиційне 
обслуговування. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ 
 

Вступ. Актуальність державного фінансового контролю за 
використанням коштів місцевого бюджету є надзвичайно важливою 
темою для дослідження, беручи до уваги зростання нецільового 
використання коштів державного бюджету та рівень корупції в Україні, 
показник якої вважається одним із найвищих в країнах Європи. Від того, 
настільки ефективно державні органи будуть здійснювати контроль за 
надходженням та законним, доцільним і ефективним витрачанням коштів 
місцевих бюджетів, виконуватимуть свої повноваження, залежатиме 
ефективність реалізації місцевих бюджетів, від чого в кінцевому підсумку 
буде залежати добробут місцевих громад і населення країни в цілому. 

Дослідженням проблем державного фінансового контролю за 
використанням коштів місцевого самоврядування зверталися 
В.Д.Базелевич,І.В.Басанцов, В.А.Дерій, В.Ф.Піхоцький, В.Г.Мельничук, 
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М.І.Карлін, Б.А.Карпінський, М.М.Коцупатрий, Л.Б.Грицак, 
Л.В.Гуцаленко, І.В.Грицюк, І.П.Лопушинський, А.М.Странніков, 
В.Т.Косаріна, О.А.Тимошенко А.О.Монаєнко, О.Г.Солонтай, та ін., у чиїх 
працях розглянуто структуру органів державного фінансового контролю, 
закріплені за ними повноваження, проблемні питання щодо здійснення 
контролю за виконанням місцевих бюджетів. 

Разом з тим у працях названих та інших авторів по суті не 
розглядаються питання оптимізації діяльності органів, що здійснюють 
державний фінансовий контроль за виконанням місцевих бюджетів, не 
висвітлюється пошук вірогідних шляхів поліпшення контрольно-
ревізійної роботи щодо бюджетів місцевого самоврядування, глибоко не 
висвітлюється роль депутатів та виконавчих органів місцевих рад щодо 
посилення фінансового контролю за виконанням своїх бюджетів, не 
розглядаються перспективи контрольно-ревізійної діяльності в Україні. 

Контроль за використанням ресурсів – це проблема, яку має 
вирішувати власник ресурсів. Власниками публічних фінансових 
ресурсів, які сформовані у Державний бюджет, є всі громадяни України. 
Саме вони безпосередньо та через обрання своїх повноважних 
представників мають здійснювати контроль за використанням бюджетних 
коштів. Фінансова політика місцевого самоврядування має бути 
цілеспрямованою діяльністю органів місцевого самоврядування щодо 
формування та використання фінансових ресурсів із метою забезпечення 
добробуту місцевого населення, задоволення потреб та інтересів 
територіальних спільнот і соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць [7, с. 111]. 

На окремі аспекти комплексної проблеми формування бюджетів 
органів місцевого самоврядування звертають увагу у своїх дослідженнях 
В. Кравченко (щодо формування самодостатніх територіальних громад), 
С. Слухай (у частині впливу розмірів територіальної громади на її 
фінансове забезпечення), І. Луніна (щодо зв’язку між наповненням 
місцевих бюджетів та «розмитістю» територіальних меж населених 
пунктів), Н. Сокровольська (у частині необхідності укрупнення 
територіальних громад та урегулювання статусу міських районів),  
О. Піхоцька (щодо потреби у розвитку системи місцевих податків і 
зборів) [4]. 

Дослідивши періодичні видання, необхідно звернути увагу, що 
дослідження науковців в основному спрямовані на підвищення та 
налагодження дієвого фінансового контролю за фінансовими ресурсами, 
які формуються на цих територіях. Разом з тим у працях названих та 
інших авторів по суті не розглядаються питання оптимізації діяльності 
органів, що здійснюють державний фінансовий контроль за виконанням 
місцевих бюджетів, не висвітлюється пошук вірогідних шляхів 
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поліпшення контрольно-ревізійної роботи щодо бюджетів місцевого 
самоврядування, глибоко не висвітлюється роль депутатів та виконавчих 
органів місцевих рад щодо посилення фінансового контролю за 
виконанням своїх бюджетів, не розглядаються перспективи контрольно-
ревізійної діяльності в Україні. 

Тому метою даної статті стало висвітлення не лише законодавчо 
закріплених повноважень та основних завдань органів державного 
фінансового контролю щодо місцевих бюджетів, а й тих новацій, що 
останнім часом мають місце у здійсненні діяльності контролюючих 
органів, та тих перспектив її поліпшення, які закладено в проектах низки 
законодавчих та нормативно-правових актів. 

Результати дослідження.Сучасний стан державних фінансів 
вимагає посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів 
органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
боротьби з порушенням бюджетного законодавства. Система державного 
фінансового контролю, яка побудована в Україні, не забезпечує на 
належному рівні фінансово-бюджетну дисципліну як в цілому в державі, 
так і на місцевому рівні зокрема. Це є наслідком низки проблем, які 
створюють тенденції щодо зростання кількості та обсягів основних 
фінансових порушень [1, c.132]. 

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, 
прийнятою IX Конгресом Міжнародної організації вищих органів 
контролю, організація контролю є обов’язковим елементом управління 
суспільними фінансовими ресурсами. Контроль є невід’ємною частиною 
системи регулювання, завдання якого полягає у виявленні відхилень від 
встановлених стандартів, а також порушень принципів законності, 
ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів. Виходячи з 
пріоритету державної політики України щодо вступу до ЄС, одним з 
важливих аспектів у цьому процесі є адаптація системи державного 
фінансового контролю до європейських вимог. Йдеться про виконання 
Україною вимог глави 28 ―Фінансовий контроль‖ документа 
―Acquiscommunautaire‖ та дотримання положень Лімської декларації 
керівних принципів з контролю. 

Так, Концепція реформування місцевих бюджетів, схвалена 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України, передбачає, що підвищення 
ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення 
контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства 
має здійснюватися шляхом: надання органам місцевого самоврядування 
методичної та консультаційної допомоги з питань реформування 
місцевих бюджетів; удосконалення процедури фінансового контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного 
процесу його учасниками відповідно до повноважень, визначених 
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законодавством; запровадження механізму моніторингу та оцінки 
ефективності здійснення органами місцевого самоврядування їх 
повноважень, підвищення відповідальності за здійснення таких 
повноважень;активізації роботи органів місцевого самоврядування, 
спрямованої на підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів (застосування дієвих методів економії бюджетних коштів  
тощо) [11]. 

Правове регулювання контролю місцевих бюджетів потребує 
удосконалення законодавчого забезпечення контрольних повноважень 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 
напрямках поширення прав щодо формування бюджетних фондів і 
контролю за їх використанням. 

Для забезпечення інтересів територіальних громад потрібні 
фінансові ресурси, які утворюються та реалізуються в місцевих 
бюджетах. Згідно з Бюджетним кодексом України (далі – БК) на кожній 
стадії бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль, який 
повинен забезпечувати ефективність використання бюджетних коштів як 
на рівні Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів (ст. 26, 
ст. 115 БК). Місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування, відповідно до Конституції України (ст. 119, ст. 143), 
виконують функцію управління бюджетним процесом у власному регіоні, 
тобто постійно здійснюють діяльність, спрямовану на формування, 
розгляд, затвердження, виконання відповідних бюджетів, розгляд та 
затвердження звітів про бюджети [2]. Однак органами Державної 
контрольно-ревізійної служби України за результатами ревізій та 
перевірок бюджетних установ протягом останніх п’яти років було 
зафіксовано зростання на 14,5% бюджетних порушень та злочинів [12]. 
Це свідчить про низький рівень організації контролю за бюджетним 
процесом та необхідність його удосконалення. Один із напрямків 
удосконалення бюджетного контролю – це реформування законодавчого 
забезпечення виконання контрольних повноважень місцевими органами 
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. 

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що проблеми 
контролю в державному управлінні розроблялися економістами, 
юристами, фахівцями з державного управління, але питання 
організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю на рівні 
місцевих бюджетів у сучасній Україні не порушувалися. 

Проблеми фінансово-господарського контролю виконання місцевих 
бюджетів досліджувала Є.В. Калюга, яка відзначала послаблення 
контролю діяльності державних та муніципальних підприємств та 
бюджетних установ через недосконалість чинних правових актів [5, с. 7]. 
В.М. Гаращук вказував на відсутність єдиного нормативного акта, який 
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встановлював би основні правила організації та здійснення фінансового 
контролю в Україні та пропонував окремі його положення [3, с. 270]. У 
розробці знаходиться декілька законопроектів з фінансового контролю, і 
у першому читанні затверджено за основу проект Закону України „Про 
державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за бюджетні правопорушення‖, який регулює відносини 
щодо здійснення державного контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, визначає органи, які уповноважені здійснювати контроль, 
їх повноваження та взаємодію, встановлює види бюджетних 
правопорушень та відповідальність за них. Проте організаційно-правові 
підстави контролю за формуванням, затвердженням, виконанням 
місцевих бюджетів та звітністю про виконання не визначаються [9]. На 
розгляд парламенту також подано Закон України „Про внесення змін до 
деяких законів України щодо статусу державних органів фіскального та 
бюджетного контролю‖, але зміни щодо контрольної функції 
регіональних органів влади у бюджетному процесі також не передбачено 
[8]. Отже, при розгляді проблем організації фінансово-бюджетного 
контролю та пропозицій шляхів її вирішення в роботах дослідників та в 
законотворчості поза увагою залишаються питання організації 
зовнішнього та внутрішнього бюджетного контролю на рівні місцевих 
бюджетів, права та обов’язки відповідних органів щодо його 
впровадження. 

Мета статті – на підставі аналізу чинного законодавства з 
бюджетного контролю за місцевими бюджетами та закордонного попиту 
організації бюджетного контролю сформулювати пропозиції щодо 
подолання недосконалостей у правовому регулюванні контролю в 
бюджетному процесі України на рівні місцевих бюджетів. Пропонуються 
нові заходи удосконалення повноважень місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування з контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства. 

Контрольні повноваження з боку органів місцевого самоврядування 
та їх виконавчих органів (там, де такі утворюються відповідно до 
законодавства) у сфері управління бюджетним процесом обумовлені 
колом наданих їм державою повноважень зі складання, затвердження та 
виконання місцевих бюджетів. Відповідно до Конституції України, 
чинного БК та Закону України „Про місцеве самоврядування‖ від 21 
травня 1997 р. органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, 
районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють та 
затверджують відповідні місцеві бюджети. Районні та обласні ради 
затверджують районні та обласні бюджети, які складають відповідні 
державні адміністрації. Виконання місцевих бюджетів покладається на 
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або 
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міських, селищних чи сільських голів (у разі, якщо відповідні виконавчі 
органи не створені). Місцеві фінансові органи здійснюють загальну 
організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, 
координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджетів. 

Водночас керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих 
органів рад та їх секретарі, керівники головних управлінь, відділів, 
підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад, 
тобто головні розпорядники бюджетних коштів, відповідно до чинного 
БК „здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, 
отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних 
коштів‖( п. 5 ст. 22 БК). Таким чином, складається залежність 
підконтрольного органу від контролюючого органу, що характеризує 
загальний, або відомчий, контроль бюджетного процесу, а не внутрішній.  

Відповідно до п. 2. ст. 26 БК на всіх стадіях бюджетного процесу 
здійснюється зовнішній та внутрішній фінансовий контроль і 
відповідальність за організацію та стан внутрішнього фінансового 
контролю покладено на керівника бюджетної установи та розпорядників 
бюджетних коштів, тобто на самих виконавців делегованих державою 
бюджетних повноважень. Таким чином, відповідно до ст. 22 та 26 БК, 
виникає колізія правових норм стосовно повноважень зі здійснення 
внутрішнього бюджетного контролю. Правове регулювання внутрішнього 
бюджетного контролю відсутнє. Ця колізія породжена на визначеному на 
законодавчому рівні розподілі повноважень між державною владою та 
місцевою. 

Фахівці визначають, що існує декілька концепцій щодо розподілу 
контрольних повноважень між гілками влади різного рівня. Згідно з 
першою концепцією муніципальна влада повністю залежить від закону та 
перебуває під захистом уряду, але не підконтрольна йому. Друга 
концепція визначає наявність та необхідність контролю центральної 
влади над місцевою, що існує в деяких країнах сучасного світу. Третя – 
„концепція взаємозалежності‖ гілок влади, згідно з якою відносини 
центральних і місцевих органів характеризуються як деякою 
незалежністю, так і взаємною залежністю, що визначається наявністю 
реального владного потенціалу сторін (певні ресурси, засоби впливу 
тощо) [3, с. 252]. 

У сучасних умовах в Україні влада органів місцевого 
самоврядування у бюджетному процесі знаходиться під тиском 
центральної державної влади, що пов’язано з мізерністю обсягів реальних 
бюджетних ресурсів місцевих влад, їх залежністю від трансфертів з 
державного бюджету [6]. Правові норми БК та інших законів визначають, 
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що місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним 
радам у частині делегованих повноважень (ч. 3 ст. 34 БК), але мають 
декларативний характер [10]. 

У процесі виконання бюджетів складається ланцюжок 
внутрішнього фінансового контролю: Кабінет Міністрів України – 
міністр фінансів України – керівник місцевого фінансового органу, які 
протягом бюджетного періоду забезпечують виконання бюджетів та 
контролюють відповідність розпису Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів встановленим бюджетним призначенням. Головні 
розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за відповідністю 
бюджетних зобов’язань затвердженим бюджетам, за повнотою 
надходжень та витрачанням бюджетних коштів їх одержувачами. 
Зовнішній контроль бюджетних повноважень при зарахуванні 
надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів здійснює 
Державне казначейство України (ст. 48 БК). Отже, складається система 
внутрішнього та зовнішнього бюджетного контролю. 

Досвід контрольної діяльності на стадії виконання бюджетів, що 
подається у працях закордонних науковців, свідчить про більш досконалу 
систему контролю бюджетного процесу [13]. У різних країнах світу 
використовуються різні системи забезпечення належного виконання 
бюджету. Основними особливостями контрольних систем бюджетного 
процесу, що застосовуються у США і країнах північної Європи (назвемо 
це першим підходом), є: 

– децентралізований фінансовий контроль, що припускає додаткову 
відповідальність розпорядників бюджетних коштів; 

– внутрішній аудит, що надає оцінку системі фінансового 
менеджменту та ефективності контролю і має попереджувальний, 
інформаційний і рекомендаційний характер, не припускає вжиття 
управлінських заходів; 

– вищий аудиторський орган, який здійснює тільки зовнішній аудит. 
Підхід, прийнятий у країнах Середземномор’я (або в латинських 

країнах) до організації бюджетного контролю, дещо відрізняється 
(назвемо це другим підходом). Вищий орган аудиту бере участь у 
попередньому (exante) і подальшому (expost) фінансовому контролі, а 
іноді, у випадку окремих правопорушень, виступає як суддя і орган, що 
накладає санкції. Особливостями бюджетного контролю цих країн є: 

– сильна централізація контрольних повноважень, відокремлених від 
управління, яку здійснює Генеральний інспектор; 

– наявність фінансового контролера і його представників на всіх 
стадіях бюджетного процесу;фінансовий контролер перевіряє 
дотримання правил виконання бюджетів, застосування будь-яких 
контрольних заходів, проведення фінансових процедур; 
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– право стягнення фінансових санкцій; 
– вжиття адміністративних заходів, які припускає бюджетний 

контроль. 
Перший підхід до організації контролю бюджетного процесу 

відрізняється від другого переважанням економічних заходів над 
адміністративними в контрольній діяльності, а також залученням самих 
учасників бюджетного процесу до проведення контролю руху бюджетних 
коштів разом з його здійсненням. До речі, у першій системі на перший 
погляд здається, що внутрішній фінансовий контроль збігається з 
внутрішнім аудитом. Спільним у цих видах діяльності є те, що їх 
здійснення відбувається разом з управлінням бюджетним процесом і 
покладається на самих його учасників. Однак до відмінностей цих видів 
діяльності належать різні засоби їх упровадження. Контроль – це 
сукупність різних за формою засобів, у той час як аудит – тільки один із 
контрольних засобів, тобто перевірка бухгалтерської звітності, обліку. 
Внутрішній контроль, як правило, західні дослідники поєднують з 
менеджментом, тобто з управлінням установою, і розмежовують з 
аудитом [13]. 

Окремі заходи щодо збільшення кількості перевірок на місцевому 
рівні контролюючими органами не призведуть до суттєвого покращення 
фінансово-бюджетної дисципліни. У зв’язку з цим необхідно 
концептуально визначитися щодо моделі муніципального фінансового 
контролю та етапів її впровадження, окреслити коло законодавчих та 
нормативних актів, що забезпечуватимуть правову базу, та здійснити 
фінансово-економічні розрахунки такої моделі. Органам влади необхідно 
здійснити низку системних заходів, які б дозволили стабілізувати 
фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні, зокрема: 
підготувати зміни до Бюджетного кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення; розробити та прийняти закон про 
фінансовий контроль; посилити відповідальність керівників на всіх рівнях 
управління та чітко встановити її межі в законодавстві; розробити єдину 
форму та порядок звітності у сфері державного фінансового контролю 
для місцевих органів виконавчої влади; звіт про стан фінансово-
бюджетної дисципліни на місцевому рівні включити до звіту про 
виконання відповідного бюджету. 

Отже, державний фінансовий контроль є однією із найважливіших 
функцій держави, значення якого дедалі зростає. Тільки належне 
використання контролю в управлінні державними фінансовими 
ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для 
реалізації в державі ефективної економічної політики. Умовою 
забезпечення в державі ефективної економічної політики є невідкладне 
впорядкування норм щодо повноважень та відповідальності органів, 
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уповноважених державою на здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства на рівні бюджетів місцевого самоврядування, 
визначення видів бюджетних правопорушень залежно від стадії 
бюджетного процесу, заходів впливу та процедур їх застосування у разі 
вчинення бюджетних правопорушень учасниками бюджетного процесу. 
Впровадження заходів щодо підвищення ефективності управління 
коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і відповідальності за 
дотриманням бюджетного законодавства має здійснюватися шляхом 
продовження удосконалення процедур фінансового контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства та запровадження механізму 
моніторингу та оцінки ефективності здійснення органами місцевого 
самоврядування їх повноважень, підвищення відповідальності за 
здійснення таких повноважень. 

Розгляд бюджетного контролю з боку місцевих органів влади не 
може бути повним без розгляду його результативності. Органи місцевої 
влади не мають права проводити ревізії або перевірки підконтрольних 
суб’єктів, але мають реальні важелі для здійснення бюджетного 
контролю. Відповідно до ст. 117 БК місцеві фінансові органи, голови 
виконавчих органів міських рад районного значення, селищних та 
сільських рад, головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх 
повноважень можуть призупиняти бюджетні асигнування у разі: 

– несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання 
бюджету; 

– невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання 
звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними 
коштами і недотриманням порядку перерахування цих коштів; 

– подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету; 
– порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо 

прийняття ними бюджетних зобов’язань; 
– нецільового використання бюджетних коштів. 

У разі виявлення бюджетного правопорушення місцеві фінансові 
органи, голови виконавчих органів міських рад районного значення, 
селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів у 
межах своєї компетенції можуть вчиняти такі дії щодо тих розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів, яким вони надали відповідні 
бюджетні асигнування, у вигляді: 

– застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у 
бюджетних правопорушеннях, відповідно до закону; 

– зупинення операцій з бюджетними коштами. 
Проте вказані контрольні повноваження, вважаємо, слід уточнити з 

метою відшкодування державі збитків за порушення бюджетного 
законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. 
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Висновки. Отже, розгляд бюджетних і контрольних повноважень 
місцевих органів державної влади призводить до таких висновків. Для 
удосконалення бюджетного контролю за місцевими бюджетами потрібно: 

– визначити правовий механізм зовнішнього та внутрішнього 
контролю в бюджетному процесі та закріпити повноваження з його 
здійснення за учасниками бюджетного процесу (ст. 22 та 26 БК); 

– удосконалити міжбюджетні відносини шляхом продовження 
термінів укладання угод з розподілу трансфертів до прийняття 
бюджетного закону й до прийняття рішення про місцевий бюджет 
(ст. 92, 93 БК); 

– на стадії виконання бюджетів визначити повноваження місцевих 
фінансових органів щодо проведення внутрішнього аудиту та оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів (ст. 26 БК); 

– доповнити ст. 115 БК «Повноваження Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих 
органів відповідних рад з контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства» пунктом, який визначає, що місцеві державні 
адміністрації та виконавчі органи місцевих рад підзвітні та 
підконтрольні відповідним радам у частині делегованих бюджетних 
повноважень; 

– удосконалити порядок притягнення до фінансової та 
адміністративної відповідальності за порушення вимог бюджетного 
законодавства органами місцевого самоврядування на кожній стадії 
бюджетного процесу шляхом введення права застосування 
фінансових санкцій та адміністративних стягнень до порушників 
бюджетного законодавства (ст. 117 БК). 
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СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ 

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
 

Фразеологізми вважають одним із невичерпних джерел посилення 
експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони збагачують наше 
уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий 
склад мови. Фразеологізми, як яскравий стилістичний засіб, здатні 
зробити мову сильною і красивою, образною і переконливою. 

Метою дослідження була систематизація й аналіз фразеологізмів у 
їх семантичному аспекті, ми використовували семантичну класифікацію, 
опрацьовану В.В. Виноградовим, яка здобула широке визнання у 
вітчизняному та світовому мовознавстві. В основу його фразеологічної 
теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних 
і стилістичних умовах утворення фразеологізмів. В.В. Виноградов 
розрізняє три групи фразеологічних одиниць – фразеологічні зрощення, 
фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення [1, c. 56]. 

Фразеологічні зрощення – семантично неподільні фразеологічні 
одиниці, у яких цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає із 
значень їх компонентів. Наприклад: бити баглаї – to eat the bread of 
idleness; ллє як з відра – to rain cats and dogs. 

Фразеологічні єдності – теж семантично неподільні фразеологічні 
одиниці, але цілісне їх значення умотивоване значенням компонентів. 
Наприклад: to look a gift horse in the mouth – заглядати в рот дарованому 
коню; a fish out of water – не в своїй тарілці тощо [5, c. 125]. 

Фразеологічні сполучення – тип фраз, створюваних реалізацією 
зв’язних значень слів. Фразеологічні сполучення не є безумовними 
семантичними єдностями. Вони аналітичні. Наприклад: в укр.. мові: 
зачепити почуття; зачепити гордість; зачепити інтереси; в англійській 
мові: to meet the requirement; to meet the necessity, the demand. 
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Унаслідок того, що велика кількість еквівалентів характерна для 
споріднених мов, повних еквівалентів в англійській та українській мовах 
нараховується небагато. Як для повних, так і для часткових еквівалентів 
більш характерні парні відповідності через неблизькоспоріднені мови: 
wolf in the sheep’s clothing – вовк в овечій шкурі; cut smbd’s claws – 
підрізати комусь крила [6, c. 356]. 

На основі аналізу фразеологізмів англійської та української мов, їх 
значення, структуру та виникнення було виділено такі їх семантичні 
групи, спільні для обох мов: 

1) інтелект, мислення, здібності людини: sing like a nightingale – 
співати як соловейко; to dance like an elephant - танцювати як ведмідь; 

2) Риси характеру людини: 
– негативні: 

– лицемірство: a wolf in sheep's clothing – вовк в овечій шкурі; 
– зверхність, пиха: proud as a peacock – гордий як павич; 
– жадібність: a dog in the manger – собака на сіні; 
– покірливість: like a lamb – немов ягня; 
– безчестя, ганьба: the black sheep – виродок сім’ї; 
– впертість: as stubborn/ obstinate as a mule – впертий, як осел; 
– хитрість: cunning/sly as a fox – хитрий, як лис; 

– позитивні [3, c. 76]: 
– доброта: smb wouldn't hurt a fly – мухи не образить; 
– працьовитість: to work like a horse – працювати, як віл; 

3) зовнішність людини: 
 на позначення рис обличчя: an aquiline nose – орлиний ніс; 
 особливості статури: thin as a rake – худий, як тріска; 
 вік: an old shoe – стара галоша (жарт про старших жінок); 

4) відчуття та емоції стану людського організму: 
 зніяковілість: to feel like a fish out of water – почуватися не в 

своїй тарілці, як риба без води; 
 завчасна радість: to sell the bear’s skin before one has caught it – 

ділити шкуру не вбитого ведмедя; 
 сором: to be red as a lobster – бути червоним, як рак; 
 злість, гнів, роздратованість: cross/sulky/surly as a bear – злий, 

як чорт; 
 знервованість: to have butterflies in one’s stomach; 

5) сприйняття навколишнього світу, оцінка дійсності: to happen 
when pigs fly - коли рак на горі свисне, to be enough to make a cat laugh – і 
мертвого розсмішить; 

6) робота, діяльність: to eat the brad of idleness – бити баглаї; 
7) поведінка: to lead a pretty dance – водити за ніс; to be like a cat on 
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hot bricks – як на голках; 
8) щастя/нещастя, добробут/бідність, успіх/невдача: the lion's share 

– левова частка; a cash cow - дійна корова (стабільне джерело прибутку) 
– позитивні; to be poor as a church mouse – бідний як церковна миша 
(дуже бідний); to go to the dogs – іти до біса (опуститися, стати 
банкротом) – негативні. 

9) стосунки між людьми: to fight cats and dogs/ to lead a cat-and-dog 
existence/ agree like cats and dogs – жити як кішка з собакою; 

10) інформація: straight from the horse's mouth - із перших вуст. 
Аналіз показав, що характерною рисою фразеологізмів англійської 

та української мови є наявність назв тварин у їх структурі 
(зоофразеологізми). Якщо ж порівнювати значення таких одиниць, то стає 
зрозумілим, що подібні за денотативним значенням фразеологізми в 
різних мовах відрізняються образністю, тому що асоціативні уявлення 
про тварин в англійській та українській мовах не збігаються. Наприклад: 
to be blind as a bаt – сліпий, як кріт. Також у структурі фразеологічних 
одиниць часто зустрічаються назви рослин,  кольору – as red as a rose – 
кров з молоком [2, c. 200]. 

Таким чином, дослідники фразеології, спираючись на ті чи інші 
ознаки фразеологічних одиниць, запропонували ряд класифікаційних 
схем, які стали широко використовуватися в лінгвістичній літературі. 
Залежно від того, який принцип покладено в основу кожної з 
класифікацій (семантичний, стилістичний, структурній, граматичний, 
генетичний), розрізняють відповідні їх типи. 
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ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ 

ТЕРМІНІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 
 

Вступ. Проблема перекладу термінів з англійської мови 
українською була й залишається однією з найбільш актуальних у 
сучасному перекладознавстві. Дослідження питання передачі термінів у 
процесі перекладу проводилися науковцями В. І. Карабаном,  
Ф. О. Циткіною, Н. Г. Александровою, Л. І. Борисовою, В. П. Даниленко. 
Особливий інтерес викликає цей процес для галузі економіки, оскільки за 
останнє десятиріччя саме вона зазнала інтенсивного розвитку. 
Економічна терміносистема англійської мови є чисельною та 
розгалуженою, що може викликати певні труднощі у процесі перекладу. 
[2, с. 382] 

Безеквівалентність характерна для невеликої кількості однослівних 
термінів економічної звітності, і лише деякі з них беруть участь у 
формуванні похідних складених термінів. Якщо значення 
безеквівалентного ключового терміна передає український термін (або 
загальновживане слово) близької семантики, то і в перекладі похідного 
терміна відповідний терміноелемент рекомендується перекладати тим же 
способом. У переважній більшості випадків для передачі значення 
складеного терміну може використовуватися калькування. 

Результати дослідження. Для правильного розуміння та перекладу 
терміна важливо знати його словотвірну і морфологічну структуру, 
семантичні відмінності загальновживаних слів. За своєю будовою 
(класифікація В.І. Карабана) терміни поділяються на наступні структурні 
типи: 1) прості терміни (прості кореневі слова); 2) похідні терміни – 
суфіксальні, префіксальні, суфіксально-префіксальні;  

3) складні терміни; 4) терміни-словосполучення. 
Отже, у структурному плані послідовно постає питання специфіки 

перекладу однослівних та багатослівних термінів. З метою її з’ясування 
розглянемо кожен тип окремо та зупинимось більш детально на основних 
аспектах словотворення фінансової лексики. 

Просте слово-термін є непохідним, основа його залишається 
незмінною та включає в себе головне значення слова. Складається воно 
лише з однієї кореневої морфеми, до якої можуть приєднуватися 
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морфологічні флексії: lease (оренда), check (чек), bonds (облігації) та інші. 
Похідне слово-термін містить у своєму складі одну кореневу та 

одну (чи більше) афіксальну морфему – acceptance, disaffirm, defamation, 
voidable та інші. Серед афіксів можна виділити два типи: 1) власні 
(внутрішні засоби мови); 2) запозичені. Переважна більшість усіх 
продуктивних у термінологічній лексиці суфіксів є запозиченими з 
латинської, грецької та французької мов ще в пізній середньо-англійський 
період. Для правильного перекладу утворених афіксальним шляхом 
термінів необхідно знати продуктивні афікси в підмові фінансів та вміти 
правильно ділити слово на компоненти. Залежно від кількості та 
характеру афіксальних морфем похідні слова можуть бути поділені на ряд 
більш вузьких типів [3, с. 231]. Отже, похідні слова-терміни доцільно 
диференціювати за типом дериваційної моделі. 

Складні терміни – слова, які складаються не менш, як з двох 
кореневих морфем (компонентів) та характеризуються графічною та 
семантичною цілісністю. З точки зору структури складових 
розрізняються наступні типи складних слів: складні слова, що 
складаються з простих основ (drawback); складні слова, у яких принаймні 
один компонент є похідною основою (leaseholder); складні слова, у яких 
один з компонентів є скороченням; складні слова, у яких один з 
компонентів є складним словом.  

Саме англійські складні слова потребують особливої уваги та 
зваженості під час перекладу англійських фінансово-економічних текстів 
українською мовою, оскільки вони є поганою сировиною для запозичення 
або калькування й потребують вдалого словосполучення або описового 
звороту. 

Розділимо безеквівалентні терміни на дві категорії: 
1) терміни, що називають явища (поняття), відсутні в українській 

економічній дійсності: custodian; temporary difference; valuation allowance 
та інші; 

2) терміни, що називають явища, які виникли в українській 
дійсності, але й досі не сформували окрему категорію в понятійному 
апараті відповідної професійної сфери: в цьому випадку відсутність 
видового поняття є причиною відсутності терміну (dilutive securities –
коштовні папери, розмиваючі капітал; Group voting –голосуючі акції 
групи компаній; mortgage backed liability – зобов'язання, забезпечені 
заставою нерухомості; parent holding –акції у власності материнської 
компанії; termination income benefit – гроші, що виплачуються після 
закінчення терміну дії договору). 

Порівняння економічних термінів у двох мовах дозволяє виявити, 
які саме мовні одиниці можуть бути використані для забезпечення 
еквівалентності перекладу тимчасово безеквіваленних термінів з огляду 
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на ресурси загальновживаної і спеціальної лексики. 
Розглянемо безеквівалентні складені терміни, що виникли на основі 

одного ключового терміна і позначають протилежні один одному 
поняття, що не диференціюються в мові: basic earnings per share – базовий 
дохід на одну акцію і diluted earnings per share – розбавлений прибуток на 
акцію; basic net profit per share – чистий базовий прибуток на одну акцію і 
diluted net profit per share – розбавлений чистий прибуток на одну акцію; 
термін dilutive securities – коштовні папери, розбавляючі капітал. 

У даному випадку складно передати компоненти basic, diluted, 
dilutive: в українській термінології немає виділеної категорії для 
розбавлених коштовних паперів і відповідної диференціації для 
позначення понять про розбавлення [3,78]. 

Розглянемо способи перекладу безеквівалентних термінів: 
1) підбір українського терміна або загальновживаного слова (рідше –

словосполучення) з близьким значенням; 
2) транскрипція, транслітерація; 
3) описовий (роз'яснювальний) переклад. 

Розглянемо вживання цих способів на практиці [1,103].  
Benchmark – показник, на який орієнтується керівництво компанії 

при формуванні будь-якої стратегії (маркетингової, фінансової, 
виробничої); це той стандарт, який встановлює для себе компанія, 
порівнюючи цілі й результати своєї діяльності з відповідними основними 
показниками діяльності конкурентів для формування цільових 
стратегічних показників. 

Сам процес виявлення основних стратегічних показників і 
визначення їх цільових значень на основі показників конкурентів і 
вибраних стратегічних завдань позначається терміном benchmarking. Це 
поняття передбачає принципово новий підхід до формування стратегії на 
базі системи ключових показників, що створює всі передумови для його 
закріплення в терміносистемі української мови [1,104]. 

Прийом транскрипції (транслітерації) при перекладі може 
використовуватися обмежено: з одного боку, він вимагає наявності в 
терміні певних звуків і закінчення, що сприяють подальшому утворенню 
відмінкових форм іменника; з іншого, необхідне органічне включення 
запозичення в систему понять відповідної галузі. 

Ми вважаємо, що транскрипція доречна при перекладі терміна 
outsourcing, що позначає передачу виконання господарської операції 
іншої організації (з метою зменшення витрат і концентрації на основних 
видах діяльності): він не має українського еквівалента, оскільки механізм, 
що позначається ним, ще не настільки давно поширився за кордоном і 
поки практично не використовується українськими підприємствами. 

Підбір близького за значенням українського слова в даному 
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випадку неможливий; описовий же переклад дуже громіздкий, тож для 
перекладу терміна може бути рекомендована транскрипція: аутсорсинг. 
При перекладі безеквівалентних складених термінів слід звертати увагу 
на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивиу системі 
мови інтегральну або диференціальну ознаку, що формує поняття, що не 
має аналогів у категоріальній системі мові [1,58]. 

При перекладі антонімічних термінів – listed company – компанія, 
акції якої продаються на фондовій біржі і publicly traded company – 
компанія, акції якої продаються на позабіржовому ринку, ми 
використовуємо описовий переклад, оскільки в результаті калькування 
була б утворена лексико-граматична структура, що не відповідає нормам 
української мови і не дозволяє адекватно передати значення термінів 
[3,114]. 

При аналізі прийомів перекладу безеквівалентних складених 
термінів слід ураховувати наступне. 

1. При перекладі безеквівалентної термінології може бути 
використаний роз'яснювальний (описовий) переклад: holding gain – дохід 
від збільшення вартості активів; listed company –компанія, акції якої 
продаються на фондовій біржі; purchase commitments – зобов'язання з 
оплати розміщених замовлень; stock option plan – програма пільгового 
придбання персоналом акцій компанії. 

Описовий переклад дозволяє передати значення терміна достатньо 
точно, але багатокомпонентна словосполука ускладнює синтаксичну 
структуру. 

2. При перекладі переважної більшості без еквівалентних термінів 
можна застосувати прийом калькування: temporary difference – тимчасова 
різниця; identifiable assets – активи, що ідентифікуються; unremitted 
earnings – неоплачені доходи; unrealized gain –нереалізований прибуток і 
тому подібне. 

3. При калькуванні можуть використовуватися граматичні й 
лексичні трансформації: dilutive effect – ефект розбавлення (заміна частин 
мови: прикметник – іменник); translation risk – ризик трансляції (заміна 
частин мови: іменник – прикметник); valuation allowance –оцінний резерв 
(заміна частин мови і лексична заміна) та інше [3, 56]. 

4. При калькуванні безеквівалентних складених термінів можуть 
використовуватися і лексико-граматичні трансформації, зокрема 
експлікация єднальних компонентів або декомпресія одного з 
терміноелементів: customer acceptance – прийнятність товару для 
покупця; termination income benefit – гроші, що виплачуються після 
закінчення терміну дії договору. 

Висновки. Проаналізувавши все вищезазначене, можна зробити 
висновок, що загалом економічні терміни мають такі самі шляхи передачі 
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з англійської мови українською, як і всі інші. У процесі перекладу 
англійських економічних термінів досвідчені перекладачі зазвичай 

обирають той чи інший спосіб перекладу з огляду на зміст 
контексту, у якому вжито даний спеціальний галузевий термін, а іноді 
комбінують усі вищезгадані прийоми, аби якомога точніше і вдаліше 
передати їхнє лексичне значення в мові перекладу, зберігши при цьому, 
наскільки це є можливим, звукову форму та морфемну структуру вихідної 
термінологічної одиниці. 

Безперечно, переклад термінів – дуже відповідальне завдання для 
перекладача, яке потребує високого ступеня володіння ним обома 
мовами, багатогранного сприйняття мовної картини світу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З 

СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ КЛАЙВА СТЕЙПЛЗ ЛЬЮЇСА) 

 
Фразеологія, як наука, виникла лише на початку ХХ століття. На 

сьогоднішній день нез'ясованими залишаються питання про статус 
фразеології та велика кількість теоретичних проблем. Окрім питань 
загального характеру, вивчається чимало проблем щодо специфіки 
окремих груп фразеологічних одиниць. 

Фразеологічні одиниці, як найвиразніші засоби будь-якої мови, 
завжди були в центрі уваги лінгвістів. Фразеологізм – не просто стійке 
сполучення, не просто мовний чи стилістичний засіб, а вислів, у якому 
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відображається менталітет нації, її світосприйняття, культура, традиції. У 
фразеології велику роль відіграє людський фактор, тому переважна 
більшість фразеологічних одиниць пов’язана з людиною, з різними 
сферами її діяльності. Завдяки тому, що частини тіла постійно 
знаходяться перед очима, вони стають своєрідними еталонами для 
порівняння. Соматичні фразеологічні одиниці (ФО, один із компонентів 
котрих – назва частини тіла людини або тварини) становлять значну 
частину фразеологічного рівня мови. 

Для соматизмів характерні стійкість, висока частотність вживання і, 
як наслідок, – розгалужена семантична структура. Широкі зв'язки 
соматизмів з реаліями навколишнього світу породжують умови для 
символізування функцій різних частин тіла, для утворення складної 
системи переносних значень у лексем цієї групи і сприяють 
фразеологізації соматичних словосполучень. 

Соматичні фразеологізми у різних мовах були об'єктом 
дослідження у працях О.О. Селіванової (в українській), Н.Я. Стрілець (в 
іспанській, італійській та французькій), І. Білкової (у чеській та 
англійській мовах), В.П. Скнара (в українській та англійській),  
Ю.О. Долгополова (в російській, англійській та німецькій) та ін.[2, c. 56]. 

Популярності соматичних фразеологічних одиниць сприяють також 
актуальність змісту, яскрава образність, народність, нескладність 
граматичного оформлення і стилістична багатообразність. 

Найбільші групи соматичних фразеологічних одиниць, які 
зустрілися нам у роботах К.С. Льюїса, являють повні й неповні 
структурно-семантичні еквіваленти, причому найбільша кількість з них – 
фразеологізми, які мають у своєму складі такі назви частин тіла: eye/око, 
head/голова, hand/рука, heart/серце, finger/палець.  

Актуальність дослідження полягає в необхідності поглиблювати і 
розширювати знання в галузі дослідження фразеології та перекладу 
англійських фразеологізмів українською мовою. 

Мета статті – проаналізувати особливості перекладу 
фразеологізмів-соматизмів у творах К.С. Льюіса. 

Предмет дослідження – фразеологічні одиниці з соматичним 
компонентом у творах К.С. Льюіса. 

У багатьох класифікаціях соматизмів і розподілах їх на групи та 
розряди важливу роль відіграє класифікація органів людського тіла, 
залежно від якої класифікуються й лексеми, що їх означають. Залежно від 
характеру об'єкта номінації, його функцій соматизми розподіляються на 
сомонімізми (слугують для позначення частин людського тіла), 
остеонімізми (номінації кісток людського тіла і їхніх з'єднань), 
спланхнонімізми (найменування внутрішніх органів), ангіонімізми 
(слугують для позначення кровоносної системи), сенсонімізми (назви 
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органів чуттів) та лексику на позначення хвороб і виявів людського 
організму. Окреме місце займає квазісоматизм alma (душа). Під 
фразеологічною одиницею з компонентом-соматизмом або соматичною 
одиницею зазвичай розуміється фразеологізм, провідним або залежним 
компонентом якого є слово, що означає не лише зовнішні фізичні форми 
організму людини (голова, рука, ніс тощо), але й елементи серцево-
судинної, нервової й інших систем (кров, мозок, печінка). Вибір саме цих 
фразеологізмів обумовлений тим, що соматичні фразеологічні одиниці є 
комунікативно найбільш значущою і високопродуктивною частиною у 
складі фразеологізмів. 

При зіставленні фразеологічних систем двох мов для встановлення 
міжмовної еквівалентності слід враховувати багатозначність фразеологічних 
одиниць. 

Переклад фразеологічних одиниць є одним із найскладніших 
елементів відтворення оригіналу. Ґрунтуючись на дослідженні способів 
перекладу ФО, проаналізуймо опрацьований текстуальний матеріал.  

З огляду на основні способи перекладу ФО можна поділити на три 
групи.  

До першої групи належать такі ФО, які повністю збігаються з 
українськими, – і за смислом, і за формою, тобто за описуваним образом 
або його компонентами. Отже, такі фразеологічні одиниці передаються за 
допомогою повного еквівалента:  

– to box her own ears − нам’яти собі вуха;  
– Lucy was out of her mind – Люсі схибнулася з розуму; 
– еverything they wanted to say died on their lips – все, що вони хотіли 

сказати, 
завмерло їм на вустах [5, c. 32]. 
Такі ФО, що повністю збігаються в мовах оригіналу і перекладу, 

мають своїм джерелом загальний прототип і часто є калькою з грецької 
або латинської, рідше – інших мов. Як видно з прикладів, вирази першої 
групи не створюють проблем при перекладі [2, c. 78].  

До другої групи належать ФО, які збігаються за змістом, але не 
збігаються за образом, який лежить в їх основі. Вони виражають ту саму 
думку, але за допомогою іншого образу, і перекладаються неповним 
(частковим) еквівалентом: 

- hold your tongue − прикуси язика; 
- lose their heads – з’їхати з глузду [5, c. 28]. 
У відтворенні таких фразеологічних одиниць перекладачі 

користуються саме 
такими відповідниками, які закріпилися в мові. Вирази другої групи 

звичайно перекладаються аналогами.  
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До третьої групи належать ФО, які не мають відповідників у мові, – 
ні за змістом, ні за образною структурою. Вони перекладаються або 
описово, або за допомогою новоствореної перекладачем фразеологічної 
одиниці, тобто використовується відносний фразеологiчний еквiвалент 
або ―індивідуальний еквівалент‖: 

- some have brains, and some haven’t – аби голова була на плечах; 
- you can make your minds easy about that − можете викинути це з 

голови; 
- stand on tip-toes – очікувати [5, c. 58]. 
Фразеологічні звороти, що входять до третьої групи, зазвичай 

перекладаються описово. Перекладач, зважаючи на зміст та образ 
фразеологічної одиниці мови оригіналу, створює або власну 
фразеологічну одиницю, або підшукує аналог, що найповніше передає 
цей образ. До нефразеологічних способів перекладу, за класифікацією  
С. Флоріна і С. Флахова [1, с. 103], належать лексичний переклад, 
переклад калькою та описовий переклад.  

Так, суто лексичний переклад застосовується переважно в тих 
випадках, коли окреме поняття позначене у вихідній мові 
фразеологізмом, а в мові перекладу – лексемою відповідної семантики.  

Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при 
перекладі фразеологізму, який немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній 
мові, вдається до дослівної передачі образу в іноземній фразеології. Цей 
спосіб перекладу – описовий, тобто відмова перекладача від перекладу 
фразеологізмом. Переклад здійснюється за допомогою вільного 
словосполучення: 

- to have a finger in the pie − бути причетним до якоїсь справи; 
- give him the cold shoulder − поводиться з ним прохолодно [5, c. 41]. 
У перекладі таким способом фразеологізм втрачає свої образно-

асоціативні якості.  
Переклад калькою не завжди ефективний, але іноді допустимий 

прийом перекладу фразеологізмів. Це спроба скопіювати англійський 
образ і створити свою ФО.  

Інколи так вдається вкоренити в мові, навіть у культурі, перекладу 
новий фразеологічний вираз: 

- Adam’s flesh and Adam’s bone – Адамова кістка і плоть. 
Проте аналіз відібраних прикладів засвідчує, що такий спосіб 

перекладу використовується досить рідко.  
Різні соматизми мають неоднакову продуктивність при творенні 

фразеологізмів. Семантика фразеологізмів із компонентами на 
позначення органів людини значною мірою залежить від значення та 
важливості функцій цих органів. 

Оптимальним варіантом є переклад фразеологізму повним 
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еквівалентом. Зважаючи на певні національно-етнічні розбіжності та 
відмінності в синтагматичних функціях членів речення в англійській та 
українській мовах, перекладачі досить часто використовують часткові 
відповідники та фразеологічні аналоги. Через нестачу повних або 
часткових еквівалентів, які б передавали образність та стилістичну 
направленість вихідної англійської соматичної фразеологічної одиниці, 
перекладачі нерідко вдаються до описового способу перекладу. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО 
ДИСКУРСУ 

 

У сучасній лінгвістиці дискурс розуміють як складне комунікативне 
явище, яке містить не тільки акт творення певного тексту, але й 
відображає залежність мовного твору від багатьох екстралінгвістичних 
обставин – знання про світ, поглядів, думок і конкретної мети мовця як 
його творця. [1] У дискурсі відображається складана ієрархія знання, 
необхідна і для його створення, і для сприйняття. Тобто, як і будь-яке 
лінгвокультурне явище, дискурс, крім суто лінгвального, має зовнішній 
екстралінгвальний та внутрішній лінгвокогнітивний виміри. 

Екстралінгвальний план публіцистичного дискурсу охоплює 
інформацію про продуцента (статус, політичне спрямування, ідеологічна 
забарвленість видання, колективне авторство, оперативність створення й 
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споживання тексту, періодичність) та інтерпретатора (орієнтація на 
масову/жіночу/чоловічу/молодіжну/дитячу тощо аудиторію). 

Лінгвокогнітивний план реалізується в когнітивних моделях, що 
репрезентують усю екстралінгвальну інформацію в мовній свідомості 
індивіда та впливають на породження та сприйняття дискурсу, 
обумовлюють, зокрема, вибір мовних засобів (лінгвальний вимір). 

Публіцистичний дискурс розглядаємо як окремий тип дискурсу, як 
корелят публіцистичного стилю. Тлумачення дискурсів за «стилем 
спілкування» виходить із процесуально-результативного розуміння 
самого стилю як комплексу «когнітивних процедур обробки знань, що 
знаходить відповідну вербальну реалізацію. Являючи собою певну 
техніку організації актів спілкування у відповідності з конкретною 
прагматикою мовця, стиль виступає феноменом функціонального 
порядку». [4] 

І хоча проблема співвідношення понять «функціональний стиль» та 
«дискурс» залишається далекою від вирішення, спеціалісти вважають за 
можливе говорити про розмовний, офіційно діловий, художній стиль 
тощо. [6] Стиль – це системоутворюючий фактор дискурсу, а дискурс – 
«вмістилище вербальних засобів втілення соціально значущих ідей, що 
віддзеркалюється в культурній свідомості». У ракурсі, специфічному для 
кожної комунікативної ситуації, будь-який функціональний стиль 
виступає у вигляді певного набору стильових рис, прийомів та домінант, 
що є найбільш адекватними дискурсу. У цьому сенсі функціональний 
стиль – «особливий кут конструювання дискурсивної моделі світу». [3] 

Однак, приймаючи таке положення як базове для нашого 
дослідження, потрібно враховувати, що подібне співвідношення понять 
«дискурс», «стиль» є досить умовними, хоча б з тієї причини, що вони 
належать до різних наукових парадигм і, відповідно, мають різні сфери 
використання (дискурс – об’єкт міждисциплінарного вивчення, 
функціональний стиль залишається в межах лінгвістики та 
літературознавства). 

Не можна не помітити, що дискурс безпосередньо пов’язаний з 
текстом. Співіснування двох філологічно релевантних явищ у спільному 
контекстів не випадкове, а навіть закономірне. Загальним способом 
диференціації є представлення їх у співвідношенні «загальне-часткове», 
де текст слугує конститутивною одиницею дискурсу, а дискурс – 
одиницею вищого рівня абстракції, у межах якої існує безмежна кількість 
окремих текстів. Абстракція «дискурс» матеріалізується тільки за 
наявності конкретних текстів: «дискурс – текст, занурений у ситуацію 
спілкування за посередництвом тексту». 

Українська енциклопедія визначає публіцистичний стиль у двох 
аспектах. По-перше, це – один із функціональних стилів літературної 
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мови, що використовується у сфері масової інформації. По-друге, це – 
емоційно забарвлена, піднесена мова з ознаками вольової оцінності. [5] 

Мова преси – це мова періодичних, видань, які розповідають про 
події внутрішнього та зовнішнього життя регіону, країни. У мові преси 
продукуються певні соціальні та мовні стереотипи. Існують мовні кліше 
як специфічні форми швидкої подачі й сприймання інформації. 
Інформативна функція публіцистичного стилю зумовлює використання 
різноманітних жанрів у газеті, журналі (інформація, кореспонденція, 
стаття, інтерв’ю, репортаж, нарис, огляд і под.). Інформаційна орієнтація 
публіцистичного дискурсу пов’язана з документальністю, об’єктивністю, 
актуальним викладом інформації, офіційністю, логічністю та 
аргументативністю. 

Організація публіцистичного тексту зумовлена особливостями 
стилю. Оскільки основним його призначенням є інформувати, 
висловлювати певну громадянську позицію, переконати людей в її 
істинності, а іколи і сформувати думку, то для цього журналісти 
мобілізують усі ресурси мови. Причому вибір мовних засобів зумовлений 
їх соціально-оцінними характеристиками і можливостями ефективного 
цілеспрямованого впливу на масову аудиторію. Це часто досягається 
шляхом поєднання логічності викладу з емоційним забарвленням, що є 
визначальною рисою текстів публіцистики. 

Тексти ЗМІ становлять особливу сферу для функціонування мови, у 
якій відбуваються процеси, що не тільки відображають мовленнєву 
ситуацію взагалі, а й впливають на структуру мовної системи. Внаслідок 
цього мова використовується як засіб впливу, що має загальні системні та 
специфічні текстові характеристики. Поєднання цих характеристик 
зумовлює виконання мовою газет пізнавальної, інформативної та інших 
функцій. 

Типовими показниками прагматичної спрямованості публіцистичних 
текстів є лексичні маркери, серед яких вирізняються узуальні й 
оказіональні лексичні та фразеологічні одиниці, прислів’я, приказки. 
Лексичні та фразеологічні одиниці виконують експресивну й 
інформаційну функції в мовленні. Вони покликані пожвавити виклад, 
зацікавити читача, надати матеріалу емоційного заряду. Оцінка та відбір 
номінативних одиниць відбувається за принципом комунікативної 
релевантності, а широке використання порівнянь і метафор зумовлено 
прагматичною настановою публіцистичного стилю (зокрема тенденцією 
до експресії та дією принципу економії). 

Вище згадувалося про інформативну функцію публіцистичного 
дискурсу, однак на теперішньому етапі розвитку суспільства значну роль 
відіграє регулятивна функція, на розгляді якої ми і зосередимо увагу. 

Отже, за класифікацією М.Р. Желтухіної, регулятивна функція має 
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наступне визначення: організація та регулювання процесів, вплив на 
аудиторію, контроль над суспільною думкою, головний інструмент 
соціалізації, соціокультурного контролю та керування за допомогою 
мови. [2] 

Тексти публіцистичного дискурсу характеризуються 
комунікативно-прагматичною спрямованістю, яка виявляється в тому, 
щоб у процесі подачі інформації не тільки інформувати, скільки 
здійснювати соціально-психологічний вплив на аудиторію через 
переконання, навіювання. Одним із різновидів регулятивної функції є 
функція впливу – пряма та непряма пропаганда й агітація: визначення 
громадянського та політичного вибору і пропозиція набору стандартів 
стилю життя, що визначають мотивацію. Сюди входить не тільки 
формування думки, а й заклик до дії, виховання звичок. Здійснюється 
ідеологічний і політичний вплив, дія, спрямована на масову свідомість. 

Різновидами функції впливу виступають магічна, символічна, 
релігійна, прагматична, рекламна, апелятивная, аргументативна, оцінна, 
персуазивна, сугестивна, політична, ідеологічна, пропагандистська, 
маніпулятивна. 

На особливу увагу заслуговує функція оцінки, яку М.Р. Желтухіна 
виокремлює як різновид функції впливу. При осмисленні мови необхідно 
не лише зрозуміти, оцінити задум адресанта з точки зору його змісту й 
авторської думки та наміру, але й оцінити спрямованість цього задуму, 
його корисність. Це використання людиною функції оцінки. 
Публіцистичний дискурс пропонує увазі громадськості певне коло 
питань, закликаючи до усвідомлення їх важливості для задоволення 
соціальної потреби інтересів, формує первинне відношення (позитивне 
або негативне) до фактів; пропонує різні види оцінок: «добре», «погано», 
«корисно», «шкідливо», «позитивно», «негативно» тощо. Оцінки можуть 
бути складними: «корисно, але небезпечно», «досяжно, але за певних 
умов», «вигідно, але вимагає витрат». Оцінка містить у даному випадку 
не лише схвалення, думку, але й елементи раціонального знання, 
виступаючи засобом аргументації. Лексика оцінки формує суспільні 
стереотипи та ідеологеми. 

Оцінність, як одна з універсальних рис публіцистичного дискурсу, 
буває імпліцитною та експліцитною. Відмінною рисою новітньої 
публіцистики стала відмова від експліцитної пропаганди. На зміну 
пропаганді прийшло вміло завуальоване маніпулювання масовою 
свідомістю. 

Отже, тексти публіцистичного дискурсу, як частина масової 
комунікації, з одного боку, відображають стереотипи масової свідомості, 
а з іншого, – формують їх, нав’язуючи індивіду певні смаки, життєві 
пріоритети, моделі поведінки, у тому числі мовленнєвої. Так, 
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наголошується, що лексичні засоби, які використовує публіцист при 
породженні, а читач при інтерпретації дискурсу, відбивають світогляд 
людини, а отже,– «стереотипи національних характерів», внутрішній світ, 
знання та уявлення, які складають мовну картину світу. 

У перспективі дослідження планується виявити в американському 
публіцистичному дискурсі аксіологічно марковані концепти, якими 
оперують журналісти для здійснення впливу на адресата, а також 
дослідити кількісно семантичні поля відповідних концептів. 
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ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ 

 
Заголовок є орієнтиром читача у вирі газетних статей. Таке 

порівняння не є безпідставним, адже без заголовка ми губимося в морі 
різноманітної інформації, нерідко оминаючи основне та приділяючи 
увагу незначному. Заголовок – це також і політичне обличчя газети. Він 
формує ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в 
тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі велике 
інформаційне навантаження, що є особливо важливим у сторіччя «вибуху 
інформації». Саме заголовок формує в читача загальне уявлення про 
матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для подальшого 
ознайомлення. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній, так і 
в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовка з 
низкою притаманних йому лексико-граматичних та функціонально-
стилістичних рис. 

Беручи до уваги розбіжності у граматичній структурі та лексичному 
наповненні української та англійської мов, слід відзначити, що при 
перекладі часто використовують граматичні та лексичні трансформації. 

У даному дослідженні будемо дотримуватися класифікації 
видатного лінгвіста Я. І. Рецкера, який виділяв наступні перекладацькі 
трансформації: 

 лексичні трансформації – транслітерацію, транскрипцію, 
калькування, конкретизацію, генералізацію, модуляцію або 
змістовий розвиток, описовий переклад; 

 граматичні трансформації – перестановку, заміну, oпущення і 
доповнення, антонімічний переклад, компенсацію, транспозиції. 

Перший вид лексичних трансформацій – транслітерація. 
Транслітерація – це механічна передача тексту й окремих слів, які 
записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи 
при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності 
літерами іншої [4, с.73]. 

Ukraine'sPresidentialElection: AnOrangeAndTwoLemons 
(TheEconomist,January 26, 2010). 
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Президентські вибори в Україні: помаранч та два лимони. 
Транскрипція – ще один із видів лексичних трансформацій, що 

використовується для точного відтворення звукового складу слів і текстів 
будь-якої мови або діалекту. 

ObamatoProposeFreezeOnGovernmentSpending (TheWahsingtonPost, 
January 26, 2010). 

Обама пропонує заморозити урядові витрати. 
Калькування – це копіювання іншомовного слова за допомогою 

свого, незапозиченого матеріалу або поморфемний переклад іншомовного 
слова. Калькування часто зустрічається в перекладі термінів та 
термінологічних виразів, а також фразеологічних зворотів, у тому числі 
приказок, прислів’їв [4, с.73]. 

VisualMerchandisinginRetailTrade (TheWallStreetJournal, March 29, 
2010) 

Візуальний мерчандайзинг у роздрібній торгівлі. 
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок 

якої слово ширшої семантики в оригіналі замінюється словом більш 
вузької семантики в мові, на яку робиться переклад. Варто відзначити, що 
використання даного виду лексичних трансформацій потребує творчого 
підходу з боку перекладача. 

Прикладом конкретизації може бути набуття словом «effort» 
відповідного значення –організація, акція, робота – в українській мові. 

AIDS FundRaisingEffort (TheTimes, March 28, 2010) 
Благодійна акція зі збору коштів Фонду боротьби зі СНІДом. 
Генералізація вихідного значення – це трансформація, протилежна 

за напрямком до трансформації конкретизації, має місце в тих випадках, 
коли слово з вужчим значенням в оригіналі замінюється словом із 
ширшим у цільовій мові [1, с. 194]. 

Оскільки застосування генералізації може призвести до певної 
втрати інформації, використовувати її рекомендується тільки тоді, коли 
вживання в перекладі відповідника слова, що перекладається, може 
призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови 
перекладу [5]. 

Existing-HomeSalesTake a BigFallinDecember (TheTimes, March 28, 
2010) 

У грудні впали продажі нерухомості. 
У даному прикладі словосполучення «existing-home» пропонується 

перекласти як нерухомість, оскільки у статті міститься інформація про 
зменшення продажів не лише готових будинків, але й усіх видів 
помешкань. 
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В англійській мові часто вживаються назви столиць чи урядових 
споруд для означення всієї країни, для української мови таке явище не 
характерне, тому «WhiteHouse» перекладається як США. 

DoctorsAttack NHS BanonRobotCancerSurgeon (TheTimes, March 28, 
2010) 

Лікарі проти заборони Національною службою охорони здоров”я. 
Модуляція, або змістовий розвиток, – це лексико-семантична заміна 

слова або словосполучення вихідної мови одиницею цільової мови, 
значення якої є логічним продовженням або наслідком значення вихідної 
одиниці [2, с. 75]. 

CantheLeopardChangeHisSpots? (TheDailyTelegraph, February 18, 
2010) 

Природу не виправити. 
Описовий переклад використовується в тих випадках, коли 

неможливо підібрати короткі й точні еквіваленти [3, с. 176]. 
Better-late-than-neverAdmission (TheDailyTelegraph, February 18, 

2010) 
Зізнання,зроблене за принципом „краще пізно, ніж ніколи”. 
Отже, можна сказати, що при перекладі англомовних заголовків 

українською мовою використовується значна кількість трансформацій, 
щоб зробити переклад адекватним. Така потреба у трансформаціях 
зумовлена розбіжностями між англійською та українською мовами, перш 
за все – у структурі та граматиці. Переклад заголовків потребує 
професійних навичок, винахідливості та старанності, аби передати не 
лише інформацію, яка повідомляється в заголовку, але й авторську 
інтенцію та стиль. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СЛЕНГУ 

 

Вступ. Етимологія терміну сленг, як вважає більшість учених, – 
один з найбільш суперечливих і заплутаних питань в англійській 
лексикографії. Важкість розкриття походження терміну поглиблюється 
його багатозначністю та різноманітною трактовкою сленгу авторами 
словників та спеціальних досліджень. Уперше термін «сленг» зі 
значенням «мова низького або вульгарного типу»засвідчений 1756 року; з 
1802 року під цей термін підводятькант або жаргон певного класу, а з 
1818 року під сленгом почали розуміти мову розмовного типу,яка 
вважається нижчою рівня стандартної мови і складається з нових слів,які 
вживаються у спеціальному сенсі[3].  

Результати дослідження. Приблизно з половини минулого 
століття термін «сленг» став загальноприйнятим значенням для 
―неправильної‖ розмовної мов( Е.Партридж) , тоді як до 1850 року цим 
терміном називали всі види вульгарної мови,крім кант. Слід зазначити, 
що з терміном сленг нетермінологічно вживати такі синоніми сленга, як 
арго, жаргон, флеш, канту [4]. Спочатку сленг вживався як синонім до 
терміну «кант», пізніше – до терміну «арго» [5]. Як лінгвістичний термін, 
сленг відсутній у словнику С. Джонсона (1755 рік); у першому 
стандартному словнику Н. Уебстер(1828 рік) термін «сленг»наведений з 
поясненням «низька, вульгарна, безглузда мова».  

Показовим є те, що термін з`явився вперше у спеціальному 
словнику, а вже потім став використовуватись у тлумачних словниках 
загального типу. Саме Гроуз 1785 року ввів термін «сленг» синонімом 
для «кант» у свій знаменитий словник «низької» мови. Пояснивши сленг 
через кант, Гроуз розділяє «низьку» мову на дві частини, називаючи 
першу частину кантом, або сленгом [7]. Словник Гроуза був дуже 
видатним та вважався еталоном, і, мабуть, тому інші всі автори словників 
«низької» мови стали пов`язувати сленг з кантом як слова з одного ж і 
того джерела – таємної мови мандрівних бідняків – циган, тим паче, що в 
циганському лінго було слово сленг. Гроуз не знайшов родового терміну 
для другої частини «низької» мови.  

Існує багато теорій, але найбільш поширенішою є теорія 
виникнення сленгу від циганської мови. Циганська етимологія терміну 
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сленг протрималась майже до кінця 19 сторіччя, вона подається і у 
відомому словнику Хоттена, де наводяться такі синоніми сленгу, як 
тарабарщина– циганський жаргон, флеш – низька вульгарна мова. Він же 
вказує:сленг –мова спілкування циган – низька, вульгарна, 
несанкціонована мова [8].Наприкінці 19 сторіччя, коли зросла цікавість, 
сленг почали розглядати як запозичення зі скандинавських мов. 20-го 
сторіччя питання про етимологію цього терміну викликає більшу 
цікавість учених.  

Виникають нові гіпотези, більш чи менш науково обґрунтовані, але 
так і не отримавши загального визнання. Наприклад, у німецькій 
англістиці О. Ріттер, а також Хорн та Ленерт вважають, що слово сленг– 
результат аглютинацій абревіатури ленг з посессивним суфіксом [2]. 
Вітчизняний дослідник І. В. Арнольд вказує, що включає лиш розмовні 
слова та вирази з грубуватим чи жартівливим емоційним забарвленням 
(неприйнятим) у літературній мові.  

І. Р. Гальпєрін пропонує розуміти під сленгом той шар лексики та 
фразеології, який виявляється у сфері живої розмовної мови як розмовні 
неологізми, які легко переходять у шар загальноприйнятої розмовної 
літературної лексики [6]. Існує думка про діалектне зародження терміну 
«сленг», але автор цієї гіпотези доказово її не підтвердив [1]. Те, що дане 
слово є в північних діалектах Англії, ще не говорить про діалектну 
спорідненість: воно засвідчено і в циганському грабіжницькому арго. 
Наприкінці 19 століття сленг почали розглядати як запозичення зі 
скандинавських мов. Починаючи з етимологічного словника Скіта, така 
інтерпретація походження терміну потратила в деякі авторитетні 
словники англійської мови. Скандинавське походження терміну 
приймали такі дослідники, як Бредні, Уіклі та Уайльд.  

Висновки. У двадцятому столітті питання походження терміну 
«сленг» продовжує цікавити дослідників. Виникають нові гіпотези. Таким 
чином, етимологія терміну «сленг»залишається досі повністю не розкрита 
і являє одну із таємниць англійської лексикографії. 

Структура англійського сленгу постійно поповнюється новими 
видами, але й досі зберігає в собі історично сформовані типи сленгу. 
Мабуть, ніхто й ніколи не зможе точно розповісти історію англійської 
мови. Більшість її слів колись усе одно були сленгом, до них відносились 
із упередженням, але тепер вони є повноправною частиною класичної 
англійської мови. 

Отже, через свою надзвичайну гнучкість і рухливість сленг 
постійно змінюється, з'являються нові слова, а вже існуюча лексика може 
набувати нового значення. Тобто сленг будується як з нових, постійно 
виникаючих у процесі спілкування, так і з відомих слів, але в новому їх 
застосуванні. 
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АБРЕВІАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ЗВ'ЯЗКУ ЗВУЧАННЯ 
 

У мові наукової, технічної та економічної літератури на 
сьогоднішній день зустрічається велика кількість різного роду абревіатур. 
Зростання числа абревіатур, що знаходять застосування в сучасній 
англійській мові, є доволі закономірними. Наслідком розвитку науки і 
техніки, міжнародних інтеграційних процесів є поява все нових і нових 
понять, які потребують термінування, тому і з’являється прагнення 
скоротить їх за допомогою абревіатур. 

Абревіатури і скорочення виявляють цілий ряд граматичних 
особливостей. У науковій і технічній літературі займають особливе місце 
тексти, орієнтовані не стільки на носіїв певної мови, скільки на 
представників певної професійної групи з певними екстралінгвістичними 
знаннями. 

Абревіатура (лат. abbrevio – скорочую) – складноскорочені слова, 
похідне слово, що виникає внаслідок абревіації – утворення з перших 
літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. 
Вживаються в усній та писемній мові. Абревіатури називають 
також акронімами (від давн.-гр. ἄκρος — «найвищий, крайній» та 

http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ὤνσμος та τό ὄνομα, ὄνσμα, а ще οὔνομα, — «ім'я»). [1]. 
Єдність форми і змісту, тобто зв'язок між звучанням і значенням, 

відіграє важливу роль у вирішенні проблеми абревіації. Основним при 
цьому є положення про зв'язок абревіатур з явищами дійсності через 
відповідні повні найменування. На це вказував В.П. Волошин [2].  

Цей зв’язок виявляється в тому, що значення вихідного 
словосполучення закріплюється не тільки за абревіатурою в цілому, але і 
за кожним її компонентом – звуком або звукосполученням, які 
виділяються у складі абревіатури. Відповідні компоненти вихідного 
словосполучення називають при цьому «розшифровкою».  

У результаті абревіатура може бути зрозуміла тільки завдяки 
«розшифровці», за винятком особливих випадків. У висновку  
К. А. Левковської вказується, що зв’язок звучання зі значенням має у 
складноскорочених слів зовсім інший характер, ніж у звичайних слів мови: 
вона здійснюється не безпосередньо, а через відповідну розшифровку [3].  

При широкому поширенні складноскороченого слова і більш-менш 
тривалому існуванні його в мові може поступово встановитися і 
безпосередній зв'язок між звучанням і значенням, і абревіатура починає 
розумітися вже без розшифровки. Мається на увазі двоякий характер 
зв’язку звучання зі значенням, який може існувати, проте для цього 
необхідні дві умови – широта поширення і тривалість існування 
абревіатури.  

Досліджував це питання Р. І. Могилевський [4]. Розглядаючи 
«внутрішню форму» як лінгвістичну категорію, він порівнює її у 
звичайного слова й абревіатури. При цьому Р. І. Могилевський певно 
наводить відмінності, які існують між морфологічною та семантичною 
структурою звичайного слова, що має традиційну форму, і абревіатури. 

Проблема зв'язку звучання і значення абревіатур – це одна з 
центральних, найбільш складних і спірних проблем в теорії абревіації. 
Від її визначення залежить або визнання абревіатур повноцінними 
словами, або віднесення їх до «лексико-семантичних варіантів» повних 
форм, які не мають власного значення і не можуть вважатися словами в 
повному сенсі.  

Існують дві діаметрально протилежні концепції щодо зв'язку 
звучання і значення абревіатур [5].  

Відповідно до першої концепції значення пов'язується не зі 
скороченням в цілому, а з окремими його елементами – звуками або 
літерами, причому вважається, що кожен елемент має якийсь 
семантичний зв'язок з відповідним компонентом повного найменування. 
Цю концепцію у в своїх роботах К. А. Левківська [3].  

Друга точка зору, висловлена М. Д. Степановою і  
Є. П. Волошиним, полягає в підході до абревіатур як «особливого типу 
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одноморфемних слів». Розглядаючи питання про принципову відмінність 
абревіатури від словосполучення, Є. П. Волошин відзначає, що акроніми і 
звукобуквенні абревіатури – не складноскорочені слова, як структурно-
семантичний різновид складних слів, а являють собою «Монем», тобто 
прості, одноморфемні слова, не допускають розкладання свого 
морфологічного складу в плані звичайного для таких випадків аналізу без 
залучення екстралінгвістичних даних, до яких слід віднести використання 
в зазначених цілях вихідного словосполучення. Хоча  
Є. П. Волошин не говорить прямо про характер зв'язку звучання і 
значення абревіатур, з самого факту визнання їх «Монемами» можна 
зробити висновок про те, що цей зв'язок має в них такий же характер, як і 
в простих, одноморфемних словах [2].  

Правий В. В. Борисов, вказуючи, що в той же час незрозуміло, чому 
зіставлення абревіатури з вихідним словосполученням характеризується 
Є. П. Волошиним як «залучення екстралінгвістичних даних», оскільки 
зрозуміло, що зіставлення різних лексичних одиниць є одним із прийомів 
саме лінгвістичного аналізу [6].  

У мові не завжди існують дві форми: вихідна, тобто повне 
найменування та скорочена, тобто абревіатура. Іноді поряд зі 
скороченням не виявляється повної форми, тому що в ряді випадків 
лексичне скорочення з часом може стати самостійним словом, тобто 
основним способом вираження даного поняття.  

Повна вихідна форма може зникнути, і скорочення, на нашу думку, 
перетворюється на самостійне слово за таких обставин:  

1) якщо скорочення набуло суспільної значущості;  
2) якщо є можливість прочитати скорочення як слово за нормами 

звукової системи мови;  
3) якщо має місце регулярна відтворюваність у процесі комунікації, 

яка, за словами А. І. Смирницького, є «необхідною умовою самого 
існування і функціонування мови як засобу спілкування».  

Прикладами абревіатур, які стали самостійними словами, можуть 
служити: у французькій мові laser – «лазер», radar – «радар», OTAN – 
«НАТО», , ONU – « ООН »; у російській мові –ВНЗ, ЦУМ, КАМАЗ, 
лавсан, СНІД та ін. [7].  

Визнаючи абревіатури лексичними одиницями, потрібно визнати в 
них єдність звучання і значення, причому значення, пов'язаного не з 
окремими звуками (фонемами), з яких складається дана абревіатура, а з 
особливим чином організованим звуковим комплексом, яким є 
абревіатура. 
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ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ 
 

Суспільно-політичний переклад займає одну з центральних позицій 
серед тематичних розділів перекладацької діяльності. Під час перекладу 
такої літератури слід зважити на те, що тексти суспільно-політичної 
спрямованості поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри.  

Лексичні труднощі перекладу текстів суспільно-політичного 
характеру є найбільш поширеними і головним чином пов’язані з 
передачею безеквівалентної лексики, назв, багатозначних слів, 
абревіатур, неологізмів, термінів, образної фразеології. 

Необхідно зазначити важливість структурних і лексико-
семантичних розходжень між англійською та українською мовами, які 
вимагають під час перекладу перебудови синтаксичної структури речення 
або лексичних змін і називаються лексико-граматичними 
трансформаціями.  

Найбільш поширеними є наступні види трансформацій: 
– конкретизації значення – слово ширшої семантики в оригіналі 
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замінюється словом більш вузької семантики; цей вид трансформації 
зумовлений розбіжностями у функціональних характеристиках 
словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та 
традиціях мовлення [2]; 

– генералізації значення слова – слово з вужчим значенням в оригіналі 
замінюється словом із ширшим значенням [2]; 

– вилучення – внаслідок цієї трансформації у перекладі вилучається 
тавтологічний елемент, який за нормами мови перекладу є частиною 
імпліцитного смислу тексту; 

– додавання – у перекладі збільшується кількість слів, словоформ або 
членів речення з метою правильної передачі смислу оригіналу або 
дотримання мовленнєвих норм, що існують у культурі мови 
перекладу [3]; 

– заміни – змінюються граматичні ознаки словоформ через різного 
роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та 
перекладу; така трансформація застосовується у тих випадках, коли є 
збереження частиномовної характеристики слова, що 
перекладається; 

– перестановки – граматична трансформація, наслідком якої є зміна у 
порядку слів у словосполученні або реченні; як правило, цей прийом 
має місце у випадку перекладу словосполучень і фраз [2, с.65]. 
В.Н. Комісаров вказує, що перетворення, за допомогою яких можна 

здійснити перехід від одиниць до одиниць перекладу в зазначеному 
змісті, називаються перекладацькими (міжмовними) трансформаціями. 
Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними 
одиницями, що мають як план змісту, так і план вираження, вони мають 
формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і 
значення вихідних одиниць [4, с. 172].  

У рамках опису процесу перекладу, на думку В.Н. Комісарова, 
перекладацькі трансформації розглядаються не у статичному плані, як 
засіб аналізу стосунків між одиницями початкової мови і їх словарними 
відповідностями, а в плані динамічному, як способи перекладу, які може 
використовувати перекладач при перекладі різних оригіналів у тих 
випадках, коли словникова відповідність відсутня або не може бути 
використана за умовами контексту. 

Перекладачу слід зважати на лексико-граматичні трансформації, 
оскільки лексика тісно пов’язана з граматикою, тому дуже часто 
внаслідок трансформацій відбуваються лексичні та граматичні зміни. 

На сьогоднішній день англійська мова має статус міжнародного 
засобу спілкування, а тому більшість інформаційних видань як 
державного, так і всесвітнього масштабу, використовують її для передачі 
інформації читачу. Це зумовлює актуальність проблеми перекладу 
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англомовних засобів масової інформації українською мовою. До них, 
зокрема, належать газетні матеріали, адже вони беруть безпосередню 
участь у процесі передачі інформації в міжнародному масштабі. 
Проблему перекладу газетних матеріалів досліджували різні учені-
лінгвісти, як-от: І.В. Арнольд, А.С. Мікоян, Н.О. Павленко та інші. Значна 
увага, що приділяється цій проблемі в науковій літературі, свідчить про 
те, що ця тема є досить актуальною і потребує подальшого вивчення 
фахівцями. 

Газетно-публіцистичний стиль можна охарактеризувати як 
функціональний стиль мови, який обслуговує широку сферу суспільних 
стосунків, найповніше він використовується в газетах, суспільно-
політичних журналах, на радіо, телебаченні, в документальному кіно.  

Особливості газетного стилю можна розподілити на дві групи – 
мовні та екстралінгвістичні.  

До основних екстралінгвістичних факторів ми відносимо не лише 
форму, вид, тип мови, а й сферу спілкування, специфіку медіа-каналу, а 
також особливості аудиторій та невербальні комунікативні засоби  
[3, с. 145 – 150]. До мовних особливостей газетного стилю належить 
вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, велика 
кількість кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання 
іноземних слів, неологізмів, а в деяких випадках – навіть історизмів, 
функцією яких у статтях на актуальні теми є проведення історичних 
паралелей [2, с. 256]. Вищезазначені риси газетно-публіцистичного стилю 
зумовлюють певні особливості його перекладу, які обов’язково повинен 
врахувати досвідчений перекладач. До лексичних особливостей ми 
відносимо труднощі, які виникають при перекладі фразеологічних 
одиниць через необхідність збереження цілісності образу, який вони 
несуть. Такі явища, як деформація та контамінація фразеології, також 
становлять певну проблему для перекладача, якому необхідно намагатися 
не тільки віднайти аналог фразеологічної одиниці у мові перекладу, а й по 
можливості відтворити зміни складу фразеологізму, які відбуваються в 
тексті оригіналу. Кліше також створюють труднощі для перекладача, 
адже він повинен уміти розпізнавати такі одиниці в тексті оригіналу та 
мати уявлення про те, як їх зазвичай використовують у мові перекладу  
[1, с. 198 – 199]. 

Граматика англійських газетних текстів має такі особливості, як 
певна своєрідність у використання часів та станів, часте вживання 
безособових форм, особливі форми введення прямої мови та 
перетворення її на непряму, а також широке використання 
складнопідрядних речень, тоді як граматична специфіка газетного стилю 
української мови виражена менш чітко, тут характерним є використання 
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пасивних конструкцій та узагальнено-особових форм дієслів, і такі 
розбіжності можуть становити певні труднощі для перекладача.  

Стилістичні особливості англійської та української мов майже не 
відрізняються. Для всіх газетних жанрів характерні загальні форми 
реалізації стислості – компресія інформації та передача певної частини 
повідомлень імпліцитно. 

Сфера економіки охоплює досить пріоритетну сферу діяльності всіх 
сучасних держав, зокрема України та Великобританії. У складі сучасної 
економічної лексики української та англійської мов з точки зору джерел 
формування виокремлюється значний прошарок одиниць, які становлять 
постійний фонд цієї сфери і відображають базові загальноекономічні 
поняття та категорії (ціна, капітал, імпорт, budget, money, business). 

Великий пласт в економічній лексиці становлять запозичення, що 
пояснюється самим міжнародним характером економічних відносин. 
Хоча в англійській мові перевага надається власній лексиці, нарівні з 
англійськими словами побутує значна кількість запозичень, зокрема з 
французької (barter, industry тощо) та латинської (monopoly, canon тощо) 
мов. Численні семантичні трансформації, які характерні для економічної 
лексики, пов’язані зі змінами в політико-економічному житті України й 
Великобританії. Значних змін зазнали одиниці, які вживалися на 
позначення реалій капіталістичної економіки, хоча вони є абсолютно 
нейтральними за своєю семантикою.  

Як підсумок, бачимо, що суспільно-політична та економічна 
лексики української та англійської мов являють собою головним чином 
слова, що позначали поняття та явища певних періодів. Значні соціальні 
зміни знаходять своє відображення в мові, перш за все – у суспільно-
політичному словнику, а утворені пропуски заповнюються як власними 
ресурсами мов, так і новими запозиченнями з різних мов. Динамічні 
процеси, які мають місце у складі суспільно-політичної лексики 
української та англійської мов, пов’язані як з оновленням лексичного 
складу, так і з шляхом змін у значенні слів чи принаймні зміщенням їх 
семантичного навантаження. 
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